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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 795

چارەسەری کێشەی کورد و ئازەری دێموکراسی و چێ کردنی حکوومەتێکی فیدڕاڵە
خالید عەزیزی:

پۆلیکی دیکە لە کچان و کوڕانی نیشتمان هاتنە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبەوە
ڕۆژی شەممە ١٤ی خاکەلێوە بە تەواو بوونی 
پێشمەرگە  فێرگەی  سەرەتایی  ٢٤١ی  دەورەی 
پیرۆزی  بەرگی  نیشتمان  الوانــی  لە  دی  پۆلێکی 

پێشمەرگایەتییان پۆشی.
ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  ــووری،  ن ســۆران 
ــاری بــۆنــەکــەی پێشکێش دەکـــرد،  حــیــزب کــە وتـ
الوانی  هاتنی  گوتی:  دەورە  بەشدارانی  بە  ڕوو 
نێو  بۆ  تایبەت  بە  و  خەبات  بۆ سەنگەری  کورد 
ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات نیشانەی بەردەوامی 
ئاسۆیەکی  و  خــەبــاتــەکــەمــان  زیــنــدووبــوونــی  و 
ڕوونە بۆ نیشتمان و نەتەوەکەمان. بۆیە جارێکی 
کە  دەکەینەوە  دڵنیا  کوردستان  خەڵکی  دیکەش 
خەبات و تێکۆشانی نەتەوەکەمان هەتا وەدیهاتنی 

ئامانجەکانی حیزب و گەڵ درێژەی دەبێ.

پێشکێش کردنی سروود، خوێندنەوەی پەیامی بەشدارانی دەورە 
و ڕیزلێنان و بەخشینی خەاڵت بە چەند پێشمەرگەیەکی نموونەی 

دەورە چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم ڕێوڕەسمە بوون.

لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عــەزیــزی،  خالید  کــاک 
دیمانەیەک دا لەگەڵ کوردکاناڵ تیشکی خستە سەر ئەوە کە چارەسەری ناکۆکییەکانی 

کورد و ئازەری دێموکراسی و چێ بوونی حکوومەتێکی فیدڕاڵە.
سکرتێری گشتیی حیزب گوتی: چارەسەری بنەڕەتی و دروستی پرسی کورد و 
تورکە ئازەرییەکان لەو ناوچانەی ئەم دوو نەتەوەیە تێکەاڵوییان هەیە و پێکەوە 
ئێمە  یەکترە.  بوونی  بە  داننان  و  ســازان  و  وتووێژ  و  دێموکراسی  تەنیا  دەژیــن 
پێویستە سنوورێکمان بۆ داهاتووی هاوبەش لە کۆمەڵگەی ئینسانیمان و هەروەها 
الیەنی ماف و ویستە قانوونییەکانمان هەبێ. ئەم دوو نەتەوەیە بە درێژایی مێژوو 
لە دراوسێیەتیی یەکتردا ژیاون و کێشەکانی ئێستا سەرچاوەکەی بوونی کورد و 
تورک لە تەنیشت یەکتر نییە، بەڵکوو سیاسەتی حکوومەتی ناوەندی و دابەشکاریی 
کەوتۆتەوە.  لێ  کێشانەی  ئەو  پارێزگاکانە  و  واڵت  جوغرافیایی  نابەرپرسانەی 
هۆیەکەشی ئەوەیە کاتێک ئێران بەسەر پارێزگاکان دا دابەش کرا، هیچ گرینگییەک 
بە شوناس و هەوێتیی نەتەوە و پێکهاتەکانی ئەم واڵتە نەدرا. مەبەست لەوش ئەوە 
دادەنرێ  نەتەوەییان  و شوناسی  نەتەوانە  ئەو  بوونی  بە  دان  بەڕەسمی  کە  بوو 
و  قازانج  دابەشینەدا هەرکام  لەو  ئێران  نەتەوەکانی  ئەوەی  لەجیاتی  بەمجۆرە  و 

بەرژەوەندیی خۆیان هەبێ، کێشە و ناکۆکییان لەنێوان دا دروست کرا.
ئەگەر حکوومەتی ناوەندی لەکاتی خۆی دا بە ڕوانگەیەکی دێموکراتیک و مەدەنی 

مەسەلەی کورد و ئازەری لە کوردستان و ئازەربایجان
بوونی  بە  خوویان  نەتەوانە  ئەم  کردبا،  پرسەی  ئەم  سەیری  ئەمنیەتی-  -نەک 
و  هەوێتی  لە  وێڕای خاوەنێتی  هەم  و  دەگرت  دراوسێیەتی خۆیان دا  لە  یەکتری 
شوناسی خۆیان لە نیزامی ئیداری و بەڕێوەبەریی واڵت دا هاوبەش دەبوون. بەاڵم 
کۆماری ئیسالمیی ئێران بەردەوام هەوڵی ئەوە بووە کەلێنی ناکۆکیی نێوان ئەم 
دوو نەتەوەیە هەراوتر بکا. لە ئێستادا ئەو کێشەیە ئەوە نییە کە چارەسەری نەبێ. 
ئێمە ئەزموونێکی مێژوویی و پێشوومان لە سەردەمی »کۆماری کوردستان« و 
»فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجان« هەیە. ئەوکات ئەم دوو دەسەاڵتە لە دراوسێیەتی 
چەند  و  کرد  چارەسەر  سازان  و  وتووێژ  بە  خۆیان  نێوان  کێشەکانیان  یەکتردا 

ڕێککەوتنێکیش لەنێوانیان دا ئیمزا کرا.
پێکەوە  ئازەری  و  کورد  مەدەنیی  و  سیاسی  چاالکانی  ئەوەیە  ئێمە  پێشنیاری 
ئەم  و  هەیە  هاوبەشمان  چارەنووسێکی  کە  لـــەوەڕا  هەبێ.  باشیان  پێوەندیی 
ئەم  بەسەر  ئیسالمی و سەرکەوتن  لەگرەوی خەبات دژی کۆماری  چارەنووسە 
ڕێژیمەدایە؛ چارەسەری ئەم کێشانە دابین بوونی بیری دێموکراسی و چێ بوونی 
حکوومەتێکی فیدڕاڵە. بێگومان کورد و تورکە ئازەرییەکان خاڵی هاوبەشی زۆریان 

لەپێناو ئەو داهاتووەدا هەیە کە دەتوانن پێکەوە کاریان لەسەر بکەین.

)بەشە سەرەکییەکانی دیکەی ئەم دیمانەیە لە الپەڕە ٢دا باڵو بۆتەوە.(

ئەوەی پێشەوا کردنی
بەرنامەی مووشەکیی ئێران 

لە سەرەتاوە تا ئێستا بۆ گەل ژیا و بۆ گەل مرد کەسایەتیی د.قاسملوو
ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی 

بەیتە فۆلكلۆرییەكان دا

کەماڵ کەریمی

درێژە لە الپەڕەی ٢

ڕێککەوتنی ئێران و 
چین لە پێناو چیدا؟

ئەمساڵ  خاکەلێوەی  ڕۆژی ٧ی 
باشی  پێوەندی  سااڵنێک  دوای  و 
ــاری  ــۆم ــەڵ ک ــەگ ـــی چــیــن ل ـــەت دەوڵ
لە  زۆر  ــەی  ـ وت ــە  ب ــە  ک ئیسالمی 
قازانجی  ــابــووری  ئ ــی  ــاســان ــارن ک
لە  تایبەت  ــە  ب پێوەندییانە  ــەو  ئ
بواری ئابووریدا چووەتە گیرفانی 
ــاڵ  س  ٦ ــاش  ــ پ و  ــان،  ــەک ــی ــی ــن ــی چ
بێنەوبەرەی  ساڵێکیش  و  تاوتوێ 
تەوافوقی  نووسینی  لەسەر  چین 
ــاو  ــەن ــی ب ــن ــەوت ــک ــک ــی، ڕێ ـ ــای ـ ــۆت کـ
نێوان  لە  هەمەالیەنە  ستراتێژی 

ئەم دوو ڕێژیمەدا ئیمزا کرا. 
حکوومەتی  بڵێین  ــێــشــدا  پ ــە  ل
ئێران لە ماوەی ٤٢ ساڵی ڕابردوودا 
ــی  ــژی ــێ ــرات ـــەکـــی ســت ــچ پـــڕۆژەی ــی ه
ــەم  ــەبــووە و ئ ــدا ن ـــەر دەســت ــە ب ل
بێ بەرنامەییە،  و  بێ سیاسەتی 
و  پیشەسازی  ئابووریی  وێرانیی 
دەوڵەمەندی  واڵتێکی  کشتوکاڵی 
وەک ئێرانی کە پێش بە دەسەاڵت 
بناخەیەکی  هەم  ئەوان  گەیشتنی 
ئابووریی  پێشکەوتووی  و  بــاش 
هەبوو و هەم خاوەنی سەرچاوەی 
گەورەی ژێرزەوییە بە دوای خۆیدا 
ئەو  ئابووریی  ژێرخانی  و  هێنا 
هەڵتەکاند.  ــەک  ــەری ــەب ل ــەی  ــ واڵت
ــەی  دەی ــە  ل ــەگــەر  ئ کــە  وێرانییەک 
ـــان دا بە  ـــی ـــداری ــی دەســـەاڵت ــەم ــەک ی
نێوخۆیی  هۆی سازکردنی شەڕی 
شەڕ  و  کوردستان  لە  تایبەت  بە 
ــرد،  ــێ ک ــی پ ــراق دەســت ــێ ــەڵ ع ــەگ ل
لەم سااڵنەی دواییدا تەحریمەکان 

بوونە بەهانە ...
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 درێژەی سەروتار

کە  تەحریمێک  کــەم وکــووڕیــیــەکــان.  هــەمــوو  داپۆشینی  بــۆ   ...
هۆکارەکەی تەنیا پڕکێشیی خۆیان بوو لەسەر درێژەدانی سیاسەتە 
هێشتاش  ــردن  ــەوالک الوئ ئــەم  و  هــاوار  ــەرەڕای  سـ و  هەڵەکانیان 

ڕێگەچارەیەکی بۆ نەبیندراوەتەوە.
ئێستا سەیرە لە دۆخێکی وادا  بە پشتگوێ خستنی دروشمی بێ 
بنەمای نە شەرقی نە غەربی کە خومەینی خستیە سەر زاری خەڵک 
وەک  ئێران  دەرەوەی  ــی  وەزارەت دەرکــی  لەسەر  ئێستاش  هەتا  و 
سااڵنێکە  و  ماوەتەوە  حکوومەت  ڕەسمیی  سیاسەتی  لە  نمادێک 
تااڵن بردنی سەرمایەکانی  بە  دەهۆڵی پێ دەکوتن، هەڕاج کردن و 
واڵت بە پڕۆژەیەکی ستراتیژیکی میللی ناو دەبەن و دەیانەوێ بە 
زۆر بە سەر خەڵکی ئێرانی دا بسەپێنن. ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی 
باش تێگەیشتوون کە سەرەڕای ئەو درشمەیان دەبێ هەوڵ بدەن 
لە نێوان شەرق و غەرب دا بەالیەکدا دایشکێنن. ئاساییشە ڕێککەوتن 
لەگەڵ واڵتێکی شەرقییی وەک چین کە وەک خۆیان حکوومەتێکی 
یەکدەست و ســەرەڕۆی هەیە حاسانتر بێ هەتا غەربێک کە هەر 
بۆ  مرۆڤەوە  مافی  و  دێموکراسی  نــاوی  بە  کێشەیەکیان  ڕۆژەی 
ــووش دا دەتــوانــێ ببێتە بــەاڵی گیانی  دەخــاتــە بــەرچــاو و لە داهــات
نیزامەکەیان. هەرچەند لەنێو دۆستە دەسەاڵتدارە شەرقییەکانیشیاندا، 
الیەنێکی دیکە کە لەوانەیە بێ تەفاوەت نەبێ بەرامبەر بەم پرۆژەیە 
ڕووسییەیە کە لە تەواوی تەمەنی کۆماری ئیسالمی دا بە جۆرێک لە 

پاڵ ئێران دا بووە و لە زۆر بواردا هاوکاریی کردووە. 
دیارە هەر لەگەڵ ئاشکرابوونی باسی ئەم ڕێککەوتنە کە ماوەی 
بەشدارانی  نێوان  لە  نەتەنیا  مابووەوە،  نهێنی  بە  بوو  شەش ساڵ 
بە  ئێران  شوێنەکانی  لە  زۆر  لە  تەنانەت  کۆمەاڵیەتییەکان  تــۆڕە 
تایبەت شارە گەورەکانی وەک ئێسفەهان و کەرەج و تاران، دەنگی 
ناڕەزایەتیی ئەوانەی دەزانن کە ئەم جۆرە پڕۆژانە تەنیا لە خزمەت 
تێدا  ئێران  لێقەوماوی  خەڵکی  بۆ  خێرێکی  هیچ  و  دەســەاڵت دایــە 
نییە، کەوتە نێو شەقام و لەدژی ئەم واڵت فرۆشییە هاواریان بەرز 
دەرکەوت  کە  ڕووحانی  دەوڵەتی  وتەبێژی  ئەوەیە  سەیر  کردەوە. 
بۆ کۆتایی پێهێنان بە ڕێککەوتنەکە ئێعتبارێکیان بۆ دانەندرا و چین 
داوای نوێنەری ڕێبەریی کردبوو بۆ تەواوکردنی وتووێژەکانیان و 
گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی دەڵێ: »ئەم کارانە درۆ و تەبلیغات 
بەم جۆرەش  ئێرانە«.  لەدژی  ئێران و عەمەلیاتی ڕەوانی  لە دژی 
و  خەڵکەکەی  هەموو  بۆ  نییە  واڵتێک  ئێران  کە  دەکــا  ئاشکرای 
ئەویش  کۆمەڵێک  تەنیا  بەڵکوو  نییە،  ئەوان  بۆچوونی  بە  پێویستی 
پێ  حەقیان  و  دەزانــێ  خاکە  ئەم  خاوەنی  بە  دەسەاڵتداراندا  لەنێو 
دەدا کە هەرچییەکی بیانەوێ بەسەری بێنن. ئەویش لەگەڵ واڵتی 
چین کە بە پێچەوانەی ئیدعای ڕێژیم لەسەر پاراستنی بەرژەوەندییە 
پاراستنی  نــاوی  بە  شتێک  ئێستا  هەتا  هــەردووال،  نەتەوەییەکانی 
بەدی  سیاسەتیان دا  لە  واڵتێک  هیچ  نەتەوەییەکانی  بەرژەوەندییە 
نەکراوە و بێگومان ئەم کارەشی تەنیا لە پێناو بەرژەوەندییەکانی 
هەر  پێوەندییەدایە.  لەو  زۆر  ئیمتیازاتێکی  بەدەستهێنانی  و  چین 
ڕێککەوتنی  بە  ڕێککەوتنەیان  ئەم  الیەن  زۆر  کە  نییە  ناحەق  بۆیە 
دووبارەبوونەوەی  لە  کە  وایە  باوەڕیان  و  تورکمان چای شوبهاند 
مێژوودا و بە هۆی شکستی حکوومەت ئەگەر ئەودەم بەشێک لە 
خاکی ئێران فرۆشرا، ئەمجارە هەموو سەرمایەی ئێرانیان لە پێناو 

مانەوەی حکوومەت دا فرۆشتووە.
ئێستا بۆ ئەوەی شکستی کۆماری ئیسالمی زیاتر بخەینە بەرچاو 
و ئەگەر تەنیا بەراوردێکی بچووک بکەین لە نێوان دوو واڵتی ڕەقیب 
لە ناوچەدا ئەوە ڕوونتر دەردەکەوێ. بۆ وێنە لە حاڵێک دا کۆماری 
ئیسالمی هەموو ئیمتیازێک دەدا بە دەوڵەتی چین بۆ وەبەرهێنانی 
و  ــێ،  دەب چــۆن  و  چەند  نییە  دیــار  ئەویش  دۆالری  میلیارد   ٤٠٠
بەلەبەرچاگرتنی ژێرخانی ئابووری و توانای ڕاکێشانی سەرمایەی 
دەرەکی لەالیەن ئێرانەوە کە ئێستا سااڵنە تەنیا دەگاتە یەک میلیارد 
ماوەی  لە  میلیارد دۆالری چین  وەبەرهێنانی ٤٠٠  لە  قسە  دۆالر، 
شارەزایانەوە  لە  زۆر  ڕوانگەی  لە  کە  شتێک  دەکــرێ.  ساڵدا   ٢٥
کە  چین  وەک  واڵتێکی  بۆ  تایبەت  بە  بەرچاو.  دێتە  خەیاڵ  وەک 
لە کێبەرکی ئابوورییەکانی دا زۆرتر چاوی بڕیوەتە وەدەست هێنانی 
بە ڕووی  بازاڕی مەسرەف و کردنەوەی دەرگای واڵتانی جیهان 
لە  دەدا  بڕیار  پاشایەتیی سعوودیە  بەرامبەردا  لە  بەرهەمەکانی دا. 
ماوەی ١٠ ساڵدا ١٣٠٠ میلیارد دۆالر تەرخان بکا بۆ خزمەتکردنی 
هەروەها  واڵت دا.  نێوخۆێ  لە  وەبەرهێنانەکانیان  جــۆراوجــۆری 
دەبینین عێراق کە ئێران بە بەشێک لە هاوپەیمانە ستراتێژییەکانی 
دۆالری  میلیارد   ٣٠٠ یارمەتییەکی  کە  دەدا  بەڵێن  دانــاوە  خــۆی 
ئەمەش  بکا.  واڵتــەدا  ئەو  ئابووری  ژێرساختی  لە  وەبەرهێنان  بۆ 
ئیسالمی  کۆماری  شکستی  لە  بەرچاوبێ  نموونەیەکی  دەتــوانــێ 
لە کاتێک دایە کە ڕووحانی  ناوچەدا. ئەوەش  لە  لەچاو ڕەقیبەکانی 
سەرۆک کۆماری ئێران وەک درۆکانی پێشتری ڕادەگەیەنێ کە، »لە 
ئێران  ئابووری  ئابووریی دنیا ٣،٤ دەهم مەنفییە،  حاڵێکدا هەڵدانی 

هەڵدانی موسبەتی ٢ لە سەدی بووە لەم ساڵدا«.
بیری  لە  ــەوێ  دەردەکـ بابەتێک،  هەموو  لە  دوور  بە  بەمجۆرە 
بێ  هەوڵێک  دەتوانێ  ئەمە  ئێران دا،  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێبەرانی 
ڕێگە  و  دیپلۆماسییەکان  و  قەیرانە سیاسی  لە  بۆ خۆدەربازکردن 
بەبێ  نیزامەکەیان  یەکجاری  کەوتنی  لە  پێشگرتن  بۆ  چارەیەک 
ڕووبەڕووی  کە  نیزامێک  ئابوورییەکەی.  دەسکەوتە  بە  گرینگیدان 
ناڕەزایەتی گشتی خەڵکی واڵت بووەتەوە و بە تەواوەتی متمانەی 
خەڵکی لەدەست داوە و بەدوور نابیندرێ بەردەوامیی ناڕەزایەتییەکان 

کێشەی گەورەیان بۆ دروست بکا.

***

ئێستای  ئارێشەکانی  و  کێشە  ڕیــشــەی 
کۆمەڵگەی ئێران

و  ڕەگ  ئـــێـــران  کــێــشــەکــانــی  زۆری  ــەشــی  ب
ڕیشەیان لە مێژووی ئەم واڵتەدایە. لە شۆڕشی 
ئێران  لە  سیاسی  بــزووتــنــەوەی  مــەشــرووتــەوە 
بەدووی چێ کردن و سەقامگیریی دێموکراسییەوە 
بــوو، بــەاڵم پــاش مــاوەیــەک نیزامی ســـەرەڕۆ و 
کێشا.  ئێراندا  بەسەر  باڵی  پاڵەوی  ئیستبدادیی 
ئەگەرچی لە سەردەمی “موسەدیق”دا کۆمەڵگەی 
سیاسیی ئێران کرانەوەیەکی ڕێژەیی بە خۆیەوە 
بینی، بەاڵم تەمەنی ئەو کرانەوەیە بەهۆی کودەتا 
و زاڵ بوونەوەی دێکتاتۆری کورت بوو. شۆڕشی 
لەسەر  هەتاوییش  ٥٧ی  ساڵی  لە  ئێران  گەالنی 
خەڵک  دێموکراتیکەکانی  داوا  و  ویست  بەستێنی 
ــەاڵم دیتمان کــە ئــەویــش بــەالڕێــدا بــرا و  ــرا، ب ک
دیکتاتۆریی مەزهەبیی لێ کەوتەوە. بۆیە دەکرێ 
ئەم ئاکام گیری و پرسیارەش بکرێ کە لەبەرچی 
ئێران  لــە  دێموکراسی خوازییەکان  بــزووتــنــەوە 
نەبوون؟  ڕابــردوودا سەرکەوتوو  لە سەد ساڵی 
هــاوکــات  و  دەوێ  وردی  خەسارناسیی  ئــەمــە 
دەبێ نەخشەڕێی تیپەڕین بۆ ئێرانی داهاتوو بێ. 
سەرشانی  دەکەوێتە  ــی  ڕوون بە  ئــەرکــەش  ئــەو 

ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی.

 کورد لە هاوکێشە سیاسییەکانی ئێران دا
ــورد لــە ئــێــران لــە یــەک ســـەدەی ڕابـــردوودا  ک
واڵتـــەوە  و  ــان  خــۆی ــووســی  ــارەن چ بەنیسبەت 
خۆیان  قورسایی  بەپێی  و  نەبوون  کەمتەرخەم 
ڕووداوەکــانــەوە  بە  شوێن پەنجەیان  تێکۆشاون 

هەبێ.
کورد لە جەنگەی شەڕی دووهەمی جیهانییەوە 
ــۆی پــێــک هــێــنــابــوو،  ــک دا کـــۆمـــاری خـ ــێ ــات ــەک و ل
سەرکۆمارەکەی هەموو هەوڵی ئەوە بوو لە ڕێگای 
دانوستان و وتووێژەوە ئەزموونی دێموکراسیی 
ساوای کۆماری کوردستان و دەسەاڵتی قانوون 
مخابن  بکا؛  هاوبەش  دیکەی  بەشەکانی  لەگەڵ 
گەالنی  شۆڕشی  دوای  نەگرت.  لێ  گوێی  تــاران 
کوردەکان  پاشایەتی  ڕێژیمی  ڕووخانی  و  ئێران 
بەو  و  بــوون  شــۆڕش  هاوبەشی  و  بەشدار  کە 
نەتەوەیی و  داخــوازی سیاسی و  پێیە ویست و 
دێموکراتیکی خۆیان هەبوو، هەوڵیان دا لە ڕێگەی 
دانوستانەوە ئەم مافانە وەدی بێن. هەر ئەوکات 
دێموکراتیک  کـــراوەی  کەشێکی  کــوردســتــان  لــە 
لەگەڵ  هاوبەشی  بە  سیاسییەکان  حیزبە  هەبوو، 
یەکتری لە ڕێگەی دامەزراوە دێموکراتیکەکانەوە 
ئیدارەی کوردستانیان دەکرد و ئەمجارەش دەکرا 
ئەزموونی دێموکراسیی کوردستان بۆ بەشەکانی 
ئەمجارەش  بــەاڵم  بگوازرێتەوە،  ئێران  دیکەی 
لێ فێربوون،  و  ــن  ــرت وەرگ بەنموونە  لەجیاتی 

هێرشی سەربازیی کرایە سەر و جارێکی دیکەش 
سەرکوت، گرتن، ئێعدام و بەگژداچوونەوەی توند 
خەڵکی  دێموکراتیکەکانی  ویستە  خوێناویی  و 

کوردستان بوو بە سیاسەتی ڕەسمیی تاران.
شوناس  ویستیی  و  دێموکراسی خوازی  پرسی 
ئاستی  بڕیوە.  پتری  قۆناخێکی  ئێستادا  لە  کورد 
تێگەیشتن و ڕەفتاری سیاسیی خەڵکی کوردستان 
دەکرێ  ئێراندا  ئاستی  لە  کە  لەسەرێیە  ئەوەندە 
سیاسیی  بــزووتــنــەوەی  بێنیەوە.  نــمــوونــەی  بــە 
خەباتی  مێتۆدی  توانیویەتی  بــاش  زۆر  ــورد  ک
نەهادینە  کوردستان دا  لە  جەماوەری  و  مەدەنی 
بکا و هەمیشە هاندەری ڕەگاژۆکردنی ئەو شێوە 
گەورەیە  کێشەیەکی  ئەمە  چونکی  بووە.  خەباتە 
هەموو  خــۆشــە  پێی  کــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  بــۆ 
کۆماری  توندوتیژەوە.  ڕەهــەنــدی  بخاتە  شتێک 
جەماوەری  و  مەدەنی  خەباتی  نایەوێ  ئیسالمی 
لەئەگەری  چونکی  بگرێ،  بیچم  کۆمەڵگەدا  لە 
بەهێزبوونی ئەم خەباتەدا ئیدی توانای دابەزاندنی 
سیناریۆ ئەمنیەتییەکانی لەکەمی دەدا، بۆیەشە لە 
ناڕەزایەتی  بزووتنەوەیەکی  کە  جێیەک  هەموو 
ــی و جـــەمـــاوەری بــەخــۆیــەوە  ــەدەن ڕەهــەنــدی م
دەگرێ؛ بە ئانقەست و بە پالن و پیالنیش بووبێ 

هەوڵ دەدا بەرەو توندوتیژیی بەرێ.
ڕابــردوودا  دەیەی  چوار  لە  دێموکرات  حیزبی 
لە  بــەمــێــتــۆدکــردنــی  و  خــەبــاتــە  ئـــەو  پێشەنگی 
ــێــران دا بـــووە، هاوکات  بــزووتــنــەوەی کـــوردی ئ
هەوڵی داوە بزووتنەوەی سیاسی و جەماوەریی 
بزووتنەوە  شانبەشانی  و  هاوتەریب  کوردستان 
بچێتە  سەراسەرییەکان  ناڕەزایەتییە  و  سیاسی 

پێشێ و پێوەندییان لەگەڵ یەکتر هەبێ. 

کۆماری ئیسالمی و چارەنووسی خەڵک
ئەزموونی پتر لە چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری 
توانای  ڕێژیمە  ئــەم  کــە  دەخــا  دەری  ئیسالمی 
ئێرانی  کۆمەڵگەی  کێشەکانی  چارەسەرکردنی 
ئیدۆلۆژیک  ڕوانینی  بە  ئیسالمی  کۆماری  نییە. 
ــوو پــرســە ســیــاســی و کــۆمــەاڵیــەتــی و  ــەم ــە ه ل
هیچ  نایهەوێ  و  دەڕوانێ  ئێران  کولتوورییەکانی 
داوا  و  ــدیــی ویست  ــەرژەوەن ب لــە  کــرانــەوەیــەک 
ئەم  بدا.  مەدەنی و دێموکراتیکەکانی خەڵک ڕوو 
کێشە  هەموو  هــۆکــاری  خــۆی  لــەالیــەک  ڕێژیمە 
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی خەڵکە و، لەالیەکی 
و  ســەرکــوت  ڕێگەی  لە  دەدا  هــەوڵ  دیکەشەوە 
هەروەها مودیرییەت کردنی قەیرانە نێوخۆییەکان 
ــار و  خــەڵــک بــە کێشەی ڕۆژانــــەی گــرانــی و ک
سەر  نەپڕژێنە  بـــۆوەی  بکا  ســەرقــاڵ  ــازاڕەوە  ــ ب
پرسە سیاسییە گرینگ و هەستیارەکان. هاوکات 
کۆمەڵگەی جیهانییشی بە مەسەلەی “بەرجام”ەوە 
بۆ  گەمانەش  ئــەو  هەموو  و  کـــردووە  ســەرقــاڵ 

درێژکردنەوەی تەمەنی خۆی دەباتە پێشێ.
ئێران  لەهەمبەر  ئێستادا کۆڕاییەکی گشتی  لە 
ناسەقامگیریی  و  نائەمنی  هۆکاری  بە  کە  هەیە 
ناوچە و تەنانەت دنیاش دادەنرێ، بۆیە واڵتانی 
پێوەندییە  لە چوارچێوەی  زلهێز و خاوەن بڕیار 
نێونەتەوەییەکان و لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی 
چوارچێوەیەک  و  سنوور  دەیــانــەوێ  هاوبەش 
ــێــران دابــنــێــن کــە “بـــەرجـــام” یــەک لــەوان  بــۆ ئ
دی  ڕێککەوتنێکی  لــە  بــاس  کــە  ئێستاش  ــوو.  ب
بێگومان  ــرێ،  ــ دەک ئیسالمی  کــۆمــاری  لــەگــەڵ 
پێش  لەچاو  کە  ئێران  هێزی  و  سیاسی  پێگەی 
بەرجام_١٣٩٦ الوازترە و لێرەدایە کە ئەرکێکی 
ئۆپۆزیسیون.  ســەرشــانــی  دەکــەوێــتــە  قـــورس 
لەو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕوانــگــەی 
پرسی  ڕێژیم  نەیەڵین  کە  ئەوەیە  پێوەندییەدا 
بەرجام و پڕۆژە ئەتومییەکەی وەک کارتێک بۆ 
مانەوەی پتری خۆی بەکار بێنێ و لەو پێناوەدا 
نێوخۆی  ئازادیخوازیی  و  جەماوەری  خەباتی 
واڵت و کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بە بارمتە بگرێ. 
هاوکێشە  لە  ئەوەیە  دێموکرات  حیزبی  هەوڵی 
نێودەوڵەتییەکان و پێوەندییەکانمان لەگەڵ دنیای 
لە  تەنیا  ئێران  کێشەکانی  کە  بڵێین  دەرەوەدا 
بەرجام و بەرنامە ئەتومییەکەیدا نەبینن. کێشەی 
بنەڕەتیی ئێران لە نێوخۆی واڵتە و ئەگەر دەتوانێ 
کۆماری  کێشەخوڵقێنیی  کــۆڵ  لە  هەمیشە  بۆ 
ئەتومی و مووشەکییەکەی  بەرنامە  ئیسالمی و 
و پشتیوانیی ئەو ڕێژیمە لە تێرۆریزمی دەوڵەتی 
ببنەوە، دەبێ لێگەڕێن ئەم ڕێژیمە نەمێنێ، چۆن! 
دەڕووخــێ؟  و  دەڕوا  چــۆن  ئیسالمی  کۆماری 
مەدەنی  خەباتی  لە  پشتیوانی کردن  بە  بێگومان 
و جەماوەری و ئازادیخوازیی نێوخۆی واڵتە کە 
جیهانییش  کۆمەڵگەی  و  ئێران  خەڵکی  دەکــرێ 
ڕزگاریان  دژەمرۆییە  و  دیکتاتۆڕ  ڕێژیمە  لەو 
هەم  ڕێژیمە  ئەم  کە  ئێستادا  لە  بەتایبەت  بێت. 
لە  هەم  و  ئابوورییەکان  سزا  گوشاری  بەهۆی 
ناوچەدا  لە  ئاکامی سیاسەت و گۆڕانکارییەکان 

پتر کەوتووەتە تەنگانەوە.

پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین دا
لە  نێوەڕاست دا  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  کــورد  پرسی 
بەرەوپێش  باشی  هەنگاوی  ڕابــردوودا  سەدەی 
کوردستان دا  بەشەکانی  لە  هەرکام  لە  و  نــاوە 
نموونە  بــۆ  خــۆیــەتــی.  تایبەتمەندیی  ــاوەن  خــ
ــتــۆدی خــۆیــان بۆ  کـــوردەکـــان لــە عــێــڕاق مــێ
ــەو واڵتـــەدا بــووە  چــارەســەری پرسی کــورد ل
هــەرکــام  کوردستانیش  دیــکــەی  بەشەکانی  و 
بەگشتی  ــەاڵم  ب جــوواڵونــەتــەوە.  شێوەیەک  بــە 
واڵتە  لەو  هەرکام  لە  کورد  پرسی  چارەسەری 
گۆڕانکارییە  و  سیاسی  نیزامی  بە  پێوەندیی 
لەو  کۆمەاڵیەتییەکان  و  سیاسی  و  یــاســایــی 
واڵتانە بووە. ئێستا پرسی کورد لە قۆناغی دوای 
داعش دا جۆرێکی دیکەیە. کوردەکان لە سووریە 
ئەم واڵتەدا و  لە دروست کردنەوەی  فاکتەرێکن 
جــاران  وەک  و  بخرێن  پشتگوێ  ناکرێ  ئیدی 
سەرکوت بکرێن. لە عێڕاق کوردەکانی باشوور 
بەپێی ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا خاوەن 
کۆمەڵێک مافی سیاسی، هەوێتی و مەدەنین و لە 
تورکیەش پرسی کورد گرینگیی خۆی هەیە. لە 
کۆماری  سیاسەتی  دەیە  چوار  لە  پتر  ئێرانیش 
پرسی  لە  حاشاکردن  و  سڕینەوە  لە  ئیسالمی 
کورد و سەرکوتی جوواڵنەوەی ڕزگاری خوازی 
بە  ڕێژیم  بــووە.  ڕێژیم  بۆ  پێچەوانەی  ئاکامی 
سەپاندنی شەڕ بە سەر کوردستان، بە تێرۆری 
تەقاندنەوەی  بە  کــورد،  جوواڵنەوەی  ڕێبەرانی 
بۆمب  بە  دێموکرات  حیزبی  بارەگاکانی  و  بنکە 
پیالنی جۆراوجۆری  ڕێگەی  لە  و،  و مووشەک 
لە  کەلک وەرگرتن  بە  و،  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
هەموو ئیمکاناتێکی دەوڵەتی و حکوومەتی هەوڵی 
داوە شتێک بە ناوی پرسی کورد و ماف خوازیی 
گەشەی  بەردەوام  ئەوەی  کەچی  نەهێڵێ.  کورد 
ــووری  ــووە، شــع ــ کـــــردووە و بـــەرەوپـــێـــش چـ
نەتەوەیی کورد و ئاستی بەشدارییان لە خەباتی 

ماف خوازی و شوناس ویستییان دا بووە.
ــا  ــەت ــە کــــۆمــــاری ئــیــســالمــی ه ــ ــە ک ــ ــت ڕاســ
ــەری  ــارەســ ــ ــاش نـــەیـــویـــســـتـــووە بـــۆ چ ــســت ــێ ئ
پــرســی کـــورد و نــەتــەوەکــانــی دی لــە ئــێــران دا 

جوواڵنەوەی سیاسیی کورد و زەرفییەتە بەرباڵوەکەی 
ئێعتبارێکی تایبەتیان بە پرسی ڕەوای کورد بەخشیوە

خالید عەزیزی:

ڕێککەوتنی ئێران و چین
 لە پێناو چیدا؟

کاک خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە تازەترین وتووێژی خۆی دا کە “کورد کاناڵ” لەگەڵ بەڕێزیان کردوویەتی، 
و  ئێران  ئێستای  ڕۆژەڤەکانی  سیاسییە  پرسە  سەر  خستووەتە  تیشکی 
کوردستان. سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لەو دیمانەیەدا کە لە بەشی 
فارسیی “کورد کاناڵ”دا باڵو بوویەوە، سیاسەت و ڕوانینی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی لەهەمبەر ئەو مژار و بابەتانە باس کردووە.
خالید  کاک  بۆچوونەکانی  و  ڕوانگە  پوختەی  داوە  هەوڵی  “کوردستان” 
خوێنەرانی  لەگەڵ  دەکــا،  لەسەر  قسەیان  دیمانەیەدا  لەم  کە  عەزیزی 

هاوبەش بکا.

 درێژە بۆ الپەڕەی ٤ 
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بنه ماڵه ی سه ر به رزی شه هیدان!
کادر و پێشمه رگه  خۆشه ویسته کان!

هاونیشتمانانی خۆشەویست!
بووینەوە،  کۆ  شەهیدان  گڵکۆی  سەر  لە  ئه مرۆ 
شه هیدانی  ڕۆژی  خاکه لێوه ،  ڕێــوره ســمــی١٠ی  تا 
کوردستان له گه ڵ بەشێک لە بنه ماڵه ی سه ربه رزی 
شه هیدان، هاوسه نگه رە به  وه فاکانی شه هیدان، واته  
کادر و پێشمه رگەکان ، به رێوه  به رین و له  به رانبه ر 
بەگۆڵ  گلکۆی  و  شەهیدان  نه سره وتووی  ڕوحــی 
بە  و  دانوێنین  ڕێــز  ســه ری  شه هیدان دا  ڕازاوەی 
ده نگێکی بەرز په یمان تازه   که ینه وه  که  هاوسه نگه ر 

و ڕێبواری ڕێگای تا سه ری شه هیدان بین.  

هاوسەنگەران!
که می  ماوه ی  له   نه مر  قازی محه ممه دی  پێشه وا 
گه لێک ده سکه وتی  پێکهێنانی کۆماری کوردستان دا 
داخــه وه   به   بــه اڵم  کــرد،  کــورد ده سته به ر  بۆ گه لی 
له   کــورد  گه لی  نەکرا  و  بــوو،  که م  کۆمار  تەمەنی 
ــووی ده ســکــه وتــه کــان بــە ئــاســوودە بــژی و  ــه روب ب
بوون  بریتی  ده سکه وتانه   لەم  بەشێک  بحه سێته وه. 
له  پێکهێنانی سوپای کوردستان، به فەرمی ناساندنی 
قوتابخانه کان،  له   هێنانیان  به کار  و  کوردی  زمانی 
ناردنی ژماره یه ک خوێندکار بۆ واڵتانی دەرەوە بۆ 
سیاسی  کاروباره   له   ژنان  به شدارکردنی  خوێندن، 
و  چاپه مه نی  به   گرینیگیدان  کۆمه اڵیه تییه کان،  و 
دیکه .  ده ســکــه وتــی  گه لێک  و  ــن  ــری ڕاده رب ئــازادیــی 
به ری  له   کــورد  بــوون  ئــەوە  بۆ  ده سکه وتانه   ئــه م 
بحه سێته وه ، بەاڵم بۆ چەسپاندنی ئەم دەسکەوتانە 
ــوو، که  وابــوو  ب ته نیا ١١ مانگ  ــوو،  ب کــه م  مــه ودا 
نه یانهێشت کورد به  ئاواته  لەمێژینەکانی بگا،  به اڵم 
تۆمار  کــورددا  گه لی  تاریخی  ده سکه وتانه  له   ئه م 
کرا و له  زێهنه کان دا چه سپی و له  ڕاستیدا به رچاو 
ڕوونی و ڕێگا و زێهنییه تێکی ئەرێنیی به  گه لی کورد 
دا، که  کورد ده بێ چاره نووسی خۆی به  ده سته وه  
سه رزه وی،  سه ربه سته کانی  نه ته وه   وه ک  و  بگرێ 
خاوه ن زمانی زگماکی و خاوه ن سه روه ری و کیان 

و نیشتمانی خۆی بێ.

هاوڕێیانی خۆشەویست!
دوژمــنــان و ڕێژیمه  ســه ره ڕۆکــان چــاوی دیتنی 
کوردستانیان  کۆماری  سه رکه وتنی  و  به خته وه ری 
گرتن  ده ستووری  شا  حه مه ڕه زا  هه ربۆیه   نه بوو، 
و  دا  هــاوڕێــیــانــی  و  محه ممه د  قـــازی  ئێعدامی  و 
لێوه ی  خاکه   ١٠ی  له   ڕواڵــەتــی  دادگاییەکی  پــاش 
له   مهاباد  چوارچرای  مه یدانی  له   هه تاوی  ١٣٢٦ی 
کوردی  کە  هیوایەی  و  ئامانج  به و  دان،  سێداره ی 
پێ چاوترسێن بکا و ده نگی ماف ویستانه ی کپ بکا 
بستێنێ.  لێ  دووبـــاره ی  هه ستانه وه ی  ده رفه تی  و 
بده ن،  لێ  ڕێبه رێک  سه ری  ئه گه ر  نه یانزانی،  به اڵم 
له سه ر  ڕیشەی  پێچه وانه   به   و  نامرێ  نه ته وه یه ک 
به م جۆره   دەکاتەوە، کورد  خوێنی شه هیدان شین 
ڕووداو و کاره ساتانه  بەچۆک دا نایە، بەڵکوو وەک 
وه ک  پیاوانی  گــه وره   ڕێگای  هەمیشەیی  نەریتی 

قازییه کان به  لێبراوی درێژه  ده دا.
 له و ڕۆژه  و له و ڕووداوه  ٧٤  ساڵ تێده په رێ. 
ئێش  پر  گه لێک  ڕووداوێکی  خاکه لێوه   ئه گه ر١٠ی 
بــوو، و له  مێژووی گه لی کـــورددا  وه ک  ــازار  ئ و 
هه روه ها  ده کــرێ،  سه یری  ناخۆش  بیره وه رییەکی 
گه لی  سه رجه م  بۆ  بــوو  دڵتەزێن  ڕۆژێکی  ئه گه ر 
کورد، له  به رانبه ردا ڕۆژی و شیاربوونەوە و وه خۆ 
هاتنه وەی زیاتری گه لی کورد بوو له سه ر ماهییه تی 
ڕێژیمه  سه ره ڕۆکان به  تایبه ت ڕێژیمی سه ره ڕۆ و  
به ستراوه  به  بێگانه ی وه ک حه مه ڕه زا شای په هله وی 

و مۆره کانی ده ورووبه ری.

بنه ماڵه ی سه ربه رزی شه هیدان!
 بۆچی حیزبی دیمۆکرات ئه م ڕۆژه ی وه ک ڕۆژی 

شه هیدانی کوردستان دیاری کردووه ؟ 
یەکەم شت ئەوەیە: له م ڕۆژه دا یه که م سه رکۆماری 
سەدری  هاوڕێیانی  و  محه ممه د  قازی  کوردستان، 
قازی و سەیفی قازی له  پێناو ئازادی و به خته وه ریی 
شاوه   حه مه ڕه زا  ڕێژیمی  الیــه ن  له   ــورددا،  ک گه لی 

ناجوانمێرانه  له دار دران و شه هید کران.
دووهەم شت ئەوەیە: بۆ ڕێزگرتن و وه فاداری و 
ئه مه گناسی ده ربرین له  به رانبه ر گیانبه خت کردوویی 
ئه و جوانمێره  شه هیدانه ی کۆمار و به هۆی ئه وه ی 
کۆماری  میراتگرانه ی  و  قــاره مــان  ڕۆڵــه   لــه و  زۆر 
ئه م  بـــوون،  شه هید  و  مــه یــدان  هاتنه   کــوردســتــان 
چونکه   کــراوه.  ناودێر  شه هیدان  ڕۆژی  به   ڕۆژه  
ڕێبواری شه هیدانی ١٠  ئه م شه هیدانه  ڕێچکه گر و 
خاکه لێوه ن که  ئاگاهانه  و بوێرانه  و به  سه خاوه ته وه  
گیانیان پێشکه شی باره گای سه ربه ستیی گه لی کورد 

کرد.
دێمۆکراتی  حیزبی  له   شه هیدان  هاومه ته رێزانی 
کوردستان له گه ڵ ڕوح و خوێنی هه موو شه هیدانی 
کوردستان،  ئــازادیــخــوازی  خه ڵکی  و  کوردستان 
زیــنــدانــیــانــی سیاسیی  و  ــدان  شــه هــی ــه ی   ــه مــاڵ ــن ب
ســزای  و  حوکم  ــی  چــاوه ڕوان کــه   زیندانه کان  نێو 
و  ئامانج  و  ڕێگا  به   به ست  عه هدیان  به ناحه قن، 
ئاواتی وه دینه هاتووی هه موو ئه و مرۆڤه  نه ترس و 
به باوه رانه  وه فادار بن و ئه وه شیان به  کرده وه  و به  

خوێنی خۆیان سه لماند.

هاوڕێیانی خۆشه ویست!
حاکمییەتی  ســـاڵ   ٤٢ لـــە  زیـــاتـــر  ــاوەی  ــ مـ لـــە 
شاهیدی  نییە  ڕۆژ  ئیسالمی دا  کــۆمــاری  ڕێژیمی 
و  جینایەتکارانە  و  قــێــزەون  ــرده وه ی  کـ و  ڕەفــتــار 
پێشێل کردنی بەها ئینسانییەکان نەبین و _هەر لەو 
سەروبەندەشدا شاهید بووین_ ڕۆژ نییە دەست و 
پێوەندییەکانی ڕێژیم بۆ چاوترسێن کردن، ژمارەیەک  
لە چاالکانی مەدەنی و ژینگە پارێزی، ڕووناکبیر و 
ڕۆژنامه نووس، ئەدیب و نووسه ر، چاالکی سیاسی 
و دەروەست قۆڵبه ست نه کا و ڕه وانه ی زیندانه کان 
و  نــەدا  ڕەوانییان  و  ڕوحــی  ئەشکەنجەی  و  نه کا 
حوکمی قورسیان نەداتێ و سزای ئیعدامیان له سه ر 
جێبەجێ نەکا. بەردەوامی ئەو ڕەفتار و هەڵسوکەوتە 
نامرۆڤانەیە بۆتە هۆی ئەوە دادگای الهە بە بەڵگە 
بانگ  ڕێژیم   گرینگی  کاربەدەستانی  لە  ژمارەیەک 
بکا بۆ وەاڵمدانەوە بە تاوانی جینایەت دژی مرۆڤ 

و پێشێل کردنی مافی مرۆڤ. 

هاوڕێیان!
کورد  گەلی  و  بە گشتی  ئیران  گەالنی  الیەک  لە 
ناعه داله تی،  چنگ  لــه   تایبەتی  بــە  بــەلــوچ  گەلی  و 
بێکاری و گرانی له  ڕاده به ده ر و  ئاوسانی دراوی و 
نه بوونی پێداویستییه کانی ژیان و کوشتنی کۆڵبەران 
و ســووخــت بــەرانــی بــەســتــەزمــان و  بــێــدەرەتــان، 
په ره پێدان به  دیارده  نەخوازراوەکان وه ک ئیعتیاد و 
شتی لەو بابەتە وەزاڵە هاتوون و لە الیەکی دیکەوە 
گوشار و ته حریمی نێونه ته وه یی به  تایبه ت ته حریمی 
ئابووری ڕۆژ به  ڕۆژ لەسه ر شان و پیلی گەالنی 
و  کــردووه   ده کا و خه لکی هیالک  قورسایی  ئێران 
دەســەاڵت  لە  مانەوەیان  بۆ  هــەروا  ــداران  ده ســه اڵت
و  دەدەن  ناپەسند  کـــردەوەی  بە  ــژە  الســارانــه  درێ
داوای  بە  وەاڵم نەدانەوە  و  گوێ خستن  وەپشت  بۆ 
نێودەوڵەتییەوە  بواری  لە  خەڵک،  کۆمەاڵنی  ڕەوای 
کێشە و کەیسی ئەتۆمییان گەورە کردۆتەوە و وا 
هیچ  ئێران  لە  کە  دەگەیەنن  جیهانی  بــیــروڕای  بە 
کێشەیەک لە گۆڕێ دا نییە بێجگە لە کێشەی ئەتۆمی. 
لە کاتێک دا ئێران تەژی لە کەموکوری و بەدبەختی و 
هەناسەساردییە، بەاڵم کۆماری ئیسالمی بەردەوام 
کێشەی ئەتۆمی وەک کارتێک بەکار دێنێ بۆ ئەوەی 
بیروڕاکان بە الڕێدا بەرێ. ئیدی ئەم تەرفەندانە لە 
ڕادەی نێوخۆیی و نێونەتەوەییدا کاراییان نییە و لە 
ئینسانیی  دژی  ماهییەتی  ساڵەدا  چەند  ئەم  ماوەی 
و  دەســت  هەربۆیە  بــۆتــەوە.  ڕوون  بۆ  حاکمانیان 
پێوەندییەکانی ڕێژیم بەردەوام خەریکی دۆزینەوەی 
نەخشە و پیالنی تازەن. هەرچەند بەدوای کوژرانی 
ئەهوەنی  ناوچە ڕووی  ڕادەیەک  تا  قاسم سلێمانی 
بەخۆیەوە دیوە، بەاڵم دیسان کۆماری ئیسالمی له  
ناوچه ی ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست درێژه  بە سیاسەتە 
و  گێره شێوێنی  لــه   ده ســـت  و  ده دا  چــەوتــەکــانــی 
یارمه تیدان به  دۆستانی له  واڵتانی ناوچه  هه ڵناگرێ. 
ئه وه یه   بۆ  ئینسانیانه شی  دژە  هه وڵه   ئه و  هه موو 
و  بکا  قایم  خۆی  ده سه اڵتی  له رزۆکه کانی  پایه   که  
ماوەیەکی دیکەش درێژه  بە دەسەاڵتەکەی بدا. بەاڵم 

نازانی شەپۆلی پڕ لە قینی پەنگ خواردووی خەڵک 
بنیادی  و  ڕیشە  کە  بەهێزە  ئەوەندە  و  بەڕێوەیە 

ئاخوندان لەبن دەردێنێ.
  

نیشتمانپه روه ری  و  ئــازادیــخــواز  خه ڵکی 
کوردستان

نه هامه تی  هه موو  لــه و  ــه وه ی  ئ بۆ  کــورد  گەلی 
شوومی  نیسێی  و  بــێ  بێعه داڵه تییه   ڕزگـــاری  و 
ئه و ڕێژیمه  سەرەڕۆیە له سه ر خۆیان ال بەرێ و 
ڕەوانی گشت شه هیدانی کوردستان شاد و ئارام 

کاتە وه،  ده بێ:
ڕاده ی  له   و  نێوخۆ  له   کە  ڕێژیمه   ئه و  ئەلف: 
نێونەتەوەیی و جیهانی و ناوچەییدا ئیعتباری نه ماوه  
و ڕۆژ بە ڕۆژ پایه کانی دەسەاڵتی  لەرزۆک دەبێ  
بە سەخاوەتەوە وەک  ناتوانێ  گرینگتر  لەوەش  و 
دۆسته   و  تێرۆریست  حیزبە  یارمەتیی  ــردوو  ڕاب
ناوچه ی  لــه   خــۆی  گوێن  لــە  کۆنه په ره سته کانی 
هەلومەرجەدا،  لەو  بدا،  نێوەڕاست دا   ڕۆژهەاڵتی 
با پێکه وه  یه کڕیزیی نێوماڵمان بەهێز بکەین و بە 
یەکگرتوویی و به  هه ر شێوه یه کی گونجاو خه بات 
دژی  له   و  بخه ین  ڕێــک  به ربه ره کانییه کانمان  و 
دوژمنەکانمان هه ڵوێست بگرین. ئه و کاته  هەم سەر 
دەکەوین هەم    ڕوحی شه هیدان ئارام ده بێ هه م 
خه ڵکی کوردستان ئافه رین و دەستخۆشی ده نێرن 

بۆ ئه م یەکگرتن و یه کڕیزی و یه ک هه لوێستییه .
کــوردســتــانــه .  شــه هــیــدانــی  ڕۆژی  ئــه مــرۆ  ب:  
هه موو شه هیده کان له  پێناو ئازادی و به خته وه ریی 
و  فەرق  بێ  با  به خشیوه،    گیانیان  کــورددا  گه لی 
یه کگرتوودا   ڕیــزی  له   سازمانی،  جیاوازیدانانی 
ئامانجه کانی  و  ــاوات  ئـ بەدیهێنانی  بــۆ  پــێــکــه وه  
ســه ردانــی  تێ بکۆشین،  کــوردســتــان  شــه هــیــدانــی 
ــه  شــاخــه  گولێک  گــلــکــۆی شــه هــیــدان بــکــه یــن و ب
وه فاداریی خۆمانیان بۆ دەربڕین و بە دڵێکی پڕ لە 
خۆشەویستیی نیشتمان، به ڵێنیان پێ بده ین تا سه ر 
بنه ماڵه کانیان  سه ردانی  و  بین  ڕێگایان  ڕێبواری 
بالوێنینه وه .  نازلێشواوه کانیان  منداڵه   و  بکه ین 
دەبن  خۆشحاڵ  کوردستان  خه ڵکی  که   ئه وکاته یه  
و سەری ڕێز بۆ ئەم کردەوە ئینسانیە دادەنوێنن 
بنه ماڵه ی  و  شه هیدان  نــه ســره وتــووی  ڕەوانــی  و 

شه هیدانیس ئارام دەکەنەوە.

هاوڕێیانی خۆشه ویست!
له   دیکه   جارێکی  خاکه لێوه (  )١٠ی  ڕۆژه دا  له م 
به رانبه ر هەر کۆ و ده وه ن و لێره وارێک که  ته رمی 
شەاڵڵی  لــه خــوێــن دا  پێشمەرگەی  شــۆڕه الوێــکــی 
شه هیدی لێ نێژراوه ، هه روه ها له  به رانبه ر خه بات 
شه هیدان،  هاوسەنگەرانی  به رده وامی  چاالکیی  و 
پێشمه رگه کانی کوردستان سه ری ڕێز داده نوێنین 
و به  ڕێزەوە  و به چاوی پر له  ئومێده وه  ده ڕوانینه   
خه باتی  و  ــان  ــه م ــه وه ک ــه ت ن زێــڕیــنــی  ــووی  ــاتـ داهـ
حیزبه که مان. بێگومان کورد تا خاوه نی ئه و هه موو 
به   بێ ،  بزووتنه وه یه  ئه و  و  ســه ربــه رزه   شه هیده  

ئاوات و ئامانجه کانی ده گا.  
ــازی مــحــه مــمــه د،  ــ ــی پــێــشــه وا ق ــه  ڕوحــ ســـاو ل

سه رقافله ی شه هیدان،
ڕێگای  شه هیدانی  هه موو  پاکی  گیانی  له   ساو 

سه ربه ستی و ئازادی،
و  شه هیدان  بــه رزی  ســه ر  بنه ماڵه ی  له   ســاو 

زیندانیانی سیاسی.

کۆمیسیونی کۆمه اڵیه تی
١٠ی خاکه لێوه ی ١٤٠٠ی هه تاوی

بە یەکیەتی و یەکڕیزیی نێوماڵی کوردە
 کە ڕوحی شەهیدانمان ئارام دەگرن

)پەیامی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزب بەبۆنەی ١٠ی خاکەلێوە، ڕۆژی شەهیدانی کوردستان(
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی کۆچی 
دوایی کاک سەالح مێهرپەروەر، کادری دێرینی حیزبی دێموکراتی 
بابا  کاک  بنەماڵەی  بە  ڕوو  خۆی  هاوخەمیی  پەیامی  کوردستان، 

عەلی مێهرپەروەر باو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم شێوەیە:

بەڕێز کاک بابا عەلی مێهرپەروەر!
گەورەی  کوڕی  مێهرپەروەر  کاک سەالح  دوایی  کۆچی  هەواڵی 

جەنابتان بەهۆی پەتای کۆرۆناوە هەموومانی خەمبار کرد.
لە  بەمشوور  کاک سەالح سااڵنێکی دوورودریــژ وەک کادرێکی 
ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات دا بەوپەڕی دڵسۆزییەوە خزمەتی دۆزی 
ڕەوای گەلەکەی کرد و بە خەمخۆرییەوە ئەرکە پێسپێردراوەکانی 

جێبەجی دەکرد.
کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفــتــەری  لەالیەن 
وێڕای دەربڕینی خەم وپەژارەی خۆمان بۆ کۆچی دوایی کاک سەالح 
بنەماڵەی  سەرجەم  و  جەنابت  ئاراستەی  خۆمان  سەرەخۆشیی 

بەڕێزتان دەکەین وخۆمان بە شەریکی خەمتان دەزانین.

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٨ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی

حیزبی  سوئێدی  کۆمیتەی  خاکەلێوە  ٨ی  یەکشەممە  ڕۆژی 
عومەر  بەڕێز  بەشداریی  بە  وێبینارێکی  کوردستان  دێموکراتی 

باڵەکی، ئەندامی دەفتەری سیاسی، بە شێوەی ئانالین بەڕێوە برد.
ئیسماعیلی  محەممەد  کــاک  کورتی  وتەیەکی  بە  وێبینارە  ئــەم 
دەستی پێکرد و پەیامی کۆمیتەی سۆئێد بەم بۆنەیە لەالیەن خاتوو 

کوێستان بابایی، بەرپرسی ئەم کۆمیتەی حیزبییە خوێندرایەوە.
خاتوو کوێستان لە بەشێک لە پەیامەکەی دا باسی لەوە کردبوو کە 
پێشەوایان لە سێدارە دا، بەاڵم بیر و هزری پێشەوا کە یەکیەتی و 
پێکەوەژیانی ئاشتییانە و خەباتی هەمە الیەنە لە پێناو دامەزراندنی 
ــەروەک خــۆی مــاوەتــەوە و  بــوو؛ ه کیانێکی سەربەخۆی کــوردی 

ڕۆڵەکان و میراتگرانی ڕێبازەکەی لە پێناویدا تێ دەکۆشن. 
لە درێژەی وێبینارەکەدا عومەر باڵەکی،  ئەندامی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان باسێکی لەژێر ناوی »خوێندنەوەیەک 
ساڵەی   ٧٤ لــە  محەممەد  ــازی  ق پێشەوا  کەسایەتیی  و  هــزر  بــۆ 
و  محەممەد  قازی  پێشەوا  هەوڵەکانی  لە  باسی  شەهیدکرانی دا«، 
ڕۆڵی بەرچاویان لە دامەزراندنی یەکەم حیزبی مۆدێڕنی کوردی و 
دامەزراندنی یەکەم کۆماری کوردستان و دەستکەوتەکانی دیکەی 

کۆمار کرد.
ــە سەر  ــەڕژای کــاک عــومــەر باڵەکی لــە درێـــژەی بــاســەکــەی دا پ
هەرچەند  کە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  لەبن نەهاتووی  ورەی 
کوردستان  کۆماری  لەنێوبردنی  بە  پەهلەوی  لەنێوچووی  ڕێژیمی 
و لە سێدارەدرانی پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیانی پێی وابوو 
دەتوانێ کۆتایی بە خەونی ئازادی کوردستان بێنێ. بەڵکو ٧٤ ساڵ 
بۆ  خەبات  و  تێکۆشان  لە  کــورد  گەلی  سێدارەدانیان،  لە  لە  پاش 
ئازادی و سەربەخۆیی کۆڵی نەداوەو تا کۆتایی ڕێبواری ڕێگەیان 

دەبن.

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموکرات بەبۆنەی کۆچی 
دوایی سەالح مێهرپەروەر

وێبیناری کۆمیتەی سوئێد بەبۆنەی 

ڕۆژی شەهیدانی کوردستان
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ئەوەی پێشەوا کردنی

و  شیوەن  وەتەن  شەهیدی  بۆ  ناوێ  “پێی 
گرین  

نامرن ئەوانە وا لە دڵی میللەتا ئەژین”

لەمێژ ساڵە ئەو بەیتە لە شێعری شاعیری 
نیشتمانپەروەر پیرەمێرد وەبیرمان دێنێتەوە کە 
نابێ بۆ ئەو کەسانە کە شەهیدی نیشتمان و 
نەتەوەن بگرین و شیوەن بگێڕین، چونکە ئەوانە 
لە ڕێگای وەدەستهێنانی مافە نەتەوایەتییەکانی 
کورد و پارێزگاری لە نیشتمان گیانیان بەخت 
ــە ســـەخـــاوەت و  ــە ب ــە ک ــران ــەم ـــەو ن ــردووە. ئ ــ کـ
نەک  چــوون،  مــەرگ  پیری  ــەرەو  ب نەترسییەوە 
جێی  میللەتێک دا  ــی  دڵ لە  بەڵکوو  ــەمــردوون  ن
ــەوە.  ــاون ــی م ــدووی ــن ــە زی ــەوە و ب ــردۆت ــان ک خــۆی
هەروەها شەهیدی ڕێبەرمان د. قاسملوو دەڵێ: 
“... ئێمە لە ڕۆژی شەهیدبوونی شەهیدەکانمان 
لەمێژە بڕیارمان داوە نەگرین. لەمێژە بڕیارمان 
دەتوانین  کــە  کــارێــک  تەنیا  و  تەنیا  کــە  داوە 
شەهیدانمان  ــری  ــی ب ــاوی  ــەرچ ــەب ل و  بیکەین 
ــەوان  ــای ئ ــگ ــە ڕێ ــە ک ــەوەی شــەرمــەزار نەبین ئ
ڕێگایە  ئەو  سەر  تا  ــەوان  ئ وەک  و  بەرنەدەین 
بڕۆین.” هەموو مرۆڤێک ئەوە باش دەزانێ کە 
ژیانی سەربەرزانە تەنیا ئەوە نییە کە لەش بە 
ئاسوودەیی بژی و بە مردنیش پەکی بکەوێ، 
کە  ژیانەیە  ــەو  ئ ــە  ــەرزان ســەرب ژیانی  بەڵکوو 
هەتا  و  بێ  ــار  دی تێدا  مرۆڤی  نەخشی  و  ڕۆڵ 
ئەو نەخش و ڕۆڵە گەورەتر و هەراوتر بێ ئەو 
ژیانەش گەورەتر و هەراوتر دەبێ و لە بیر و 

زەینی کۆمەڵگەدا بە زیندوویی دەمێنێتەوە.
پێشەوا قازی محەممەد یەکێک لەو کەسانەیە 
گیانی  بەختکردنی  و  تێکۆشان  و  کــار  بە  کە 
مانای بە ژیانی نەتەوەیەک بەخشی، واتە دوای 
شکان و نسکۆیەکی زۆری جوواڵنەوەکانی کورد 
جارێکی  بۆ  کوردستان  پارچەی  چوار  هەر  لە 
وەبەر  ڕوحــی  دیکە  شێوازێکی  بە  ــەاڵم  ب دیکە 
وخوێندنەوەیەکی  ــەوە  ــای ن ــورد  ک ــەوەی  ــوواڵن ج
دیکەی بۆ کرد و بە پرۆژەیەکی دیکە کە بتوانی 
و  بدا  پێ  پەرە  نەتەوەیی  شعووری  و  هەست 
بەرەو  کوردی  کۆمەڵگەی  تاکی  تاک  سەرنجی 
ئیعالنی  ــە  ل ــۆی  خ کــە  نەتەوەییە  پـــرۆژە  ــەو  ئ
و  رابکێشی  ــەوە،  ــت دەدی کوردستان دا  کۆماری 
کۆیان  ئامانج  یەک  دەوری  لە  سەردەمدا  لەو 
ــوان و  ـــەک ج ــە ڕادەی ــە ب ــرۆژەی ــەو پ ــەوە. ئ ــکــات ب
مەجالی  ــەوەی  ئ لەگەڵ  ــوو  ــژراب داڕێ ڕێکوپێک 
سەرکەوتن و ئیدامەی حەیاتیان لێ بڕی، بەاڵم 
پێشەوا  کــە  ــە  ــرۆژەی پ ــەو  ئ ئامانجی  و  ــاز  ــب ڕێ
دوای  نەخشاندبوو،  پێ  نەتەوەیەکی  پەیکەری 
زیاتر لە سێ چارەکە سەدە هەروا بەردەوامە و 

لە حەرەکەت و جوواڵن دایە.
لە ساڵوەگەڕی ئێعدامی پێشەوادا، باسکردن 
پێشەوا  وکردەوەکانی  کار  لە سەر  نووسین  و 
هەرچەند بەکورتیش بێ، هەم ڕێز و وەفایەک 
زیاتری  هەرچی  ناساندنی  هەم  و  پێشەوا  بۆ 
پێشەوایە بە نەوەی نوێی کۆمەڵی کوردەواری. 
خوێندن  بە  ئیڕادەیەی  و  مەیل  بەو  پێشەوا 
ڕاستیدا  لە  هەیبووە  فێربوون  و  و خوێندنەوە 
توانیویەتی هەر زۆر زوو لە تەمەنی الوەتی دا 
جێگە و پێگەی خۆی لە کۆمەڵگەی سەردەمی 
و  متمانە  جێگای  ببێتە  و  ــەوە  ــکــات ب خـــۆی دا 
لە  کۆمەڵگە.  وتوێژەکانی  چین  هەموو  ــزی  ڕێ
هەمان کاتدا پێشەوا کەسێکی نەترس و بوێر 

بووە و قەت نەچۆتە ژێر باری زوڵم و زۆری 
دەسەاڵتدارانی حکومەتی لە ناوچەکە، بۆیە الی 
دوژمنانیشی ڕێز و قورسایی تایبەت بە خۆی 

هەبووە.
پایەیەکی  ماف  دەستەبەری  و  دێموکراسی 
ــوو،  ب پێشەوا  وکەسایەتیی  فیکر  ســەرەکــیــی 
ــرژی  ــارگ ــە دەم ــێ ل ــە دوور ب و وای کــردبــوو ک
ــە گــەڵ  ــە ل ــک ــی دی ــەک ــای ــە وات ــزم و ب ــی ــن و شــوی
مافە  دەستەبەرکردنی  بۆ  تێکۆشانی  هەموو 
چرکەساتێکیش  بۆ  ــورد  ک نەتەوایەتییەکانی 
لە  ــەکــان  مــرۆڤ و  ــەچــۆوە  ن لەبیر  مرۆڤایەتیی 
بووبن،  نەتەوەیەک  و  مەزهەب  و  ئایین  هــەر 
خۆیان  ئینسانیی  بایەخی  و  نرخ  پێشەوا  الی 
دێموکراسی  بە  ــاوەڕەی  ب بەو  پێشەوا  هەبووە. 
هەیبوو، ئیزنی نەدا کۆماری کوردستان بە الی 
ببێتە  ــەوە  ئ و  بێتەوە  الر  کۆمەڵگەدا  چینێکی 
بۆیە  ــی.  ــێــوخــۆی ن ملمالنێی  و  کێشە  ــەی  ــای م
کوردستان  کــۆمــاری  بڵێین  دەتوانین  بەحەق 
نموونەیەکی تاقانەی دەسەاڵتێکی دێموکراسییە 
کە  دواکــەوتــوو  ناوچەیەکی  ــەی  ــەرگ ج لەنێو 
گیرۆدەی سیستمە دیکتاتۆر و شوینیستەکانە. 
تەناتەت ئەو شێوە لە حکومەتداری کە لەسەر 
کۆماری  ــوو،  ــەزراب دام دێموکراسی  بنەماکانی 
ــان  ــج ــای ــازەرب ــی ئ ــەت ــوم ــە حــک ــی  ل ــان ــت ــوردس ک
لە  پێشەوا  دیکە  واتایەکی  بە  دەکـــردەوە.  جیا 
تەواوی  بە  دیکتاتۆری  شێوازی  بەکارهێنانی 
بێزار بوو و ئەوەندەی بۆی کرابا ڕێ و شوێنی 
دێموکراتیکی لە کاروباری دەوڵەتی و حیزبیدا 
ئیعالنی  ڕۆژی  وتارەکەی  لە  ئەو  دێنا.  بەکار 
کۆماری کوردستان دا لەسەر دێموکراسی دەڵێ: 
ڕێبازی  بە  بکەین  دێموکراسی  داوە  “هەوڵمان 
کارکردنمان و هەڵسوکەوتمان لەنێو کۆمەڵگەدا، 
قووەتی حیزبی  قودرەت و  دێموکراسی  چونکە 

دێموکراتە.”

میللەتی  ــوو  ب ــەوە  ئ هەوڵی  هەموو  پێشەوا 
بێنێ،  وەدەست  نەتەوایەتیی خۆی  مافی  کورد 
بە زمانی خۆی بخوێنێ و بنووسی، قوتابخانەی 
پێ  پەرە  خۆی  نەتەوایەتیی  فەرهەنگی  هەبێ، 
دنیای  لە  نەتەوەیەک  وەک  بوونی خۆی  و  بدا 
ــان کاتدا  ــەم ه ــە  ل ــەاڵم  ب ــدا،  ب نیشان  ــەوڕۆدا  ــ ئ
بەڵکوو  نەبوو،  تەنگ نەزەر  ناسیۆنالیستێکی 
ئینسانیکی دێموکرات و ئازادە بوو؛ بۆیە پێشەوا 
لە گەڵ ئەوەدا وەک ڕێبەرێکی نەتەوەیی گەلی 
بە  ــاســرێ، الی دۆســت و دوژمنیش  ــورد دەن ک
کەسێکی باوەڕدار بە دێموکراسی ناو دەبردرێ. 
بڕیاری  و  هەڵسوکەوت  ڕووی  لە  پێشەوا 

و  ــوو،  ــەب ن خۆسەپێن  و  ــڕەو  ــاک ت سیاسییەوە 
بە  و  خەڵک  کۆمەاڵنی  ــە  ب ئیمان  ــە  ل ـــەوەش  ئ
ســەرچــاوەی  حیزبییەوە  ڕێکخراوی  و  حیزب 
ئەو  هەلومەرجی  لە  تەنانەت  پێشەوا  گرتبوو، 
ڕاوتەگبیر  بێ  گرینگی  کارێکی  هیچ  دەمیشدا 
و  تێگەیشتن  ـــاری  ب ــە  ل ــد  ــەرچــەن ه ــەدەکــرد.  ن
هاوکارەکانی  لە  پایەی  سیاسییەوە  ــایــی  وری
کرا  باس  ــەروەک  ه بەاڵم  بوو،  بەرزتر  یەکجار 
دەستی  هاوکارەکانی  وەرگرتنی  ڕا  و  ڕاوێژ  بێ 
بۆ کارەکان نەدەبرد و هەوڵی دەدا هەر کارێک 
دەنگی  هەبێ،  بەرژەوەندی گشتی  بە  پێوەندی 
هەموو الیەکی لەسەر بێ. بۆ سەلماندنی ئەو 
بکەین  بەو وتووێژە  ئیشارە  ڕاستییە دەتوانین 
کە ڕۆژنامەی کوردستان لە گەڵ پێشەوا پێکی 
“ئەمن  ــێ:  دەڵ پرسیارێک دا  واڵمی  لە  و  هێناوە 
بێ تەسویبی کۆمیتەی مەرکەزی هیچ کارێک 
شەخس  کە  ئەوەیە  دێموکرات  چونکە  ناکەم، 
موشاویرە  ــێ  ب میللی  مەسڵەحەتی  ــاتــوانــێ  ن

بگرێتە دەستی خۆی.” 
ــری و  ــی ــگ ــام ــەق ــۆ س ــــی بـ ــــزان ـــێـــشـــەوا دەی پ
پێویستیی  کوردستان  کۆماری  جێگیرکردنی 
بە بەشداری هەراوی خەڵکی کوردستان هەیە، 
هەربۆیە بۆ ڕۆژی ٢ی ڕێبەندان، ڕۆژی ئیعالن 
نوێنەری  کوردستان  کــۆمــاری  ڕاگەیاندنی  و 
لە  ــان  کــوردســت ناوچەکانی  هــەمــوو  ــۆ  ب ــۆی  خ
ماکۆوە بگرە هەتا کرماشان نارد و داوای کرد 
هەموو شارەکان نوێنەری خۆیان بۆ کردنەوەی 
ڕێوڕەسمی کۆماری کوردستان بەشدار بکەن. 
ڕیزەکانی  تێ دەکۆشا  ــی  ــەردەوام ب بە  پێشەوا 
ڕاستییە  ــەو  ل بکا،  یەکگرتوو  ــەل  گ نێوخۆی 
لە  یەکێک  کــە  تێگەیشتبوو  ــاش  ب مێژووییە 
دوای  ــە  ل ــەک  ی شکانی  ئەساسییەکانی  ــۆ  ه
یەکیەتیی  نەبوونی  کورد،  ڕاپەڕینەکانی  یەکی 
بووە.  جوواڵنەوانە  ئەو  نێوخۆی  یەکدەنگیی  و 
ناکۆکیی  نەهێشتنی  لە  لەو سەردەم دا  پێشەوا 
لەسەر  یەک خستنیان  و  عەشیرەتەکان  نێوان 
بەرنامەیەکی نەتەوایەتی زۆر سەرکەوتوو بوو. 
ئەو لە وتاری ڕۆژی ئیعالنی کۆماردا سەبارەت 
بەو مەسەلەیە ئاوا باس دەکا: “... ئیختالف و 
دووبەرەکیمان نەهێشتووە و ناوی عەشیرە و 
تەوایف هەرچی ئەسبابی نفاق و پرش وباوییە 
ــاوی  ن ــر  ــەژێ ل الیەکمان  هــەمــوو  و  دراوە  ــڕێ  ف
حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆبووینەوە و بۆ 

وەدیهاتنی ئامانجەکان تێ دەکۆشین.”
ئینساندۆستی و دێموکرات بوونی پێشەوا لە 
لێکدانەوەی نەخشی ژنان و الوان لە کۆمەڵگەدا 
ــشــەوا لەو  ــێ ــاو دەکــــەوێ. پ ــەرچ ــەواوی ب ــ ــە ت ب

باوەڕەدا بوو کە لەسەدەی بیستەم دا نابێ ژنان 
وەک نێوەی کۆمەڵ لە هاوبەشی لە کاروباری 
ــن و  ــرێ ــک ــەش ب ــب ــێ ــدا ب ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ــاســی وک ســی
پێویستە ڕێگایان بۆ بکرێتەوە کە شان بەشانی 
ــی و  ــەت ــەوای ــەت ــە ن ــەرک ــی ئ ــدن ــەڕان ــە ڕاپ ــاوان ل ــی پ
نیشتیمانییەکاندا بەشدار بن. هەربۆیە لەسەر 
ــە مێژووی  ل ــار  ــەکــەم ج ی بــۆ  دەســتــی پێشەوا 
ــی ڕێکخراوی  ــاوەن ــە خ ب بـــوون  ـــان  کـــورددا ژن
خۆیان و لە هەمان کاتدا شانبەشانی ڕێکخراوی 
بۆ  فورسەتەیان   ... و  هەل  ئەو  الوانیش  ــان،  ژن

عومەر باڵەکی

تێ بکۆشێ، بەاڵم چ ئێستا و چ لە داهاتوودا پرسی کورد ئی ئەوە 
نییە پشتگوێ بخرێ و نەبیندرێ. بزووتنەوەی کورد و زەرفییەتە 
هەراوەکانی ئەم جوواڵنەوەیە لە نێوخۆی واڵت و بەرجەستەبوونی 
ئێعتبارێکی  جیهانییەکان  و  ناوچەیی  هاوکێشە  لە  کــورد  پرسی 
دیکەی بەو بزووتنەوە ڕەوایە داوە. هەروەها ئەو پەیامەشی تێدا 
خۆیدا  تەواوەتیی  لە  بە  و  کورد  پرسی  هەتا  کە  دەخوێندرێتەوە 
ڕێگەی  لە  ئێران  و  نەکرێ  چارەسەر  ئێران  لە  نەتەوەکان  پرسی 
واڵتە  ئەم  نەنێ،  هەنگاو  داهاتوو  بەرەو  دێموکراتیکەوە  تێپەڕینی 

ئارامی و سەقامگیری بەخۆیەوە نابینێ.

سیاسەت و وێژمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە نیسبەت 
داهاتووی ئێران

کوردستان  دێموکراتی  )حیزبی  ئێمە  نەخشەڕێگای  و  ڕوانین 
ــەواو ڕوونـــە. ئێمە  ــورد( بۆ ئێرانی داهــاتــوو ت و جــوواڵنــەوەی ک
فرەنەتەوەیە،  واڵتێکی  ئێران  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  پێمان وایە 
مێتۆدی  هەرچەشنە  ــان  ی فیدرالیزم  وەک  سیاسیی  نیزامێکی 
المەرکەزی کە دەستەبەری هاوبەشیی پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینی و 
جۆراوجۆرییەکانی دیکەی ئەم واڵتە بکا دەتوانێ، دەتوانێ یارمەتی 
بە مانەوەی ئێران وەک واڵتێک لە چەشنی ئێستادا بکا. هەر لەو 
سۆنگەیەشە کە دەڵێین پرسی کورد بۆ داهاتووی ئێران پێویستە 

وەک دەرفەت ببیندرێ نەک ترس و هەڕەشە.
چــارەســەرە،  باشترین  فیدرالیزم  پێمان وایە  ئێستادا  لە  ئێمە 
مامەڵە  شێوەی  و  کۆمەاڵیەتییەکان  گۆڕانکارییە  بێگومان  بــەاڵم 
لەسەر  ئێران  داهــاتــووی  سیاسیی  دەســەاڵتــی  ــەوەی  وەاڵمــدان و 

چەندی وچۆنیی سیاسەتی ئێمە شوێنیان دەبێ.
ئێمە لە کۆنگرەی ١٦ی حیزبەکەمان دا وەک بژێرەیەکی بەردەم 
کورد باسمان لە ڕێفڕاندۆم کرد. چونکی کاتێک کۆماری ئیسالمی 
حاشا لە بوونی پرسی کورد دەکا و بەدووی هیچ چارەسەرێکەوە 
نییە، کاتێک بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆن ئێستاش بە ڕوانگەی ئەمنیەتی 
و شویستییەوە لە پرسی نەتەوەکان لە ئێران دەڕوانن، کاتێک ئێمە 
دەڵێین چارەسەری پرسی کورد وتووێژ و دانوستانە بەاڵم تێرۆر 
دەکرێین، کاتێک کار لەسەر خەباتی مەدەنی و دێموکراتیک دەکەین 
لە  بیر  کورد  کە  سروشتییە  دەی  تێ دەگیرێ،  مووشەکمان  بەاڵم 
بە  تێرۆرمان  ئێستاش  هەتا  ئێمە  بەاڵم  بکاتەوە.  دیکەش  بژاردەی 
تێرۆر وەاڵم نەداوەتەوە و هەر لەسەر دروست کردن و ئیدارەدانی 

هاوبەشی ئێران پێمان داگرتووە.
مەسەلە ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی دەیان ساڵە وێنایەکی دی لە 
جوواڵنەوەی کورد دەکا و ئێستا ئیدی ئەوە ئەرکی حیزب و الیەنە 
ئیسالمییە کە  ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری  سیاسییە غەیرە کوردەکانی 
هەمبەر  لە  بەڵکوو  ڕێژیم،  پروپاگەندەی  داوی  نەکەونە  هەر  نەک 

سیاسەتی دژەکوردیی کۆماری ئیسالمی هەڵوێستیان هەبێت.

لە  کەس  بەشداریی سەدان  بە  خاکەلێوە  دووشەممە ٩ی  ڕۆژی 
بنەماڵە سەربەرزەکانی شەهیدانی  لە  کادر و پێشمەرگە و بەشێک 
بەشکۆ  ڕێوڕەسمێکی  شەهیدان  مەزارگەی  لە  دێموکرات  حیزبی 

بەڕێوە چوو.
لەم ڕێوڕەسمەدا کاک خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی 
دا.  لەسەر مۆنۆمێنتی شەهیدان ال  پەردەی  دێموکراتی کوردستان، 
هەروەها کاک مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی 
گۆڕی  لە سەر  وەفای  و  ڕێز  تاجەگوڵینەی  کوردستان  دێموکراتی 

شەهیدان دانا.
کۆمیسیۆنی  پــەیــامــی  ــوڕەســمــەکــەدا  ڕێ دیــکــەی  بــڕگــەیــەکــی  ــە  ل
کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەو بۆنەیە لەالیەن خاتوو 
خەدیجە مەعزووری، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان پێشکەش کرا و لە درێژەی ڕێوڕەسمەکەدا بەشداربووان 
لەسەر  دانانی چەپکەگوڵ  بە  گڵکۆی شەهیدان یان کرد و  سەردانی 
شەهیدان  ئامانجی  و  ئــازادی  بە  گەیشتن  تا  دا  بەڵێنیان  مەزاریان 

ڕێبواری ئەم ڕێبازە و درێژەدەری ڕێگای پیرۆزیان بن.

دیمانە لەگەڵ سکرتێری 
گشتیی حیزب

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی 
١٠ی خاکەلێوە لە مەزارگەی 
شەهیدانی حیزبی دێموکرات

یەکگرتوو  گەل  نێوخۆی  ڕیزەکانی  تێ دەکۆشا  بەردەوامی  بە  پێشەوا 
هۆ  لە  یەکێک  کە  تێگەیشتبوو  باش  مێژووییە  ڕاستییە  لەو  ئەو  بکا، 
ئەساسییەکانی شکانی یەک لە دوای یەکی ڕاپەڕینەکانی کورد، نەبوونی 
لەو  بۆیە  ــووە.  ب جوواڵنەوانە  ئەو  نێوخۆی  یەکدەنگیی  و  یەکیەتیی 
یەک خستنیان  و  عەشیرەتەکان  نێوان  ناکۆکیی  نەهێشتنی  لە  سەردەم دا 
وتاری  لە  ئەو  بوو.  سەرکەوتوو  زۆر  نەتەوایەتی  بەرنامەیەکی  لەسەر 
 ...“ دەکــا:  باس  ئاوا  مەسەلەیە  بەو  سەبارەت  کۆماردا  ئیعالنی  ڕۆژی 
ئیختالف و دووبەرەکیمان نەهێشتووە و ناوی عەشیرە و تەوایف هەرچی 
ئەسبابی نفاق و پرش وباڵوییە فڕێ دراوە و هەموو الیەکمان لەژێر ناوی 
ئامانجەکان  وەدیهاتنی  بۆ  و  کۆبووینەوە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 

تێ دەکۆشین.”

 درێژە بۆ الپەڕەی ١١ 

 درێژەی:
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کۆمەاڵنی خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
لە ١٠ی خاکەلێوەی ئەمساڵ دا ٧٤ ساڵ بەسەر شەهید بوونی پێشەوا 
قازی محەممەد، سەرۆک کۆمار و دامەزرێنەری کۆماری کوردستان، 
قازی  سەیفی  خانی  محەممەدحوسێن  قــازی،  ســەدری  ئەبولقاسمی 

تێ دەپەڕێ.
چرای  چوار  مەیدانی  لە  هاوڕێیانی  و  پێشەوا  لەمەوبەر  ساڵ   ٧٤
گیانی  و  دران  ســێــدارە  لە  پەهلەوییەوە  ڕێژیمی  لــەالیــەن  مەهاباد 
گەلی  و  کۆردستان  کۆماری  بەرزەکانی  ئامانجە  پێناو  لە  ئازیزیان 

کورددا بەخت کرد.
بڕیاری لە سێدارە دانی پێشەوا و هاوڕێیانی لە دادگایەکی سەربازیی 
ناجوامێرانە و نادادپەروەرانەدا لە ڕێکەوتی ٣ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٢٥ 
پێشەوا کۆسپێکی  بڕیارە و شەهیدکردنی  ئەم  بە داخەوە  دەرکرا و 
گەورەی خستە بەردەم ڕەوتی بەرەوپێش چوونی هەنگاوەکانی کورد 
بە مەبەستی گەیشتن بە ئامانجی ڕزگاریی نەتەوەیی و لەبارچوونی 

کۆماری پیرۆزی کورستان.
کە  بــوو  ساتێکدا  و  کــات  لە  کوردستان  کۆماری  دروست بوونی 
ناوچەکانی  لە  گەورە  بۆشایەکی  جیهانی  دووهەمی  شەری  بەهۆی 
رۆژئاوای ئێران پێک هاتبوو و لە هەمان کاتیش دا هەستی نەتەوایەتی 
کــە دەوری کۆمەڵەی  کــردبــوو  گــەشــەی  باشی  بــە  ــەردەم دا  لــەو ســ
ژیانەوەی کورد )کۆمەڵەی ژ.ک( نابێ و ناکرێ لەبەر چاو نەگیرێ. 
پێشەوا و شۆڕشگێرانی ئەو کاتی کورد بە لێکدانەوەیەکی دەقیق و 

قۆستنەوەی هەلی گونجاوی ئەو سەردەم، کۆماریان ڕاگەیاند.
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران دووپات و چەند 
پاتی دەکاتەوە کە درێژەدەری ڕێگەی پیرۆزی پێشەوا قازی محەممەد 
و هاوڕێیانی و هەموو شەهیدانی سەربەرزی کوردستانە و ئەزموونە 
بەنرخەکانی وەک چرای ڕێنوێنی بزووتنەوەکەمان دەبینێ و کەڵکی 
هەرچی  یەکدەنگی  و  تەبایی  بە  دەدا  هەوڵ  هاوکات  لــێ وەردەگــرێ. 
زیاتری نێوان هێزە کوردییەکان، ئاواتی پیرۆزی پێشەوا قازی محەمەد 
و هەموو شەهیدانی کوردستان بە ئامانج بگەیەنە و رزگاری و ئازادی 

بۆ گەلی کورد وەدی بهێنێ.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٠ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی

بەهۆی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کادری  محەممەدی،  تاهیر 
نەخۆشییەوە ڕۆژی چوارشەممە ١١ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی، 

لە یەکێک لەنەخۆشخانەکانی شاری هەولێر مااڵوایی لە ژیان کرد.
تاهیر محەممەدی، لە بنەماڵەیەکی کوردپەروەری شاری مەهاباد لە 
دایک ببوو. ئەو لە ساڵی ١٣٧٧ی هەتاوییەوە پێوەندی بە ڕێزەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە گرت و لە ماوەی پێشمەرگایەتیی دا لە 
ئۆرگان و کۆمیسیۆنە جۆراوجۆرەکانی حیزب وەکوو هێزی سامڕەند، 
ڕادیۆ،  کۆمیسیۆنی  ڕاگەیاندن،  کۆمیسیۆنی  ئامووزش،  کۆمیسیۆنی 
پەیوەندییەکانی  کۆمیتەی  نیزامی،  سیاسیی  فێرگەی  یەک،  ناوەندی 
حیزب و کۆمیتەی بازڕەسیی حیزب دا بەو پەڕی دڵسۆزییەوە ئەرکە 

حیزبییە پێسپێردراوەکانی بەڕێوە بردووە.
تاهیر کەسێکی شایی بەخۆ و قسەخۆش و ڕووخۆش بوو،  کاک 
کە  دوایــیــش دا،  ساڵەی  دوو  یەک  لەم  تەنانەت  قسەخۆشییەکەی  و 
کۆمەڵێک نەخۆشی دەستیان دابووە دەستی یەک و پێکەوە تەنگیان پێ 
هەڵچنیبوو، هەرمابوو. ئەو لە هەر بارودۆخێک دا هەم بۆ ڕاپەڕاندنی 
هاوسەنگەرانی  و  ــاوڕێ  ه یارمەتیدانی  بۆ  هــەم  و  حیزبی  ئەرکی 

تێ دەکۆشا.
ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای دەربڕینی 
خەم و پەژارەی خۆم سەبارەت بە کۆچی  دوایی و ناوادەی کاک تاهیر 
کادر و  بەڕێزیان وسەرجەم  بنەماڵەی  لە  محەممەدی، سەرەخۆشی 

پێشمەرگەکانی حیزب و هەموو خزم وکەسوکاری ناوبراو دەکا.

ئەزموونە بەنرخەکانی پێشەوا 
چرای ڕێنوێنی بزووتنەوەی کوردن

)پەیامی ناوەندی هاوکاری بەبۆنەی ساڵوەگەڕێ لە 
سێدارەدانی پێشەوا قازی محەمەد و هاوڕێیانی(

کۆچی  دوایی کادرێکی بەڕابردووی حیزب 

کەسایەتیی د.قاسملوو لە ڕوانگەی 
د. کەماڵ مەزهەرەوە

ئاماژە:
لە کۆتاییەکانی بەهاری ١٣٧٨ )١٩٩٩(، بە 
بۆنەی دە سالەی تێرۆری ڕێبەری شەهیدمان 
نووسەرانی  دەستەی  لە الیەن  قاسملوو،  د. 
ڕۆژنامەی “کوردستان”ەوە، داوای نووسینمان 
ئەکادیمییەکانی  کەسایەتییە  کۆمەڵێک  لە 
دۆست و ناسیاوی ئەو ڕێبەرە کرد بۆ ژمارەی 
١٠ سالەی شەهید بوونی.  یادی  بە  تایبەت 
کە  بــوو  ــەوان  ل یەکێک  مەزهەر  کەماڵ  د. 
هات.  دەنگمانەوە  بە  جوانە،  نووسینە  بەم 
ئەمساڵ  مارسی  ١٦ی  لە  مەزهەر  کەماڵ  د. 
گەڵ  لە  دوورودرێــژ  بەربەرەکانییەکی  پاش 
نەخۆشی، کۆچی دوایی کرد. بە باڵوکردنەوەی 
لەو  هەم  یادێک  جوانەی،  نووسینە  ئەم 
دەکەینەوە،  کورد  لێهاتووەی  مێژوونووسە 
د.  بــارەی  لە  بۆچوونەکانی  و  ڕوانگە  هەم 
قاسملووی شەهید دەخەینەوە بەر سەرنجی 
مەزهەر  کەماڵ  د.  دەستنووسەکەی  هۆگران. 
لەو کاتەوە وەک دۆکیۆمێنتێکی بە نرخ الی 

من پارێزراوە. 
 قادر وریا ٢٠٢١/١/٣١

***
ئەو ڕابەرەی لە گشت بوارەکاندا لێهاتوو 

بوو

کەماڵ مەزهەر
بەهاری ساڵی ١٩٥٩، واتا چل ساڵ لەمەوبەر، 
بۆ یەکەم جار ناوی ئەنورەی، کە یەکێک بوو 
پەردەی  بەر  قاسملوو،  دوکتۆر  نازناوەکانی  لە 
تازە  کــوردیــی  بەشی  شاگردانی  ــەوت.  ک گوێم 
کراوەیی زانکۆی بەغدا بە ڕێز و خۆشەویستی 
مامۆستایەیان دا  ــەو  ب زۆرەوە  تەقدیرێکی  و 
دەکرد  پڕسوودەکانیان  ــە  وان باسی  و  هەڵدەدا 
ــەو و  ئ ــووە  ـــوارەدا پلەی یەکەمیان داب ب ــەو  ل و 

گۆرانی شاعیر. 
ـــکـــی وا  ـــرێ ـــی ـــاکـــب ــی ڕوون ــن ــی ــاس ـــەت ن ـــب هـــەڵ
ئاواتی  و  خۆزگە  پایەبەرز  و  پێشکەوتنخواز 
ــرای  ــۆی ب ــە ه ــســۆز بـــوو. ب ــی دڵ ــک ــوردێ ــەر ک ه
مستەفا  ــن  ــزەددی ــی ع دوکــتــور  ــســت  خــۆشــەوی
من  بــۆ  وا  دەرفەتێکی  زوو  ــەر  ه ــەوە  ــووڵ ڕەس
لە  ــەم جـــار  ــەک ی ــۆ  ب ـــەو ڕۆژەی  ئ ــەوت.  ــک ــەڵ ه
مریەمی  ــەڕادە  کـ ــی  ــەڕەک گ ــە  ل خــۆی  ماڵەکەی 
گشت  ــە  ل قاسملوو  ــرد  ک هەستم  ــم،  دی ــەغــدا  ب
بوارەکاندا بەڕاستی کوردێکی کەم وێنە و کەم 
نیشتمانپەروەر،  قسەخۆش،  قسەزان،  هاوتایە، 

زانا و دانایەکی قووڵ و دووربینە. 
زۆری نەبرد بەهۆی پەتای کوشندەی “دەردە 
خرایەوە.  دوور  عێراق  لە  قاسملوو  کــورد”ەوە 
و  نەگیرا  پێ  خۆم  بزواندمی  هێند  بڕیارە  ئەو 
“بۆچی”ەوە  ناونیشانی  بە  توندوتیژم  وتارێکی 
باسی  ســــۆزەوە  ــە  ب زۆر  ــەوێــدا  ل و  ــی  ــووس ن
کە  کردبوو  شەهیدم  بێ ئەندازەی  لێهاتوویی 
شۆڕشی  عێراقی  دەرگەکانی  هەمیشە  ــوو  دەب
گەالوێژ لەبەردەمی دا ئاوااڵ بێت. سەرنووسەری 
ــەحــمــەد زرنگی  ــن” ئ ــامــەی “ژیـ ــای ڕۆژن ــەوس ئ
ــەدڵ  ب هێندە  نووسینەکەی  پیرمێرد  ــەوەی  ـ ن
دیارە  وا  ڕۆژنامەکە.  ــاری  ســەروت کردییە  بوو 
ــرادەرە  ب لەو  یەکێک  ناپیرۆزی  ڕقی  ــارەکــەم  وت
کوردانەی زۆر هەڵساندبوو کە مێژووی “دەردە 
ناو  بە خوێنی  تێکەڵ  بە خەست وخۆڵی  کورد” 
گشت دەمارەکانی لەشی ببوو. زۆر بە توندی 
ــی “ژیــن”  ــان ــەڕەک ــەر الپ ــەس ــی هــەر ل ـ ــە ڕەق و ب
خۆی  چەورەکەی  دەستە  و  دابوومەوە  وەاڵمی 

بە قاسملوودا سووابوو، بەاڵم خوا هەڵناگرێت 
نالەبارەکەی  وەاڵمــە  بۆ  لەباری  ناونیشانێکی 
کاتێک  بوو.  ئەویش “چونکو”  هەڵبژاردبوو، کە 
وەاڵمەکەی ئەو دەردە کورداوییە چاپ بوو من 
خوێندنی  بۆ  ــووڕەوی  ش ــی  واڵت گەیشتبوومە 
بااڵ، قاسملووی شەهید بۆ خۆی دانەیەک لەو 
ژمارەی “ژین”ی لە پڕاگەوە بۆ ناردم بۆ مۆسکۆ 
لە  پڕ  ڕازاوەی  دێڕێکی  ئاسایی چەند  و خۆی 

پەندی بۆ نووسیبووم. 
 ،١٩٦٠ ساڵی  کۆتایی  ـــەری  دەوروب پێم وایە 
واڵتی  هاتە  شەهید   ١٩٦١ ساڵی  سەرەتای  یا 
دەربارەی  زانیاری  کۆکردنەوەی  بۆ  شووڕەوی 
ساکە  ــەو  ئ ــەی،  ــۆراک ــت دوک ــامــەی  ن باسەکانی 
خەریک  دوکتۆراوە  خوێندنی  بە  لەوێ  منیش 
بە وردی  کتێبیاندا  لەناو  دەمــدی چۆن  بــووم. 
کنەی دەکرد، چەند ماندوونەناس بوو. هەر لەو 
ڕۆژانەیشدا زانیم کەم کەس لە دونیادا بە ڕادەی 
ئەو زمانی ڕۆژهەاڵتی و ئەورووپایی دەزانێت، 
و،  زاراوەی سەرەکیی کوردی  وەک هەر دووک 
فارسی و ئازەری و تورکی و عەڕەبی و ئینگلیزی 
و فەڕەنسی و ڕووسی و چیکی و سلۆڤاکی و 
هی دی. لە دانیشتنێکدا لە ماڵی خۆم لە بەغدا 
کۆچێرا(ی  )کرێس  مۆبیک  لەگەڵ  چۆن  دیومە 
ڕۆژنامەنووس و خێزانەکەیدا وەک بولبول، بێ 
هەر  بە  ــەوان  ئ تا  و  دەدوا  فەڕەنسی  بە  گرێ 
چواری  ئەم  دەگێڕایەوە  نوکتەیەکیان  دووکیان 
هەر  ئینجا  و  تەنگەیاندا  بە  دەدا  خۆشتری 
پێنجیشیانی بۆ ئێمە دەکرد کوردی و گشتمانی 
ــەی  ــت ــەردەس ــی س ــوڵ ــشــە گ ــی ــەم ــد. ه ــ ــەژان ــ دەه
نەدەکەوت،  پەکی  هیچ  لەسەر  بوو،  مەجلیس 
ئەدەب  مێژوو،  سیاسەت،  بوارەکاندا-  لەگشت 
و هەر بوارێکی تردا شۆڕەسواری مەیدان بوو، 
باسەکاندا  لەگەڵ  دەنگ وئاوازیشی  تەنانەت 
دەگۆڕدرا، ]بۆیە[ ئەوەی نەیناسیبایە نەیدەزانی 
ئەو کەڵە پیاوە سیاسییە، یان شاعیر و ئەدیب 
و زانا و مێژوونووس و زمانە وانە، چونکە ئەو 

ڕاستیدا هەموویانی بەسەریەکەوە بوو. 
بە دەیان جار لەگەڵی دانیشتووم، کەم کەسی 
وا بێ فێز و پەتی و زمانپاک و ڕۆح سووکم دیوە، 
دەچەمییەوە،  پڕ  گەنمی  گوڵە  وەک  هەمیشە 
بێزی نەدەهات توخنی گوڵە گەنمە پووچەڵەکان 
بکەوێت، لە کاتی پێویستیشدا بە خراپە باسی 
کەسی نەدەکرد، توانج هاوێژ و ئاگر خۆشکەر 
نەبوو، بە پێچەوانەوە کۆکەرەوەی دژەکان بوو، 

لەم بوارەدا کەس وەک ئەو وەستا نەبوو. 

ژمارەیەکی زۆر لەو دیدەنییانەم خوێندۆتەوە 
لەگەڵ  غــەرب  و  شــەرق  ڕۆژنامەنووسانی  کە 
ــان  ــی ــوو، ســەرجــەم ــ ـ ـــان داب ــوودا ســـازی ــل ــم ــاس ق
لە  لێهاتوویی ئەو ڕابەرەیان  بەسۆزەوە باسی 
سەردارێکی  وەک  و  ــردووە  ک بوارەکاندا  گشت 
ــــازا و  ئ ـــمـــوکـــراســـی خـــواز و  ـــن و دێ ـــی دوورب
و  ئاشتی خواز  و  و ســەرڕاســت  ــەخــۆبــوردوو  ل
کــردووە.  باسیان  خۆش  قسە  و  ئەدەب دۆست 
ــی ورد  ــاری ــی زان ــە  ل ــڕ  پ ــەی  هــەگــب ــە  ب گشتیان 
زۆرەوە  ــەکــی  ــی ــی خــۆشــەویــســت و  دەگـــمـــەن  و 
ئاواییان لێی کردووە. ئەوەی کریس کۆچێرا و  ماڵ
خانمی هاوسەری و “هدی الحسینی” و زۆریتر 
دەربارەی قاسملوو دەیڵێن مایەی شانازییە بۆ 
هەموو کوردێکی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر. بریا 

بەرهەمانەیان  ئەو  قاسملوو  ڕێگای  ڕێبوارانی 
ــردەوە  ــ دەکـ ـــاو  ب ـــەخـــۆدا  ســـەرب کتێبێکی  ــە  ل
ڕێنیشاندەرێکی  دەبێتە  ــەوەێ  ـ ل نیام  دڵ ــە  ک
ــورد.  ک پشتاوپشتی  بۆ  پێویست  و  دەگــمــەن 
و  نەستەق  ڕۆژئاواییەکاندا  لەگەڵ  قسەکانی 
بۆچوونەکانی  و  بەجێ  هەڵسەنگاندنەکانی 
دەگوتن:  پێی  کە  دەبزواندن  باشی  بوون،  ورد 
کوردیش دەتوانن فڕۆکە بفڕێنن و بارمتە بەرن 
و خەڵکی بێتاوان لە خوێندا بگەوزێنن، تاکەی 
لەوە ناگەن و بە ئاگا نایەن و ئاوڕێکی مرۆڤانە 

لەو گەلە ستەمدیدەیە نادەنەوە...
ئەگەر بێمە سەر باسی بەرهەمە ڕەسەن و 
نایابەکانی دەتوانم یەکجار زۆر ببێژم، تایبەت 
دەربارەی نامەی دوکتۆراکەی کە تا ئێستا لەبەر 
بایەخی زۆری بە چەند زمانێکی ئەوروپایی و 
ڕۆژهەاڵتی چاپ کراوە. کاتی خۆی لە ڕۆژنامەی 
“التاخی” دا وتارێکی تایبەتم لەم بارەیەوە باو 
کردەوە و ئەو بەرهەمەیم بە یەکێک لە کتێبە 

دانسقەکانی کوردناسی لە قەڵەم دا. 
عیشقی شەهید بەرانبەر کورد و کوردستان 
نەدەهات،  لەبن  بوو،  بێ سنوور  و  ئەندازە  بێ 
ــەو  ئ ڕادەی  ـــە  ب ــی  ــوان ــت ــەی ن ـــەو  ل ـــەر  ب کـــەس 
نێو  بگەیێنێتە  ــرۆزە  ــی پ عیشقە  ــەو  ئ تینی 
ــان  دەی و  ـــان  دەی هەستی  ــاوە،  ئــورووپ خاکی 
سیاسەتمەدار و کەسایەتی و ڕۆژنامەنووسی 
ئورووپایی بەناوبانگی بە الی کورد و کێشەی 
نەتەوەیی کورددا ڕاکێشا. هەمان کات قاسملوو 
مرۆڤدۆستێکی  و  ئێرانی  نیشتمانپەروەرێکی 

جیهانی گەورە بوو. بێگومان مێژوو ]هەمیشە[ 
ــەو دەستە  ــە ئ ــت ــێ ــەوە دەڕوان ــرەت ــەف ــە قێز و ن ب
و  کورتبینی  ــەڕی  ــەوپ ئ ــە  ب ناپاکانەی  شێتە 
ناونجییەکانەوە  ســەدە  بە  سەر  ڕقی  گەوجی 
ڕێگەیان بە خۆیان دا ئێمە و خۆیان و خەڵکی 
ـــەرزەی  ب ــرە  ــێ ــەســت ئ ـــەو  ئ تیشکی  ــە  ل ــش  ــری ت
ئاسمانی کوردستان و ئێران و توران داببڕن. 
کۆشنێری  بێرنارد  گەشاوەیەی  ئەستێرە  ئەو 
لە  فەڕەنسی  مرۆڤایەتیی  کاروباری  ــری  وەزی
لە  پڕ  چــاوی  و  پڕ  دڵی  بە  ئاوابوونی دا  کاتی 

فرمێسکەوە پێی گوت: 
“لە سەرجەمی جیهانی سێیەمدا

کەسم وەک تۆ بە دڵ نەبوو!”
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ڕۆژی سێشەممە ١٠ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی بەرانبەر بە ٣٠ی 
بزووتنەوەی  پێوەندییەکانی  بەشی  هەیئەتێکی  زایینی،  ٢٠٢١ی  مارسی 
گۆڕان بە سەرپەرستیی بەڕێز بەختیار عومەر ئەولێ، ڕێکخەری ژووری 
پێوەندییە سیاسییەکانی بزووتنەوەی گۆڕان سەردانی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد. هەیئەتی بزووتنەوەی گۆڕان لەالیەن 
بەڕێز  سەرپەرەستیی  بە  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتێکی 
مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازیی لێکرا.

بۆ  سەردانەکەی  مەبەستی  عومەر  بەختیار  بەڕێز  ســەردانــەدا  لــەم 
گۆڕان  بزووتنەوەی  سیاسییەکانی  پێوەندییە  پەرەپێدانی  و  پتەوکردن 
گۆڕەپانی سیاسەتی  لە  کە  گەڕاندەوە  ڕێکخراوانە  و  ئەو حیزب  لەگەڵ 
ناوچەدا ڕۆڵ و کاریگەرییان هەیە. ناوبراو بە بایەخەوە باسی هەڵوێست 
و سیاسەتی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کرد کە بە خەمخۆرییەوە 
دۆخی هەستیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و باشووری کوردستان 
بۆ  گیروگرفت  خوڵقاندنی  و  سەرئێشە  هۆی  نابنە  و  دەگرن  لەبەرچاو 
قسەکانی دا  درێژەی  لە  عومەر  بەختیار  بەڕێز  کوردستان.  بەشەی  ئەم 
پتەوکردنی پێوەندیی نێوان هێزە کوردستانییەکانی بۆ خزمەت بە دۆزی 

ڕەوای گەلی کورد بە هەنووکەیی و پێویست زانی.
دواتر بەڕێز مستەفا مەولوودی پێوەندیی گەرموگوڕی نێوان کوردانی 
دوو  ئەو  سیاسییەکانی  الیەنە  و  کوردستان  باشووری  و  ڕۆژهــەاڵت 
بەشەی بە گرینگ و بایەخدار ناو برد. بەڕێزیان ئاماژەی بەوە کرد کە 
تێکۆشانی خۆیدا  و  کار  لە چوارچێوەی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هەمیشە بە هەستیارییەوە دۆخی هەرێمی کوردستانی لەبەرچاو گرتووە 
و هیچکات نەیویستوە زیان بە بەرژەوەندییە بااڵکانی کورد و حکوومەتی 
هەرێمی کوردستان بگەیەنێ و لەو بارەوە مایەی زۆریشی لەخۆی داناوە.
نێوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەکە،  ئێستای  دۆخی  و  گۆڕانکارییەکان 
و  تــەوەر  لەو  کــورد  گەلی  هەستیاری  دۆخــی  و  زلهێزەکان  سیاسەتی 
خرایە  تیشکیان  هەیئەت  دوو  هەر  ئەندامانی  لەالیەن  کە  بوون  بابەتانە 

سەر و ڕا و بۆچوونی خۆیان لەمبارەوە دەربڕی.

بنەماڵە سەربەرزەکانی شەهیدانی کوردستان!
هەرکام لە ئێوە بنەماڵەکانی شەهیدان لە پێناو ڕزگاریی نەتەوەکەتان و 
بەرەوپێش چوونی خەباتی نەتەوەیی و ئازادیخوازیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان و الیەنەکانی دیکە دا، ئەندامێک و هێندێکتان زیاتر لە ئەندامێکی 

خۆشەویست و بەنرخی بنەماڵەکەتان لە دەست داوە.
ڕێگەمان بدەن، لە ئاست گەورەیی و بەخشەندەییتان و وەک ڕێزگرتن 
پێناوی  لە  کوێرەوەرییەی  و  کەسەر  و  ڕەنج  و  بێ بەشی  هەمووە  لەو 
سەربەرزیی نەتەوەکەتان و بەرەوامیی خەباتی مافخوازانەی بزووتنەوەی 
پاکی  گیانی  و  ئێوە  بەرانبەر  گرتووە،  خۆتان  لە  کوردستان دا  خەڵکی 
حیزبی  بە  پێوەندیی  ئەوەندەی  دانەوێنین.  ڕێز  سەری  شەهیدەکانتان 
هەلومەرجی  بەهۆی  کە  بەداخین  لەوە  هەیە،  کوردستانەوە  دێموکراتی 
سەختی خەبات و بارودۆخی تایبەتیی تێکۆشان نەیتوانیوە بەو شێوەیەی 
بە  هەست  بەاڵم  ڕابگات.  پێتان  و  بداتەوە  لێ  ئاوڕتان  ئێوەیە،  شیاوی 
سەختییەکان،  هەموو  ســـەرەڕای  ئێمە،  هــەم  کە  دەکــەیــن  ســەربــەرزی 
بەو پەیمانە وەفادارین کە بە شەهیدەکانمان داوە و لە سەر خەبات تا 
وەدیهاتنی ئامانجی هاوڕێ و هاوسەنگەرە شەهیدەکانمان بەردەوامین. 
هەم ئێوە، لە بەرزڕاگرتنی ناوی شەهیدەکانتان و وەفاداری بە ڕێباز و 

ئامانجەکانیان غافڵ نین.
فیداکاریی  دووردا،  زۆر  نە  داهاتوویەکی  لە  کە  دەکەینەوە  دڵنیاتان 
ئــازادی،  ڕێگای  شەهیدانی  هەموو  و  ئێوە  ڕۆڵەکانی  و  خۆشەویستان 
بەرهەم دەدا و ڕێژیمی زۆردار و خوێنڕێژی کۆماری ئیسالمی، بەرەو 
ڕووی هەر ئەو چارەنووسە دەبێتەوە کە ڕێژیمە دیکتاتۆرەکانی ناوچە 
یەک بەدوای یەک دا تووشی دەبن. ئەو کات لە سەر گڵکۆی شەهیدەکان 
و لە گۆڕەپانی سەرەکیی هەموو شارەکان دا، گەلەکەتان میداڵی شانازی 
لە بەرۆکی ئێوە بنەماڵە سەربەرزەکانی کوردستان دەدا. بە هیوای ئەو 

ڕۆژە.
ساو لە سەرکۆماری شەهیدمان، سەرقافڵەی شەهیدان، پێشەوا قازی 

محەممەد وسەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان.

دەفتەری سیاسی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

١٠ی خاکەلێوەی١٤٠٠

سەردانی بزووتنەوەی گۆڕان
 لە دەفتەری سیاسیی حیزب

ڕێزنامەی دەفتەری سیاسیی 
بۆ گەل ژیا و بۆ گەل مردحیزب بۆ بنەماڵەی شەهیدان

ــازی  ق پێشەوا  ــان”ی  ـ ژی ــی  ــوون ــەزم “ئ قۆناغی   
هەردوو  نێوان  ساڵەکانی  بە  تایبەتە  محەممەد 
دووهەم  و   )١٩١٤-١٩١٨( یەکەم  جیهانیی  شەڕی 
چارەگە  نیزیک  ئەم  مــاوەی  لە  کە   ،)١٩٤١-١٩٤٦(
سەدەیەدا جیا لەوەیکە نیشتمانەکەی )کوردستان( 
بە سەر چوار واڵت دا دابەش دەبێ، میللەتەکەشی 
قۆناغی  کارەساتبارترین  ــەرەوڕووی  ــ ب )کـــورد( 
شەڕی  ئاکامەکانی  دەبێتەوە.  خــۆی  مێژوویی 
 – ــەت  ــ دەوڵ ــی  ــدان ــەڵ ســەره و  جیهانی  ــەکــەمــی  ی
ــی کە  ــارس ـــورک و عــــەرەب و پ ــی ت ــان ــەوەک ــەت ن
شکستی جوواڵنەوە نەتەوەیی و مافخوازانەکانی 
وێرانیی  و  کوردستان  خەڵکی  قەاڵچۆی  و  کورد 
نیشتمانیی لێ کەوتنەوە، بێ شک شوێنەواری قوڵ 
و کاریگەریان لە سەر بیرکرنەوە و تێفکرینەکانی 
لە سی  کە  ئەو  ــاوە.  دان محەممەد  قازی  پێشەوا 
ــەوەی  جــوواڵن شاهیدی  ــۆی دا  خ تەمەنی  ساڵەی 
ڕێبەرە  ــەم  ئ ــی  ــوژران ک و  سمکۆ  ــاغــای  ئ سمایل 
دەوڵەتی  ــەری  ــن ــەزرێ دام ــی  ــان ڕەزاخ فەرمانی  بە 
ئێرانی بووە، بە تەواوەتی هەست بە مەزلومیەتی 
نەتەوەکەی و زوڵم و زۆریی دەسەاڵتی خۆسەپێن 

دەکا. 

بینینی  ــەڵ  گ لە  هاوکات  کە  محەممەد  ــازی  ق
ــی دا  ـ الوەت تەمەنی  ــە  ل میللەتەکەی  ــی  ــارودۆخ ب
لە  قووڵ بوونەوە  و  پەروەردەکردن  خۆ  سەرقاڵی 
گرینگتر  هــەمــووی  لە  ــان  جــۆراوجــۆرەک زانستە 
کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی  دۆخــی  لە  ــەوە  ــوون وردب
خەڵکەکەی بووە، خزمەت بە گەل دەکاتە ئامانجی 
فەوتی  دوای  کە  محەممەد  ــازی  ق ــۆی.  خ ژیانی 
قازی عەلیی باوکی دەبێتە قازیی شاری مهاباد 
چاالکیی  فەرهەنگییش دا  بــواری  لە  ــات  ــاوک ه و 
ــەن  الی ــە  ل متمانەپێکراو  کەسێکی  وەک  ـــێ،  دەب
چارەسەرکردنی  لە  ناوچەکەوە،  و  شار  خەڵکی 
کێشەکانی خەڵک دا ڕۆڵی کاریگەری گێراوە و لەم 
دەرفەتەی بۆ ناسینی کۆمەڵگەکەی، ئەزموونێکی 
باشی پاشەکەوت کردوە. هەروەها وەک کەسێکی 
و  پێشکەوتنخواز  و  پێشکەوتوو  و  ڕووناکبیر 
خاوەن ڕا، لە الیەن خەڵک و بە تایبەت تێکۆشەرانی 
سیاسیی شاری مەهابادەوە کە دواتر زۆربەیان 
کورد)ژێکاف(  ژیانەوەی  کۆمەڵەی  دامەزرانی  لە 
ڕۆڵیان گێڕا و تیایدا ئەندام بوون، پرس و ڕاوێژی 

پێ دەکرا.
پشت بەستن  ــە  ب ــەد  ــم مــحــەم ـــازی  ق ــشــەوا  ــێ پ
و  ژیان  ئەزموونی  لە  دەوڵەمەندە  پاشخانە  بەم 
کە  قۆناغێک دا  لە  بەتایبەت  ــۆی،  خ لێهاتوویی 
دەکرێ،  ژێکاف  کۆمەڵەی  ڕیزەکانی  بانگهێشتی 
لە  بیر  سیاسی  شوێندانەری  کاراکتێرێکی  وەک 
مومکین  و  گونجاو  ــت،  دروس نەخشەڕێگایەکی 
ئەساسی  ــەســەر  ل محەممەد  ـــازی  ق ـــەوە.  دەکـــات
تێگەیشتن لە دنیای سیاست لە هەموو ئاستەکانی 
نێونەتەوەیی، ناوچەیی، دەوڵەتی و نێوخۆیی، زۆر 
تەتەڵەکردنی هەلومەرجێک  بیری  زوو دەکەوێتە 
کە پێی وابوو دەکرێ بکرێتە دەرفەتێک بۆ کەڵک 

لێ وەرگرتنی.
هەلومەرجی لێکەوتەی شەڕی جیهانیی دووهەم 
محەممەد  ــازی  ق پێشەوا  کە  ــوو  ب ــە  ــەت دەرف ــەو  ئ
ــن بە  ــرت ــێ وەرگ ــە جـــۆری کــەڵــک ل ــیــری ل تیایدا ب
قازانجی میللەتەکەی دەکردەوە. ڕەزاخان خۆی لە 
بە  بوو  ئێران  نزیک کردبۆوە و  نازیسم  ئاڵمانی 
مەیدانی هاتوچۆ و نفووزی سیخوڕ و پیاوەکانی 
ئاڵمانی هیتلێری. سێ واڵتی سۆڤییەت، بریتانیا 
بەرەیەکی  سەرەکیی  ــی  ــان واڵت وەک  ئەمریکا  و 
نفوزی  کەمکردنەوەی  مەبەستی  دوو  بە  شــەڕ، 
ــی بە  ــەن ــەم ــەق ــی چـــەک و ت ــدن ــان ــەی ــان و گ ــم ــاڵ ئ
سۆڤییەت بڕیاری چوونە نێو خاکی ئێرانیان دا. 
بۆیە بریتانیا و ئەمریکا لە جنووب و ئەرتەشی 
لە  داگیر کرد.  ئەم واڵتەیان  لە شومالەوە  سوور 
بەرانبەردا ڕێژیمی ڕەزاخان نەیتوانی چووکەترین 
هۆیەوە  بەم  رووخـــا...  تێک  و  بکا  بەربەرەکانی 
الیەن  لە  ئێران  کوردستانی  ــاشــووری  ب بەشی 
بەشی  و  و  کرا  داگیر  ئینگلستانەوە  و  ئەمریکا 

ــری ســـووری  ــەشــک ــێ ل ــاری ورمـ ــا شـ ــاکــوور ت ب
ناوچەی  نێودا  لەم  بوو.  جێگیر  تێیدا  سۆڤییەت 
بۆشایی  مەهاباد  شــاری  بەتایبەت  و  موکریان 
دەسەاڵتی تێکەوت. ئەمە ئەو دەرفەتە بوو کە بۆ 
هەڵکەوتبوو  مافخوازانەکەی  بزووتنەوە  و  کورد 

کە بتوانێ بە باشی کەڵکی لێ وەربگرێ.
لە  ئەم گۆڕانکارییانەدا ڕەوتی ڕوو  ئاکامی  لە 
بە  و  ئێران  لە  دێموکراتییەکان  ئازادییە  گەشەی 
گشتی چوونە ێشێی جوواڵنەوە پێشکەوتنخوازەکان 
ــوو.  ب ــدن دا  ــان ــت ــەس ــەرەئ پ ــە  ل ــی واڵت دا  ــاســت ئ ــە  ل
هەروەها هاوپەیمانان بە سەر ئاڵمانی هیتلەری دا 
سەرکەوتبوون و خەباتی گەالن دژ بە فاشیزمی 
هیتلەر و موسولینی و هیروهیتو، ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ 
بەرباوتر دەبوو. بۆیە زەمینە بۆ ئەوە ئامادە  بوو 
کە حیزب یان ڕێکخراوێکی پێشەنگ و وەاڵمدەری 
ڕۆژگاری نوێ لە کوردستانیش دامەزرێ. لەگەڵ 
ڕێکخراوێکی  وەک  ــکــاف  ژێ کۆمەڵەی  ئەوەیکە 
الیەک  لە  ژێکاف  بەاڵم  بوو،  نهێنی  بەاڵم  چاالک 
داخراوبوونی  و  “ناسیونالیست”بوون  هۆی  بە 
وەک ڕێکخراوێکی نهێنی، واڵمدەری وەزعی تازەی 
ئەم  زۆری  بەشی  لێردا  بۆیە  نەبوو.  کوردستان 

ئەرکە مێژووییە کەوتە سەر شانی پێشەوا قازی 
کەڵک  ــە  ــەت دەرف ــەم  ل بتوانێ  چــۆن  کە  محەممەد 

وەربگرێ.
لەم پێناوەدا قازی محەممەد لە دوای کۆمەڵێک 
هەوڵی دیپلۆماتیک و دانوستان لەگەڵ سۆڤییەت، 
ئێران و ڕێکخراوە دێموکرات و پێشکەوتنخوازەکان  
و ڕاوێژ لەگەڵ هاوڕێکانی لە کۆمەڵەی ژێکاف، لە 
٢٥ی گەالوێژی ساڵی ١٣٢٤ )١٦ی ئوتی ١٩٤٥( لە 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  مەهاباد،  شاری 

دامەزراند.
ــان  کــوردســت ــی  ــرات ــوک ــم دێ حیزبی  ـــی  ــەزران دامـ
پێشەوای  و  ــەر  ــن ــەزرێ دام محەممەد  ـــازی  ق ــە  ک
خەباتی  مێژووی  لە  بوو  گۆڕانێک  نوختە  ــوو،  ب
لەمێژینەی گەلی کورد و سەرەتایەک بوو لە پێک 
پێشکەوتوو  هاتنی ڕێکخراو و حیزبی سیاسیی 
و  بەیاننامە  یەکەم  لە  وەک  هەر  دا.  مودێرن  و 
دیارە،  بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا 
ئەم حیزبە بەگرینگیدان بە “مان و مەوجودییەت”ی 
گەلی کورد کە بریتییە لە خاک، خەڵک، کەرامەتی 
سەرەتادا  لە  فەرهەنگ،  ــان،  زم ــورد،  ک ئینسانی 
لە  “پێشگیری  بــۆ  خــۆی  ــی  ــەزران دام ــە  ل ئامانج 
فەوتانێک  دەکــات.  پێناسە  نەتەوەیی”  فەوتانی 
بەتایبەت  کــورد،  بە  دژ  نەتەوەکانی  ــەت  دەوڵ کە 
دەوڵەت نەتەوەی ئێرانی هەر لە سەرەتای هاتنە 
سەر کاری ڕەزاخانەوە، بە شێوەی سیستماتیک 
حیزبی  ــی  ــەزران دام ــە  ب ــەاڵم  ب داوە.  بــۆ  هەوڵیان 
دێموکراتی کوردستان کە دواتر پرسێکی گەورەی 
پیالنە  ئەم  ئاراوە،  دێنێتە  نەتەوەیی   – مێژوویی 

پووچەڵ دەبنەوە.
دوای ١٦٠ ڕۆژ لە دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
لە  و  بەتایبەت  ــزب،  حــی ــی  ــەران ــب ڕێ ــان،  ــوردســت ک
سەرووی هەمووانەوە پێشەوا قازی محەممەد، بە 
هەلومەرجی سیاسی،  لەباربوونی  بە  سەرنجدان 
وەردەگرن  دەرفەتە  لەو  کەڵک  دیکە  جارێکی  بۆ 
لە  هەتاوی  ١٣٢٤ی  ساڵی  ڕێبەندانی  ٢ی  لە  و 
الیەن  لە  کوردستان  کۆماری  مهاباد،  چوارچرای 
ــەوە  ــان ــوردســت ــی ک ــرات ــوک ــم ــشــەوای حــیــزبــی دێ ــێ پ
ڕادەگەیەندرێ و پێشەوا نازناوی سەرۆک کۆماری 

کوردستانی پێ دەبەخشرێ.
کۆماری کوردستان دەسەاڵتە ١١ مانگەکەی و 
ئەو خزمەتانەی بە کورد و کوردستانی کردن، تا 
هەرە  بەشێکی  بوونەتە  بێت،  لەگەڵ  ئێستاشی 
نەتەوەیی  شەخسییەتی  دانەبڕاوی  و  ئەساسی 
کــورد  تاکێکی  هیچ  کـــورد.  ئینسانێکی  هــەمــوو 
ــەوە و  ــێ گــەڕان ــەب ــۆی ب ــی خ ــوون ــوردب ــێ ک ــوان ــات ن
کوردستان  کۆماری  ئەزموونی  بە  پشت بەستن 
و کاریگەرییەکانی لە سەر دروست بوونی خۆی 
وەک ئینسانێکی کورد، لە دنیای ئەمڕۆدا پێناسە 
بکات. بە واتایەکی دیکە بۆ یەکەمجار ئینسانی 

کورد لە کۆماری کوردستان و لەژێر کارتێکەریی 
دەسکەوتەکانی ئەم کۆمارەدایە کە شەخسییەتی 
و  ــا  دەک ــدا  ــەی پ مودێرنەکەی  مانا  ــە  ب ــی  ــەوەی ــەت ن

هەست بە “بوون”ی خۆی دەکا.
و  هێما  و  شاخس  و  سیمبول  ــەو  ئ ـــەواوی  ت
وەک  کـــورد،  ئینسانی  ــڕۆ  ــەم ئ ــە  ک پێناسانەی 
خۆی  ــکــە،  دی نەتەوەکانی  ــە  ل جیا  نەتەوەیەکی 
ــە و  ــای ــە م ـــی ب ــێ و کـــردوون ــن ــاســێ ــەوە دەن ــان ــی ــێ پ
ــورد،  ــەوەی ک ــەت ــۆی وەک ن ــی خ ــوودی ــای وج ــان م
ــەو ١١  ــراوی ئ ــاف ــەوت و ئ ــک ــان دەس ــووی ــەم ــەره ه

مانگەی دەسەاڵتی کۆماری کوردستانن.
ــاری  ــۆم ــی ک ــدن ــان ــەی ــودی دامــــــەزران و ڕاگ ــ خ
)هێزی  میللی  ــای  ســپ ـــی  دامـــەزران ــان،  ــت ــوردس ک
پێشمەرگە(، هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردستان، 
بە ڕەسمی ناساندنی زمانی کوردی، سەروەریی 
ئیدارەی  بەڕێوەبەریی  چوارچێوەی  لە  نەتەوەیی 
کۆماری کوردستان و... هەر هەموویان ئەو هێما 
و سیمبوالنەن کە ئەمڕۆ و دوای زیاتر لە ٧٥ ساڵ، 

بوونەتە پێناسە بۆ خۆدەرخستنی نەتەوەییمان.
بۆ  زۆرن  بەڵگە  و  نییە  ــدا  ــێ ت گومانی  هیچ 
ــازی  ق ــشــەوا  ــێ پ ــە  ک ئیدیعایە  ــەم  ئ سەلماندنی 
یەکەمی  کەسی  و  ســەرکــۆمــار  وەک  محەممەد 
کۆمار لە ئافراندن و دامەزراندنی هەموو ئەمانەدا، 
بۆیە  ــووە.  ــەب ه ــەرەوەی  ــالک ــەک ی ــســەی  ق و  ڕۆڵ 
دەتوانین بە تەواوی ئیدیعا بکەین و بیسەلمێنین 
کە پێشەوا قازی محەممەد بە دامەزرانی کۆماری 
کەسایەتییەکی  دەسکەوتەکانی،  و  کوردستان 
پڕنرخی نەتەوەیی بە ئینسانی کورد بەخشی کە 
دەکرێ لە باسی ڕەوتی نەتەوەسازی دا زۆرترین 

قسەی لەسەر بکرێ.
ــەد لە  ــم ــحــەم ــازی م ــ ــەوا ق ــش ــی ــی پ ــات ــەره ــەس ب
ــوون و  ــ ــەوە چ ــەرگـ ــی مـ ــل ــی ــــەرەو پ ــی ب ــی ــەت ــی چــۆن
لێوانلێو  وانەیەکە  لەسێدارەدانی  و  دادگایی کردن 
ــی،  ــدۆســت ــــــاداری، گــەل ــوون، وەف ــ ــت ب ــ ــە دەروەس ل

ئازایەتی و نەمری.
ــێ وەک  ــوان ــەدا کــەم کــەس دەت ــی ــدی ــوەن ــێ ــەم پ ل
شەهید دوکتور قاسملووی جێگرەوەی باس لەم 
بەسەرهاتە بکا: “پێشەوا قازی زۆر باش دەیزانی 
قازی  پێشەوا  کە  ڕاستە  چاوەڕوانیەتی...  مەرگ 
نەدەبا بەو هاسانیە خۆی تەسلیمی دوژمن بکا، 
ئەو زۆر باش دەیزانێ کە  ئەویش دوژمنێک کە 
محەممەد  قازی  بەاڵم  دڕندەیە.  و  فێڵباز  چەندە 
بەڵکوو  نەکرد،  خۆی  پاراستنی  بۆ  ــارەی  ک ئەو 
بە  ــارەت  ســەب کە  ــەی  ــەورەی گ مەسئولییەتە  ــەو  ئ
کارە هان  ئەو  بۆ  پێشەوای  گەلی کورد هەیبوو، 
بەربەرەکانی دا  لە  دەرەتانێکی  هیچ  کە  ئەو  دا. 
بێ دیفاعی  خەڵکی  خوێنی  نەیدەویست  ــەدی،  ن
میللەتەکەی بە دەستی لەشکری داگیرکەر بڕژێ. 
ئەگەر بڵێین تەسلیم بوونی قازی محەممەد هەڵە 
بوو، ئەو هەڵەیە پێش هەمووان بە نرخی گیانی 
تووشی  خۆی  دڵخوازانە  ئەو  ــوو.  ب ــەواو  ت خۆی 
ڕوون  لێ  ئاکامەکەشی  و  کرد  چارەنووسە  ئەو 
بوو. ئینساندۆستیی پێشەوا هێندە زۆر بوو کە 
تا زۆر کەسی  بێ  بکوژرێ، شەهید  دەیەویست 

دیکە زیندوو بمێنن.”
ــاو  ــەن ــی ب ــ ــە ڕەوت ــازی مــحــەمــمــەد ل ـ ــشــەوا ق ــێ پ
لێی  ساتێکیش  بۆ  ــەوەی  ئ دادگایی کردنیشی دا، 
باش  زۆر  ــەو  “ئ ــوو.  ب میللەتەکەی  نەبوو،  غافڵ 
محەممەد  ـــازی  ق شەخسی  ـــەوە  ئ ــە  ک ــی  ــزان دەی
جوواڵنەوەی  بەڵکوو  ــرێ،  دەک دادگایی  کە  نییە 
دادگایی  کە  کوردستانە  خەڵکی  دێموکراتیکی 
ــی  ــەاڵن ــۆم ــی ک ــان ــەک ــج ــان ــام ــاوات و ئ ــ ـ دەکـــــرێ، ئ
بە  نیزامی  دادگای  کە  کوردە  گەلی  زۆرلێکراوی 
ڕێبەرێکی  وەک  بۆیەش  هــەر  ـــێ.  دەزان تاوانیان 
خوێنمژەکانی  جـــەالدە  ــە  ب ــەر  ــب ــەران ب هەڵکەتوو 
لە  دیفاعی  و  ــا  ڕاوەســت قارەمانانە  شا  ڕێژیمی 

کۆماری کوردستان کرد.”
پێشەوا قازی محەممەد کە لە ماوەی زیاتر لە 
لەگەڵ  زیندانی کردنی دا زۆری هەوڵ  یەک ساڵ 
بکا و خۆی  کردەوەکانی خۆی  لە  کە حاشا  درا 
بدا  لە هەموو ئەوانەی کردوونی نیشان  بێبەری 
و پەشیمانی دەرببڕێ، بەاڵم ئەوە قازی محەممەد 
بوو کە دادگای نیزامی و کاربەدەستانی ئەرتەشی 
شاهەنشاهیی بە چۆک دا هێنا و ناچاری کردن کە 
بەرانبەر بە گەورەیی و ئازایەتیی ئەو سەردانوێنن. 
پێشەوا بە سوێند و پەیمانی بەرانبەر بە گەل و 
ژیانی  پێناو  لە  و  مایەوە  وەفادار  نیشتمانەکەی 

گەلەکەی دا شەهید بوو.

سمایل شەرەفی

سەرکۆماری شەهید، پێشەوا قازی محەممەد
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شــــاهۆ مەتین

کەسایەتیی پێشەوا قازی 
لە چاوگەی سێ تیوری دا

لە هەموو دنیا و سەردەمەکان دا، ئەو نەتەوانەی 
بەرامبەریاندا  لە  نکۆڵی کران  سیاسەتی  بەهۆی 
چاند  مێژوو،  تاکوو  دەدرێ  سیستماتیک  هەوڵی 
و شارستانییەتیان بشێوێنن و لە پارادایمی هێزی 
پاشایەتی  یا  ئایینی  دەسەاڵتی  چ  ســەردەم  باوی 
سەردەست دا  دەوڵــەت-نــەتــەوەی  لەنێو  دواتــر  یا 
نــەتــەوەی  بــیــانــتــوێــنــەوە،  و  بــکــەن  ئاسیمیلەیان 
یا کۆمەڵگەدا هەوڵی  تاک  ئاستی  لە  داگیرکراو چ 
ئەم  بە سەرگرتنی  پێش  ئەوەی  بۆ  دەدا  ڕابــوون 
ڕەوتە لە چەرخی مێژوو بگرێ و مەوجوودیەتی 

بپاڕێزێ.
گەلی کوردیش ڕوح و هزری بەرپرسیاریەتیی 
نەتەوەیی و نیشتمانیی چ لە ئاستی تاک یا جڤات دا 
تێکۆشانی  و  بووە  بڵێسەدار  کات  هەموو  بووبێ 
بونیادنەرانەی بووە بۆوەی ڕوح و هزری کوردانە 
لەنێو جڤات دا پارێزراو ڕابگرێ و بە خاوەنداریەتی 
لە  بەڕێکخستن کردنی  و  شوناسی  و  مێژوو  لە 
کەسایەتیی  ڕۆڵ بینینی  و  حیزب  چــوارچــێــوەی 
و  سیاسی  ئەخالقی،  بەرپرسیارەتیی  مێحوەریی 
نەتەوەخوازیی خۆی بەجێ بگەیەنێ. بە تایبەت لە 
مێژووی پڕ تێکۆشانی نەتەوەییمان ڕۆڵ و پێگەی 
شکاک”،  “سمکۆی  وەک  کەس گەلی  مێحوەریی 
مەحموود”،  “شێخ  محەممەد”،  ــازی  ق “پێشەوا 
“شێخ سەعید”، “سەید ڕەزا” و...( بەم ئاراستەیە، 
نموونەی هەرە ئاست بەرزن لە خەرمانی تێکۆشان 

و شۆڕش لەم پێناوەدا.
گەشەی  ئاکامی  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
و  کــورد  تاکی  ناسیۆنالیستانەی  هــزری  و  ڕوح 
ژێکاف،  کۆمەڵەی  دامەزرانی  لە  ساڵ  سێ  دوای 
پــاراســتــن و   هــەوڵــی  بــە شــێــوەی مەدەنییانە  کــە 
سەقامگیرکردنی هزر و ئەندێشەی نەتەوەخوازیی 
خۆی دا  تێکۆشانی  ڕەوتــی  بەردەوامیی  لە  دەدا، 
یەکەم حیزبی مۆدێڕنی سیاسی کە خاوەن ساختار، 
ڕێبەرایەتی، تاکتیک و ستراتیژی بوو، لە هەناوی 
پێشەوا  کەسایەتیی  دەرکەوتنی  و  دەبــێ  لەدایک 
قازی وەک کاریزمایەکی سیاسی و ناسیۆنالیستی 
بەڕێکخستن کردنەی  ئەم  بەرهەمەکانی  لە  یەکێک 
کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد بە شێوەی سەردەمیانە 

لە چوارچێوەی حیزب دا بووە.
ــێــران بــە هۆی  ــەدا کــە جــوغــرافــیــای ئ ــات لــەم ک
بــەرەی  دووک  هــەر  بۆ  ژێۆئیستراتیژیک بوونی 
شوێندانەر  و  گرینگ  جیهانی  دووهەمی  شــەڕی 
کەسانێک  ئــێــڕانــیــش  ــی  ــدارانـ ــەاڵتـ دەسـ و  دەبـــێ 
ئێران  کۆمەڵگەی  ئاستی  لە  الواز  و  نابەرپرسیار 
و جیهان دەبن، ئەم واڵتە بە کردەوە بە سەر دوو 
واڵتی زڵهێزی ئەو کات )بریتانیا لە بەشی باشوور 
دابــەش  ئێڕان  بــاکــوور(ی،  بەشی  لە  سۆڤیەت  و 
بۆ  مێژووییەی  دەرفەتە  ئەم  ئاکامی  لە  دەکــرێ. 
کورد ڕەخسا و بەهۆی ژیری و دنیابینیی حیزبە 
دێموکراتی  )حیزبی  جەماوەرییەکەی  و  سیاسی 
کوردستان( و بەپێی بڕیاری ژیرانە و حەکیمانەی 
لە  دەرفەتە  لەم  کەڵک وەرگرتن  بە  قازی  پێشەوا 
٢ی ڕێبەندان دا حکوومەتی کۆماری دێموکراتیکی 

کوردستان دادەمەزرێ.
مخابن دواتر و پاش کەمتر لە ١١مانک بە هۆکاری 
کەسایەتیی  و  ئاغا  هیندێک  -خیانەتی  نێوخۆیی 
و  سادچیکف-  و  قــەوام  ڕێککەتنی  دەوڵــەمــەنــد، 
حکوومەت  نەکرانی  پشتیوانی  دەرەکیی  هۆکاری 
بەهێزبوونەوەی  و  سۆڤیەت  و  بریتانیا  الیەن  لە 
ئەرتەشی ئێران( کۆماری دێموکراتیکی کوردستان 
محەممەد  قــازی  کـــوردان،  پێشەوای  و  تێک شکا 
گەلەکەی  خوێنی  نــەڕێــژرانــی  لــە  پێشگرتن  بــۆ 
بوو  ئەوە  کرد.  ئێران  ئەرتەشی  ڕادەستی  خۆی 
وێڕای  ڕواڵەتی  دادگایی  بەڕێوەچوونی  دوای  کە 
شەهیدان “سەیف” و “سەدر”ی قازی لە پێتەختی 
کۆمار )شاری مەهاباد( بەناحەق و دوور له هەر 

پرنسیپێکی ئەخالقی لەسێدارە دران. 
ئەوەی دنیای دەرەوە نەیدی و چاوی خۆی لێ 
نووقاند ئەو ڕاستییە بوو کە لەدار درانی پێشەوا 
قازی محەممەد لە سێدارەدانی ئازادی، مەدەنییەت 

و دێموکراتییەت لە ناوچە بوو.

تیوریی گەورەپیاو و کەسایەتی پێشەوا
ــردن  ــی ک ــەت ــەرای ــب ــاو لـــە ڕێ ــیـ تـــیـــوری گـــەورەپـ

ــار و بــڕوامــەنــدە  ــوازی بــە ســاکــارتــریــن فـــۆرم خ
و  نــاوچــەیــی  ــەتــەوەیــی،  ن گرینگە  ڕووداوە  کــە 
جیهانییەکان لەژێر کاریگەری کەسانی دیاردا دێنە 
ــەن؛ واتە  ئــاراوە کە دروست کەری ئەم ڕووداوان

ئەوە گەورەپیاوانن کە مێژوو دروست دەکەن.
“توماس کارالیەل” کە الیەنگری ئەم تیورییەیە، 
لە  خۆیان  کاریگەریی  بلیمەت  “کەسانی  ــێ:  دەڵ
باوی  و  دادەنێن  بن،  ئاستێک دا  و  هەر شوێنک 
دەکەنەوە.” لەسەر ئەساسی ئەم تیورییە لەسایەی 
ڕێبەرێکەوە،  سیاسەتی  و  خوێندنەوە  هەڵوێست، 

دەکرێ چارەنووسی نەتەوەیەک بگۆڕدرێ.
دەبینین  تیورییە  ــەم  ئ پێناسەی  بەپێی  هــەر 
و  مــەزن  کەسایەتییەکی  وەک  قــازی  پێشەوا  کە 
خوێندنەوەی  و  خۆی  ژیرمەندیی  بە  شوێندانەر 
ســەردەم  هەبووی  بــارودۆخــی  واقێعگەرایانەی 
نێودەوڵەتی  و  نێوخۆیی  ئەساسی دۆخی  لەسەر 
بڕیاری دامەزراندنی کۆماری کوردستان دەدا و 
مێژوویەکی پڕ شکۆ وسەروەری بۆ کۆمەڵگە و 
ئادرەسێک  دەیکاتە  و  دەکا  دروست  نەتەوەکەی 
بۆ کۆمەڵگەی جیهانیی ئەو سەردەم .پێشەوا وەک 
و  دەقۆزێتەوە  ــەت  دەرف بلیمەت  کەسایەتییەکی 
ئــارەزووی هەر مرۆڤێکی کورد دەکا بە  حەز و 
واقیع و ڕاستییەکی مێژوویی و، پاش حەوت دەیە 
لە تێکچوونی کۆمار، ئێستاش دەبینین تێکۆشانی 
نیشتمان  بەشی  چــوار  هــەر  لە  کــورد  بێوچانی 
دیکەی  کومارێکی  دامەزراندنی  بە  گەیشتنەوەیە 

کوردستان .
لێرەدا کەسایەتیی پێشەوا و بڕیاری حەکیمانەی 
بۆ  مــێــژوو  دەبێتە  کــە  دەخوڵقێنن  ڕووداوێــــک 
نەتەوەیەک و ئاسۆیەک بۆ دووبارە پێگەیشتنەوە.

زەبری کۆمەاڵیەتی و ڕوحی زەمان 
هێزە  کاریگەریی  لە  پێداگرتنە  تیورییە  ئــەم 
و  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  کۆمەاڵیەتییەکان، 
ڕێبەر.  لەسەر  کۆمەاڵیەتییەکان  بایەخە  گۆڕینی 
لەم تیورییەدا زەمان و هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکانن 

کە گەورەپیاوان دروست دەکەن .
 بەم پێیە لە تیوریی ڕوحی زەمــان دا ڕێبەران 
وەک ئەکتەرانێکن کە ئەو ڕۆڵەی لە الیەن هێز و 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بۆیان دەست نیشان 
ڕەوشت،  و  ڕوانگە  و  دەکەن  جێبەجێی  دەکــرێ، 
پاڵنەرەکان و لێهاتوویە تایبەتییەکانیان کاریگەریی 

بچووکیان لەسەر ڕێبەر هەیە.
کە  بــڕوامــەنــدن  تیورییە  ــەم  ئ ــی  ــان خــاوەن ڕای
کەسانێکن  شۆڕشگێڕ  و  سەرکەوتوو  ڕێبەرانی 
هاوتەریب  خۆیان  ڕەوشتی  و  ئاکار  بتوانن  کە 
بارودۆخ  و  هەڵکەوتە  زەمان،  ویستەکانی  لەگەڵ 

بگونجێنن.
دەبینین  تیورییە  ئەم  بە سەرنجدانی شیکاریی 
ئەکتەرێکی  وەک  محەممەد  قــازی  پێشەوا  کــە 
بەهێزی سیاسەت کردن و بەڕێوەبردن لە حیزبی 
حیزب  ئــەرکــەی  ئــەو  کــوردســتــان دا،  دێموکراتی 
کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بزووتنەوەیەکی  وەک 
دەخاتە سەر  کوردستان(  دەوڵەتی  )دامەزراندنی 
هیوای  و  ویست  کردنی  واقعگەرا  بە  و،  شانی 
هەموو تاکێکی کورد لە چوارچێوەی دامەزراندنی 
کیانێکی سەربەخۆ و خاوەندارەتی لە ڕابردووی 
دەرفەتەکان  قۆستنەوەی  و  پێشوو  شۆڕشەکانی 
ئەبینێ.  خۆی  بونیادنەرانەی  و  ئەساسی  ڕۆڵــی 
قــازی  پــێــشــەوا  بــوونــی  کــە  گــریــنــگ،  هۆکارێکی 
ــە ســاخــتــاری حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  مــحــەمــمــەد ل
ــە کــەســایــەتــیــیــەک و  کـــوردســـتـــان دا، دەیــکــات ب

ڕێبەرێکی دیار و لێوەشاوە .
ڕاســتــە لــەســەر ئــەم بــریــاڕەی کــە بزووتنەوە 
دێموکرات(  )حیزبی  کۆمەاڵیەتییەکە  و  سیاسی 

لەنێو  یەکەم  کەسی  وەک  شانی  ســەر  دەیخاتە 
شەهید  لەسەری  دواجــار  و  بزووتنەوەیەدا  ئەم 
دەبێ، بەاڵم شەهیدبوونەکەشی بارتەقای بڕیاری 
و  شکۆ  حیزب،  سەرکردایەتیی  و  حەکیمانەی 
لە  بەهێز  کەسایەتیەکی  وەک  و،  پێدا  مەزنیی 
ئاکار و ڕەوشت دا، بە خۆگونجاندن لەگەڵ ڕۆحی 

زەمان کەسایەتیی بە خۆی بەخشی.
وەک)ســوودفــێــلــد  تیورییە  ــەم  ئ بــڕوامــەنــدانــی 
ــبــەرانــی ســەرکــەوتــوو  و ڕانـــگ( پــێــیــان وایــە، ڕێ
ئــەوەیــان  لێهاتوویی  و  تــوانــایــی  شۆڕشگێر  و 
لەگەڵ  هاوتەریب  ڕەفتاریان  و  کــردار  کە  هەیە 
هەروەها  و  بگوورێن  شوێنگە  و  زەمان  ویستی 
ســەرەتــای  لــە  کــە  ڕوو  دەخــەنــە  گریمانەیە  ئــەم 
ڕێبەریی  پێویستە  ملمالنێ  و  وەبەریەک کەوتن 
ساکارەوە  تێگەیشتنی  ڕوانــگــەی  لە  شۆڕشگێڕ 
بە شۆڕش  دڕێــژەپــێــدان  بۆ  ســەرکــەوتــن؛  دوای 
پێویستە ڕوانگەی ڕیالیستانەیان بۆ جیهان هەبێ.

ئەم ڕوانگەیەوە دەبینین کە  لە سەر ئەساسی 
ڕەفتار  گۆڕینی  لەگەڵ  هاوکات  قازییش  پێشەوا 
و  دۆخ  بەپێی  وەرگرتنی  هەڵوێست  و  کــردار  و 
کات، وەک مرۆڤێکی ساکار خۆی لەگەڵ گەلەکەی 
پێناسە دەکا و هەڵوێست وەردەگرێ و پاشان بە 
خوێندنەوەیەکی ڕیالیستانە لە دۆخی مەوجوودی 
جیهانی  هێزی  ئارایشی  و  کوردستان  و  ئێران 
پێناو  لە  بڕیارەکەی  گەیاندنی  بە سەرکەوتن  بۆ 
دیالۆگ لەسەر مافەکانی گەلەکەی دەچێتە تاران 

وەک ناوەندی دەسەاڵت.

تیوریی نموونەی فیدلێر 
فیدلێر ڕێبەر وەک کەسایەتییەک پێناسە دەکا کە 

لەنێو حیزب بڕیاری ئاراستەکردن، کۆنتڕۆڵ کردن 
چاالکییەکانی  هــەمــوو  هــاوئــاهــەنــگــی کــردنــی  و 
دەسپێردرێ.  پێ  حیزبی  ئەرکی  بە  پەیوەندیدار 
ئەم تیۆرییە بە کاریگەر و شوێندانەر بوونی ڕێبەر 
ئاماژە  حیزب،  پێگەی  جیاوازەکانی  ڕەهەندە  لە 
دەدا و دوورنــواڕی دەکا کە یارمەتیی ڕێبەر بە 
تایبەتمەندی  بە  هــەم  حیزب  بوونی  شوێندانەر 
بە  هەمیش  و  هەیە  پەیوەندی  ڕێبەرەوە  خودی 

لەبار بوونی هەلومەرج و بارودۆخ و دەرفەت.
ڕاستە  کە  دەبینین  تیورییە  ئەم  ڕاڤەی  پێی  بە 
کەسایەتیی  کودستان  دێموکراتی  حیزبی  لەنێو 
ــەاڵم ئـــەو ژێــهــاتــی و  ــە، بـ بــەهــێــز بــوونــیــان هــەی
وەک  قازی  پێشەوا  کە  بەهێزە  کاریزماتیکییەی 
لیدێرێک دەبێتە هۆکاری ئاراستەکردنی ستراتیژیی 
هاوئاهەنگی  و  ــەت  دەوڵ دامەزراندنی  بۆ  حیزب 
لەگەڵ ڕوحی زەمان .لەم سۆنگەیەشەوە هەموو 
ئەرک و بەرپرسیارەتیەکی ئەم بریارە مێژوویی و 

چارەنووسسازە دەخاتە سەر شانی خۆی.
ــشــەوا قـــازی  ــێ ــیــن کـــە پ ــن ــی بـــەم چــەشــنــە دەب
ــی حــیــزب و  ــردن ــوەب ــەڕێ ــەکــردن و ب ــاراســت ــە ئ ب
هاوئاهەنگی بەپێی دەرفەت و زەمان شوێندانەریی 
خۆی دەردەخا و شوێندانەریی ستراتیژی حیزب، 
بوونی  لەبار  و  پێشەوا  کەسایەتی  تایبەتمەندی 

هەلومەرج دەبنە تەواوکەری یەکتر .

دەرەنجام
لە سەر بە ئەساس وەرگرتنی هەر سێ تیورییەکە 
دەتوانین بلێین کە ئەگەر حیزبی دێموکرات نەبوایە 
پێشەوا وەک “گوڵی نێو سەحرا” دەر نەدەکەوت و 
ئەگەر بڕیاری حەکیمانە و خوێندنەوەی ژیرانەی 
پێشەواش لە ڕۆحی زەمان دا نەبوایە، حکوومەت 
کوردستان”  “کۆماری  ناوی  بە  قەوارەیەکمان  و 

نەدەبوو.

بۆنەکانی نەورۆز و »نا«یەکی 
دی بە کۆماری ئیسالمی

)ڕاگەیاندنی ناوەندی هاوکاری 
بەبۆنەی بەڕێوەچوونی بۆنەکانی نەورۆز(

خەڵکی خەباتکار و تێکۆشەری کوردستان!
بە  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی  پەیامی  لە 
کە  هاتبوو  کــوردی دا  نوێی٢٧٢١ی  هاتنی ساڵی  و  نــەورۆز  بۆنەی 
با هەموومان ئەمساڵ فەلسەفەی نەورۆز وەکوو هێمای ژیانەوە و 
و  تێکۆشان  بە  و  خەباتمان  و  ژیان  ڕێگای  چرای  بکەینە  ڕاپەڕین 
گیانبازیی زیاتر، یەکڕیز و یەکگرتوو تا ڕووخاندنی ڕژیم و بنیاتنانی 
و  بۆ خۆمان  و چەوسانەوە  و ستەم  ئازار  لە  دوور  داهاتوویەکی 
نەوەکانی داهاتوو، لە سەنگەری خەباتدا پتەو ڕاوەستین و بە کەڵک 
وەرگرتن لە هەموو شێوەکانی خەباتی ئازادیخوازانە، شان بە شانی 
مۆتەکەی  بە  کۆتایی  هەمیشە  بۆ  جار  یەک  ئێران  دیکەی  گەاڵنی 
کۆماری  کاولکەری  و  مرۆڤ کوژ  ڕێژیمی  ستەمکارانەی  دەسەاڵتی 
ئیسالمی بێنین. لەو نەورۆزەدا ئێوە خەڵکی خەباتکار و تێکۆشەری 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  فشارەکانی  هــەمــوو  ــەرەڕای  سـ کــوردســتــان 
هەرشەی سەر چاالکانی مەدەنی و ژینگەپارێزی و بڕینی ئینترنیت و 
هێنانی هێزی زیاتری سەرکوت بۆ گوندەکان و شارەکانی ڕۆژهەاڵت 
و ئەو هەموو تەنگ و چەڵەمانەی کە ڕووبەرووتان بۆتەوە، ئازایانە 
وبە خۆشحاڵییەوە ئەمساڵیش هەر وەک سااڵنی  ڕابردوو بەرەوپیری 
داواکاری حیزبەکانی خۆتانەوە چوون و بەبێ لەبەر چاو گرتنی هیچ 
بیر و باوەڕ و ئایینێکی جیاواز هەموو الیەک بە یەکدەنگی و یەکدڵی 
هاتنی نەورۆزی دێرین و نوێ بوونەوەی ساڵی نوێیاتان جێژن گرت 
گوڵی سوورەوە  و  هێمای جامانە  بە  و  هەڵپەرکێ و خۆشی  بە  و 

بەرەوپیری ساڵی نوێ و نەورۆز چوونەوە.
و  حیزبە سیاسی  پشتیوانی  کە  دیکە سەڵماندتان  جارێکی  ئێوە   
ئیسالمی  کۆماری  بە  دیکەتان  “نا”یەکی  و  خۆتانن  خەباتکارەکانی 
گوت. لە کەس شاراوە نییە کە کۆماری ئیسالمی هەموو هەوڵی خۆی 
دەدا کە خەڵکی ئێران بە گشتی و خەڵکی کوردستان بە تایبەتی لە 
هەموو خۆشییەک  ویەکیەتی ویەکڕیزی یەک بە دوور بن، چونکە 
سێحری مانەوەی خۆی لەوەدا دەبینێ، بەتایبەتی ئەگەر ئەم جێژنە، 
هەستی  بەهیزبوونی  بۆ  مەیدانێک  ببێتە  و  بێت  نەتەوەیی  جێژنێکی 
نەتەوایەتی و نیشاندانی یەکڕیزیی گەل ولەهەمان کاتدا کردارێک بێ 
بۆ دەربڕینی دژایەتی لەگەڵ دەسەاڵتی نگریسی کۆماری ئیسالمی. 

لە خۆشی  کە  تریش سەلماندیان  جارێکی  بۆ  کوردستان  خەڵکی 
دەنرخێنن و  بەرز  نەتەوەییەکانی خۆیان هەر  ناخۆشی دا ڕەمزە  و 

ملکەچی خواستی کۆماری ئیسالمی نابن.

خەڵکی ماندوویی نەناسی کوردستان! 
ئەمساڵیش  کوردستان  هەموو  کۆاڵنی  و  شەقام  و  دێ  و  شار 
هاوپشتی  ڕۆحی  و  بوو  هەڵپەرکێ  و  شایی  و  خۆشی  لە  لێوانلێو 
کوردستان دا  خەڵکی  دڵی  لەنێو  هاوچارەنووسی  و  هاوخەباتی  و 
جارێکی تر ڕەنگی دایەوە. هەموو الیەک شاهیدی هێزی بەرین و لە 
شکان نەهاتووی ئێوە بوون و هەر ئێوەشن کە ورەپێدەری هەموو 

بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی گەلی کوردن.
گەڵ،  ڕیزەکانی  نێو  یەکیەتیی  وپاراستنی  خــۆراگــری  بەبۆنەی 
لە  دەستخۆشی  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاری  ناوەندی 
ورەی پۆاڵینتان دەکا و پیرۆزبایی ئەو سەرکەوتنەشتان لێ دەکا و 
پەیمانتان لەگەڵ نوێ دەکاتەوە کە یەکدەنگی و یەکگرتوویتان بکاتە 
بۆ  خۆی  وزەی  و  هێز  هەموو  و  خۆی  رێگای  پێشاندەری  چــرای 
پاراستنی یەکێتی وهاوخەباتی و بە مەبەستی سەرکەوتنی یەکجاری 

وگەیشتنی گەلی کورد بە مافەکانی بخاتە گەڕ.

مەرگ و نەمان بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران،
سەرکەوێ بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی گەلی کورد،

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

٣ی خاکەلێوەی ٢٧٢١ی کوردی
٢٣ی مارسی ٢٠٢١
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زه وی   گــۆی   لــەســەر   غــه درلــێــكــراو  خه ڵكانی  
دادێ یەکی  چێ کردنی  و  ژیــان  دابین كردنی   بۆ 
گەش بۆ خۆیان و نەوەی داهاتوویان  باشترین 
به   بــۆوەی   قوربانی،  كردۆته   خۆیان  ڕۆڵه كانی  
ئامانجه  به رهه قه كه یان واته  ڕزگاریی  نیشتمان  و 

دابین بوونی  ئازادی   و به  ئازاد ژیان بگه ن. 
كوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی   له   كــورد  نــه تــه وه ی  
یەک لەو نەتەوانەیە کە چەندین سەدەیە له پێناو 
ئازادی   و ڕزگاریی  نیشتمانەکەی شۆڕش دەکا و لە ڕەوتی ئەو خەباتە 
دوورودرێژەدا   سه ری  زۆر سه ردار  چۆتە سەر دار و زۆر تێكۆشه ر 
به رژه وه ندییه كانی   فیدای  خۆیان  ژیانی  و  گیان  گه له   ئه و  ڕۆڵه ی    و 
ئەمجارەمان دا  شــاخ«ی  و  شــۆڕش  »هەگبەی  لە  كــردووه .  نیشتمان 
یادێک لە یەکێک لەو ڕۆڵە نەسرەوتووانە، شەهید جەعفەر گوشوارە 

دەکەینەوە.                                     
شەهید جەعفەر گوشوارە ساڵی ١٣٤٠ی هەتاوی لە شاری پێشەوای 
کوردان، قازی محەممەد چاوی بە دنیا ڕوون کردەوە. ئەو لە خوێندنگە 
قوتابییه كی  پیتۆل  و وشیار  و به هۆش بوو، بەاڵم بەهۆی گرفتی ژیان 
باشترکردنی  بۆ  دواتر  و  ببڕێ  سەرەتایی  پۆلی  پێنجی  توانیی  تەنیا 
بژیوی ماڵەوە بەگژ نەهامەتییەکانی ژیان و کوێرەوەرییەکانی بەردەم 

ئەم سەختە ژیانەدا ڕۆ هات.
 جەعفەر هەڵی دا و گەورە بوو. شۆڕشی گەالنی ئێران سەرکەوتبوو. 
ئەو کە هه میشه  ئازادی و بەختەوەریی  گه له كه ی  پێش هەموو شتێک 
دەخست، له  سەرەتای ساڵی  ١٣٥٨دا هاته  ڕیزی  تێكۆشه رانی  حیزبی 
دێموكراته وه . ئەو زۆر زوو ده ری خست كه  كوڕی  ڕۆژی  ته نگانه یه،  
بۆیه  هه ر ئه و ساڵه  شەهید جەعفەر به شداریی  چاالكانه ی  له  شه ڕه كانی  
٣ مانگه و شەڕەکانی سه قز و هه وشار و جاده ی  میاندواوـ مەهاباددا 
نێو  قاره مانی   دیــار  و  جێ په نجه ی   شــەڕانــەدا  ئەو  هەموو  لە  و  كرد 
خۆی   جێگای   زوو  زۆر  كورد  تێكۆشه ره ی   ڕۆڵه   ئه و  بوو.  سه نگه ر 
مه یدانی   قاره مانێكی   وه ك  كــرده وه   خه ڵك دا  هاوسه نگه رانی  و  لەنێو 
گوشوارە،  جەعفەر  ناوبانگی   ده ركــرد.  ناوبانگی   خه بات  و  تێكۆشان 
وێڕای یوسفی برای، كه وته  سه ر زار و زمانان و هه موو پێشمه رگه كان 
به  چاوی  ڕێزه وه  چاویان لێ  ده كرد. دوای  ئه وەی  یه كه م جار شاری 
مەهاباد له  ده ستی  داگیركه ران پاك كرایه وه,  جەعفەری نیشتمان په روه ر 
له  پاك كردنه وه ی  مۆڵگه ی  ڕێژیم له نێو شاردا ڕۆڵی  سه ره كیی  هەبوو. 
ئه و سه ركه وتنه  زیاتر خه باتی  به كرده وه ی  لە جەعفەر دا بەهێز دەکرد، 
هەربۆیەش بڕیاری دا تا سه ركه وتن ڕێگای  شۆڕشگێڕان بگرێته  پێش 
 و له گه ڵ خه ڵكی  كوردستان  و حیزبه كه ی  تێ بكۆشێ . هه ر به و بۆچوون 
 و بیروباوه ڕه  پیرۆزەوە زیاتر قۆڵی  خه بات دژی  داگیركه ران  و هه موو 
ئه و كه سانه ی  دژی  ئازادی  بوون هه ڵماڵی   و له مه یدانی  كرده وه دا نیشانی 
 دا كه  كوڕێكی  دڵسۆزه  و پێشمه رگه یه كی  ڕاسته قینه  و خه باتگێڕێكی  
وه فاداری  ئامانجەکانی  گه لی  كورده . ئەو تایبەتمەندییانە بوون بە هۆی 
ئەوەی بە فەرماندەری پەل و دواتر بە فەرماندەری لک دیاری بکرێ . 
وه ك  دا   ١٣٥٩ نـــه ورۆزی   شــه وی   له   سنه   شــەڕی   له   قاره مانه تی  
الپه رەیەكی  زێڕین له  كارنامه ی  ئەو پێشمه رگه یەی  دێموكرات دا جێی  
خۆی  كرده وه. ئەو له و مەئموورییەتە دا هه موو وزه  و توانا  و پسپۆریی  
خۆی  به كارهێنا و هه وڵی دا به  یارمه تیی  فه رمانده رانی  دیكه ی  هێزی 
 پێشەوا له و سه رده مه دا نموونه ی  هێزه كه  بێ . هەروەها به  فه رمانده ریی  
عه مه لیاتی  ده یــان  پێشەوا  لە  هێزی  دیکە  فەرماندەکانی  و  جەعفەر 
قاره مانانه  له و مه ڵبه نده  كران و سه دان كه س له  به كرێگیراوانی  ڕێژیم 

كوژران. 
زیاتر  نــەوســوود  پادگانی  گرتنی  لە  جەعفەر  شەهید  ئازایەتیی 
لق و پۆی هاویشت، لە شەڕە حەماسییەکانی ناوچەی مەهاباد، لە هەموو 
شەڕەکانی نێو شار، جادەی ورمێ- مەهاباد، جادەی مەهاباد- میاندواو، 
شەڕەکانی دەشتی شاروێران، لەو فیداکار ییانەن کە الپەڕەکانی مێژووی 
ڕازاوەتەوە  پێ  دێموکراتیان  حیزبی  پێشمەرگەی  هێزی  قارەمانەتیی 
و  بۆ هەمیشە لە مێژووی خەباتی نەتەوەکەمان دەدرەوشێنەوە. ئەو 
بوو.  مەهاباد  ناوچه كانی   و  خه ڵكی   پێشمه رگه   و  كادر  خۆشه ویستی  
ڕێزی  بۆ خه ڵك داده نا و زۆر جار دووپاتی  ده كرده وه و دەیگوت  »من 
بۆیه  لە گەڵ براکەم شه و و شه ونخوونی  ده كێشم تا خۆم و نه ته وه کەم 
نانێك  بەخۆشی  بخۆین و هه وای  ئازادی  هه ڵمژین، بنەماڵەکەم وێڕای 
خەڵکی کوردستان لەچنگ زوڵم و زۆر ڕزگاریان بێ  و ژیانێکی خۆش 

تێپەڕێنن«. 
کوردستان  جوانی  سروشتی   ١٣٦٢ ساڵی  خاکەلێوەی  ٤ی  ڕۆژی 
بەرەبەرە کراسی سەوزی بەهاری لەبەر دەکرد کە هێزەکانی کۆماری 
ئیسالمی لە ناوچەی شارویرانی مەهاباد پەالماری گوندی »قونقەاڵ«یان 
دا. شێرەکوڕانی دێموکرات زۆر ئازایانە بەرەنگاریان بوونەوە. کاتێک 
بیست،  کۆنەپەرەستانی  هێرشی  هەواڵی  گوشوارە  جەعفەر  شەهید 
هاوسەنگەرانییەوە  هانای  بە  پێشمەرگەکان  لە  دەستەیەک  لەگەڵ 
دێموکرات  ڕۆڵەکانی  بۆ  فیداکاری  لە  پڕ  و  گــەرم   شەرێکی  چــوون. 
ئەو  هیچکات  کە  بوو  جەهەننەمێک  ڕێژیم  هێزەکانی  بۆ  بەاڵم  بوو، 
باشیان  دەرسێکی  ڕۆژەدا  لەم  پێشمەرگەکان  نەکەن.  لەبیر  شکستە 
کەس  دەیان  و  کردن  پێ  پاشەکەشەیان  و  هێرشکەران  دا  هێزی  بە 
ئەم ڕۆژە  بەاڵم  لە هێزەکانی دوژمن جەندەکیان کەوتە سەر عەرز. 
ئاخرین فیداکاریی جەعفەری گوشوارە بوو، و خوێنی تێکەڵ بە خوێنی 
خالید  ناوەکانی  بە  دیکە  قارەمانی  پێنج  گوشوارە  و  یۆسف  براکەی 
ئەبوو شاهی، ئەبووبکر ئوستاد ئەحمەدی، کەماڵ عەلیزادە، ئەبووبەکر 
بە  شاروێرانیان  دەشتی  و  بوو  مەرزەنگ  خەلیل  و  ئیبراهیمی  فەقێ 

خوێنی خۆیان سوور کرد. 

برایم چووکەڵی

شەهید جەعفەر گوشوارە

نەغمەی ئازادی
 لە دەشتی شاروێرانەوە

لە درێژەی پێشێلکردنی سیستماتیکی مافی مرۆڤ 
قەزایی  دەزگای  بەهۆی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
کۆماری  ئەمنیەتییەکانی  و  سیاسی  دامودەزگا  و 
ئیسالمی، لە ماوەی ساڵی ١٣٩٩ هەتاویشدا النیکەم 
١٢٠٠ حاڵەتی زبری پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ڕووی 
حاڵەتێکی  چەند  بەسەر  چاوێک  بەخێرایی  داوە. 
لەم  کوردستان  لە  مافی مرۆڤ  پێشێلکرانی  زبری 

ساڵ دا دەخشێنین:

کۆڵبەرکوژی
لە کاتێکدا کۆڵبەرکوژی و سەرکوت و کوشتاری 
بەشێکی  سنوورییەکان  ناوچە  کاسبکاری  خەڵکی 
سەرەکیی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستانە، 
کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٢٢٦ ساڵەدا  ئەم  مــاوەی  لە 
مین،  تەقینەوەی  ڕاستەوخۆ،  تەقەی  بەهۆی  کورد 
ڕاوەدوونــان  سۆنگەی  لە  بەرزایی  لە  بەربوونەوە 
و هەروەها ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست 
داوە یا بریندار بوون. وردەکارییەکان دەریدەخەن 
کەسیان   ٨٠ ئەمساڵ  قوربانییەی   ٢٢٦ ــەو  ل کــە 
داوە، هەروەها ١٤٦  لەدەست  گیانیان  و  کوژراون 

کەسیش بریندار بوون.
لە  چــۆدار  و  شوانکارە   ٧ ئەمساڵ دا  مــاوەی  لە 
ناوچە سنوورییەکان بەئانقەست لەالیەن هێزەکانی 
لێ  گیانیان  و  دەستڕێژ  بــەر  دراونــەتــە  ڕێژیمەوە 
ڕەزبەریش  ١٧ی  پێنجشەممە  ڕۆژی  ئەستێندراوە. 
بە  ســەر  شەهریار  شــاری  ئینتزامییەکانی  هێزە 
پارێزگای ئەلبورز الوێکی تەمەن ٣٠ ساڵی خەڵکی 
سنەیان بە ناوی »کەژوان ئەڵماسی« لە میوانییەکی 
شەوانە دەستبەسەر کرد و دوای دەستبەسەر کران 
لە پشتەوە تەقەیان لێکرد و کوشتیان. لە کردەوەیەکی 
٢٤ی  پێنجشەممە  ڕۆژی  دیکەدا  جینایەتکارانەی 
دەوڵەت ئاوای  پایگای  ئینتزامییەکانی  هێزە  ڕەزبەر 
کرماشان ئۆتۆمبێلێکی جۆری »پژۆ ٤٠٥«یان دایە 
بەر دەستڕێژی گوللە کە لە ئاکامی ئەو دەستڕێژەدا 
 ١٧ تەمەن  مێرمنداڵێکی  کە  ئۆتۆمبێلەکە  شۆفێری 
ساڵ بە ناوی »ئەشکان عەزیزی« بووە گیانی لە 
دەست داوە و مێرمنداڵێکی تەمەن ١٧ سااڵنیش بە 
ناوی »بورهان عەزیزی« بە سەختی بریندار بوو.

تاران  لە  ئیسالمی  کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە 
ئەو  مێترۆی  لە  رێبەندان  دووشەممە ١٣ی  ڕۆژی 
کـــوردی خەڵکی  تــەمــەن ٢١ ساڵی  شــارە الوێــکــی 
نــاوی »مــێــهــرداد تاڵشی« ٢١  بــە  ــان  ــدەرەی ــوان دی
دەستبەسەر کرد و هەمان شەو لەژێر ئەشکەنجەدا 
٢٧ی  چــوارشــەمــمــە  ڕۆژی  ــا  هــەروەه کوشتیان. 
لــە گــەڕەکــی دەرەدێــــژی کرماشان  ڕەشــەمــمــەش 
لە  کە  کرد  گەڕەکە  ئەو  خەڵکی  پۆلێک  لە  تەقەیان 
ساڵ   ٢٥ تەمەن  محەمەدی«،   »سیروان  ئاکام دا 
کوژرا و »عەلی ئەحمەدی« تەمەن ٧٠ ساڵ بریندار 

بوو.
 ٢٢٦ برینداربوونی  و  ــوژران  کـ باسە  شایانی 
کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە ساڵی ١٣٩٩ی هەتاوی 
لەحاڵێکدایە کە هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
کاسبکاریان  و  کۆڵبەر   ٢٤٠ پێشتریشدا  ساڵی  لە 

دابووە بەر دەستڕێژی چەکەکانیان.

ڕەشبگیر و گرتنەکان
لە ماوەی ساڵی ١٣٩٩دا ئەوەندەی سەرچاوەکانی 
بە  دەســتــیــان  و  ــەوە  ــردۆت ک پشتڕاستیان  ــەواڵ  هـ
خەڵکی  لە  کەس   ٦٤٠ ڕاگەیشتووە،  زانیارییەکان 
لەالیەن  سیاسی  و  مــەدەنــی  چاالکانی  و  ئاسایی 
چاالکیی  بــەتــۆمــەتــی  ئــەمــنــیــەتــیــیــەکــانــەوە  ــا  ــ دەزگ
و  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  و سیاسی  ئەمنیەتی 
 ٦٤٠ لەو  گیراون.  ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی 
کــراون،  دەسبەسەر  ئەمساڵدا  مــاوەی  لە  کەسەی 
النیکەم ١٨٩ کەسیان دادگایی و سزای لە سێ مانگ 
تەنانەت  زیندان و  تا سزای درێژخایەنی ٢٥ ساڵ 
سەرجەم  و  ســەپــاوە  بــەســەردا  ئێعدامیان  ســزای 
زیندانیان  مــانــگ(   ٥ و  ســاڵ   ٧٣٥( مــانــگ   ٨٨٢٥

بەسەردا سەپاوە. 
ــە تۆمەتی  ــە ســێ کــەســیــان ب ــراوان ــدک ــەن ب لـــەو 
ڕێژیم  دژبەری  سیاسییەکانی  حیزبە  لە  ئەندامەتی 
حوکمی  و  ســەپــاوە  ــەســەردا  ب ئێعدامیان  ســـزای 
لە  کــوردیــش  سیاسیی  بــەنــدکــراوی  دوو  ئێعدامی 
کــراوەتــەوە.  پشتڕاست  تێهەڵچوونەوەدا  دادگـــای 
هەروەها دوو بەندکراوی سیاسیی کوردیش لەژێر 

ئەشکەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندراوە.
ڕۆژی چوارشەممە ٢١ی خەزەڵوەر  باسە  جێی 
ورمێ  ناوەندیی  بەندیخانەی  لە  الو  بەندکراوێکی 
بە ناوی »سادق مەلەکی« بە هۆی پێڕانەگەیشتنی 
پزیشکی گیانی لە دەست داوە و ڕۆژی سێشەممە 
٢٠ی خەزەڵوەریش بەندکراوێکی تەمەن ٢٧ ساڵی 
ناوی  بە  نورئاباد  دانیشتووی  و  هەرسین  خەڵکی 
فەرهاد وسوقی لە بەندیخانەی ناوەندیی خوڕەماوا 
بەندیخانە  ئەمنیەکانی  هێزە  ئەشکەنجەی  لەژێر 

بەفرانباریش  ٧ی  یەکشەممە  ڕۆژی  کــــوژراوە. 
زیندانییەک بە ناوی  »ئەکبەر مستەفا« لە زیندانی 
ڤایرۆسی  بە  ناوەندیی ورمێ بە هۆی تووشبوون 
٢٦ی  هەینی  ڕۆژی  دا.  دەســت  لــە  گیانی  کــرۆنــا 
ــەمــەن ٣٥  بــەفــرانــبــاریــش »بــەهــمــەن عــوقــابــی« ت
بە  ســەر  »چەقاجەنگا«ی  گــونــدی  خەڵکی  ســاڵ، 
ماوەیەک  کە  کرماشان  پارێزگای  شابادی  شاری 
لێدان و ئەشكەنجەی هێزەکانی  لەمەوبەر بە هۆی 
لە  کۆما،  حاڵەتی  چووبووە  کرماشانەوە  ئاگاهیی 
نەخۆشخانەی خومەینیی ئەو شارە گیانی سپارد. 

شایانی باسە لە ماوەی ساڵی ڕابردوو )١٣٩٨ی 
هەتاوی(ـشدا النیکەم ٨٥٤ کەس لە خەڵکی ئاسایی 
دەزگــا  ــەن  الی لە  سیاسی  و  مــەدەنــی  چاالکانی  و 
ئەمنیەتی  چاالکیی  تۆمەتی  بە  ئەمنیەتییەکانەوە 
ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی  دژی  لــە  سیاسی  و 

گیرابوون.

ئێعدامەکان
ئاماری ئێعدامەکان لە کوردستان لە ماوەی ساڵی 
ڕێژه ی  کە  به پێی  بووە  کەس   ٤٩ النیکەم  ١٣٩٩دا 
حه شیمه تی کورد له  ئێران و ئاماری ئێعدامه کان له و 
واڵته  دەردەکەوێ کە له و بوارەی پێشێلکردنی مافی 
به رکه وتووه .  شێری  به شی  هه ر  کورد  مرۆڤیشدا، 
بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە ساڵی ١٣٩٩ لە 
کوردستان ئێعدام کراون، بەتۆمەتی پێوەندیدار بە 
مادەی هۆشبەر و کوشتنی بەئانقەست لەدار دراون 

و چوار کەس لەوان بەندیی سیاسی بوون.
کوردە، سێ  بەندکراوە   ٤٩ ئەو  ئێعدامی  لە  جیا 
هۆی  بە  کامیاران  و  ورمێ  شارەکانی  لە  زیندانی 
پزیشکی  پێڕانەگه یشتنی  و  کــۆڕۆنــا  نەخۆشیی 

گیانیان لە دەست داوە. 
دەزگـــــای قـــەزایـــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ساڵی 
لــەدار  کــوردی  زیندانیی   ٤٦ النیکەم  ڕابـــردووش 

دابوو.

قوربانییانی تەقینەوەی مین 
لەکارنەخراوەکان  مینە  قوربانییانی  ژمـــارەی 
ناو  کە  بــوو  کــەس   ٥٠ النیکەم  ١٣٩٩دا  ساڵی  لە 
ــۆ مــیــدیــاکــان و  ــەوان ب ــ ــاســنــاوی ٣١ کـــەس ل و ن
ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ ئاشکرا بووە. 
بەپێی زانیارییەکانی »چاونیوز« لەو ٣١ کەسە ٢١ 
کەسیان بریندار و نقوستان بوون و ١٠ کەسیشیان 

گیانیان لەدەست داوە. 
لەکارنەخراوەکان  مینە  قوربانییانی  ژمـــارەی 
بــوو کە  کــەس  ڕابــردووشــدا النیکەم ٤٨  لە ساڵی 
و  میدیاکان  بۆ  ــەوان  ل کــەس   ٢٠ ناسناوی  و  نــاو 
ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ ئاشکرا ببوو. 
لەو ٢٠ کەسە ١٤ کەسیان بریندار و نقوستان بوون 
و ٦ کەسیشیان گیانیان لەدەست دابوو. »چاونیوز« 
دەڵێ ئاماری ورد و ده قیقی قوربانییانی ته قینه وه ی 
مین _ بەهۆی ئەوەی  هه واڵده رییه  ڕه سمییه کان خۆ 
قوربانییان  ناوی  یان  ده بوێرن  باوکردنه وه یان  له  
ئاشکرا ناکه ن_ له وه نده  زیاتره  که  تۆماری دەکرێ. 
مــیــلــیــۆن مینی  لــە ١٦  ــاســە زیــاتــر  ب ــی  ــان شــای
پاشماوه ی شه ڕی عێراق و ئێران له  خاکی ئێران دا 
تەواویان  بە  نیزیک  بەشی  کە  هه ڵنه گیراونه ته وه  
چوار  )هــەر  کوردستان  سنوورییەکانی  ناوچە  لە 
پارێزگاکەی ئیالم، کرماشان، سنە و ورمێ( نێژراون 
و دوای زیاتر لە ٣٠ ساڵ لە کۆتایی شەڕ هێشتا کۆ 

نەکراونەتەوە و پووچەڵ نەکراون.

خۆکوژی
خۆکوژی لە کوردستان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتیی 
هەروەها  و  بێمافی  بەهۆی  کە  دیکەیە  زیانباری 
حکومەتەوە  لــەالیــەن  کوردستان  پــەراوێــزخــرانــی 

خــەســارەکــانــی لــەچــاو نــاوچــەکــانــی دیــکــەی ئێران 
مرۆڤ  مافی  نــاوەنــدی  ئامارەکانی  زیــاتــرە.  گەلێ 
کە  دەکەن  بەوە  ئاماژە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆ 
که سه ی  ســه دان  له و  کەس   ١٥٣ النیکەم  لەمساڵدا 
به هۆی جۆراوجۆی وه ک هه ژاری، بێهیوایی و کێشه ی 
هەوڵەکانیان  داوه ،  خۆکوژییان  هه وڵی  خێزانییەوە 
بەداخەوە سەرکەوتوو بووە و کۆتاییان به  ژیانیان 
هێناوه. لەنێو ئەو کەسانەدا که م ته مه نترینیان کچ و 
ته مه ن  ژنێکی  به ته مه نترینیان  و  ساڵ   ١٢ کوڕێکی 

٦٠ ساڵ بووه .
»چاونیوز« دەڵێ ئاماری پەنابردن بۆ خۆکوژی 
لەو ماوە زەمەنییەدا زیاتر لە دوو هیندەی قوربانییانی 
خۆکوژییەکانیان  یــان  کــە  ــووە  بـ دیـــاردەیـــە  ئــەو 
بەوەخت  کەسوکاریان  یــان  نــەبــوون  سەرکوتوو 
توانیویانە بە هانایانەوە بچن و لە مردن ڕزگاریان 

بکەن. 
شایانی باسە ساڵی ڕابردووش )١٣٩٨ی هەتاوی( 
٢٥٣ کەس له و سه دان که سه ی به هۆی جۆراوجۆر 
هه وڵی خۆکوژییان دابوو ، هەوڵەکانیان سەرکەوتوو 

بوون و کۆتاییان به  ژیانیان هێنابوو.

قوربانییانی ڕووداوی کار
ژمارەی قوربانییانی ڕووداوی کار لە کوردستان 
لە ماوەی ساڵی ١٣٩٩دا زیاتر لە ١٥٠ کەس بووە 
کە ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ناو و شوناسی ٧٦ کەس لەوانی تۆمار کردوە، ئەوە 
جیا لەو سەدان کەسەی بەهۆی ڕووداوی کار و لە 
نەبوونی ستانداردە ئیمەنییەکاندا بریندار و نقوستان 
بوون. »چاونیوز« ساڵی ڕابردوو )١٣٩٨(ش ناوی 
ببوونە  کــە  کــردبــۆوە  بــاو  کـــوردی  کرێکاری   ٥٤

قوربانیی ڕووداوی کار. 
لە  کرێکاران  نقوستانبوونی  و  گیان لەدەستدان   
حاڵێک  لە  کـــارەوە  ڕووداوی  بەهۆی  کوردستان 
دایە کە تەنیا سەدی ١٠ی ئەم كرێكارانەی لە کاتی 
بیمەن  و،  ده بــن  کــار  ڕووداوی  تووشی  كاركرندا 
سەدی ٩٠ی کرێکاران، به  تایبه ت کرێکارانی که رتی 

بیناسازی لەژێر چاودێریی هیچ بیمەیه کدا نین.
ساڵی  له   کورد  کرێکارانی  بارودۆخی  هەروەها 
١٣٩٩ دڵته زێنتر و ناله بارتر له  سااڵنی پێشوو بوو. 
بەهۆی پەتای کۆڕۆنا، قەیرانی ئابووری و ئاوسانی 
بازاڕ توانای کڕینی کرێکاران چەند هیندەی دیکەش 
لە کەمی دا. سەرباری ئەمەش مووچه  و حه قده ستی 
کرێکاران له  زۆربه ی کارخانه  و ئیداره  ده وڵه تییه کانی 
وه ک شاره وانی سێ مانگ و ته نانه ت شه ش مانگ 
له  کار  له وه ی ده رکردن  دوا که وتووه  و ئه وه  جیا 
و بێکارکرانیان هه میشه  وه ک مۆته که  به سه ریانه وه  

بووه . 
***

وردەکـــاریـــی  و  پــێــنــوێــن  خــشــتــە   بینینی  بـــۆ   *
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی بەهاری ١٣٩٩ 

کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
https://chawnews.com/?p=4300
وردەکـــاریـــی  و  پــێــنــوێــن  خــشــتــە   بینینی  بـــۆ   *
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی هاوینی ١٣٩٩ 

کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
https://chawnews.com/?p=5249
وردەکـــاریـــی  و  پــێــنــوێــن  خــشــتــە   بینینی  بـــۆ   *
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی پاییزی ١٣٩٩ 

کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە: 
https://chawnews.com/?p=5991
وردەکـــاریـــی  و  پــێــنــوێــن  خــشــتــە   بینینی  بـــۆ   *
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی زستانی ١٣٩٩ 

کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە: 
https://chawnews.com/?p=6476
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شەمشەمە کوێرەی دووپێ 
حەزی لە چ تاریکەشەوێکە؟
میللەتی دواکەوتوو بە زەحمەت لە ڕاستی تێ دەگا و پێش  دەکەوێ. 
میللەتانی جیهان هەتا نوێتر دەبنەوە، عاقڵتر دەبن و زیاتر تێ دەگەن. 
میللەتی ئێمەش پێچەوانەیە، هەتا زیاتر دەڕواتە پێش داب  و نەریت و 
خوو خدە ی باشی ڕابردووانیانیشی بە الوە دەنێت. لێرەدا مەبەست 
لە میللەت نەتەوە نییە. کەیفی خۆتانە ئێوە میللەت بە چ پێناسەیەک 
چوارچێوەی  نێو  خەڵکی  هەموو  لێرەدا  “میللەت”  بەاڵم  دەناسێنن، 
بە  خۆی  دەستەاڵتدار  یەک  کە  دەگرێتەوە  سیاسی  جوغرافیایەکی 
دەمڕاست و کەلال و کەیخودای دەزانێ و نەتەوە و مەتەوەی دیکەی 

نێو ئەم جوغرافیایەش فت. 
وەک گوتمان میللەتی دواکەوتوو زۆر خوو و  خدەی ڕابردووانی 
لەبیر نامێنێ. ئەو ڕابردووانەی هەنێک جار مەودای دوور و درێژیان 
بە هەنگاوێکی سووک بڕیوە. بۆ وێنە لە گوندێک کە چەندین ئەویندار 
و عاشقی پیاوی تێدا بووە، هەموویان هەوڵیان داوە لە ئەشکەوت 
یان لە کۆنەئاغەاڵن شەمشەمە کوێرەیەک بدۆزنەوە و بە زیندوویی 
نەبوون.  دەســت قــووچــاو  ئێستا  وەک  ئەوکاتیش  خەڵکی  بیگرن. 
خۆی  سەرەتا  گرتبایە،  زیندوویی  بە  شەمشەمە کوێرەی  هەرکەس 
تێدەکرد  ئاوێکی  باڵی دەگرت، سەرەوبنی دەکرد و چۆڕە  هەردوو 
یەکاویەک  کچان  دڵی  نەرم بوونی  بۆ  کــارە  ئەم  دەیــخــواردەوە.  و 
بووە و وەک دەڵێن دڵی کچانی نەرم کردووە و مەخسوودی دڵی 
تیشک حاسڵ  بە خێڕایی ڕۆشتینی  پێگەیشتنیان  بۆ  کوڕانی عاشق 
نێو گوندی دا دەست  لە  بووە. پاشان شەمەشەکوێرەی بە دیل گیراو 
بەدەست گێڕدراوە. ئەوانەی عاشقیش نەبوون بۆ وەدی هاتنی ئاوات 
و ئارەزووی دیکەیان چۆڕە ئاوێکیان لە قوواڵیی باڵیەوە فڕ کردووە. 
ڕەوا  ژنــان  بۆ  شەمشەمە کوێڕە  باڵی  بە  ئــاوخــواردنــەوە  وەبــزانــم 
نەبووە. یان بە هۆی مێینەبوونیانەوە و لە ترسی پیاوان نەیانوێراوە 
بە ئاشکرا لە شەمشەمە کوێرەش نزیک ببنەوە. ژنان هەرلە بنەڕەت ڕا 

ڕکیان لە شەمشەمە کوێرانە. 
ڕەنگە بپرسن میللەت و شەمشەمە کوێرە کوجا مەرحەبا؟ هەزار 
باڵی  ــاوی ســەر  ئ ــۆپ  دڵ ــۆپ  دڵ پێشینیانەی  و  پیر  لــەو  ڕەحــمــەت 
یار  بەرگەردنی  و  سەرگۆنا  ئارەقی  وەک  شەمەشەمەکوێرەیان 
ڕامووسیوە. ئێستا ئەوانەی درێژەپێدەری ئەم هزرەن بە خۆشییەوە 
جڵەوی  هەیە  وایــان  کەسی  ــەاڵم  ب داوە،  لەکەمییان  نێومان دا  لە 

سەرۆکایەتی و ڕێبەریی ملیلەتیشی بەدەستە. 
ئەمەی سەرەوە باسی سەردمی کۆنی ناسین و تێگەیشتن لە سوود 
و بەهرەی شەمەشمە کوێرە بوو. بەاڵم ئەوەی ئێستا سەبارەت بەم 
بوونەوەرە فریشتە ئاسایە دەرکەوتووە هەر لە گوتن نایە. مەبەستم لە 
فریشتە، “فریشتەی نەجات” یان فریشتەی ڕزگارییە. دیارە فریشتەی 
ڕزگاری دەست و باڵی ئەوەندە ئاوەاڵ نییە بە دادی هەموو کەس بگا 
و لە بنەڕەت ڕا پێوەندیی نێوان شەمشەمەکوێرە و فریشتەش کەمێک 
پێچەاڵوپووچە. شەمشە کوێرەیەک حەزی لە تاریکی بێت و لە ترسی 
بوونەوەری دیکە قاچی لە میچی ئەشکەوتان قایم بکا و لەوێوە بە 
نەجاتیش  فریشتەی  ببێتە  ئەگەر  بخەوێ،  هەڵواسراوی  سەوروبن 
کەسانی وەک خۆی شەوپەرست و ترسنۆک و تاریکی خواز ڕزگار 
و  گرووپی شەوپەرست  و  کەسان  دەکا.  چونکە شەمەشمە کوێرە 
ترسنۆک و تاریکی خواز ڕزگار دەکا و مانای وشەی “ڕزگاری”یش 
لەگەڵ ئەمانە ناگونجێ، ناچارین بە قسەی خۆمان دا بچینەوە و ئەم 
دیلی  و  کۆیلەتی  لەژێر  درچوون  بەمانای  کە  “ڕزگاری”یـه  وشەی 
و سەربەستییە، بە وشەی “قوتار” بیگۆڕینەوە کە ئەویش بەمانای 
بە  پێوەندییەکیشی  بــۆرە  هیچ  و  دۆخێکە  لە  دەچــوون  و  ــردن  ڕاک
سەربەستییەوە نییه. لیرەدا بە ناچاری و بە جۆرێکی کاتی و بۆ ئەم 
بەمەستە دیاریکراوە، دەست بۆ بەرهەمی خەیاڵ و دەستڕەنگینیی و 
ڕەوانبێژیی نووسەرانی زمانپاراو دەبەین و  دەستەواژەی “فریشتەی 
قوتار”کەر”یش  دیارە  قوتارکەر”.  “فریشتەی  بە  دەکەین  ڕزگاری” 

تەنیا بوونەوەرێکی سنووردار قوتار دەکا. 
بۆیان درکەوت شەمشەکوێرە  توێژەران  زانایان و  ئەوەی  دوای 
ئەرکی گواستنەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆ مرۆڤی گرتووەتە ئەستۆ، 
خەڵكیكی زۆر سەریان سووڕ ما، بەاڵم شارەزایانی خێوی میللەتی 
نەزان قووڵتر بیریان لەم بابەتە کردەوە. دوای لێکدانەوەیەکی خێرا 
چوونەوە سەر بنج و بناوانی خۆیان و خزمایەتیی شەمشەمە کوێرە و 
دۆخەکەیان قۆزتەوە و هەوڵیان دا بە واژووکردنی گرێبەست لەگەڵ 
واڵتی شەمشەمەکوێران یارمەتیی فریشتە قوتارکەر بقۆزنەوە. بەاڵم 
سیاسەت زانانی چین خاوەنە شەمشەکوێرەن و ئەمانەی الی خۆمان 
خۆیان شەمشمەکوێرەن، ئاکامی ئەمەیە ئەوان مروڤن و ئەمانە نا. 

زانایان دەڵێن یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی شەمشە کوێره ئەمەیە 
خۆیان  بەرانبەر  بــەرەو   هەست پێنەکراو  سیگناڵێکی  تاریکی دا  لە 
بەم  دەگــەڕێــتــەوە  بــۆی  سیگناڵەکە  زایــەڵــەی  خێرا  خێرا  دەهـــاو ێ 
هەر  دووپێش  شەمشەمەکوێڕەی  ــڕێ.  دەف تاریکی دا  لە  کە  جــۆرە 
شەمشەمەکوێرەی  تاریکی دایە.  جۆری  لە  جیاوازی  تەنیا  دەکا،  وا 
باڵدار تاریکیی سروشتی دەوێ و ئەوەی دووپێیەکە لەنێو تاریکیی 
نزیک  مانەوەی دەستەاڵتی  لەسایەی  باڵ دەگرێ.  مێشکی مرۆڤ دا 
نیوسەدەی شەمشەمەکوێرەی دووپێدا سەلێمنراوە مێشکی میللەت دا 

چ تاریکەشەوێکە. 

***

و: کەماڵ حەسەنپوور

یوڤال نوح هەراری – فاینانشاڵ تایمز

وانەکانی ساڵێک لەگەڵ کۆرۆنا

ڕوانگەیەکی  لە  کۆرۆنا  ساڵی  دەتوانین  چۆن 
ــورت بــکــەیــنــەوە؟ زۆر  بــەریــنــی مــێــژوویــیــەوە کـ
قوربانییانەی  ترسناکە  ڕێژە  ئەو  پێیان وایە  کەس 
لە  مرۆڤایەتی  بێدەسەاڵتیی  ئەستاندوونی  کۆرۆنا 
ڕاستیدا،  لە  ــەن.  دەک ئاشکرا  سروشت  بەرانبەر 
لە  گەلێک  مرۆڤایەتی  کە  کــرد  ئاشکرای   ٢٠٢٠
هێزی  چیدیکە  پــەتــاکــان  دوورە.  بــێــدەســەاڵتــی 
ئەوانی  زانست  نین.  سروشت  کۆنتڕۆڵ نەکراوی 
کردووەتە ئالنگارییەک کە دەکرێ هەڵسوکەوتیان 

لەگەڵدا بکرێ.
ئــازار  ئــەو هەموو مــەرگ و  ــوو، بۆچی  کە واب

چێشتنە؟ لەبەر بڕیاری سیاسیی هەڵە.
لە سەردەمانی پێشوو، کاتێک مرۆڤ بەرەوڕووی 
پەتای وەک تاعوونە ڕەشە بوونەوە، نەیاندەزانی 
هۆیەکەی چییە و چۆن پێشی پێ دەگیرێ. کاتێک 
زانانی  باشترین  بــۆوە،  باو  هەاڵمەت   ١٩١٨ لە 
بکەن،  دەستنیشان  ڤایرۆسەکە  نەیاندەتوانی  دنیا 
کــراو  ــاو  ڕەچـ ڕێــگــاچــارەکــانــی  لــە  زۆر  بەشێکی 
دروست کردنی  بۆ  هەوڵەکان  و،  بــوون  بێ کەڵک 

پێکوتەیەکی کاریگەر بێ ئاکام بوون.
گەلێک  کۆڤید-١٩  لەگەڵ  هەڵسوکەوت  شێوەی 
جیاواز بوو. یەکەم زەنگەکانی هۆشداریی ئەگەری 
کۆتاییەکانی  لە  نــوێ،  پەتایەکی  بوونەوەی  باو 
دێسامبری ٢٠١٩ وەدەنگ هاتن. لە ١٠ی ژانوییەی 
٢٠٢٠، زانایان نە تەنیا ڤایرۆسەکەیان  دەستنیشان 
ئەیەکەیان  ئێن  دی  وەردەکـــاریـــی  بەڵکو  کـــرد، 
باو  ئینتەرنێت  لەسەر  زانیارییەکەیان  و  دیتبۆوە 
بوو  ئاشکرا  دیکە  مانگی  چەند  دوای  ــردەوە.  کـ
کردنەوە  هێواش  هۆی  دەبنە  هەنگاوانە  کام  کە 
لە  هەوکردنەکان.  زنجیرەی  لێک هەڵتەکاندنی  و 
کاریگەر  پێکوتەی  لە ساڵێک چەند  کەمتر  ماوەی 
بەشێوەی بەرباو بەرهەم هێنران. لە شەڕی نێوان 
مرۆڤ و ڤایرۆسی نەخۆشکار، هەرگیز مرۆڤەکان 

هێندە خاوەن هێز نەبوون.

ژیان بۆ سەرهێڵ گوازرایەوە
ــات لـــەگـــەڵ دەســـکـــەوتـــە تــاقــانــەکــانــی  ــاوکـ  هـ
شێوە  هەمان  بە  کۆڤید  ساڵی  بایۆتەکنەلۆژی، 
زانیارییش  تەکنەلۆژی  هێزی  لــەســەر  جەختی 
بە  مرۆڤایەتی  پێشووتر  سەردەمانی  لە  کــردەوە. 
دەگمەن توانای وەستاندنی پەتای هەبووە، چونکە 
زنجیرەی  چــاودێــریــی  نەیاندەتوانی  مــرۆڤــەکــان 
هەوکردنەکان لە کاتی ڕوودانیان دا بکەن و، لەبەر 
یاساغ  ــەردەوام  بـ داخستنی  ئابووریی  تێچووی 
لە ١٩١٨ دەکرا ئەو خەڵکە کەرەنتینە بکەی  بوو. 
کە تووشی هەاڵمەتە مەترسیدارەکە بوون، بەاڵم 
پێش  تووشبوو،  کەسانی  جموجۆڵی  نەتدەوانی 
بێ ئاسەوارەکان،  یان  ئاسەوارەکان  دەرکەوتنی 
بخەیە ژێر چاودێرییەوە. ئەگەر داوات لە سەرجەم 
ــاوەی چــەنــد حــەوتــوو  دانــیــشــتــووان کــردبــا بــۆ مـ
تێکڕمانی  هۆی  دەبــووە  بمێننەوە،  لەماڵەکانیاندا 
ئابووری، لێک هەڵتەکانی کۆمەاڵیەتی و برسیەتیی 

جەماوەری. 
دیجیتاڵی،  چاودێریی   ٢٠٢٠ لە  پێچەوانە،  بە 
ــی  ــ ــردن ــ ــری ک ــ ــاودێ چــ و  دەســـتـــنـــیـــشـــان کـــردن 
کردووە،  هاسانتر  زۆر  نەخۆشی  سەرچاوەکانی 
بەو مانایە کە کەرەنتینەکردن دەکرێ بژارکراوتر 
و کاریگەرتر بێ. شتێک کە تەنانەت گرینگتریشە 
هەلی  ئینتەرنێت  و  کــردن  ئوتومات  کە  ئــەوەیــە 
گەشە  واڵتــانــی  لــە  النیکەم  ــاو،  ــەرب ب داخستنی 
هێندێک  لــە  کــە  کاتێکدا  لــە  ــردووی ڕەخــســانــد.  کـ
هێشتا  مــرۆڤ  ئەزموونی  گەشەئەستێن  ــی  واڵت
بیرهێنەرەوەی پەتاکانی سەردەمانی ڕابردوو بوو، 
لە بەشێکی زۆر لە واڵتانی گەشەکردوو، شوڕشی 

دیجیتاڵی هەموو شتێکی گۆڕی. 
ــەزاران ســاڵ  ــ ــ بـــڕوانـــە کــەرتــی کــشــتــوکــاڵ. ه
هێزی  بــە  پشتی  ــی  ــەن خــواردەم بەرهەمهێنانی 
نزیکەی ٪٩٠  خەڵک  و،  بەستبوو  مــرۆڤ  کــاری 
لە  ئەمڕۆ چیدیکە  کــاریــان دەکـــرد.  کــەرتــەدا  لــەو 
واڵتە  لە  نییە.  شێوە  بــەو  گەشەکردوو  واڵتانی 
خەڵک  لە   ١،٥  ٪ نزیکەی  تەنیا  یەکگرتووەکان، 
دابین کردنی  بۆ  نەتەنیا  ــەوە  ئ ــەاڵم  ب وەرزێـــڕن، 
خواردەمەنی بۆ سەرجەم دانیشتووانی واڵت بەسە 
هەناردە  پێشڕەوی  یەکگرتووەکان  واڵتــە  بەڵکو 
کاری  سەرجەم  نزیکەی  خواردەمەنییە.  کردنی 
وەرزێڕی بە مەکینە جێبەجێ دەکرێ، کە تووشی 
نەخۆشی نابن. بۆیە داخستنەکان تەنیا کاریگەریی 

سنوورداریان لەسەر کەرتی کشتوکاڵی هەیە.     
تاعوونە  هەڕەتی  لە  گەنم  کێڵگەیەکی  لە  بیر 
ــکــەوە. ئــەگــەر لــە کــاتــی دەروێـــنـــەدا بە  ڕەشـــە ب
تووشی  بمێننەوە،  مــاڵــەوە  لــە  بڵێی  ــڕان  ــ وەرزێ
بڵێی  بە وەرزێــڕان  ئەگەر  قاتی و قڕی دەبنەوە. 
وەرن دروێنە بکەن، ئەگەری ئەوە هەیە کە یەکتر 

نەخۆش بکەن. چارە چییە؟
بکەنەوە.  کێڵگە  هەمان  لە  بیر   ٢٠٢٠ لە  ئێستا 
دەتوانێ  ئێس،  پی  بە جی  تەیارکراو  کۆمباینێكی 
زۆرتــرەوە،  کاریگەرییەکی  بە  کێڵگەکە  سەرجەم 
بێ  مەترسیی گیرۆدە بوون دروێنە بکا. لە کاتێکدا 
دروێنە  گەنمی  باقە   ٥ وەرزێــڕێــک   ١٣٤٩ لە  کە 
دروێنە  ڕێکوردی  کۆمباینێک   ٢٠١٤ لە  دەکــرد، 
تۆمار  ڕۆژێــکــدا  لە  گەنمی  باقە   ٣٠٠٠٠ کردنی 
کرد. لە ئاکامدا کۆڤید-١٩ کاریگەرییەکی ئەوتۆی 
دانەوێڵە  جیهانیی  بەرهەمهێنانی  ڕێــژەی  لەسەر 
برینج  و  شامی  گەنمە  گەنم،  وەک  ئاساییەکان 

نەبوو.
دانەوێڵە  دروێنەی  تەنیا  خەڵک  تێرکردنی  بۆ 
بە  پێویستیت  شــێــوە  ــان  ــەم ه ــە  ب نــیــیــە.  بـــەس 
هەزاران  لە  زیاتر  جار  هێندێك  گواستنەوەیەتی، 
بازرگانی  ــژ،  دوورودرێ سەردەمانێکی  کیلۆمیتر. 
یــەکــێــک لــە تـــاوانـــکـــارە ســەرەکــیــیــەکــانــی بــاو 
بوونەوەی پەتا بوو. ڤایرۆسی کوشندە بە پاپۆڕە 
بۆ  دوور  ڕێگای  کاروانەکانی  و  بازرگانییەکان 
وێنە،  بۆ  دەگوازرانەوە.  دنیا  ئەوسەری  ئەمسەر 
تاعوونە ڕەشە لە خۆرهەاڵتی ئاسیاوە بە جادەی 
ئاوریشمدا بۆ خۆرهەاڵتی نێوەڕاست گوازرایەوە 
هێنایانە  ]ئیتالیا[  جێنۆڤا  بازرگانانی  پاپۆڕی  و، 
ئەورووپا. بازرگانی هەڕەشەیەکی هێندە کوشندە 
گالیسکەوانێکی  گالیسکەیەک،  هەر  چونکە  بوو 
پێویست بوو، دەیان دەریاوان پێویست بوون تا 
پاپۆڕێکی بچووکی دەریایی بخەنە گەڕ و پاپۆڕە 
قەرەباڵغەکان و میوانخانەکان شوێنی سەرهەڵدانی 

نەخۆشییان بوون. 

لە ٢٠٢٠، بازرگانیی جیهانی دەتوانێ کەم تاکورت 
بێ گیروگرفت بەردەوام بێ، چونکە مرۆڤێکی زۆر 
کەمتر پێوەی سەرقاڵن. پاپۆڕێکی کانتینەر هەڵگر 
باری  دەتوانێ  ئوتوماتە،  زۆر  ڕادەیــەکــی  تا  کە 
بازرگانییەکی  کەشتییە  سەرجەم  هی  لە  زۆرتــر 
پێشوو  سەردەمانی  پێشکەوتووی  پاشایەتییەکی 
بارهەڵگریی  توانایی  کــۆی   ،١٥٨٢ لە  هەڵگرێ. 
هێزی بازرگانی دەریایی ئینگلیز  ٦٨٠٠٠ تۆن بوو 
پاپۆڕی  هەبوو.  مەلەوان   ١٦٠٠٠ بە  پێویستی  و 
کۆنگ،  هۆنگ  ئێل  سی  ئو  ئو  هەڵگری  کانتینەر 
پێکرد،   دەســت  خۆی  سەفەری  یەکەم   ٢٠١٧ لە 
تەنیا  و  هەڵگرێ  بار  تۆن  دەتوانێ ٢٠٠٠٠٠  ئەو 

پێویستی بە ٢٢ سەرنشینە.
بە سەدان  پاپۆڕی گەشتیاری  کە  ئەوە ڕاستە 
دەورێکی  مسافیر  لە  پڕ  فڕۆکەی  و  توریستەوە 
بەرچاویان لە باوکردنەوەی کۆڤید-١٩ دا هەبوو. 
بەاڵم توریسم و سەفەر زۆر بۆ بازرگانی گرینگ 
بمێننەوە  ماڵەوە  لە  دەتوانن  توریستەکان  نین. 
لە  کەڵک  دەتوانن  بازرگانی  سەرقاڵی  خەڵکی  و 
و  ئوتومات  پاپۆڕی  کاتێکدا  لە  وەرگــرن،  زووم 
بەردەوامیی  یارمەتیدەری  چۆل  شەمەندەفەری 
توریسمی  کە  کاتێک دا  لە  جیهانین.  ئابووریی 
بازرگانی  ئاستی  تێک ڕما،  لە ٢٠٢٠  نێونەتەوەیی 

دەریایی جیهان تەنیا ٪٤ دابەزی. 
ــی کــردن  دیــجــیــتــاڵ ــە  ــ ب ــردن و  ــ ــات ک ــ ــۆم ــ ــوت ــ ئ
لەسەر  بــەرچــاوتــری  کاریگەرییەکی  تــەنــانــەت 
کەس   ،١٩١٨ لــە  هــەبــووە.  خزمەتگوزارییەکان 
قــاوەخــانــەکــان،  کــە  نـــەدەکـــردەوە  لــەوە  بیریشی 
قوتابخانەکان، دادگاکان و کڵێساکان بتوانن لەکاتی 
داخرانی گشتیدا درێژە بە کارەکانیان بدەن. ئەگەر 
قوتابییان و مامۆستایان لە ماڵەکانیاندا بمێننەوە، 
ــەوڕؤ ئێمە  ــێ؟ ئـ ــان دەبـ ــژەی ــەکــان درێ چــۆن وان
سەرهێڵ  چوونە  دەزانین.  پرسیارە  ئەو  جوابی 
بواری  لە  النیکەم  هــەن،  نەرێنیی  الیەنی  گەلێک 

هەیە.  قورسی  گەلێک  تێچوویەکی  دەروونییەوە 
سەرهەڵدانی  هــۆی  بۆتە  شێوە  هەمان  بە  ئــەو 
گیروگرفتی ئەوتۆ کە پێشتر بە خەیاڵدا نەدەهاتن، 
وەک بەشداریی پارێزەران وەکوو پشیلە ]ئاماژە 
ئەمریکایی  پارێزەرێکی  لەویدا  کە  ڕووداوێکە  بە 
زووم دا  بەرنامەی  لە  پشیلە  فیلتەری  هەڵە  بە 
چاالک دەکا و لە کۆبوونەوەیەکی سەرهێڵ لەگەڵ 
دادوەرێــک وەک پشیلە دەر دەکــەوێ. و.[. بەاڵم 
ئەو ڕاستییە کە توانرا ئەو کارە  بکرێ سەرسوڕ 

هێنەرە.
لە  فیزیکی  شێوەی  بە  تەنیا  مــرۆڤ   ١٩١٨ لە 
کوشندەی  ڤــایــرۆســی  کاتێک  و،  ــا  دەژیـ ــادا  ــی دن
بۆوە، مرۆڤایەتی هیچ  دنیایەدا باو  بە  هەاڵمەت 
شوێنێکی نەبوو بۆی ڕا بکا. ئێستا زۆربەی ئێمە 
لە دوو دنیادا دەژین، دنیای فیزیکی و مەجازی. 
لە کاتێکدا کە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە دنیای فیزیکیدا 
بــەرچــاوی  بەشێکی  زۆر  خەڵکێکی  ــوالوە،  دەخــ
بــۆ دنــیــای مــەجــازی گواستەوە،  ژیــانــی خــۆیــان 
ئەوێ  بۆ  نەیدەتوانی  ڤایرۆسەکە  کە  شوێنێک 

وەدوایان بکەوێ.
بێگومان، مرۆڤەکان هێشتا بوونەوەرێکی فیزیکین 
ناکرێتە دیجیتاڵی. ساڵی کۆڤید  و، هەموو شتێک 
دەوری یەکالکەرەوەی ژمارەیەکی زۆر لە پیشە 
شارستانییەتی  بەردەوامیی  بۆ  داهاتەکانی  کەم 
نەخۆشان،  یــاریــدەدەرانــی  کــرد:  ئاشکرا  مــرۆڤ 
کرێکارانی بەشی پاقژی، شۆفیری بارهەڵگرەکان، 
فــرۆشــیــارەکــان و ئــەوانــی خــواردەمــەنــی و کااڵ 
هەر  دەگــوتــرێ  جــار  زۆر  ــاران.  کــڕی دەگەیەننە 
دڕنــدەیــی  لــە  ژەم  ســێ  تەنیا  شارستانییەتێک 
ئەو خەڵکانەی خواردەمەنییان  لە ٢٠٢٠،  دوورە. 
دەگەیاندە دەست کڕیاران هێڵی باریکی پاراستنی 
بوونە  ئەوان  بوون.  شارستانییەت  یەکگرتوویی 
هێڵی هەرە گرینگی ژیانی ئێمە لە دنیای فیزیکی دا.

ئینتەرنێت خۆی ڕاگرت

ــی  ــک ــی خــەری ــەتـ ــایـ ــرۆڤـ ــە مـ ــ ــە کـــاتـــێـــکـــدا ک ــ ل
گواستنەوەی  و  دیجیتاڵ کردن  ئوتوماتیک کردن، 
تووشی  ئێمە  ئــەوە  هێڵە،  سەر  بۆ  چاالکییەکان 
مەترسیی نوێ دەکا. یەکێک لە سەرنج ڕاکێشترین 
شتەکانی ساڵی کۆڤید ئەوەیە کە ئینتەرنێت لەکار 
هاتوچۆی  ڕێــژەی  لەناکاو  ئێمە  کاتێک  نەکەوت. 
ــی لە  ــاد دەکــەیــن، چــاوەڕوان بــەســەر پردێکدا زی
جمین کەوتنی ترافیک و تەنانەت تێکڕمانی پردەکە 
دەکەین. لە ٢٠٢٠، قوتابخانەکان، فەرمانگەکان و 
کڵێساکان نزیکەی هاوکات گواستیانەوە سەرهێڵ، 

بەاڵم ئینتەرنێت خۆی ڕاگرت.
ئێمە هەڵوێستەمان نەکرد تا بیری لێ بکەینەوە، 
ئــەو کــارەمــان کردبا. دوای ٢٠٢٠  بــەاڵم دەبــوو 
کە  کاتێک  تەنانەت  دەتــوانــێ  ــان  ژی کە  دەزانــیــن 
دادەخرێ،  فیزیکییەوە  ڕوانگەی  لە  واڵت  هەموو 
ژیان بەردەوام دەبێ. ئێستا بیر لەوە بکەنەوە چ 

دەقەومێ ئەگەر ژێرخانی دیجیتاڵ داڕمێ.
ــە بــەرانــبــەر  تــەکــنــەلــۆژیــی زانـــیـــاری ئــێــمــەی ل
ڤایرۆسی زیندوو خۆڕاگر کردووە، بەاڵم بەهەمان 
شێوە ئێمەی لە بەرانبەر ماڵوێر ]بەرنامەی زەرەر 
ناسک  سایبەری  شەڕی  و  کامپیوتێری[  گەیەنی 
خەڵک  کـــردووە.  گەیاندن  پــێ  زەرەر  قابیلی  و 
چییە؟”  داهــاتــوو  “کۆڤیدی  دەپــرســێ:  جــار  زۆر 
هێرشێک بۆ سەر ژێرخانی دیجیتاڵێی ئێمە یەکێک 
کۆرۆنا  ڤایرۆسی  بــژارەکــانــە.  سەرەکیترین  لە 
چەند مانگی پێچوو تا بە دنیادا باو بێتەوە و بە 
دیجیتاڵی  ژێرخانی  بکا.  گیرۆدە  خەڵک  میلیۆنان 
ئێمە لەوانەیە بە تاقە ڕۆژێک داڕمێ. لە کاتێکدا کە 
بێنە  خێرا  دەتوانن  فەرمانگەکان  و  قوتابخانەکان 
لە  تا  دەخایەنێ  کات  چەند  وایە  پێتان  سەرهێڵ، 

ئیمەیلەوە بگۆازینەوە بۆ ناردنی نامەی کۆنباو؟

)بەشی دووهەم و کۆتایی لە ژمارەی داهاتوودا(
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بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەکیی ئێران، لە سەرەتاوە تا ئێستا

لوقمان مۆئمینی

کردووە  ئەوەی  ئیدیعای  زۆرجار  ئێران 
کە نایەوێ ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی 
ئەتۆمییان  پڕۆگرامی  و  ئەتۆم  وزەی  و، 
ــی،  ــاوەدان ئ و  ــوزاری  ــگ ــەت ــزم خ ــۆ  ب تەنیا 
ــای  ــە هێز و تــوان ــدان ب ــێ ــەرەپ ــا پ ــەروەه ه
ئاسایشی  و  پاراستن  بۆ  یان  مووشەکی 
سیاسەتی  ـــەاڵم  ب دەوێ.  ــران  ــێ ئ خەڵکی 
ــی لە  ــســالم ــی ــی کـــۆمـــاری ئ ــزی ــێ ــگ ــەڕەن ش
ناوچە و جیهاندا، شاراوەبوونی چاالکییە 
بە  ــدان  ــێ ــەرەپ پ ــا  ــەروەه ه و  ناوکییەکانی 
ــاوە  ـــاوە ن ــای مــووشــەکــی و ن ــوان هێز و ت
لە  وای  مووشەکی  نوێی  تاقیکردنەوەی 
ئێران کردووە کە متمانەی واڵتانی ناوچە 
و جیهان لە دەست بدا و بە هەڕەشە بۆ 
سەر ئاسایشی دنیا و ناوچەکەی بزانن، 
سەرقاڵی  کە  ــەوەی  ب تۆمەتبارە  هەروەها 
ئەو  ئەتۆمییە.  چەکی  ــی  ــردن درووســت ک
پرسیارە لەو بەستێنەدا هەمیشە کراوەیە 
بەرنامەی  و  ئێران  ئیدیعاکانی  ئاخۆ  کە 
ئەتۆمی و پەرەپێدانە مووشەکییەکانی بۆ 
بۆ گەیشتن  یان  ئاشتییانەیە؟  مەبەستی 
لە  خـــۆی  سیاسییەکانی  ــجــە  ــان ــام ئ ــە  ب

ناوچەکەدا؟
ماوەی  لە  ئیسالمی  کۆماری  بێگومان 
جێگای  هیچکات  ــردودا  ڕابـ ــەی  دەی ــوار  چ
متمانەی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی نەبووە، 
هەمیشە خەڵکی ئێران لەبەر نەبوونی ئەو 
نەهامەتی،  تووشی  نێودەوڵەتییە  متمانە 
ــی  ــان ــدەرەت ــێ ــی، چـــارەڕەشـــی و ب ــەت ــرســی ب
سیستەمە  ــەم  ئ حوکمی  لەژێر  و  بوونە 
بە  ــان  ــی خــۆشــی ڕۆژی  ــە  ــی ــک ــۆژی ــۆل ــدی ــای ئ
خۆیانەوە نەدیوە. ئێستا خەڵکی ئێران لە 
سایەی پرۆژە سیاسی، نیزامی، ئابووری و 
ئەتۆمییەکانی ئەم دەسەاڵتە بارودۆخێکی 
ئەو  بە هۆی  دەکەن،  تێپەر  ئاستەم  زۆر 
سەر  بە  تاقەتپڕوکێنەی  ئابوورییە  سزا 
و  لێبڕاوە  بڕستی  خەڵک  سەپاوە  ئێران دا 
ــن، ئەوە بێجگە لەوەی بە  ــەوە دەژی بە ژان
درێژایی دەسەاڵتی ئەو ڕێژیمە، خوێن لە 
جەستەی خەڵکی ئێران دەچۆڕێ، پڕکردنی 
و  ــی  ــەدەن م چاالکانی  لە  بەندیخانەکان 
سیاسی و ڕووناکبیری، نەبوونی ئازادیی 
مرۆڤ،  مافی  پێشێلکردنی  کەسی،  تاکە 
ئێعدام، کوشتنی کۆڵبەران، بە کوشت دانی 
ڕۆڵەکانی ئەم واڵتە لە عێراق و سووریە، 
بە فیڕۆدانی سەروەت و سامانی واڵت و 
گروپە  و  حیزبوڵا  بە  پێشکەش کردنی 
ــەوەی  ــە بــۆ مــان ــک ــی دی ــان ــەک ــســت ــرۆری ــێ ت
دەسەاڵتی خۆی و هتد... کارنامەی ڕەش و 
پڕ لە ژانی کۆماری ئیسالمی دەنەخشێنن. 
بۆیە وێناچێ ئەو هەوراز و نشێوەی لە 
مێژووی پڕۆگرامی ئەتۆمی ئێراندا ڕووی 
پەرەپێدان  هەیە،  ــژەی  درێ ــەروا  ه و  داوە 
ــە  ــاســەت ــای مـــووشـــەکـــی و ســی ـ ــوان ـ ـــە ت ب
ببێتە  ئێران  رێژیمی  شەڕەنگێزیەکانی 
مایەی خێروخۆشی و ئاسایش و ئارامی 
بۆ خەڵکی ئێران. بە پێچەوانە هەتا ئێستا 
جگە لە بەدبەختی، برسیەتی، چارەڕەشی 
ئیالهیەی  نێعمەتە  ـــەو  ل ــی  ــران ــوێ ــاڵ م و 
بە  دیکەیان  شتێکی  ئیسالمی  کــۆمــاری 

نسیب نەبووە.

پەرەپێدانی  و  پێڕاگەیشتن  دەســت 
مووشەکیی ئێران

سووریە  ڕێگای  لە  ئیسالمی  کۆماری 
زایینییەوە  ١٣٦٤ی  ــی  ســاڵ ــە  ل لیبی  و 
دەستی بە مووشەک و دواتر تێکنۆلۆژیی 
ئێران  سەرەتادا  لە  ڕاگەیشت.  مووشەکی 
ــی  ــان ــەدارەک ــل پ ــســەر و  ــەف ــە ئ ل ١٣ کـــەس 
خۆی بە بەرپرسایەتی “حەسەن تێهرانی 
مووشەکی  باوکی  بە  دواتر  کە  موقەدەم” 
ــی  ــەک ــووش ــــــرۆژەی م ـــاری پ ـــدازی ـــەن و ئ
بۆ  نهێنی  بە  ــاســرا،  ن ئێران  بالیستیکی 
١٥٥ی  تیپی  ــە  ل و  ـــاردن  ن ــان  ــەی ــووری س
مووشەکیی ئەو واڵتەدا دەورەی فێربوون 
مووشەکیان  هاویشتنی  و  ئامادەکردن  و 
ــر بە کڕینی  ئێران. دوات ــەوە  دی و گــەڕاون
 B ــۆد ــک ــە لیبی )جــــۆری س ل مـــووشـــەک 
بەکارهێنانی  و  ــە  ــی ڕووس ســازکــراوی   )
ــاوی بۆ  ــگ ــەن ــەم ه ــەک ــڕاق ی ــێ ــە شـــەڕی ع ل
گرتە  مووشەکی  سیاسەتی  گرتنەبەری 

بەر. )١٣٩٩/١/٥، خبرگزاری برنا(
مــاوەی  لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
ئێستا  تا  ــۆی دا  خ مووشەکیی  مــێــژووی 

بە  مووشەکەکانی  ڕاستەوخۆ  جار  چوار 
دژی نەیار و دوژمنەکانی بەکار هێناون:

کە  ــراق  ـ ــێ ــران_عـ ـ ــێ ـ ئ شـــــەڕی  ــە  ـ ل   .١
مێژووی  مووشەکیی  شەڕی  گەورەترین 

ناوچەکە بووە.
٢. مووشەکی شەهابی١ی کە کۆپیکراوی 
ــوو،  ــە ب ــۆد Bی ڕووســی ــی ســک ــەک ــووش م
کەمپی  لە  خەلق  موجاهیدینی  دژی  لە 

ا. ئەشڕەف بەکار هێن
٣. مووشەکی فاتحی ١١٠ی دژی حیزبی 
ئامانج گرتنی  بۆ  کوردستان  دێموکراتی 
بەکار  کۆیە  نیزیک  لە  دێموکرات”  “قەاڵی 

هێنا.
ــۆری  ــە ج ک ــح ٣١٣  ــات ف ــی  ــووشــەک م  .٤
ــە دژی  ــــە ب ــح ١١٠ـ ــات ــری ف ــوت ــەوت ــشــک ــێ پ
بنکەی  لە  عێراق  لە  ئەمریکا  هێزەکانی 
بەکاری  ئەنبار  لەپارێزگای  ئەسەد  عین 

هێنا.
ــک لە  ــێ ــەش ــن ب ــی ــێ ــڵ ـــــەاڵم دەکــــــرێ ب ب
مووشەکەکانی تری ناڕاستەوخۆ لە ڕێگای 
حیزبوڵا و گرووپەکانی دیکەی سەر بە 
ئیسڕائیل،  دژی  بە  ناوچەکەدا  لە  ئێران 
سعوودی و زۆر الیەنی دیکە بەکارهێناوە.
ئێران”  مووشەکی  “هەڕەشەی  زاراوەی 
دەبلیۆ  “جۆرج  سەرکاری  هاتنە  دوای  لە 
ــەو  ـــەوە. ل ــە کـــای ــات ــکــا ه ــەمــری ــە ئ ــۆش” ل بـ
کاتەوە هەتا ئێستا ئێران بەردەوام لەژێر 
دیکە  ـــی  ـــان ــەوەی واڵت ــ ــاردان ــ ک و  ــار  ــوش گ
کاردانەوەی  ــووە،  ب ئەمریکادا  بەتایبەتی 
نەک  ئەمریکا  ــی  ــان ــەڕەشــەک ه و  ـــان  واڵت
پەرەپێدانی  و  چاالکی  لە  ئێرانی  ڕێژیمی 
بەڵکوو  نەکردۆتەوە  پاشگەز  مووشەکی 
بە پێچەوانە لەم سااڵنەی دواییدا ئاستی 
ئێران  مووشەکیی  پەرەپێدانی  و  چاالکی 
وردی  ئاماری  هەرچەند  بۆتەوە.  بەرزتر 
لە  ئێران  مووشەکەکانی  جۆری  و  ژمــارە 
ــن  ــەوڵ دەدەی ــەاڵم ه ــت دا نییە، ب ــەردەس ب
توانایی  و  ــۆر  ج ــە  ل هێندێک  ــە  ب ــاژە  ــام ئ

مووشەکەکانی ئێران بکەین.

کاتی  ــە  ل ــاوی  ــەت ه ١٣٨٥ی  ــی  ســاڵ ــە  ل
ناسراو  نیزامیی  مانۆڕی  بەڕێوەچوونی 
هێندێک  ــران  ــێ ئ مـــەزن”  “پێغەمبەری  ــە  ب
و  مـــەوداکـــورت  بالیستیکی  ــی  مــووشــەک
نێویاندا  لە  و  ــردەوە  ک تاقی  مەودادرێژی 
کە  کرایەوە  تاقی  شەهابی٣   مووشەکی 
و  ببڕێ  ــەودای  ١٣٠٠کیلۆمیتر  م دەتوانێ 
بپێکێ.  خــۆی  دیاریکراوەکانی  ئامانجە 
 ٢-١ ــی  ــاب شــەه ــی  ــان ــەک مــووشــەک پێشتر 
ــی٣٠٠  ــوان ــت ــان ــە دەی ــت کـــرابـــوون ک ــ دروس
خۆیان  ئامانجەکانی  کیلۆمیتر  هەتا٥٠٠ 
ــێــران  ئ  ١٣٨٦ ــە  ل ــر  ــ دوات ــێــک  ســاڵ بپێکن. 
شەهابی  مووشەکی  نوێتری  جۆرێکی 
ئەو  ــە  ک ڕایگەیاند  و  کـــردەوە  تاقی  ٣ی 
کیلۆمیتر   ٢٠٠٠ مـــەودای  هەتا  ــان  جــۆرەی
ئەوەدا مووشەکی  لەگەڵ  دەبڕێ. هاوکات 
“قەدەر”یشی تاقی کردەوە، ئەو مووشەکە 
لە توانای دایە ئامانجەکانی خۆی لە ١٨٠٠ 

کیلۆمیتری بپێکێ.
مانگی  ــران  ــێ ئ  ١٣٨٨ ــی  ســاڵ ــای  ــەرەت س
دەسکردی “ئومید”ی نارد بۆشایی ئاسمان 
“سجیل  مووشەکی  ــەدا  ســاڵ ــەو  ل ــەر  ه و 
٢”ی تاقی کردەوە، ئەو مووشەکە مەودای 
 ٢٣ کێشەکەی  ــڕێ،  دەبـ کیلۆمیتر   ٢٠٠٠
میتر  ــەی ١٨  ــەک ــی ــژی درێ و  ــوە  ــی ن و  ــۆن  ت
قورسترین  ــە  ب ــە  ک سانتیمیترە   ٢١ و 
تایبەتمەندیی  ناسراوە.  ئێران  مووشەکی 
بە  کـــە زۆر  ــە  ـ ــەوەی ـ ئ مـــووشـــەکـــە  ــەو  ــ ئ
لە  دەکـــرێ،  هاویشتن  ــادەی  ــام ئ خێرایی 

سووتەمەنیی ڕەق )جامد( کەڵک وەردەگرێ 
و ئەوەش بۆتە هۆی خێرایی زیاتری ئەو 
مووشەکە و ئەگەری خستنە خوارەوەی لە 

ئاسمان دا کەم دەکاتەوە.
ــر و  ــت ــوێ ن ــی  ــک ــۆرێ ــە ١٣٩٠ ج ل ــێــران  ئ
و  “عاشوڕا”  مووشەکی  پێشکەوتووتری 
“شەهاب”ی تاقی کردەوە کە مەودای ٢٠٠٠ 
و  تاقیکردنەوە  ئەم  دەبــڕی،  کیلۆمیتریان 
پەرەپێدانە مووشەکییەی ئێران و هاوکات 
ـــی مانگە  ــردن ــەکـ ـ ــــەوەش ڕەوان ئ ــە گـــەڵ  ل
ــەری١،  ــاوشــگ ــد، ک ــی ــوم ــی”ئ ــان ــکــردەک دەســت
هــۆی  ــە  ــوون ب ١و...”،  سینا  و  میسباح 
و  جیهان  ــی  ــان واڵت ــری  ــات زی نیگەرانیی 
ــدان و  ــوێ ــران بەبێ گ ــێ ــەاڵم ئ ــە، ب ــاوچــەک ن
لە  بوو  جیهان سوور  واڵتانی  نیگەرانیی 

سەر تاقیکردنەوە مووشەکییەکانی.
“کەنداوی  مووشەکی  ساڵەدا  لەو  هەر 
ـــی ڕەق  ـــی ـــەمـــەن ـــە ســـووت ــــــارس” کـــە ل ف
 ٣٠٠ بڕینی  ــای  ــوان ت و  ــرێ  ــ وەردەگ کەڵک 
ئامانجە  ــی  ــدان ــێ ل ــۆ  ب ــە  هــەی کیلۆمیتری 
ــا  ــەروەه ــی کــــردەوە. ه ــاق ــان ت ــەک ــی ــای دەری
و  “فاتح١١٠”  مووشەکەکانی   ١٣٩١ ساڵی 
“قیام”ی تاقی کردەوە کە مووشەکی قیام 
کیلۆمیتری  لە ٨٠٠  ئامانجەکانی  دەتوانێ 
بپێکێ، ئێران ڕایگەیاند ئەو مووشەکە بۆ 
سەربازییەکانی  بنکە  سەر  هێرشکردنە 
ــراوە.  کـ دروســـت  ــە  ــەک ــاوچ ن ــە  ل ئەمریکا 

)١٣٩٨/٨/٨، تابناک(
مووشەکێکی  چەند  ئێران   ١٣٩٣ ساڵی 
مــووشــەکــی  ــەی وەک  ــک دی ــی  مــەوداکــورت
و  میترە   ٨/٢٣ ــەی  ــەک ــژی درێ ــە  ک ــزال”  ــ “زل
 ١٢٥ ــێ  ــوان دەت کیلۆگرەمە   ٢٩٥٠ کێشی 
و  نوێتر  جۆری  ــر  دوات بپێوێ،  کیلۆمیتر 
کردەوە  تاقی  )زلزال٢-3(  پێشکەوتووتری 
مووشەکەکانی  ــزال  زل لەگەڵ  هاوکات  و 

“نازعات” و “فەجر” تاقی کرانەوە.
بوو  دیکە  یەکێکی  “عیماد”  مووشەکی 
لەو مووشەکانەی کە ئێران لە ساڵی ١٣٩٤ 
دەتوانی  عیماد  مووشەکی  ــردەوە.  ک تاقی 

بپێکێ  کیلۆمیتری   ١٧٠٠ لە  ئامانجەکەی 
بەرگریی  ــی  وەزارەت بەرپرسانی  وتەی  بە 
کاتەی  ــەو  ئ هەتا  مووشەکە  ــەم  ئ ــران  ــێ ئ
کۆنتڕۆل  دەتوانرێ  دەپێکێ  ئامانجەکەی 
ئێران مووشەکی  لەو ساڵەدا  بکرێ. هەر 
“قەدەر” ١١٠ی تاقی کردەوە ئەو مووشەکە 
ببڕێ  کیلۆمیتر   ١٩٠٠ مـــەودای  ــێ  ــوان دەت

وتوانای هەڵگرتنی کاوەی ئەتۆمی هەیە.
لە ١٣٩٥ دوو مووشەکی  دواتر  ساڵێک 
نوێی جۆری “قەدرH” و”قەدرF” ی تاقی 
کــردەوە ئەو مووشەکانە مــەودای ١٤٠٠ و 
٢٠٠٠ کیلۆمیتر دەبڕن و بە زمانی عیبری 
ئیسڕائیل  ــێ  “دەب ــووســراوە  ن سەریان  لە 
ــەوە”،  ــت بــســڕێ جیهان  ــەخــشــەی  ن ــەســەر  ل
مووشەکی  ساڵەدا  ــەو  ل هــەر  ــەوە  ئ دوای 
مەودا کورتی “زولفەقار”ی تاقی کردەوە کە 

دەتوانێ ٧٠٠ هەتا ٧٥٠ کیلۆمیتر ببڕێ.
لە ساڵی ١٣٩٦ ئێران دووبارە جۆرێکی 
پێشکەوتووتری مووشەکی فاتح ی تاقی 
ناو  بە  لە بۆنەی  کردەوە، هەرلەو ساڵەدا 
“بەرگریی پیرۆز”دا بە بەشداریی حەسەن 
ڕوحانی، سەرۆک کۆماری ئێران نوێترین 
تاقی  بالیستیکی “خۆڕەمشار”  مووشەکی 
ئەو  ئێران  بەرپرسانی  بەگوتەی  کرایەوە، 
کیلۆمیتر   ٢٠٠٠ بڕینی  توانای  مووشەکە 
لە  هەیە  ئەتۆمیی  ــاوەی  ک هەڵگرتنی  و 
توانای  لە  ــاوە  ک یەک  هەڵگرتنی  جیاتی 

دایە چەند کاوەی ئەتۆمی هەڵبگرێ.

پڕۆگرامیی ئەتۆمیی ئێران
بۆ  ئێران  ئەتۆمیی  پڕۆگرامی  مێژووی 
ئێران  دەگەڕێتەوە،  زایینی  ١٣٢٩ی  ساڵی 
بنکەی  دامەزراندنی  نیازی  بە  لەوکاتەوە 
بەکارهێنانی  مەبەستی  بۆ  بووە  ئەتۆمی 
ــی  ــن ــااڵوت ــوزاری و پ ــگ ــەت ــزم ــواری خ ــ ــە ب ل
نەوت دا. لە ١٣٣٦ بە هاوکاری ئەمریکا لە 
هاوێر”  “ئایزێن  سەرۆکایەتی  سەردەمی 
ــەکــەم  ی جێبەجێکردنی  ــە  ب کـــرا  دەســـت 
دواتر  ساڵێک  ئێران،  لە  ئەتۆمی  ــرۆژەی  پ
نێونەتەوەیی  ئاژانسی  ئەندامی  بە  بــوو 
 ١٣٤٦ ــی  ســاڵ  )I.A.E.A( ــەتــۆمــی  ئ وزەی 
“توێژینەوەی  ڕاکتۆری  یەکەمین  ئەمریکا 
ئێران  بە  ــورس”ی  ق ئاوی  مێگاواتی  پێنج 
دامەزرێندرا  ــاران  ت زانکۆی  لە  و  فرۆشت 
ــە هــەر خۆشی  ــرد ک ــارک ــە ک ــی ب و دەســت
ــرد.  دەک دابین  بۆ  پیتێنراوی  یۆرانیۆمی 
ــەی  ــام ــن ــان ــم ــەی پ ـــــەوە  ئ دوای  ــێــک  ســاڵ
قەدەغەکردن و پەرەپێدانی چەکی ناوەکی 
لە  ئێران  و  ئەمریکا  کرد.  واژۆ  )N.P.T(ی 
پەرەپێدان  بۆ  ڕێککەوتننامەیەکیان   ١٣٥٢
ئێران  ناوکیی  ـــرۆژەی  پ ــی  ــردن ــک ــراوان ف و 
ئیمزا کرد. بەپێی ڕێککەوتننامەکە دەبوایە 
بنکە  ــارەی  ژم  ٢٠٠٠ ساڵی  هەتا  ئەمریکا 
بنکە.   ٢٣ بگەێنیتە  ئێران  ئەتۆمییەکانی 
ئالمان،  فەرانسە،  واڵتانی  ــر  دوات ساڵێک 
لەگەڵ  ڕێککەوتنیان  سوئێد  و  بێلژێک 
چەند  دروست کردنی  بۆ  کرد  ئیمزا  ئێران 
دەست   ١٣٥٤ لە  ئەتۆمی،  تری  بنکەیەکی 
ئەتۆمیی  بنکەی  ــی  ــردن دروســت ک بە  ــرا  ک
بووشەهر، هەروەها ئێران لەگەڵ ئەمریکا 
دەرهێنانی  بنکەیەکی  کڕینی  ڕێککەوتنی 
ئەتۆمی(  بنکەی  )سوتەمەنیی  پلۆتۆنیۆم 
ئەو  بەپێی  کــرد.  ئیمزا   ١٣٥٥ ساڵی  ــە  ل
ــان و  ــن ــێ ــی دەره ــاف ــران م ــێ ــە ئ ــن ــەوت ــکــک ڕێ
کە  ــڕی  ک بنکەیەی  ــەو  ئ بەرهەم هێنانی 
دەکەوێتە باشووری ئەمریکا. )حاتمی راد 

١٣٨٦، مجلە پیام ص ١٦٢(
و  شـــــــۆڕش  ــی  ــ ــن ــ ــەوت ــ ــەرک ــ س دوای 

هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی لە ساڵی 
دروست کردنی  کارەکانی  ـــەواوی  ت  ١٣٥٧
ـــان و کۆمپانیا  ــەن واڵت ــە الی ل ــان  ــرۆژەک پ
حکومەتی  ــان.  ــت ڕاوەس بەڵێندەرەکانیان 
کۆماری  گەیشتووی  دەســـەاڵت  بە  ــازە  ت
ئیسالمی لە سەرەتاوە دژی دروست کردنی 
بۆیە  هەر  بوو،  ئەتۆمی  ــرۆژەی  پ و  بنکە 
ــەوەی  ــدن ــان ــوەش ــەڵ ــاری ه ــی بــڕی ــن خــومــەی
ــوو  ــی واب ــێ پ و  دا  ئەتۆمییەکانی  ـــرۆژە  پ
و  بنەماکان  پێچەوانەی  ئەتۆمی  پرۆژەی 
لەو  هەر  حەرامە.  و  ئیسالمییە  ئەخالقی 
پێوەندییەدا لە ٢٦ جۆزەردانی ساڵی ١٣٥٨ 
لە ڕۆژنامەی )جمهوری اسالمی( وتارێک 
لە ژێر ناوی بنکە ئەتومییەکان خەیانەتە 

بە  گەلی ئێمە، باوکرایەوە. 
کۆتایی  و  ــی  ــن ــەی خــوم ــی  ــان ــەم ن دوای 
هاتنی شەڕی ئێران-عێراق دەسەاڵتدارانی 
ئێران لەو سیاسەتە پەشیمان بوونەوە و 
وەگەڕخستنەوەی  بە  دەستیان  جارێکیتر 
توانییان  و  ــردەوە  ک ئەتۆمییەکان  ــرۆژە  پ
ــە بنکە  ــەرە ب ـ ــە پ ــی ــی ڕووس ــاری ــاوک ــە ه ب
ئەتۆمی  بەرهەم هێنانی  و  ناوکییەکان 
ــی  ــۆمــی ــەت ئ ــەی  ــک ــن ب دوو  هـــەر  و  ــــدەن  ب
بوشەهر بخەنەوە گەڕ. لەم قۆناغەدا ئێران 
بە هاوکاریی ڕووسیە بووە خاوەنی دوو 
لە  ناوکی  وزەی  بەرهەمهێنانی  بنکەی 
“ئەراک” و “نەتەنز”. ئەم پرۆسەیە لە ساڵی 
بەردەوام  و  پێ کرد  ٢٠١١_ ١٩٨٨ دەستی 

بوو.

ــران  ــێ ــەدا ئ ــ ــاوەی ــ ــەو م ــ ــــــەواوی ئ ـــە ت  ل
پیتاندنی  و  ــان  ــن ــێ ــەم ه ــەره ب ــی  ــاڵ ــەرق س
 ١٣٨٥ لە  ئەحمەدی نژاد  ــووە،  ب یۆرانیۆم 
ڕایگەیاند ئێران یەکەم پرۆسەی پیتاندنی 
ئەنجام   ٪  ٣.٥ ــژەی  ــ ڕی ــە  ب ــی  ــۆم ــی ــۆران ی
بوو  ئێران  هەنگاوی  یەکەم  ــەوە  ئ داوە، 
ئەو  ئەتۆمی،  چەکی  ــی  ــردن دروســت ک بــۆ 
و  ئەمریکا  ناڕەزایەتی  ئێران  هەنگاوەی 
ئورووپای لێ کەوتەوە، هەر لەو ساڵەدا بۆ 
دەست هەڵگرتن لە بەرنامە ئەتۆمییەکەی، 
ئەنجومەنی ئاسایش سزای بەسەر ئێراندا 
سزای  هێندێک   ١٣٨٧ لە  ــر  دوات سەپاند. 
ئێران، سەرەڕای  دیکە خرانە سەر  توندی 
ــوو لە  ــــــەردەوام بـ ــێــران ب گـــەمـــارۆکـــان ئ
پیتاندنی یۆرانیۆم و لە ماوەی چوار ساڵ دا 
توانی ڕێژەی بەرهەمهێنان بگەێنیتە ٢٠٪  
بەرەوپێشچوونەدا  ــەو  ئ لەگەڵ  هــاوکــات 
)ستاکس  ڤایرۆسی  هێرشێکی  ئیسڕائیل 
ئەتۆمییەکانی  بنکە  ســەر  ــردە  ک نێت(ی 
ــەم هێرشە  ــۆی ئ ــە ه ــز، ب ــەن ــەت ـــەراک و ن ئ
ڤایرۆسیەوە توانی سیستەمی بەڕێوەبردن 
و  بخا  لەکار  بنکانە  ئەو  کارپێکردنی  و 
ئەتۆمی  بۆمبی  بەرهەمهێنانی  پــرۆژەی 
ئێران بە تەواوی پەکی بکەوێ. ئیسڕائیل 
 ١٠ مــاوەی  بۆ  توانیویەتی  ــا  دەک ئیدیعا 
ساڵ بەرهەمهێنانی چەکی ئەتۆمی ئێران 
هێرشە  و  ئابوورییەکان  ســزا  و  دوابخا 
هیوا  هــەمــوو  ئیسڕائیل  ڤایروسیەکەی 
ڕوخاند،  ئێرانی  ئەتۆمییەکانی  ئاواتە  و 
بۆیە کەوتە بیری خۆ دەربازکردن لە ژێر 
بۆ  سەپێندراوەکان.  ســزا  قورسی  ــاری  ب
دانوستان  بە  کرد  دەستی  مەبەستە  ئەو 
لەگەڵ ئورووپا و ئەمریکا. لە ساڵی ١٣٩٤ 
فەرانسە،  ئەمریکا، ڕوسیە، چین،  واڵتانی 
ئالمان و ئێران  ڕێککەوتنی)١+٥( ئەتۆمیی 
ئێرانیان واژۆ کرد. بە پێی ڕێککەوتننامەکە 
دراوە  ئێران  بە  ڕێگا  ساڵ   ١٥ ــاوەی  م بۆ 
ــراوی وزەی  ــخ ــک ــری ڕێ ــاوەدێـ ـــر چـ ــە ژێ ل
ئاشتی و  بۆ مەبەستی  ئەتۆمی جیهان دا 
خزمەتگوزاری بە ڕێژەی ٣.٧٦ ٪ یۆرانیۆم 
ڕێکەوتنەدا  ــەو  ئ ــەر  ــەرامــب ب ــە  ل بپیتێنی. 
ئەمریکا ساڵی ١٣٩٥ سزا ئابوورییەکانی 
سەر ئێرانی هەڵگرت، ئێران لەو قۆناغەدا 
توانی لە ڕێگای ئەو ڕێککەوتنە پێوەندییە 
ــا و  ــک ــەمــری ــەڵ ئ ــەگ ــی خـــۆی ل ــان ــۆزەک ــاڵ ئ
ئوروپا ئەهوەن بکاتەوە و لە ژێرەوە پەرە 

بە بەرنامە ئەتۆمییەکانی خۆی بدا.
و  نەخایاند  زۆری  زێرێنە  کاتە  ــەو  ئ
پێچەوانە بۆوە و کاتێک دوناڵد ترامپ بوو 
کە  ترامپ  ئەمریکا،  کۆماری  ســەرۆک  بە 
ڕێککەوتنە  ــەو  ئ دژی  ــاوە  لە ســەرەت هــەر 
بوو، دوای ماوەیەکی کەم ڕایگەیاند ئێران 
جێبەجێ  ڕێککەوتننامەکەی  ــەر  ه ــەک  ن
بە  ڕێککەوتننامەکە  بەڵکو  ــەکــردووە  ن
ــەک  ــە ی ــۆی ـــراوە. ب ـــوس ــران ن ــێ ــی ئ ــج ــازان ق
ئێران  ئەتۆمیی  ڕێککەوتننامەی  لە  الیەنە 
سزاکانی  و  ــەوە  کــشــای ــی)١+٥(  ـ ــان ـ واڵت و 
ــدەوە کە  ــەڕان ــادەوە گ ـ ــە زی ســەر ئێرانی ب
نەبووە.  هاوشێوەی  ئێراندا  مێژووی  لە 
گاز  و  ــەوت  ن کەرتی  لە  بێجگە  ســزاکــان 
کەسایەتی  کۆمپانیا،   ٦٠٠ پیشەسازی،  و 
گرتووەتەوە،  ئێرانی  ئابووری  ــەواوی  ت و 
لیستی  هەروەها سوپای پاسداران خرایە 
تێرۆرەوە، ئەوەش بوە هۆی ئەوەیکە ئێران 
لە  ــەواوی  ت بە  و  دیکە  قۆناغێکی  بچێتە 

جیهان داببڕێ.
ئێستادا  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
و  میلیشیاسازی  سیاسەتی  تەنیشت  لە 
مووشەکی  پیشەسازیی  نیابەتی،  شەڕی 
ئامرازی  و ئەتومیی خۆی بە گرینگترین 
هەوڵ  و  دەبینێ  ــەاڵت دا  دەس لە  مانەوەی 
بۆمبی  بە  دەستی  بووە  دەدا هەرجۆرێک 
ئەتوم ڕابگا و لە پیشەسازیی مووشەکیی 
دەستەبەری  بۆ  هەڕەشەیەک  وەک  خۆی 

ئامانجە سیاسییەکانی بەکار دێنێ.
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ڕۆڵی ئافرەت لە گوتنەوەی بەیتە فۆلكلۆرییەكان دا
)به شی یه که م پێناسه ی به یت(

ــی و  ــۆرانـ ــردەی گـ ــ ــەرب ئـــەوانـــەی لـــە ســ
موزیكیان كۆڵیوەتەوە، بەشی هەرە زۆریان 
پێیان وایە گۆرانی كۆنترین هاوڕێی دەروون 
خوناوكەی  وەك  گۆرانی  مرۆڤە.  ناخی  و 
گڕ  دامركاندنەوەی  لەگەڵ  كە  وایە  بارانێك 
و جــۆش و خــرۆشــی نــاخــی مــرۆڤــەكــان و 
گۆڕێكیشیان  و  تین  هەناویان،  ئاوپڕژێنی 
بوایە  ڕوون  لێمان  خۆزگە  دێنێتەوە.  وەبەر 
یەكەم  بووە و  یەكەم مرۆڤی گۆرانیبێژ كێ 
ئــەوانــە  بـــووە.  مـــرۆڤ چ شتێك  گــۆرانــیــی 
لە  بــەاڵم  ماونەتەوە  نادیاری  بە  بــەداخــەوە 
كۆنترین دەقەكاندا، چ دەقە ئەدەبییەكان و چ 
دەقە ئایینیەكان باسی دەنگخۆشی و ئاواز و 
گۆرانی كراوە و وەك دەڵێن یەكێك لە مرۆڤە 
داوودی  حــەزرەتــی  دەنگخۆشەكان  ــەرە  ه
پێغەمبەر بووە كە بەدەنگە خۆشەكەی خۆی 

زەبووری خوێندووەتەوە.
گۆی  ئەم  سەر  مرۆڤێكی  وەك  كوردیش 
بە  ــووە،  ــەب ن بێبەش  نیعمەتە  ــەو  ل ــیــە  زەوی
ئاژەڵدار  كۆنەوە  كۆن  لە  كورد  كە  تایبەتی 
و كوێستان گەڕ بووە و بە دوای لەوەڕگەدا 
هاودەمی  و  كــردووە  كوێستانی  و  گەرمێن 
ــووە و لــەگــەڵ  ــ ــــی ســـرووشـــت ب ــەردەوام ــ ب
لە قەد و داوێــن و  ــاوە، بۆیە  سرووشت ژی
هەڵێناوە و  لێ  دەنگی  كێو و چیایان  بناری 
گۆرانیی چڕیوە و هەر جارەی لە هەوایەك 
لە  ــەوە و  ــدووەت ــی خــۆی دامــركــان كوڵی دڵ
ژیانیشیدا  نشێوانەی  و  هەوراز  ئەو  ئاكامی 
مەقام  و  گەلۆ  و  قەتارە و حەیران  و  بەیت 
داهێناوە.  هــۆرەی  و  سیاچەمانە  و  الوك  و 
ــی دا  گــۆران جــۆرانــەی  ئــەو  نێو  لــە  ئێمەش 
ئاوڕێكمان لە بەیت داوەتەوە و بە پێی توانا 

لێرەدا تیشكمان خستووەتە سەری. 

پێناسەی بەیت
فۆلكلۆریماندا  گۆرانیی  جۆرەكانی  نێو  لە 
و  قــەتــار  و  ــۆرە  ــ ه و  ســیــاچــەمــانــە  وەك: 
هــەرە  لــە  یــەكــێــكــە  ــەیــت  ب ــەیــت و الوك،  ب
كوردی  فۆلكلۆری  خۆی  دەوڵەمەندەكەیان. 
تێیدا  و  نەتەوەییمانە  بەنرخی  گەنجینەیەكی 
دەتوانین ئەو بەشە لە ڕابردووی گەلەكەمان 
بەداخەوە  كە  بكۆڵینەوە  لێی  و  بخوێنینەوە 
مێژووی  نــەكــراوەتــە  و  نــەنــووســراوەتــەوە 
ــە ئــاوێــنــەی فــولــكــلــۆردا  ــراو. یــانــی ل نـــووسـ
دەتــوانــیــن شــێــوەی ژیـــان و دابــونــەریــت و 
جیهانبینی و تەنانەت شێوازی بیركردنەوەی 
داخەوە  بە  چونكە  ببینین.  خۆمان  پێشنیانی 
نییە  نووسراوی كورد زۆر  ئەدەبی  تەمەنی 

زۆر  چیاییەكەیەوە  ژیانی  بەهۆی  كــورد  و 
بۆیەش  خوێندەواری.  داوەتــە  خۆی  درەنگ 
و  تەمەن  زارەكیمان  ئەدەبی  یــان  فۆلكلۆر 
ڕابردوویەكی درێژتری هەیە و لە ڕاستیشدا 
دەكرێ بە جۆرێك لە جۆرەكان وەك بەردی 
بناغەی ئەدەبیاتەكەمان لێی بڕوانین. ئەوەتا 
باسیلی نیكیتین لە كتێبی كورد و كوردستان دا 
لە  لێكۆلێنەوەیەك  هەر  دەڵــێ:  لەوبارەیەوە 
هەموو  پێش  لــە  ــێ  دەب كـــوردی  ئەدەبیاتی 
شتێكدا لە سەر فۆلكلۆری ئەو نەتەوە بكرێ 
دەوڵەمەندی  زۆر  میراتێكی  هــەر  نــەك  كە 
و  پێگەیشتووە  ڕابــــردووی  پشتی  پشتاو 
ناوخۆشیدا  لە  خوڵقاندن  و  گەشە  هێزێكی 
شك دەبا كە هەمیشەش لە نوێكردنەوە دایە 
و مەبەستی فۆلكلۆری لە نەتەوەكانی جیرانی 
ئەدەبیاتی  لەبۆتەی  كە  و  خۆی وەردەگــرێ 
كــوردیــدا تــوانــدیــیــەوە، گــەشــەی پــێ دەدا و 
دەكــات.  دەوڵەمەندتر  پێ  خــۆی  ئەدەبیاتی 

)نیكیتین، 1997: ل734(
بریتییە  قامووسییەكەی دا،  واتــا  لە  بەیت 
لە ســەر زار و زمانی  ــاوەی  ب لــەو بەیت و 
پێشینیان بووە و لەوانەوە زار بە زار هاتووە 
و بە ئێمە گەیشتووە. سوارە ئیلخانی زادە لە 
بەرنامە ئەدەبییەكەی “تاپۆ و بوومەلێڵ “دا كە 
تارانەوە  ڕادیــۆی  لە  حەفتاكان دا  سااڵنی  لە 
باوی دەكــردەوە و دواتر لە كتێبێك دا هەر 
بە “شیعری  “بەیت”  كرایەوە  باو  ناوە  بەو 
پێناسەی دەكــا:  ئــاوا  ــاو دەبــا و  ن ــار”ی  وتـ

منەوە  الی  بە  “بەیت”  یا  وتــاری”  “شیعری 
زەوق  گەورەی  و سامانێكی  هێژا  گەنجێكی 
زادە،  )ئیلخانی  هۆزەكەمانە.   چێشكەی  و 

2007: ل 175(
كتێبی  لە  مەحموودزادە  ڕەهبەر  دوكتۆر 
بە  ئاماژە  ئاوا  كوردی”ـدا  بەیتی  “پێكهاتەی 

وشەی بەیت دەكا:
وشــەی “بــەیــت” لــە نــووســراوەكــان و لە 
مانای  بەسێ  ئاسایی دا،  خەڵكی  ئاخافتنی 

جیاواز دەكار كراوە:
بەشە  ئەو  واتە  هەرەگشتی:  مانای  بە  1ـ 
“ئەدەبی  تێكڕای  كە  كــوردی  فۆلكلۆری  لە 
لەم  ــارە  دی دەگــرێــتــەوە.  ــی”  زارەكـ داستانی 
الوك  لە  جگە  بەیت  وشــەی  بەكارهێنانەدا، 
و حــەیــران و بــەنــد، بەشێك لــە گــۆرانــی و 

چیرۆكی فۆلكلۆریشی گرتۆتەوە.
2ـ بە مانای تایبەتی: واتە بەشێك لە ئەدەبی 
و  خزمایەتی  گەرچی  كە  كــوردی  زارەكیی 
هەیە،  حەیران  و  الوك  لەگەڵ  نزیكایەتیی 
نموونە  بۆ  نە حەیرانیش.  و  نە الوكە  بەاڵم 
“الس و خەزاڵ” ـ بەم مانا تایبەتە ـ بەیتێكە 
و  بەناوبانگە  خــەڵــك دا  لەنێو  ــاوە  ن بــەم  كە 
ناكرێ ناوی الوك و حەیرانی لەسەر دابنێین.
ــە چــەشــنــە  ــ ــی: واتـ ــشــت ــای گ ــانـ ــە مـ 3ـ بـ
بەكارهێنانێك كە لە نێوان مانای هەرەگشتی 
لەم چەشنە  دەبێ.  تایبەتیدا جێگیر  مانای  و 
و  تایبەتی  بــەمــانــای  بەیت  لــێــكــدانــەوەیــەدا، 
تێكڕا  هەموویان  حیران،  و  الوك  هەروەها 

ناوی بەیت، یان جاری وایە لە بەكارهێنانێكی 
بەرفراوانتردا ناوی “بەیت و باو”یان لەسەر 

دادەنرێ. )مەحموود زادە، 2003: ل4( 
لەگەڵ ئەوەشدا وردبوونەوە لە بەیت وەك 
ژانرێكی ئەدەبی كوردی، زۆر هەودا و سەرە 
داوی دیكەی لێ دەكەوێتەوە. بۆ وێنە كاك 
كتێبی  یەكەمی  بەرگی  لە  بەحری  ئەحمەدی 
باسی  كاتێك  دەڵــێ:  سەربەمۆر”دا  “گەنجی 
كوردێكی  دیمەنی  خێرا  گــۆڕێ،  دێتە  بەیت 
سەر و ڕووخۆش، لە نێوەچوو، ڕەزاسووك 
پێچی  كە  دێ  زەیندا  بە  دێهاتیت  دڵتەڕی  و 
هێناوەتە سەر برۆیان، دەستێكی لە بنانگوێی 
ناوە و بەوی دیكە تەسبیحە سەد دەنكەكەی 
هەڵدەخلێنێ. دەنگی لێ هەڵێناوە و لە چەشنی 
دەروونــی  دونــد، ســۆزی  خاسەكەوی سەر 
لێزمە  بە  و  وشە  پشكۆی  دەكاتە  كوڵی  لە 

دەیداتە دەرێ. )بەحری، 2000: ل3(
   ئەو پێناسەیەی ئەحمەدی بەحری چەند 

شتێكمان لەسەر بەیت بۆ ڕوون دەكاتەوە.
ژیانی  بەرهەمی  بەیت  ئەوەیكە  یــەكــەم: 
لەدایك بوونەكەی  بێشكەی  الدیێە و النكە و 

دێهاتەكانن. 
هەست  و  كۆ  و  كوڵ  هەڵڕشتنی  دووەم: 
بۆ  جــــاران  زۆر  و  ــە  ــ ــ دەروون ــۆزی  ســ و 
سووك كردنی باری دەروون گوتراوە. خۆی 
ئەگەر ئاوڕێك لە بەیتە فۆلكلۆرییەكانی وەك: 
خەج و سیامەند و كاكەمیر و كاكە شێخ و 
دەدەیــنــەوە،  مەرزینگان  و  مەحموود  شــۆڕ 

و  الوانـــدنـــەوە  بەیتانە  ــەو  ل زۆر  بەشێكی 
كاتەدا  ــەو  ل گــێــڕانــە.  شین  و  پێداهەڵگوتن 
شك  هاودەمێكی  هیچ  چیایی  كـــوردی  كــە 
نەبردووە بۆ ئەوەی كوڵی گریانێكی خەستی 
تێی  و  هەڵێناوە  لێ  دەنگی  هەڵبڕێژێ،  لەال 
گوێی  بە  خــۆی  دڵــی  كوڵی  و  چریكاندووە 

چیاكاندا خوێندووە. 
هەر شتێك بێ، بەیت گێڕانەوەی سەربردە 
پاڵەوانێتیی  یــان  تــراژێــدیــا  ــاران  ــ زۆرجـ و 
و  بابەت  ڕووی  لە  بەیتانە  ئــەو  كەسێكن. 
دابــەش  جــۆردا  چەند  بەسەر  ــەوە  ــاوەرۆك ن
الیەنی  لــەوانــەیــە،  بەیتێك  وێــنــە  بــۆ  ــن.  دەبـ
لەخۆیدا  پاڵەوانێتی  و  تــراژێــدی  و  دڵــداری 
خەزاڵ  و  الس  بەیتی  وێنە  بۆ  بكاتەوە.  كۆ 
هاوكات پاڵەوانێتیە و دڵدارانە و تراژێدیاشە. 
خەزاڵی  ئاشقی  و  وێنە  بێ  پاڵەوانێكی  الس 
و  دەبێت  مەالنەبییان  عەشیرەتی  ســەرۆك 

دواجاریش بە تیری دوژمنان تێدا دەچێت. 
الیەنە  بــەیــتــەكــان،  زۆری  ــەرە  هـ بــەشــی 
لە  خەستترە  خەفەتبارییەكەیان  و  تراژێدیا 
الیەنەكانی دیكەیان. بەیتبێژ، یان ئەو كەسەی 
بەیتەكەی گێڕاوەتەوە و بەیتبێژی سەردەمی 
و  دەیگێڕێتەوە، خەم  ئەوەوە  زاری  لە  ئێمە 
دوو  لە  خــۆی  كەسەری  و  كــوڵ  و  خەفەت 
بەسەرهاتەكەی  و  هەڵڕشتووە  بەیتدا  توێی 
لەگەڵ هەڵڕشتنی داخ و كەسەری دەروونی 
گێڕانەوەیەیدا،  ئــەو  لەگەڵ  و  گــێــڕاوەتــەوە 
ــی خـــۆی، بــە لێزمە  ــ ــاخ و دەروون ئــاگــری ن
ــەوە.  ــدووەت دامــركــان فرمێسكان  ــاوی  الفـ و 
لەسەر  بەشێكیان  دەروونــزانــەكــان  ئــاخــر 
ــە هــۆی  ــت ــێ ئـــەو بـــڕوایـــەن كـــە گـــریـــان دەب
ئارام بوونەوەی دەروونی كەسی لێقەوماو و 
بە  گریان  بەحری  ئەحمەدی  كەوتە.  كۆست 
لەقەڵەم  بەیت  وەدیهاتنی  دیكەی  هۆكارێكی 
ئەو  لــە ســەر  ــاســان  ــن دەڵـــێ: ڕەوان دەدا و 
دەردێكی  بارستی  كەسێك  ئەگەر  بــاوەڕەن 
لە سەر  گرانایی  قورس  غەمێكی  یا  گــەورە 
بكاتەوە  پرێسكەی  بگونجێ  بۆی  بێتوو  بكا، 
لەش  بە  هەست  هەڵڕێژێ،  خــۆی  كوڵی  و 
لە  بابەتە  ئەم  دەكا.  ئاسوودەیی  و  سووكی 
گرینگی  یەكجار  شوێنێكی  بەیتدا  خوڵقانی 

بووە. )بەحری، 2000: ل4(
وەلیانی  عــەزیــز  پەیوەندییەدا  ــەو  ل هــەر 
ڕوانگەی  لە   : ــێ  دەڵ “ژیــلــەمــۆ”دا  كتێبی  لە 
ــژەر  ــەم وێ زانــســتــی دەروونــنــاســیــشــەوە، ه
و  خەیاڵ  گێژاوی  دەكــەونــە  بیسەر  هــەم  و 
لــە بارستی  بــەم شێوە خــۆیــان  ئــا  جــەزبــە. 
ــەژارەی ژیــان ڕزگــار دەكــەن و  كەسەر و پ
سوكنایی بە ڕووح و لەشیاندا دێ. بەم جۆرە 
تۆوی بەیت دەگوورێ و لە وێنەی زارۆكێ 
وێــژەرەوە فرچك دەگــرێ.  بیر و ەزری  لە 
)وەلیانی،2004: ل64(.      درێژەی هەیە...

سابات حەمید

ئەوەی پێشەوا کردنی درێژەی:
و  هەبێ  خۆیان  ڕێکخراوی  کە  پێک هات 
کۆمەڵگەی  پێشکەوتنی  لە  بن  ــەشــدار  ب
ژنان  ڕێکخراوی  پێکهاتنی  کوردستان دا. 
و الوانی کوردستان و بەشداربوونیان لە 
دێموکراتیکی  و  نەتەوایەتی  بزووتنەوەی 
ــە  ـــەکـــێـــک ل ـــدا ی ـــان کــــۆمــــاری کـــوردســـت
ــی  ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب ــی ــی ح ــان ــەک ــی ــازی ــان ش
شانازییەدا  لەو  پێشەوا  کە  کوردستانە 

بەشی ئەساسیی وەبەر دەکەوێ. 
ــەڕی  ــی ش ــەواوبــوون ــۆی ت ــەه ــێــک ب کــات
ــەی  ــش ــەک ــاش ــی و پ ــان ــه ــی ــی ج ــ ــەم ــ دووه
و  یارمەتی  و  ناوچە  لە  سۆڤیەت  سپای 
الیەن  لە  ئێران  سپای  پشتیوانی کردنی 
ــەرجــی  ــوم ــەل ــاوە ه ــک ــری ــەم ــا و ئ ــی ــان ــت ــری ب
ــی  ــداران ــەاڵت ــجــی دەس ــازان ــە ق ــە ب ــەک ــاوچ ن
حکومەتی  دوو  زیانی  بە  و  ــۆڕا  گ ــاران  ت
وکۆماری  ئازەربایجان  دامـــەزراوی  ــازە  ت
ــەشــی ئێران  ــەرت ــەوە، ئ ــای ــان شــک کــوردســت
شاری  گەیشتە  ــاوەز  ســەرم ٢٦ی  ڕۆژی 
پێتەختی کۆماری کوردستان و  مەهاباد، 
بە پێچەوانەی تەورێز، بێ خوینڕشتن لێی 
دامەزرا. پێش هاتن و گەیشتنی ئەرتەشی 
لە الیەن زۆر کەسەوە  بۆ مەهاباد  ئێران 
هەوڵ درابوو کە پێشەوا و ڕێبەرانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان شار بەجێ بهێڵن و 

خۆیان بەدەستەوە نەدەن، بەاڵم نە پێشەوا 
و نە ڕێبەرانی حیزب ئەو کارەیان نەکرد 
مانەوە. مامۆستا هێمنی  لەگەڵ خەڵک  و 
لەو  ــێــشــەوا  پ ـــێ  دەڵ ــارەوە  ــ ب ــەو  ل شاعیر 
هەلومەرجەدا فەرمووی: “... لەسەرمانەوە 
ناچن و دەمانکوژن، بەاڵم پێمخۆش نییە 
لەنێو  دەمـــەوێ  و  بێڵم  بەجێ  گەلەکەم 
دەتوانین  ــارەوە  ب لەو  هەر  بمرم.”  ئەواندا 
ئیشارە بە بیرەوەریی موتەزا زەربەخت کە 
ئەفسەرێکی ئێرانی لە فیرقەی دێموکراتی 
لەکاتی  ــە  ک بکەین  بـــووە  ــان  ــج ــای ــازەرب ئ
شکانی تەورێزدا ڕوو لە کوردستان دەکا 
دەگەیەنێتە  زۆر خۆی  زەحمەتێکی  بە  و 
شاری مەهاباد و دەفتەری کاری پێشەوا 
 ... ــا:”  دەک ئەو ساتە وەختە  باسی  ئاوا  و 
قازی محەممەد زۆر لە سەرەخۆ و ئارام 
و میوانگر بوو و هەتا لە ژیاندا ماوم ئەو 
لەیاد ناچێ کە گوتی  ڕستەیەی پێشەوام 
دەکرێ  تا  و  دەمێنمەوە  گەلەکەم  لەگەڵ 
با  ــرم.  دەگ ــاژاوە و خوێنڕشتن  ئ بە  پێش 
سەر  ــە  ب دێ  خەڵکەکەم  بــەســەر  ـــەوەی  ئ

منیش بێ.”
هەتاوی  ١٣٢٥ی  ڕێبەندانی  ٦ی  ڕۆژی 
یەکەم جەلەسەی دادگایی کردنی پێشەوا 
بە  ــاد  مــەهــاب ــی  ــادگــان پ ــە  ل هاوڕێکانی  و 

بەناوی  نیزامی  کەسێکی  سەرۆکایەتیی 
سەرهەنگ غوالم حوسێن عەزیمی دەستی 
بەکار کرد. چ ئەو کات و چ ئێستا دۆست 
ـــە هیچ  ـــەو دادگـــای ـــی ئ ـــزان ــن دەی ــ و دوژم
تەنیا  و  نییە  تیدا  ــای  دادگ تایبەتمەندیی 
ـــەوەی بە  ــۆ ئ ــە دادگـــا بــوو، ب ــک ل ــێ ــەت ڕواڵ
قازییەکان  کە  بگوترێ  گشتی  ــیــروڕای  ب
ــراون.  ک ــەرگ  م بە  مەحکووم  ــادا  دادگـ لە 
ــەرەوڕووی  ــ ــەت ب ــۆم ــەدا ١٢ ت ــەو دادگــای ل
پێشەوا و چەند تۆمەتێکیش بەرەوڕووی 
کرانەوە  ــازی  ق و سەیفی  ــازی  ق ــەدری  س
بێ نێوەرۆکن.  و  بێ بنەما  هەموویان  کە 
جەلەسەی دووهەمی دادگا ڕواڵەتییەکە لە 
دەستی  هەتاوی  ١٣٢٦ی  خاکەلێوەی  ٧ی 
ڕۆژی  بەرەبەیانیی  لە  و  ــردەوە  ک بەکار 
واتە  ــاوی  هــەت ١٣٢٦ی  خاکەلێوەی  ١٠ی 
دووهەمی  جەلەسەی  لە  ڕۆژ  سێ  دوای 
و  پێشەوا  سێدارەدانی  لە  حوکمی  ــا  دادگ
بەخوێن  دوژمنانی  ــەن  الی لە  هاوڕێکانی 

تینوو بەڕێوە چوو. 
ئەو سەنەد و بەڵگانەی لەبەردەست دان، 
دوژمنانی  دەستی  بە  ــەی  ــەوان ئ تەنانەت 
گەلیش نوسراون، بە ڕوونی ڕاستییەکانمان 
بە هەست کردن  پێشەوا  کە  بەرچاو  دێنە 
بەو بەرپرسایەتییە مێژووییە کە کەوتبوو 
سەر شانی، ئەوەندەی لە توانای دابوو لە 
دادگا ڕواڵەتییەکەی نیزامی پاشایەتی دا لە 
ئامانج و ئاواتەکانی گەلی کورد و حیزبی 

وکاروکردەوەکانی  کوردستان  دێموکراتی 
کۆماری کوردستان دیفاعی کرد.

ئەوە  دەیزانی  باش  پێشەوا  ــادا  دادگ لە 
ــرێ  دەک ــی  ــای دادگ نییە  محەممەد  ــازی  ق
ئاوات  بەڵکوو جوواڵنەوەی گەلی کورد و 
لەو  کوردستانە  خەڵکی  ئامانجەکانی  و 
بەناو دادگایەدا موحاکەمە دەکرێ. پێشەوا 
گەل و نیشتمانی خۆی خۆش دەویست، 
تێگەیشتنی  و  زانست  هەموو  هەربۆیە 
خستبوو،  ــار  وەک گەل  خزمەتی  بۆ  خۆی 
خۆی  بیروهۆشی  و  توانا  و  هێز  هەموو 
ـــا.  ــورد دان ــی کـ ــەل ــی گ ــەاڵن ــۆم ــاو ک ــن ــێ ــە پ ل
دەیزانی  باشتر  کەس  هەموو  لە  پێشەوا 
میللەتە  و  ــووە  ــەوت دواک چەندە  واڵتەکەی 
خۆشەویستەکەی چەند بێ سێحەبە و لە 
چ هەژاری وچارەڕەشییەکدا دەژین.  بۆیە 
مردن  دەیزانی  پێشەوا  کە  ــەوەدا  ئ لەگەڵ 
شارەزای  چونکە  چاوەڕوانیەتی،  مەرگ  و 
مێژووی جوواڵنەوەکانی گەلی کورد بوو 
خەباتی  ساڵەی  ــان  دەی تاقیکردنەوەی  و 
ــن  ــە دوژم ــوو ک ــب گەلی کــورد دەری خــســت
ڕێبەرانی  خوێنی  بە  و  زۆردارە  و  فیڵباز 
چرکەی  یەکەم  لە  کەچی  تینووە؛  ــورد  ک
ــا  دادگ ژووری  ــا  هــەت ــی  ــەســەرکــردن دەســب
ڕواڵەتە داتاشراوەکەی لە هەموو شوێنێک 
ــی  ــان ڕووداوەک بەرپرسی  بە  خــۆی  تەنیا 
لەقەڵەم  کوردستان  کۆماری  ســەردەمــی 
بەو  بوو هەم  ئەوە  پێشەوا مەبەستی  دا. 

ئیعالنی  ڕۆژی  کە  بێ  ـــادار  وەف سوێندە 
ئامادەبووان  پێش  لە  کۆماری کوردستان 
لە  بــواری تۆمەتباربوون  خــواردی و هەم 
کاتێک  بکاتەوە.  ــەم  ک هەڤاڵەکانی  ســەر 
پێشەوا  لە  نیزامی  ــای  دادگ دادئەستینی 
ــادت بەجێ  ــاب ــەه ــاری م ــۆ شـ ــێ ب ــرس دەپ
نەهیشت و نەڕۆیشتی، پێشەوا لە وەاڵم دا 
ــەو سوێند  ــەر ئ ــەکــەم لە ب ــوێ: “ی ــەرم دەف
بژیم.  نێونەتەوەکەم دا  لە  کە  پەیمانە  و 
خوێنڕشتن  پێشی  ــەوەی  ـ ئ ــۆ  ب دووهـــەم 
بگرم، ئەگەر من ڕۆیشتبام زۆر کەستان 
ــورد  ک ــەوەی  ــەت ن و  ــاد  ــاب ــەه م ــە خەڵکی  ل

لەجیاتی من دەکوشت.” 
پێشەوا بۆ کورد ژیا و بۆ ئامانجەکانی 
کورد گیانی بەخت کرد، لە ماوەی تەمەنی دا 
هەرچی لە دەستی هات و زەمان و مەکان 
بە  گەیشتن  بۆ  رەخساندبێ  بۆ  بــواری 
و  ــەوەری  ــت ــەخ ب و  سەربەستی  لوتکەی 
سەردەم دا  لەو  کردی.  نەتەوەکەی  ئازادی 
تەنیا لەژێر ڕێبەری و کەسایەتیی بەرزی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  کە  بوو  پێشەوادا 
بە  بەربەرینە  شێوە  بەو  جار  یەکەم  بۆ 
هەستی  و  دەبێ  ئاشنا  نوێیەکان  ــاردە  دی
لە  وکۆمەڵێک  ــا  دەک گەشە  نەتەوایەتیی 
ــان  ــەی کــوردســت ــگ ــەڵ ــی کــۆم ــان ــەک ــای ــەب ــات ن
پێکەوە تەبا دەبن و لەژێر ئااڵی کۆماری 

کوردستاندا کۆ دەبنەوە.
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تۆ هێشتا لێرەی؟
ئەم پرسیارە زیاتر لە سەد جار و بە سەرسووڕمانەوە لە زمانی ئەو کەسانەوە 
کە لە بەندیخانە ئازاد کراون و دیسان کەوتوونەتەوە بەندیخانەوە، لێم کراوە. 
کەسانێک هەن کە لەم ماوەی نزیک بەم ١٣ ساڵەدا زیاتر لە چوار تا پێنج جار لە 
بەندیخانە ئازاد کراون و دیسان بە تاوانێکی دیکە کەوتوونەتەوە بەندیخانەوە. 
کەسانێک هەن کە زیاتر لە چوار جار تاوانی وەک دزی، بەزۆر پارەسەندن لە 
خەڵک، تێکهەڵچوون، دەستدرێژی و خەڵک ڕفاندنیان ئەنجام داوە، بە سەدان 
تۆن و چەندین کیلۆ تلیاک، حەشیش، شیشە و مۆرفینەوە دەستبەسەر کراون و 
پاش ئازادبوون دیسان و بە تاوانێکی دیکە گەڕاونەتەوە بۆ بەندیخانە و کاتێک 

ئەمبینن، ئەپرسن تۆ هێشتا لێرەی؟ نەچووی بۆ مەرەخەسی؟
و  نـــەداوە  پێشوویان  سکااڵکەری  )دیــیــە(  خوێنبایی  کە  کەسانێک  هــەن   
ڕەزایەتیان لێ وەرنەگرتووە بەاڵم لە هەوڵی گرتنی ڕەزایەت و دانی خوێنبایی و 
مامەڵە لە گەڵ سکااڵکەری نوێ دان، کەچی من هێشتا لێرەم. نزیکەی ١٣ ساڵە 
لەم بەندیخانەیەم و حوکمی ٣٠ ساڵ بەندکرانم هەیە، بێ مافی مەرەخەسی و 
مافەکانی دیکەی هەر بەندییەک. بێ مافی قسەکردن، نووسین و دانیشتن لەگەڵ 
خەڵکانیتر. ١٣ ساڵە لێرەم بە تۆمەتی شەڕ لەگەڵ خودا و پێغەمبەرەکەی.  بەاڵم 
ئەو کەسەی کە گەورەترین کارگەی بەرهەمهێنانی شیشە )مادەی هۆشبەر(ی 
لە هورموزگان هەبوو و سزات ٤٠ ساڵ بەندکرانیان دابوویە، پاش دوو ساڵ 
بەندکران، مافی مەرەخەسییان پێدا و ڕێگای بۆ کرایەوە و گەڕایەوە سەر ئیشی 
پێشووی خۆی. ئەو کەسەی کە بە چوار تۆن و ٣٦٥ کیلۆ تلیاکەوە دەستبەسەر 
لەگەڵ  ئێستا  بەندکران  ساڵ   ٣ پاش  و  ئیسالمی  بەزەیی  بەر  کەوتە  کرابوو، 
گەورەترین  بەر  ئیسالمییە  بەزەییە  لەم  نموونەی  سەدان  دەژی.  بنەماڵەکەی 
هیچ  بەاڵم سەیرە  کەوتووە  هۆشبەرەکان  مادە  بەرهەمهێنەرانی  و  قاچاخچی 
کامیان بەلووچ نەبوون. لە حاڵێکدا نزیکەی بە تەواوی ئەو کەسانەی لەسەر 
مادەی هۆشبەر لە هورموزگان، سیستیان و بەلووچستان و کرمان لە سێدارە 
دراون، بەلووچ بوون. زۆربەی ئەو کەسانەش بە تۆمەتی مادەی هۆشبەر لێرە 
لەم ماوەیەدا  حوکمی قورسیان هەیە بەلووچن و سەرنجڕاکێشتر ئەوەیە کە 
هیچ کارگێر، کادر، بەرپرس، چاودێر و تەنانەت سەربازی سادەشم نەدیوە کە 

بەلووچ بێ.
 سێزدە ساڵە زیاتر لە ٢٠ جار بە نووسراوە داوای مەرەخەسیم کردووە 
لە داواکــاری گشتی، سەرۆکی خانەی داد و بەرپرسانی دادوەریــی پارێزگای 
هورموزگان و کوردستان، بەاڵم پاش هەموو ئەو هەوڵ و تەقەالیانە داواکەم 
بێ وەاڵم ماوەتەوە. پاش ئەوەیکە تووشی جەڵتەی مێشک بووم و ئێستاکەش 
شوێنەواری بە ڕوومەتمەوە دیارە، ئەمجارە لە ١٢ی ڕەشەمە، تووشی جەڵتەی 
دڵ بووم کە پاش نەشتەرگەریی ئانژیوپالستی دیسان گەڕامەوە بۆ ئەو بەندە 
خراپی  خواردنی  و  هەرسەک  نەخۆشیی  لەگەڵ  ساڵە   ١٣ ژوورە.  ئەو  بۆ  و 
بەندیخانە و ژیان لە گەڵ تووشبوانی مادەی هۆشبەر و بۆنی دووکەڵی تلیاک 

ڕاهاتووم.
جەڵتەی  چاوپێکەوتن،  بێ  دوورخستنەوە،  بەندکران،  ساڵ   ١٣ ســەرەڕای   
مێشک و دڵ، هاوژووری بوون لەگەڵ کەسانێک بە تاوانی ئاسایی، گوشاری 
تاقەت پڕووکێن و دژوار  لەگەڵ هێندێک کێشەی دیکە زۆر  دەروونیی ڕاهاتن 
بووە. ڕاهاتن لە گەڵ »شەڕ لەگەڵ خودا و پێغەمبەرەکەی« )موحاربە(، هەر 
ئەم وشەیە لە دادنامە بەسە بۆ ئەوەیکە بەندکراو بۆ هەتاهەتایە لە بەندیخانە 

بهێڵێتەوە یان لە سێدارەی بدا.
 بوونی وشەی » موحاربە« لە دادنامە یانی نەبوونی مافی مەرەخەسی و 
ئەو مافانەی کە لە الیەن بەندیخانەوە دەدرێتە بەندکراو. ئەگەر ئەو بەندکراوە 
کورد یان بەلووچ بێ ئەوپەڕی »موحاربە«ی بەر ئەکەوێ. ئەو لێبوردنانەی کە 
بە هۆی جۆراوجۆرەوە دەردەکرێ، هێندێک لە بەندکراوان ناگرێتەوە. لە هەر 
حاڵێکدا »مەحارب« لە یەکەم کەسەکانە کە هیچ چەشنە لێبوردنێک نایگرێتەوە.                              
نەبوونی پێناسەی تاوان و تۆمەتی سیاسی یەکێک لە کێشە گەورەکانی ئەو 
کەسانەیە کە بەم تۆمەتە لە بەندیخانەدان. جیاکردنەوەی بەندکراوانی سیاسی 
و ئەمنییەتی، تاکتیکێکە لە دەستی هێزی دادوەری و دادوەر کە بتوانن بە پێی 
بە  بکەن  سیاسی  تۆمەتێکی  ئەمنییەتییەکان،  ئورگانە  و  خۆیان  تایبەتیی  ڕای 
ئەمنییەتی و بە پێی بڕیارەکانی قورعان تۆمەتی »محارب« و شەڕ لە گەڵ خودا 
و خراپەکار لە ناو کەیسەکەدا بنووسن. بەندکراوی ئەمنییەتی یانی »مەحارب« 
یانی  عــەرەب،  و  بەلووچ  کــورد،  خەباتکارانی  هەموو  زانینی  خراپەکار  بە  و 
بەالڕێدابردنی ویست و هیوای ئازادیخوازی لە ئێران دا. یانی ئەوەیکە دادوەر بە 
ئاسانی بتوانێ پێنووسی بیک، کەیسی کامپیوتێر و موبایل بکا بە کاڵشینکۆف، 

بۆمب و قومبەلە. یانی گۆڕینی ویستی ئازادیخوازی بۆ ڕووخاندن و تێکدان.
 ١٣ ساڵە بێ بچووکترین گۆڕانێک لە کەیسەکەم لە گەڵ کێوێک لە کێشەی 
جەستەیی، ڕۆحی و شەخسی بە هیوای ئازادی و گەڕانەوە بۆ وەتەن چاوم 

بڕیوەتە قوڵفی دەرگای بەندیخانە.

به ر له  مااڵوایی
دڵنووس و ژان نامەی کەماڵ شەریفی 

لە بەندیخانەی »میناب«ەوە

کۆچی دوایی د. نەمام غەفووری بەهۆی کۆرۆنا

کۆبوونەوەی بەشی پێوەندییە سوئێدییەکانی حیزب لەگەڵ بەرپرسی 
ڕایەڵی کورد لە پەرلمانی ئەو واڵتە

چاپ و باڵو بوونەوەی دوو بەرهەمی نوێی نووسەرانی کوردستان

کتێبی »سێشەممانە لەگەڵ مۆری« چاپ و باڵو کرایەوە

مەحموودئاغای کاکە زیادی کۆیە بوو و ماوەی ٣٥ ساڵ 
بوو لە سوێد دەژیا و حەوت ساڵ پێش بە مەبەستی كۆمەك 
ئاوارەكانی  بۆ  تەندروستی  و هاوكاری و خزمەتگوزاریی 

كوردی ئێزدی گەڕایەوە کوردستان. 
د. ئاسۆ حەسەن زادە، جێگری سکرتێری پێشووی حیزبی 
دەڵێ:  بۆنەیە  بەم  نووسینێک دا  لە  کوردستان  دێموکراتی 
ئەو  بــوو.  نەتەوەیی  و  مرۆڤدۆست  غــەفــووری  نەمام  د. 
هەنگاوی  ــەردەوام  ب کــرووزانــەوە،  و  دۆشدامان  لەجیاتی 
دێنا.  بەرهەم  بزەی  و  لەوە وزە  و  دەنا  مشوورخۆرانەی 
بەناو  هێندێک  کە  دێموکرات  قەاڵی  مووشەک بارانی  پاش 
نەیاندەوێرا  نزیکیشەوە  لە  موجامەلە  پاڵەوانی  و  دۆست 
خۆی  و  هاتەوە  دوورەوە  زۆر  لە  ئەو  بکەون،  توخنمان 
بۆ  گەورەیە  خەسارێکی  نەمام  لەدەستدانی  ئێمە.  گەیاندە 
هانای  لە  بڕە  ئەو  لەبەر  تەنیا  نەک  مرۆڤایەتی،  و  کــورد 
نموونە  ئــەو  لەبەر  بەڵکوو  دەخست،  ڕێکی  کە  ئینسانی 
لێقەوماوانی  بۆ  لەخۆبوردوویی و خەمخۆری  قاتی بووەی 
کورد بەبێ لەبەرچاوگرتنی سنوور و ملمالنێ نێوخۆییەکان.

ڕۆژی  کورد  خۆبەخشی  کەسایەتیی  غەفووری،  نەمام  دکتۆر   
١٢ی خاکەلێوە بەهۆی نەخۆشیی کۆرۆنا کۆچی دوایی کرد.

د. نەمام پزیشکی خۆبەخش و خێرخواز کە بەهۆی چاالکییەکانی 
کچی  ــرد،  دەرک ناوبانگی  ئێزیدییەکان  ــاوارە  ئ بەهاناوەچوونی  لە 

ڕۆژی چوارشەممە ٤ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی، هەیئەتێکی 
فەتحی”،  ســۆزان  “د.  سەرپەرەشتی  بە  حیزب  پێوەندییەکانی 
بەرپرسی پێوەندییە سوئێدییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
لیستی  پەرلمانتاری  ماڵم”،  “فرێدریک  لەگەڵ  ئانالینەوە  لە ڕێگەی 
حیزبی لیبڕاڵی سوئێد و بەرپرسی ڕایەڵەی کوردستان لە پارلمانی 

ئەو واڵتە کۆ بوونەوە.
د. سۆزان لەو کۆبوونەوەیەدا باسێکی گشتیی لەسەر باروودۆخی 
پەتای  بەهۆی  کە  کرد  کوردستان  ــی  ڕۆژهەاڵت خەڵکی  نالەباری 
نەبوونی پشتیوانیی  کۆرۆناوە کەوتوونەتە دۆخێکی دژوارەوە و 
ماددی و مەعنەوی گوشارێکی لە ڕادەبەدەری خستۆتە سەر خەڵک 

و لەالیەن کۆماری ئیسالمییشەوە بە تەواوی پشتگوێ خراون.
لەدرێژەی کۆبوونەوەکەدا “کەماڵ حەسەنپوور”، هاوکاری بەشی 
پێوەندییەکانی حیزب، باسێکی لەسەر بەرجام و هەوڵەکانی چڕی 
هەر سێ واڵتی ئاڵمان، بریتانیا و فەرانسە، دوای هاتنەسەرکاری 
“جۆ بایدێن”، سەرۆک کۆماری نوێی ئەمریکا، بۆ دەست پێکردنەوەی 
وتووێژەکان لەگەڵ ڕێژیمی ئێران بە شێوەی ساڵی ٢٠١٥ی زایینی 
ئورووپایی  واڵتانی  هەنگاوانەی  ئەو  مەترسییەکانی  و  لەمپەر  و 

پێشکەش کرد.
لەو دیدارەدا بەڕێز “فرێدریک ماڵم” جیا لە دووبارەکردنەوەی 
پشتیوانیی خۆی بۆ گەلی کورد، بەڵێنی هاوکاریی هاوبەشی دا و 
گوتی: لە داهاتوویەکی نزیکدا بە هاوکاریی بەشی پێوەندییەکانی 

نووسراوەیەک  سوئێد،  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ئامادە دەکا کە دەبێتە بنەمای پرسیاری ناوبراو لە وەزیری 

دەرەوەی سوئێد و واڵمدانەوەی لە پارلەمانی ئەو واڵتە.
کۆڵبەرانی ڕۆژهــەاڵتــی  نــووســراوەکــە دۆخــی  تـــەوەری   
کوردستان دەبێ و جگە لەوە ناوبراو بە نووسراوەش پرسی 

کوردی شەپۆلی دەسبەسەرکرانی ئەم  چاالکانی  دواییانەی 
ڕۆژهەاڵت و گوشار خستنە سەر دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی 
بۆ ئازادکردنی ئەو دەسبەسەرکراوانە دەنێرێ بۆ وەزارەتی 

کاروباری دەرەوەی سوئید.

دوو بەرهەمی نوێی نووسەرانی کوردستان کە یەکیان ڕۆمان 
و یەکیان کۆمەڵە شێعرە، چاپ و ڕەوانەی بازاڕ کرا.

کتێبی ڕۆمانی “تۆپێک لە سەر ئاو” بۆ بەردەنگە تازە الوەکان 
الیەن  لە  درەخشانی”  “زانیار  مەریوانی  نووسەری  قەڵەمی  بە 
ــاڵو کــرایــەوە.  ــزەوە چــاپ و ب بــاڵوگــەی بــیــریــاری شـــاری ســەق
ناوی  بە  تــازە الوێــک  ژیانی  ڕۆمــانــەی دا چیرۆکی  لەم  نووسەر 
“یادگار” دەگێڕێتەوە کە سەرەڕای کێشەی زۆر لە نێو بنەماڵە و 

گوندەکەی دا، عاشقی خوێندن و یاری تۆپی پێیە.
عەشق”  بۆ  لەشێک  و  زام  بۆ  “نیشتمانێک  کتێبی  هــەروەهــا 
لەالیەن  ڕۆستەمی”  “فەرشید  هەورامییەکانی  شێعرە  بــژاردەی 
باڵوگەی ئەفرودەوە چاپ و باڵو کرایەوە. لەو بەرهەمەدا هەوڵ 
دراوە شێعری نوێی هەورامی بناسێندرێ و پێشینەی ئەدەبیاتی 

کالسیکی هەورامی شی  بکرێتەوە.

کتێبی “سێشەممانە لەگەڵ مۆری”، لە نووسینی نووسەری 
ئەم  کــوردی.  کرایە  ئەڵبۆمە”  “میچ  ئامریکایی  ناوبانگی  بە 
کتێبە “خالید عەلیزادە” کراوەتە کوردی و لەالیەن وەشانگەی 

“ناوەند”، لە شاری بانە چاپ و باڵو کراوەتەوە.
ئەزموونی  ڕاشکاوانە  زۆر  شــوارتــز  مــۆری  کتێبەدا  لــەم 
حەوت دەیەی ژیانی خۆی لەگەڵ میچ ئەڵبۆم دەخاتە بەر باس. 
لە ئاکامی چاپ و باڵوبوونەوەی کتێبی ناوبراو، کاریگەری و 
شوێنداریی ئێجگار زۆری لە دوای خۆی بە جێ هێشتووە و تا 

ئێستا وەرگێڕدراوەتە سەر چل وپێنج زمانی زیندووی دونیا.
ئه م کتێبه  گه نجینه یه کی به نرخه  له مه ڕ  تێگەیشتن لە پرسی 
مه رگ، هه روه ها ڕێنوێن و سه رچاوه یه کی باشه  بۆ ڕۆشنگه ری 
و به  ئاگا هاتنه وه . ئەم کتێبە دیالۆگ و هه ڤپه یڤینه  له گه ڵ پێشه وا 
و پێشه نگێک و  ئه زموونی مه رگی خۆی له گه ڵمان ده خاته  به ر 

باس. 

وەرگێڕ ئەم کتێبەی وەک نەورۆزانەیەکی بچووک پێشکەش 
“کۆمەڵناسیی  “تیلەکۆ”،  کـــوردی.  کتێبخانەی  بــە  کـــردووە 
“لێبوردەیی و جیاوازی”، “قازانجی ڕووەک خــۆری” و  ئایین”، 
چاپکراوی  بەرهەمێکی  چەند  فیمینیزم”  و  ژنان  “بزووتنەوی 

دیکەی خالید عەلیزادەن.
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