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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان ڕایگەیاند ئااڵ و پێشمەرگە
دوو هێما و دوو شۆناسی هــەرە گرینگ و بەبایەخی ئێمەن.
پێشمەرگە بە بەرگریی لە کوردستان و بە گیانبازیی خۆی ئااڵی
کوردستانی شکاوە ڕاگرتووە و ئااڵش بە شکاوەیی خۆیی هەست
و سۆزی نەتەوەی کوردی هەمیشە زیندوو ڕاگرتووە .هەر ئەو
هەست و سۆز و باوەڕە و ئەو پێناسەیە ،لە ماوەی حەفتاوپێنج
ساڵی ڕابردوو بەو هەموو هەوراز و نشێوانەی بە سەر حیزبی
دێموکراتی کوردستاندا هاتووە ،هۆی بەرگەگرتنی حیزب بووە لە
هەمبەر هەموو ئەو کارەساتانەدا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو بۆنەیەدا ڕایگەیاند ئەوەی کە پێشمەرگە لە ئێران و لە کوردستانی ئێران
دژی کۆماری ئیسالمی سیمبولی ئازادی ،دێموکراسی و مافپارێزییە ،ئەوە دەگەڕێتەوە سەر سیاسەتە دروستەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کە لە پێشەواوە تا دەگاتە دوکتور قاسملوو و دوکتور شەڕەفکەندی و ڕێبەرانی زیندوو بناخەکەیان دا
(دەقی قسەکانی کاک خالید لە الپەڕە 2دا بخوێننەوە)
ناوە.

خالید عەزیزی:

پێشمەرگە پارێزەری بەها ئینسانی و مەدەنییەکانی جیهانداگرە
سەروتار

کۆماری ئیسالمی و
تراویلکەی بایدەن
عەلی بداغی
حەسەن ڕوحانی ،سەرکۆماری
ئــــێــــران لــــە کــــۆبــــوونــــەوەی ئ ــەم
ح ــەوت ــووی ــەی هەیئەتی دەوڵ ــەتدا
ن ــەی ــش ــاردەوە کــە ه ــی ــن ــدەی دنیا
و ئ ــاس ــم ــان ب ــە ڕۆیشتنی ت ڕامپ
دڵخۆشن .ئەم خۆشی لەدڵگەڕانە
ب ــۆ ڕێ ــژی ــم س ــروش ــت ــی ــی ــە ،چونکی
ئەو زەب ــرە گورچکبڕەی لە ماوەی
چ ــوار ساڵی ڕابــــردوودا لە دەست
سیاسەتەکانی ت ڕامپ خواردوویانە
مەگەر هەر بە نەمانی ئەو بیانەوێ
ب ــە م ــێ ــژووی بسپێرن .ت ـڕام ــپ بە
سیاسەتی ئەوپەڕی زەخت و سزا
قورسەکانی ئابووریی ئێ رانی تێک
تەپاند ،ج ــەن ــگ ــاوەری ئەفسانەیی
سیاسەتی دەرەکیی ڕێژیم (قاسم
سولەیمانی)ـی کوشت ،بە گۆڕینی
ه ــاوک ــێ ــش ــەک ــان ــی ن ــاوچ ــە ڕێژیمی
ئێ رانی ل ــە ب ــەرام ــب ــەر ئیس ڕائی لدا
داماو و زەبوون کرد ،میلیشیاکانی
ســــەر بـــە ئ ــێ ـ ـران ــی لـــە واڵتـــانـــی
دراوسێ یدا پەڕپووت و الواز کرد،
ب ــەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەدا ئایا
هاتنی ب ــای ــدەن بە مانای کۆتایی
ئــــەو وەرزە س ــەخ ــت ــە دەبــــێ بۆ
کۆماری ئیسالمی؟ ئایا بارودۆخی
نێوخۆی واڵت ئ ــەو ئاسوودەییان
دەداتێ کە بەمجۆرە بکەونە شایی
و لۆغانەوە؟
ئـــەم دڵ ــخ ــۆش ــی ــی ــان ــەی ج ــەن ــاب ــی
ڕوحانی لە حاڵێ کدایە کە قورسایی
س ــزا ئابوورییەکان ن ــەک لەسەر
ئ ــێ ـران ســـووک نــەبــوون ،بەڵکوو
ڕەوتــــی س ــەپ ــان ــدن ــی ســــزای ن ــوێ
بەدژی ڕێژیم هەروا درێژەی هەیە.
فاکتەرەکانی دیکەی پێوەندیدار بە
ئەگەری ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

ئهو چوار پهردهیهی
دنیایان جوانتر كرد
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دوو زیندانیی سیاسیی کورد زیاتر لە

ڕوحانی :کۆبوونەوە قەدەغەیە

 ٢٠ساڵە مەرەخەسییان نەدراوەتێ

جیا لە شینگێڕیی ئایینی نەبێ

سەرکۆماری ئێران لە کۆبوونەوەی ڕۆژی شەممە٢٩ ،ی سەرماوەزی لەگەڵ ستادی
نیشتمانیی بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنادا داوای لە خەڵک کرد لە کۆبوونەوە و جێژن
گرتن بەبۆنەی شەوی یەلدا خۆ ببوێرن .هاوکات گوتی ڕێوڕەسمەکانی شینگێڕیی
بەبۆنەی کۆچی دوایی حەزرەتی فاتیمە ،خیزانی ئیمامی عەلی بەڕێوە دەچێ .ئەو
قسانەی ڕوحانی لە حاڵێکدایە کە هەر لەجێدا گرانیی نرخی خۆراک و شەوچەلە لە
ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا وایکردووە کۆبوونەوەی چەند کەسیی خێزانییش بۆ
بنەماڵەکان دەست نەدا .ڕۆژنامەی «شەهروەند» بە حسێبکردنی خەرجی هەندێک
لە پێداویستییەکانی سفرەی شەوی یەڵدای خەڵکی ئێران لێکی داوەتەوە کە تێچووی
ئەم سفرە بچووکە لە چاو ساڵی رابردوو چوار هیندە زیادی کردوە.
سەرکۆماری ئێران لەو کۆبوونەوەیەدا درۆیەکی ئابڕووبەرانەی کرد و گوتی
دەوڵەت بە بڕیاری خۆڕاییکردنی ئاو و بەڕق دوژمنانی! ئێرانی تووڕە کردووە،
ئەوە لە حاڵێکدایە کە نەک هەر ئەو ئیدیعایە فڕی بەسەر ڕاستییەوە نییە ،بگرە بەپێی
بڕیاری کۆبوونەوەیەکی دەوڵەت نرخی ئاو و بەڕق لە ساڵی ١٣٩٨ـەوە سەتا  ٧زیادی
کردوە .هەروەها لە جۆزەردانی ئەمساڵەوە بە بڕیاری دەوڵەت لە ساڵدا سەتا  ١٦بە
فیشی ئاو و بەڕقی مااڵن زیاد کراوە.
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دوو زیندانیی سیاسیی کورد لە زیندانی ناوەندیی ورم ێدا پتر لە دوو ساڵە
مەرەخەسییان نەدراوەتێ.
خالید فەرەیدوونی و عومەر فەق ێپوور ،دوو ئەندامی حیزبی دێموک رات کە
خەرمانانی ساڵی  ١٣٧٩لە شاری پی رانشار دەسبەسەر ک ران ،دوای زیاتر لە ٢٠
ساڵ زیندان ئیستاش لە مافی چوونە مەرەخەسی بێبەشن.
ئەم دوو زیندانییە سیاسییە سەرەتا سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپا و دواتر
حوکمەکەیان بۆ زیندانی تاهەتایی کەم ک رایەوە .ئەم دوو بەندییە سیاسییە
کوردە ساڵی  ١٣٨٦بەڕێی زیندانی ڕەجای یشاری کەرەج ک ران و دوای  ١٠ساڵ بۆ
بەندیخانەی ناوەندیی ورمێ ڕاگوێزران.
عومەر فەق ێپوور ،لە زینداندا بەهۆی بێبەشی لە ئیمکاناتی پزیشکی چاوی
چەپی لەدەست داوە .کچی ناوب راو کە لە کاتی گی رانی باوک یدا تەمەنی  ٣ساڵ
بووە ،لە هەموو ئەو سااڵنەدا لە دیتن و چاوپێکەوتنی باوکی بێبەش بووە.
زیندانی ناوەندیی ورمێ بەشێکی زۆر لە بەندییە سیاسییە کوردییەکانی تێدا
جێ ک راوەتەوە و بەپێی زانیارییەکان حەشیمەتی بەندک راوان لەو بەندیخانە چوار
هیندەی ستانداردە باوەکانە.
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پێشمەرگەی ژن و

مافی مرۆڤ لەژێر پۆستاڵی

گڕی سەرماوەز و

ئەلفوبێی

مافویستی و شوناسخوازی

ڕەشی کۆماری ئیسالمییدا

ئااڵی شەکاوە

ئابوورییەکی سەقامگیر
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درێژەی سەروتار

کۆماری ئیسالمی و
تراویلکەی بایدەن
 ...گەڕانەوە بۆ بەرجامیش بە قازانجی ئێران نین.
لەالیەک واڵتانی ئورووپایی هاوبەشی ڕێژیم لە بەرجام ڕەخنەی
زۆر توندیان سەبارەت بە پێشێلکاری و الدانەکانی کۆماری ئیسالمیی
هەیە ،لەالیەکی دیکەشەوە ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتومییش
ڕایگەیاندوە ئێران ئەوەندەی لە بەرجام ال داوە کە ئیدی گەڕانەوە بۆی
سەخت و ئەستەمە .ئاژانس پێی وایە خاڵی دەسپێک ئیدی مانای نییە
و ژیاندنەوەی بەرجام لە دەوڵەتی جۆ بایدەندا –ئەگەریش بکرێ-
پێویستیی بە ڕێککەوتنێکی نوێ لەبارەی چۆنیەتیی گەڕاندنەوەی ئێران
لە الدان و پێملکردنی بە مەرجی نوێیە .بە تایبەت کە پرسی بەرنامە
مووشەکییەکانی کۆماری ئیسالمی و دەستوەردانەکانی لە ناوچەش کە
خامنەیی دەڵێ بە هیچ جۆرێک ئامادە نین لەسەریان بکەونە دانوستانەوە،
یەکێکی دی لەو بابەتانەیە کاربەدەستانی ئورووپا و واڵتانی ناوچە پێی
هەستیار بوون و پێیان وایە حەوجێ بە ڕێککەوتنێکی سەرووتر لە
بەرجامە بۆوەی ئەم بەشەش لە نیگەرانییەکان بڕەوێتەوە .کۆبوونەوەی
دوو ڕۆژی دیکەی شــوڕای ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتووەکانیش -کە
ڕۆژی سێشەممە٢ ،ی بەفرانبار بۆ تاوتوێی ڕاپۆرتی ئانتۆنیۆ گوترێش
لەسەر چاالکییە ئەتومییەکانی ئێران کۆ دەبیتەوە -ئێرانی بە تەواوی
تەنگەتاو کردووە.
لەوە بەوالتر پرسی هەوڵە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی لە
ئورووپا و ڕفاندن و بارمتەگیرییەکانی ڕێژیم بەتایبەت دوای ڕفاندن
و ئێعدامی بەپەلەی ڕوحوڵال زەم جارێکی دیکەش سەرنجەکانی لەسەر
جــەوهــەری ڕاستەقینەی کــۆمــاری ئیسالمی و نــەحــاواوەبــوونــی ئەم
ڕێژیمە لەگەڵ پڕەنسیپە جیهانداگرەکان کۆ کردەوە .کۆماری ئیسالمی
پێشتریش بە ئێعدامکردنی نەوید ئەفکاری سەرەڕای داوا و گوشاری
واڵتــان بۆ ڕاگرتنی ئەم حوکمە سەلماندبووی لەپێناو هێشتنەوەی
دەسەاڵتی زەبروزەنگی خۆی پێملی هیچ یاسا و پڕەنسیپێکی نێودەوڵەتی
نەبووە و ناشبێ.
لە بەستێنەکانی دیک ە یەک لەوان مافی مرۆڤیشدا بەرگژەکان دژی
کۆماری ئیسالمی بەردەوامن .وەک لە ماوەی دوو ڕۆژدا ( ٢٦و ٢٧ی
سەرماوەز) هەم کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان و هەم پاڕلمانی
ئورووپا کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان سەبارەت بە پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ لەو واڵتە بە توندی مەحکووم کرد .پاش ئەوەش کە ڕاوێژکاری
ئەمنیەتی میللیی هەڵبژێردراوی جۆ بایدەن کاردانەوەی توندی بەنیسبەت
ئێعدامی ڕوحوڵاڵ زەم هەبوو ،الی زۆر لە کارناسانی سیاسی ئەم ڕایە
دروست بوو کە بە ئەگەری زۆر پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران یەک لە
فاکتەرەکانی پێوەندیدار بە گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ بەرجام دەبێ.
قــەیــرانــی ئ ــاب ــووری ،بــێــکــاری ،گــرانــی ،هــەاڵواســانــی ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ زیاتریش لە سایە گەندەڵی و ناکارامەیی و دەستەوەستانیی
حکوومەتدا هەروا لەجێی خۆیەتی .کارناسانی سەربەخۆی ئابووری
دەڵێن هیڵی هەژاری لە ئێران ئێستا  ١٠میلیۆن تمەنە و لە کۆمەڵگەی
ئێراندا کە بەپێی داهاتیان بەسەر دە «دەهەک»دا دابەش دەبن ،حەوت
«دەهەک»یان کەوتوونەتە ژێر هێڵی هەژارییەوە .ناڕەزایەتییەکان بە
دۆخی کارەساتباری ئابوورییش کە لە سۆنگەی کۆرۆناوە لەکزیی داوە،
وەک عەمباری باڕووت چاوەڕوانی پریشکەیەکە.
لەو بارودۆخەدا چاوی هیوای ڕێژیمی ئێران لە گواستنەوەی هەرچی
زووتری دەسەاڵتە لە کۆشکی سپی .ئەم خۆشخەیاڵییەی ڕێژیم زیاتر
لە هەموو شتێک بە الیحەی بودجەی ساڵی داهاتووەوە دیارە ،کاتێک
س ــەرەڕای بەردەوامیی گەمارۆکان و ئابووریی تێکتەپیوی واڵت،
پێشبینیی کــردوە ڕۆژانــە نیزیک بە  ٢میلیۆن و  ٥٠٠هــەزار بۆشکە
نەوت هەناردە بکا و داهاتەکەی دوو هیندە زیاد بکا .دەوڵەتی ڕوحانی
بۆ ئەم ساڵ هەناردەی یەک میلیۆن بۆشکە نەوت ئەویش بە نرخی ٥٠
دۆالری بەربێژی کردبوو ،بەاڵم بەپێی ئاماری توێژینەوەکانی مەجلیس
هەناردەی نەوت قەت لە  ٣٠٠هەزار بۆشکە ،ئەویش بە نرخی کەمتر لە ٤٠
دۆالر تێ نەپەڕی .هەروەها لە  ٨مانگی سەرەتای ئەمساڵدا تەنیا سەتا
١٨ی ئامانجەکانی بودجە وەدی هاتوون .بەو پێیە ئەگەر لەگەڵ هاتنە
سەر کاری جۆ بایدەنیش هەر هەموو سزا ئابوورییەکان لەسەر ئێران
هەڵگیرێن هێشتا ئەم واڵتە ناتوانێ ئەو بڕە نەوتە دیاریکراوە بفرۆشێ
و ئەوەندە داهاتەی هەبێ ،بۆیە لە ئێستاوە ناوەندی توێژینەوەکانی
مەجلیس پێشبینیی ئەوەی کردوە کە کورتیهێنانی بودجەی ئێران بۆ
ساڵی داهاتوو النیکەم  ٣٢٠تریلیۆن تمەن دەبێ.
بێگومان گۆڕینی ئەم دۆخە و کرانەوەی سیاسی بە ڕووی ئێران
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا پێویستیی بە وازهێنانی کۆماری ئیسالمی لە
سیاسەتە شەڕانخێوییەکانی هەیە .ئەزموونی سزا ئابوورییەکانیش
دەری خست هەتا ئەم ڕێژیمە زەختی قورسی لێ نەکرێ ،وەاڵمدەر
نابێ و کشانەوەی بۆ نییە .ئێستاش کە لەو هەلومەرجەدا و لە نێوخۆی
حاکمییەتدا باس لە وتووێژ و دانوستان دەکرێ ،هۆکارەکەی هەر ئەم
گوشارانەیە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ وەرگرتنی ئاکامی بنەڕەتی
پێویستە لەسەریان بـــەردەوام بــێ .کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران تەنیا
لێبڕاوی و ئیرادەی هاوبەشی هەموو جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگەی
ئێران و پشتیوانیی واڵتانی خاوەنهێز و کۆمەڵگەی جیهانی لە خەڵکی
ئێران دەتوانێ بەچۆکی دابێنێ .وەک چۆن چوار دەیە لەوە پێش و لە
کۆبوونەوەی «گوادلوپ»دا کە بە بەشداریی ڕێبەرانی واڵتانی ڕۆژاوا
بەڕێوە چوو ،و هاوڕایی ڕێبەرانی ئەمریکا ،ئەڵمان ،فەڕانسە و بریتانیا
بۆ چۆڵکردنی پشتی ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەوی لەسەر چارەنووسی
ناڕەزایەتییەکانی ئێران شوێنی بنەڕەتیی دانا .بۆیە ئەوەی لەو نێوەدا
نابێ لەبیر بکرێ و نەخوێندرێتەوە ،دیسانەکەش خەڵکی ئێرانن کە
داینەمۆی سەرەکیی هەر گۆڕانکارییەک لەم واڵتەن.
شکی تێدا نییە ئەگەر واڵتانی خاوەنبڕیار لە تەنیشت بەرژەوەندییە
سیاسی و ئابوورییەکانی خۆیان سیلەی چاوێکیان لە پرسی مافی
مرۆڤ لە ئێران و داخوازییە ڕەوا و مرۆییەکانی خەڵکی ئەم واڵتە
بێت ،هەم زاڵبوون بەسەر کۆماری ئیسالمیدا ئاسانە و هەم ناوچە و
جیهانیش لەکۆڵ تەوەری شەڕەنگێزی و قەیرانخوڵقێنی دەبێتەوە.

خالید عەزیزی :سەرکەوتن بۆ ئێمەیە

چونکی کوردستان هێزی پێشمەرگەی هەیە
(دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسمی ٢٦ی سەرماوەزدا)
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
ئەندامان و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان!
هاوڕێیانی خۆشەویست!
بە بۆنەی هاتنەوەی ٢٦ی سەرماوەز ،ڕۆژی ئااڵ
و ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان ،پێرۆزبایی لە
هەموو ئێوە ،پێشمەرگە تێکۆشەر و قارەمانەکانی
کوردستان دەکەم .هەروەها جێی خۆیەتی لێرەوە
پیرۆزبایی لە بنەماڵە و دایک و باب و خوشک
و بــرا و کەسوکاری هەموو ئــەو پێشمەرگانە
بکەم ،کە پێشمەرگەیان بۆ خزمت بە کوردستان
و بــەرگــری لــە خــاک و نیشتمان وکــەرامــەتــی
کورد ،پێشکەش بە بارەگای حیزبی دێموکراتی
کوردستان و جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد
ک ــردووە .هــەروەهــا لێرەوە لە نــاوەنــدی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،کانگای پێشمەرگایەتی و
شۆڕشگێڕی ،بەبۆنەی ئەوە ڕۆژە پیرۆزەوە پڕ
بە دڵ پیرۆزبایی بە سەرجەم خەڵکی کوردستان
دەڵێم.
ئااڵ و پێشمەرگە دوو هێما و دوو شۆناسی
ه ــەرە گرینگ و بەبایەخی ئێمەن .لــە مــاوەی
حەفتاوپێنج ساڵی ژیانی پڕ لە شانازیی حیزبی
دێموکراتی کوردستاندا ئەم دوو هێمایە ،بوونەتە
سیمبول لەپێناو خەبات و تێکۆشانی کــورد لە
ڕەوتی خەباتی مافخوازانەیدا .حەفتاوپێنج ساڵ
پێش ئێستا کاتێک سەرۆک کۆماری کوردستان،
پێشەوای حیزبی دێموکرات ،قازی محەممەد ،بە
لێکدانەوەیەکی بەرپرسانە و واقیعبینانە حیزبی
دێموکراتی کوردستانی دامــەزرانــد و ،بەتااڵیی
ئەو کاتی پڕ کــردەوە ،لە هەمان کاتدا کە زۆر
دوور دەیڕوانی ،بەدوای دروستکردنی هێما و
پێناسە و شۆناس بۆ نەتەوەکەی بــوو ،کە ئااڵ
و پێشمەرگە دوو لەو هێما گرینگانەن .کاتێکیش
خۆی لەسێدارە درا و کۆمارەکەی ڕووخا ،بەاڵم
هێماکانی و پێناسەکەی و ئەو شوناسەی کە بە
ئیبتیکاری ئەو دروست کران ،واتە پێشمەرگە و
ئااڵ مانەوە و ئێستاش هەر ماون و لەجێی شایانی
خۆیانن .پێشمەرگە بە بەرگریی لە کوردستان و
بە گیانبازیی خــۆی ئــااڵی کوردستانی شکاوە
ڕاگرتووە و ئــااڵش بە شکاوەیی خۆیی هەست
و ســۆزی نــەتــەوەی ک ــوردی هەمیشە زیندوو
ڕاگــرتــووە .هــەر ئــەو هەست و ســۆز و بــاوەڕە
و ئــەو پێناسەیە ،لە مــاوەی حەفتاوپێنج ساڵی
ڕابردوو بەو هەموو هەوراز و نشێوانەی بە سەر
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا هاتووە ،هۆی
بەرگەگرتنی حیزب بووە لە هەمبەر هەموو ئەو
کارەساتانەدا.

کوردستان پێشمەرگەی ل ێ
نابڕێ و هەتا بە مافەکان ی خۆی
دەگـــا ،پێشمەرگە بــــەردەوام لە
خەباتدایە .ڕۆژێ ــک لە ڕۆژانیش
کە بە مافەکان ی خۆی گەیشت،
پێشمەرگە وەک هێزێکی بەرپرس و
بەپڕستیژ بەشدار دەبێ لە ڕاگرتن ی
ئێرانێکی دێموکراتیک و بەرگری لە
مافەکان ی هەموو الیەکدا
مــانــەوەی حیزبی دێــمــوکــرات و بــەردەوامــیــی
جــوواڵنــەوەی کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
ئـــەوە دەگــەیــەنــێ کــە ئ ــەو پــێــنــاس و شوناسە
نەتەوایەتی و کوردایەتییە کە بــەردی بناخەی
دامــەزرانــی حیزبی دێموکراتی کوردستانە و،
ئەو سیاسەت کردن و هەست بە بەرپرسایەتی
و ،گەڕان بە دوای چارەسەری پرسی کورد کە
بەرهەمی سیاسەتی واقیعبینانە و خوێندنەوەی
وردی پێشەوا قازی محەممەد بوو ،تا ئێستاش
بەخۆشییەوە بــەردەوامــە .ئێمە دەبینین کە لە
هەموو شوێنەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،پۆل
پۆل کچان و کوڕانی ئێوە کە میراتگری ئەو بەها
و بایەخە شۆڕشگێری و نەتەوەییەن ،بۆ بەئاکام
گەیاندنی جوواڵنەوەی مافخوازیی نەتەوەکەیان
پــێــوەســت بــە ڕیـــزی پــێــشــمــەرگــەکــانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان دەبن.

پێشمەرگە لە هەموو شەڕ و ئاڵۆزی و بشێوییەک کە لە ناوچە
دێتە پێشێ ،لە هەر شوێنێک کە کوردستان و پرس ی کورد بەشێک لە
پرسەکەیە ،بە شانازییەوە لە بەرەی ئینسانییەت ،مافخوازی ،بەرگری لە
کوردایەتی ،بەرگری لە دێموکراس ی ،بەرگری لە ماف لەدژی تێرۆریستان و
لەدژی ئەوانەی کە ئەو مافانە پێشێل دەکەن ڕاوەستاون و ڕادەوەستن
ئـ ــەوە جــێــگــای خــۆشــی و ســەربــەزریــیــە کە
کــارەســاتــەکــان لــە دژی ئــێــمــە ،وەک ئــێــعــدام
و ئــەشــکــەنــجــە و ب ــەن ــدک ــران ــی ئـــەنـــدامـــان و
پــێــشــمــەرمــەگــەکــانــمــان ،تــێــرۆری ڕێــبــەرانــمــان،
مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات و تۆپبارانی
بنکە و بارەگانمان ،سەرکوت و زەبروزەنگ و
گوشارێکی زۆر کە لە نێوخۆی واڵت لەسەر
ئێوە خەڵکی تێکۆشەڕی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
چاالکانی مافی مــرۆڤ و تێکۆشەرانی خەباتی
مەدەنی و سیاسی و قانوونی هەیە؛ هەمووی
ئەوانە نەیتوانیوە ئەو نەتەوەیە بەچۆکدا بێنێ.
هەر دوو ساڵ پێش ئێستا و کاتێک ڕێبەرایەتیی
پێشمەرگەکانی ئێوە ،بە مووشک هێرشی کرایە
سەر و ،ئەو پەالمارە تێرۆریستییە بــووە هۆی
شەهیدبوونی پۆلێک لەو پێشمەرگانە لە ڕادەی
ڕێبەری و کادر هەتا خوارەوە ،ئێوە ئێمەتان تەنیا
نەهێشتەوە ،ئێوە چوار ڕۆژ دواتــر بە مانگرتنە
بەشکۆکەتان ،بە ناڕەزایەتیی بەرین و بەرباڵوی
خۆتان لــەدژی کۆماری ئیسالمی ،بە ئێمە و بە
یــار و نەیارتان گــوت کە بـــەردەوام پشتیوانی
خەبات و تێکۆشانی خۆتان و حیزبی دێموکرات و
پێشمەرگەکانی کوردستانن.
ئێمە ئەو پەیامەمان وەرگرت ،هەر ئەوەش وای
کردووە لە خەبات و تێکۆشان و چاالکیی خۆمان،
لە هەموو بوارێکی سیاسی ،مەدەنی ،پێشمەرگانە،
تەشکیالتی و دیپلۆماسیدا ڕانەوەستین .لەهەر
شوێنێک بۆمان رەخسابێ ،هەلمان بۆ هەڵکەوتبێ،
نوێنەرێکی باشی دەنــگ و ڕەنــگ و ویست و
داخوازەکانی ئێوە خەڵکی تێکۆشەری ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بووین .مــادام ئێوە لــەوێ و ئێمەی
پێشمەرگە لە شــاخ و بنکە و بارەگانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەگەڵ یەک ئەو خەباتە
بەرینە پێش ،دڵنیام سەرکەوتن و داهاتوو هی
ئێمەیە .میللەتێک کە هەموو ئەو کارەساتانەی
بەسەر هاتبێ و چۆکی دانــەدابــێ ،بێگومان بە
بــەردەوامــی لە خەباتی خــۆیدا لە سەرکەوتن
نیزیک دەبێتەوە.
ئەوەی کە پێشمەرگە لە ئێران و لە کوردستانی
ئێران دژی کۆماری ئیسالمی سیمبولی ئازادی،
دێموکراسی و مافپارێزییە ،ئەوە دەگەڕێتەوە
سەر سیاسەتە دروستەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان کە لە پێشەواوە تا دەگاتە دوکتور
قاسملوو و دوکتور شەڕەفکەندی و ڕێبەرانی
زیندوو بناخەکەیان داناوە و ،ئەوە بە ڕێزەوە لە
ئاستی نێودەوڵەتیدا چاوی لێ دەکرێ .لە تەنیشت
ئەوەش خەبات و تێکۆشانی پێشمەرگەکان لەدژی
جەریانی تێرۆریستیی داعیش لە ماوەی چەند
ساڵی ڕابردوودا ،توانیی شانازییەکی دیکەش بە
ناوی پێشمەرگە زیاد بکا .پێشمەرگە لە هەموو
شەڕ و ئاڵۆزی و بشێوییەک کە لە ناوچە دێتە
پێشێ ،لە هەر شوێنێک کە کوردستان و پرسی
ک ــورد بەشێک لــە پــرســەکــەیــە ،بــە شانازییەوە

لە بــەرەی ئینسانییەت ،مافخوازی ،بەرگری لە
کوردایەتی ،بەرگری لە دێموکراسی ،بەرگری لە
ماف لەدژی تێرۆریستان و لەدژی ئەوانەی کە ئەو
مافانە پێشێل دەکەن ڕاوەستاون و ڕادەوەستن.
ئــەوەش بۆ خۆی شانازییەکی گەورەیە کاتێک
لــە شوێنەکانی جــۆراوجــۆری دونــیــا کــە باسی
پێشمەرگە دەکــەن ،زۆر زوو دەمانناسنەوە و
دەڵێن ئەو پێشمەرگانە پێشمەرگەی کوردستانن
و لەپێناو مافەکانی خۆیان خەباتیان کــردووە
و مــێــژوویــەکــی دوورودرێـــژیـــان لــە تێکۆشان
و قارەمانێتیدا هەیە .ئــەو مــێــژووە ،ئــەو ناوە
پڕ لە شانازییە حەفتاوپێنج ســاڵ پێش ئێستا
لە کوردستانی ئێران ،لە مەهاباد ،بە ڕێبەری
پێشەوا قازی محەممەد دەستی پێ کرد .حیزبی
دێموکراتی کوردستانیش ئەو شانازییەی پێ بڕا
ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتری بکا و ،جێی بخا.

مادام خەڵ کی کوردستان لە
نێوخۆی واڵت و ئێمەی پێشمەرگە
لە شاخ و بنکە و بارەگان ی حیزبی
دێ ــم ــوک ــرات ــی ک ــوردس ــت ــان لەگەڵ
یەک ئەو خەباتە دەبەینە پێش،
دڵنیام سەرکەوتن و داهاتوو ه ی
ئێمەیە .میللەتێک ک ــە هەموو
ئەو کارەساتانەی بەسەر هاتبێ
و چۆک ی دان ــەداب ــێ ،بێگومان بە
بەردەوام ی لە خەباتی خۆیدا لە
سەرکەوتن نیزیک دەبێتەوە
بــۆ جــارێــکــی دیــکــەش ل ــەو ڕۆژە پــیــرۆزەدا
پێرۆزبایی لە هەمووی ئێوە دەکەم و ،هەروەها
جێگای خۆیەتی بــە هــەمــووی ئــەو بنەمااڵنەی
کــە ڕۆڵــەیــەکــیــان لــەو پــێــنــاوەدا شەهید بــووە،
ئازیزانێکیان لە ڕیزی پێشمەرگایەتیدا شەهید
بــــووە ،بــە شــانــازیــیــەوە پــێــتــان بڵێین ڕێــگــای
شــەهــیــدانــی ئــێــوە بــــەردەوامــــە ،بـــۆ؟ چــوونــکــە
کوردستان پێشمەرگەی لێ نابڕێ و هەتا بە
مافەکانی خــۆی دەگــا ،پێشمەرگە بـــەردەوام لە
خەباتدایە .ڕۆژێک لە ڕۆژانیش کە بە مافەکانی
خۆی گەیشت ،کارنامەی پێشمەرگە لە داهاتووی
مەیدانی سیاسیی ئێران پێمان دەڵێ پێشمەرگە
هێزێکی بەرپرس و بەپڕستیژە بۆ ئەوەی بەشدار
بێ لە ڕاگرتنی ئێرانێکی دێموکراتیک و بەرگری
لە مافەکانی هەموو الیەکدا.
بە هیوای ئەوە ڕۆژە ،داهاتوو و سەرکەوتن
هی ئێمەیە.
***
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ئهو چوار پهردهیهی دنیایان جوانتر كرد
(چاوخشاندنێك بهسهر سیاسهتی درهوهی تڕامپدا)

خالید عەزیزی :بە درێژایی مێژوو
پێشمەرگە ئااڵهەڵگری پاراستنی بەها
ئینسانی و مەدەنییەکانی جیهانداگر بووە
(پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی

ناسر باباخانی

ئ ـهگ ـهر سیاس هتی دهرهوهی ه ـهر واڵت ــێ ــك ب ه
گشتی بریتی بێ ل ه جۆر و شێوازی پ هیوهندی
ل هگ هڵ واڵتان یتر ،دهبێ دهوری هۆكاره جۆرب هجۆره
ن ــێ ــوخ ــۆی ــی و دهرهكــیــیــهكــان وهك ب ــارودۆخ ــی
جوغ رافیایی و ئیقلیمی ،ئ هزموون ه مێژوویی هكان،
پێكهات هی ق هومی ن هت هوهیی ،ماهیی هتی نیزامی
س ــی ــاس ــی ،ت ــوان ــای ــی ـهك ــان و س ــن ــوورداری ــی ـهك ــان ــی
ئــابــووری و چــهكــداری و ك ــۆت ــاج ــار ماهیی هتی
سیستمی سیاسی نێون هت هوهیی و ناوچ هیی ڕهچاو
بكرێن.
ب ـهاڵم ل ـهم ن ــێ ــوهدا ب هدهگم هن ڕۆڵ ــی نائاسایی
كارگێڕێك وهك س هركۆماری واڵتێكی وهك ئ همریكا
تــهواوی ئ ـهم هۆكاران ه دهخات ه ژێ ــر كاریگ هریی
خۆی هوه ،وات ه بۆ سیاس هتی دهرهوهی چوار ساڵی
ڕابردووی ئ همریكا دهبێ جگ ه ل هم هۆكاران ه ،ڕۆڵی
ك هسای هتی و كارهكتێری خودی ت ڕامپیشی لێ زیاد
بك هین.
ل ـ ه م ــاوهی ئ ـهم چــوار س ــاڵ ـهدا ت ـڕام ــپ نیشانی
داوه ك ه بێزاره ل ه ه هموو ئیشێكی هاوب هشی و
موشارهك هتی و ،پێی وای ه ئ همریكا ل هوهتی ه هی ه
كاڵوی چۆت هس هر و ئ هوه واڵتانی ترن ك ه ب هشی
خۆیان نادهن و ئ همریكا خ راوهت ه ژێر زهختێك هوه
ك ـ ه پ ـهی ــوهن ــدی بـــهوهوه نیی ه ،بۆی ه ب ـ ه دروشمی
گ هڕاندن هوهی شكۆ و گ هورهیی بۆ ئ همریكا ،ل هباری
ئــابــووری و م ــاڵ ــی ــی ـهوه ،ح ـهول ــی ئ ــی ــزۆل ـ ه كردنی
ئ همریكای داوه .ڕهن ــگ ـ ه ئ ـهگ ـهر ئ ـهوه بزانین بۆ
وێنه سەت ا ٢٥ی خ هرج هكانی ڕێكخ راوهی ن هت هوه
ی هكگرتووهكان ل ه ئ هستۆی ئ همریكای ه ،وهب ــاڵ
بۆ ئ هم پێداگریی هی ت ڕامپ زیاتر بكێشین! بۆی ه
سیاس هت هكانی دهرهوهی ت ڕامپ ب ه وت هی زالمای
خ هلیل زاد دهبێ وهك “دوكتورینی ت ڕامپ” ناوزهد
بكرێ ،یان ب ه وت هی ه هندێ چاوهدێری سیاسی
وهك “دیاردهی ت ڕامپ” ،دوكتورین و دیارهدهی هك
ك ه ل هگ هڵ س هركۆمارهكانی ب هر ل ه خۆی ب ه ت هواوی
جیاوازه!
ڕهنگ ه ب ه شێوهی هكی س هرپێی ئ ـهم خااڵن هی
خ ــوارهوه وهك س هرهكیترین پنت هكانی سیاس هتی
دهرهوه ل ه ماوهی چوار ساڵ س هرۆكای هتی ت ڕام پدا
دهس تنیشان بك هین:
هاتن هدهر ل ه پ هیمانی تیجاری هاوب هشی ت رانس
پاسیفیك ،س هرل هنوێ سازدان هوهی پ هیمانی ن هفتا،
دانانی ت ڕاوڵ ب هن بۆ ش هش واڵتی موسڵمان ی هك
ل هوان كۆماری ئیسالمی ،هاتن هدهر ل ه ڕێك هوتننام هی
پاریس ،ب هف هرمی ناسینی ئورش هلیم وهك پێت هختی
ئیس رائیل ،هێرش هكان بۆ س هر سووریا ،پرسی
دی ــواری مێكزیك ،ش هڕی ئابووری ل هگ هڵ چین،
ئاڵوگۆڕی یاساكانی پ هناب هرێتی ،كشاندن هوهی
هێزهكان ل ه ڕۆژاوا ،الی هنگریی هكی بێ ش ـهرت و
م هرج ل ه ع هرهبستان ،ڕێك هوتننام ه ل هگ هڵ تاڵیبان،
هاتن هدهر ل ه ڕێكخ راوی ت هندروستی جیهانی و...
ب هاڵم ب ه ب ــاوهڕی من ئ هم خااڵن هی كاریگ هریی
تایب هتی خۆیان ه هبووه ل هس هر سیاس هتی دهرهوهی
ئ همریكا ب ه نیسب هت ئاسایشی نێون هت هوهیی هوه
بریتین ل هم پنتان هی خوارهوه ك ه بوون ب ه هۆكاری
ئ ـهوه ك ه بــهرهو دنیای هكی ئارامتر و ئ ههوهنتر
بچین .ڕهنگ ه ئ هم ه ڕست هی هكی ب هجێ بێ ك ه بڵێین
ت ڕامپ و تیمی سیاس هتی دهرهوهی س هردهمی
پۆمپێئۆ باشترین ناسینیان ل هس هر ڕۆژه هاڵتی
نێوهڕاست ه هبووه.
( )١ڕێكك هوتننام هی ئیبراهیم (ڕێكک هوتن ی
ئیسرائیل و واڵتان ی ع هرهبی)
چامسكی ل ه ه هشتاكان گوتی پرسی ف هل هستین
گ هورهترین كێش هی دنیای ه ،ب هاڵم بێگومان پاش
ڕێكك هوتننام هی ئیب راهیم دهب ــێ ب ه ت ـهواوی ڕای
گــۆڕابــێ! چــون ب ـ ه ڕێكك هوتننام هی ئیب راهیم،
پرسی ف هل هستین ل ه پرسێكی گشتی ماب هینی
ئیس رائیل و واڵت ــان ــی ع ـهرهب ــی ،واتــ ه ب هرهی هكی
ع هرهبی  -ئیسالمی (ئیمارات ،ب هحرهین ،سوودان،
مۆرۆكۆ) بۆ پرسێكی سنوورداری نێوان ئیس رائیل
و ف هل هستین داب ــهزی! دی ــاره ل هوهپێش میسر و
ئۆردۆنیش پ هیوهندیی هكانیان ل هگ هڵ ئیس رائیل
ئاسایی كردبۆوه.
بێگومان ل ـ ه پــاش ت ــێ ـكچ ــوون ــی هاوس هنگیی
دووج همس هریی هێز ل ه دنیا و ن همانی ب هرهی چ هپ
ب ه مانا كالسیكیی هك هی ،ڕێك ئ هم دۆخ هی ئێستا
هات ه ئ ــاراوه ،وات ـ ه واڵتانی س هر ب ه ب ـهرهی چ هپ،
ل ه كێش هی ف هل هستین وهالنـــران و ئ همجارهیان

ت ـهن ــی ــا واڵت ــان ــی ع ــهرهب ــی م ــان ـ ـهوه ،ك ـهچ ــی ب ـهم
ڕێكك هوتننام هی ه وهك باس ك را كێش ه جیهانیی هك ه
دهبـــێ ب ـ ه كێش هی دوو واڵت .ئ ـهم ـ ه ڕێــك ئ هم
م هب هست ه بوو ك ه ت ڕامپ ب ه باشی پێكای!
لــ ه الیــهكــی ت ــری ــش ـهوه دهكــــرێ بڵێین ئــهوه
ڕێ ــك ئــهوه شت هش ب ــوو ك ـ ه ك ــۆم ــاری ئیسالمی
و دهس ـتوپ ــێ ــوهن ــدهك ــان ــی زراویــــان لێی چــووه،
ڕۆژی قودس ك ه ل ه الی هن كۆماری ئیسالمیی هوه
دهس تنیشان ك راوه بۆ داكۆكی ل ه مافی ف هل هستین
مانای هكی ئ هوتۆی نامێنێ و گ هلی ف هل هستین
دهب ــێ دواج ــار كێش هی خ ــۆی ل ـهگ ـهڵ ئیس رائیل
چارهس هر بكا .ئ هم هش وات ه ئ هم شت هی ك ه وهك
میحوهری ب هناو خۆڕاگری دیاری ك راوه و گرووپ ه
تیرۆریسیی هكان ل هخۆ دهگرێ ئاخرجار ئیزۆل ه
دهبن و بێگومان ناوچ هك ه س هقامگیریی هكی زیاتر
ب هخۆوه دهبینێ .ئیتر دروشم ه پووشبایی هكانی
ك ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی وهك “ڕێ ــگ ــای قــــودس ب ه
ك ـ ـهرب ـ ـهالدا ت ــێ دهپــــهڕێ” ب ــۆ الی هنگرهكانیشی
بایەخێكی نامێنێ!
( )٢ماراالگۆ ،كۆتایی تراویلكەی هیالل ی
شیع ی (كوژران ی قاسم سول هیمان ی)
ت ــا ب ـهر ل ـه كوشتنی سول هیمانی ،سیاس هتی
دهرهوهی ئ همریكا ت ــا ڕادهیــهكــی زۆر سیمای
گ هورهترین زلهێزی جیهانی پێوه دیار ن همابوو،
ب هتایب هتی ل ه ڕۆژه هاڵتی نێوهڕاست و ب هتایب هتیتر
ســـهبـــارهت بــ ه ك ــێ ــش ـهك ــان ــی ج ــوغ ـراف ــی ــای ـهك ب ه
ن ــاوی هیاللی شیعی ،ن ــاوچ ـهی ـهك ك ـ ه دهكــرێ
بڵێین ئ همریكا ب ه ت ـهواوی م هیدانی بۆ كۆماری
ئیسالمی چ ــۆل ك ــردب ــوو ،نموون هی ه ـهرهدوای ــی
كشان هوهی هێزهكانی ئ همریكا ل ه ڕۆژاوا .ب هاڵم
ل هگ هڵ ئ هو م هیدان چۆڵكردن هی ئ همریكا ،كۆماری
ئیسالمی ه ـهڵ ـهی ـهك ــی گــــهورهی كــرد ك ـ ه ڕهنگ ه
خوێندن هوه و ه ـهڵ ـهی زۆربـــهی شرۆڤ هكارانی
سیاسیش بووبێ ،ك ه ئ هویش بریتی ل هم هبوو ك ه

بەربێژیی ك هسای هتیی تێ كچندراوی ت ڕامپی بۆ
هاوكێش ه سیاسیی هكانی ناوچ ه ڕهچاو ن هكردبوو.
ك ــارهك ــت ــێ ــرێ ــك ــی ت ــێ ـكچ ــن ــدراو كــه هــهنــدێ ج ــار
لێدوان هكانی ئ هوهنده پارادۆكسیكال ه ك ه جاری
وای ه ل ه ماوهی ك همتر ل ه كاتژمێرێ كدا دۆستان و
دوژمنانی تووشی س هرسوڕمان یان باشتر بڵێم
س هرلێشێواوی دهكا!
ڕۆژنام هی لۆس ئانجلێس تایمز باس ل هوه دهكا
كاتێ ئ هندامانی ئاسایشی ن هت هوهیی وات ه وهزیری
ب ـهرگ ــری ،وهزی ــری دهرهوه و س ــهرۆك ئ هركانی
سپای ئ همریكا چوون بۆ هاوین هه هواری ماراالگۆ
ل ه ئ هیال هتی فلۆریدا ،پێشبینیی ئ هوهیان ن هدهكرد
ك ه ت ڕامپ ف هرمانی كوشتنی سول هیمانی بدا .ئ هم
ف هرمان ه ك ه ڕێ ــك ساڵێك ل هم هوب هر دواب ــهدوای
هێرش بۆ س هر پایگای كێی وان و كۆنسوولی
ئ همریكا ل ه ب هغدا دهرچ ــوو ،ت ڕامپ ل ه تویتێ كدا
گوتبووی :ئێ ران ب ه ب هرپرسی هێرش هكان و گیان ه
ن و ئ هوان دهبێ باجێكی
ل هدهس تچووهكان دەزان 
زۆر قورس بدهن!
ئ هم ه ه ــۆش ــدار ن هبوو ب هڵكوو ه هڕهش هی هكی
جیددی بوو ،ئ هو باج ه گ هورهی ك ه ت ڕامپ باسی
كرد ك ه دهبێ كۆماری ئیسالمی بیدا دیسان ل ه
الی هن ئێ رانیی هكان هوه ب هه هند وهرن هگی را ،چون ل ه
ڕاست یدا ئ هو كاران هی كۆماری ئیسالمی كردبووی
ل ـ ه مـــاوهی گــرژبــوونــهوهی زی ــات ــری پ ـهی ــوهن ــدی
ئ همریكا و ئێ راندا وهك :خستن هخوارهوهی دڕۆنی
ئ همریكایی ،ه هڕهش ه ل ه گ هرووی هورموز ،هێرش
بۆ س هر چاڵ ه ن هوت هكانی ئارامكۆی ع هرهبستان،
ڕاگرتنی گ همیی هكانی ن ـهوت ،ش ـهڕی پ راكسی و
“نامتقارن” ل ه ناوچ ه و ...دژكردهوهی هكی جیددی
و واڵمێكی ئ هوتۆی ل ه الی هن ئ همریكاوه ن هدرابۆوه.
(تــهنــانــهت واب ــاش ــه لــ ه ئ ـهدهب ــی ــات ــی س ــی ــاس ـیدا

س هبارهت ب ه ش ـهڕی پ ڕاكسی پێداچوون هوهمان
ه هبێ و باس ل ه “ب هشداریی ئ هكتیو” بك هین چۆن
ل ه ڕاست یدا قاسم سول هیمانی ب ه عال هم ئاشك را
خ هریكی ت راتێن ل ه ناوچ هدا بوو ،وهبیر خۆمانی
بێنین هوه ك ه ل ه پاش ڕێف راندۆمی باشوور چۆن
وهپ ــێ ــش ح ـهش ــدی ش هعبی ك ـهوت ــب ــوو ب ــۆ داگیر
كردنی ك هركووك!) بۆی ه كارب هدهستانی كۆماری
ئیسالمی ه هر ب هم ڕب هی پێشوویان پێوا و ب هم
شێوهی ه خافڵگیر بوون.
چون ڕێك ل ه ش ـهوی س ـهری ساڵی 2020دا،
ت ـڕام ــپ ك ــۆم ــاری ئیسالمیی دڵنیا كــــردهوه ك ه
ئ همریكا ئاشتی و ئارامیی دهوێ و ئێ رانیش
دهبێ زیاتر ل ه ه هموو ك هس خوازیاری سوڵح بێ!
س هیر ك ـه ،ل ه م ــاوهی ك همتر ل ه سێ چ ــوار ڕۆژ
تویت ه پڕ ل ه ه ـهڕهش ـهك ـهی ت ڕامپ و قس هكانی
ش هوی س هری ساڵ ،ڕێك ب هت هواوی دژب هی هكن و
كۆماری ئیسالمی و خودی سول هیمانییان تووشی
ه هڵ هی هكی ست راتیژیك كرد و دواجار بوو ب ه هۆی
كوێربوونی چاوی كۆماری ئیسالمی!
بۆی ه ئ ـهوهی ك را ڕێك ل هنێوبردنی هێژمۆنیی
كۆماری ئیسالمی و گ هڕان هوهی سەرنج هكان بوو
بۆ س هر ئ همریكا ،ك ه دنیا ئ هو ڕاستیی ه بزانێ ك ه
ن هزم و ت هكووزیی ڕۆژه هاڵتی نێوهڕاست ب هبێ
ئ همریكا جێب هجێ نابێ! كوشتنی سول هیمانی
ت هنیا كوشتنی پاسدارێك ن هبوو ك ه جێگاك هی
ب ه ی هك یتر پڕ كرێت هوه ،كوشتنی سول هیمانی ب ه
سوخرهگرتنی هێما و سیمبولی دهس هاڵت و هێزی
كۆماری ئیسالمی ل ه ناوچ هدا بوو و بۆ ه هموو
كــهس س هلمێندرا ك ـ ه سول هیمانی سوپ هرمن
نیی ه .ئ هم ه شكاندنی پۆڕتێك و گ هڕاندن ههوی
شكۆی هك بوو ك ه ت ڕامپ هۆكاری س هرهكیی بوو.
دهركردنی ف هرمانی كوشتنی قاسم سول هیمانی
ل ـ ه ه ــاوی ــن ـهه ـهواری مــاڕاالگــۆ ،كۆتایی ق ــوواڵی ــی
ست راتیژیكی كۆماری ئیسالمی بوو.

( )٣س هگ ه ب ـهڕهڵ ــاك ـهی داعــش (ك ــوژران ــی
ئ هبوووب هكر ب هغدادی)
مایك پێنس جێگری ت ڕامپ ل ه دیب هت هكانی
س هركۆماری گوتی :كاتێ س هركۆمار ت ڕامپ هات ه
كۆشكی سپی ،داع ــش ل ه ڕۆژه هاڵتی نێوهڕاست
ن ــاوچ ـهی ـهك ــی ب ـهق ـهرا ئ ـهی ــال ـهت ــی پێنسیلوانیای
ئ همریكا ( )km2 120000داگیر كردبوو ب هاڵم
پرێزیدێنت ت ڕامپ سپای نارد ه س هر داعش و ب هبێ
كوژرانی تاق ه س هربازێك خ هالف هتی ئیسالمیی
تێك هوهپێچا.
ه هرچ هند دێیڤید پێت رایۆس ،بەرپرسی پێشووی
 CIAو فەرماندەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێ راقی
پاش ڕووخانی ڕژیمی ب هعس ،گوتی ك ه كوشتنی
سول هیمانی ل ــە کوشتنی بـــنالدن و کوشتنی
ئەبووبەکر بەغدادی گرینگتر بوو ،ب هاڵم ل هگ هڵ
ئــــهوهدا ك ـ ه ئ ـهم ـ ه ڕاستیی هكی حاشاه هڵن هگره
وێدهچێ كوژرانی ب هغدادی ناوچ هی هكی ئ همن و
ئارامتری سازكردبێ بۆ ب هرگرتن ب ه س هره هڵدانی
ڕادیكاڵیزمی ئیسالمی .ب هغدادی تیرۆریستێكی
“ب ـهڕهڵ ــا” بــوو ،واتــ ه هیچ واڵت ــێ ــك الن ــی ك ـهم ب ه
ف هرمی پشتگیریی ن هدهكرد و م ــاوهی خ هالف هت ه
سنووردارهك هی زۆر درێژ ن هبوو ،ب هاڵم پێكهات هی
سپا خوێنخۆرهك هی ه هموو ن هت هوهكانی دنیای
ل هخۆ گرتبوو و ب ه كردهوه ئومم هتی ئیسالمی ل ه
شام و عێ راق خویا ببوو و هێمای ترسناكترین
ب ــوون ـهوهری س ـهر گ ــۆی زهوی نیشانی جیهان
دا .ڕهنگ ه ب ه ل هنێوچوونی ب هغدادی ئایدۆلۆژیی ه
ڕادی ــك ــاڵ ـ ه ئیسالمیی هك ه ل هنێو ن هچووبێ ب ـهاڵم
بێگومان دنیای س هردهمی ب هغدادی و دنیای پاش
كوژرانی ب هغدادی ئ هوهند ه جیاواز بن ك ه بگوترێ
جیهان ئێستا جوانتر و ئارامتره!
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٢٦ی سەرماوەز ،ڕۆژی پێـشمەرگەی کوردستان)
٢٦ی سەرماوەزی هەموو ساڵێک لە ڕۆژژمێری بزووتنەوەی سیاسی
و ڕزگاریخوازیی کورد لە ئێراندا بە ڕۆژی «پێشمەرگەی کوردستان»
دەناسرێ.
 ٧٥ساڵ لەوە پێش و لە بارودۆخێکدا کە شەڕی دووهەمی جیهانی
و داگیرکرانی ئێران لەالیەن دوو زلهێزی جیهانییەوە بۆشایی دەسەاڵتی
لە واڵتدا دروســت کردبوو ،کورد لە ئێران بە مشوور و هەست بە
بەرپرسایەتیی پێشەوا قازی محەممەد دەسەاڵتێکی خۆبەڕێوەبەریی
ڕاگەیاند و ئەرکی پاراستنی خەڵک و ئەم دەسەاڵتە خەڵکییە بە هێزێکی
پارێزگار و بەرگریکار سپێردرا کە ناوی «پێشمەرگە»ی لەسەر داندرا.
پێشمەرگە هێزێکی بەرگریی کوردە لە ڕەوتی خەبات و تێکۆشانی
مافخوازانەیدا ،هێزێکی خۆبەخش کە لە هەناوی کۆمەڵگەی کوردستان
و بۆ پارێزگاری لە بوون و کەرامەتی کورد دروست بووە .بیرو باوهڕی
شۆڕشگێڕان ه و ئامانجی ڕزگاریخوازانه ،هاندەری سەرەکیی ئەم هێزە
خۆبەخشە بووە بۆ پارێزگاری لە نەتەوە و نیشتمان و ،گیانبەختکردن
لەم ڕێگایەدا .پێشمەرگە ئەم هێزە چەکدارە ئاوەزمەندەیە کە لە زۆر
بڕگە و قۆناغی مێژوویی کــورد لە ئێران ،وەک سەردەمی کۆماری
کوردستان و بزووتنەوەی چەکداریی سااڵنی  ٤٦-٤٧بە دژی ڕێژیمی
سەرکوتکەری پاشایەتی خەباتی کردوە و ئااڵهەڵگری ئازادیخوازی،
دێموکراسی و بەها مرۆییەکان بووە.
دوای سەرکەوتنی شــۆڕشــی گــەالن و سەپاندنی شــەڕ لــە الیــەن
حکوومەتی ناوەندییەوە بەسەر کوردستاندا ،هێزی پێشمەرگە وەک
باڵی سەربازیی حیزبی دێموکرات ڕۆڵی گرینگ و بنەڕەتیی هەم لە
بــەرگــری کــردن لــە ش ــااڵوی کۆمەڵکوژییەکانی کــۆمــاری ئیسالمی
لە کوردستان هەبوو ،هەم لە نیشاندانی وێنەیەکی ڕاستینوێن لە
جەوهەری خەبات و بزووتنەوەی مافخوازیی کــورد لە ئێران .پاش
سەپاندنی شەڕ بە سەر کوردستان ،کۆماری ئیسالمی دەیان گرووپ و
میلیشیای بۆ سەرکوتی مافەکانی خەڵکی کوردستان ڕێک خست و ئەو
هێزانە سەرکوت و جینایەت نەما لە کوردستان نەیکەن ،بە جۆرێک کە
زۆربەی نیزیک بە تەواوی فەرماندەرانی پایەبەرزی سپای پاسداران کە
دەنێردرانە کوردستان ،کارنامەی جینایەت و سەرکوت لە کوردستانیان
بۆ وەرگرتنی پۆست و بەرپرسایەتی پێویست بوو.
لەو بارودۆخەدا و لە کاتێکدا ڕۆڵە تێکۆشەر و ئازادیخوازەکانی
کورد بە تاوانی! مافویستی سەرەڕۆیانە دەگیران ،ئەشکەنجە دەکران،
زیندانی درێژخایەنیان بەسەردا دەسەپا و ئێعدام و گوللەباران دەکران؛
بەاڵم پێشمەرگە دیلەکانی شەڕی کوردستانی ئازاد دەکرد .هەڵسوکەوتی
شارستانییانەی هێزی پێشـمەرگەی حیزبی دێموکرات زۆری دۆست و
هۆگری کورد و جوواڵنەوە بەرحەقەی لە نێو هێزە بە دیلگیراوەکانی
کــۆمــاری ئیسالمییدا دروســت کــرد .کــەم نــەبــوون ئــەو کەسانەی بە
تێگەیشن لە جەوهەری خەباتی مافخوازانەی کورد ئامادە نەبوون چیدی
چەک بۆ ڕێژیم هەڵگرن و بوونە باڵوێزی نیازپاکیی کورد و زۆر لەوان
لەو سۆنگەیەوە گیران و لە ڕیزی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
دوور خرانەوە .بەاڵم لە بەرامبەردا
پــێــشــمــەرگــەکــانــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــە درێــژایــی
دروس ـتبــوونــی ئــەم هێزە ئااڵهەڵگری پاراستنی بەها ئینسانی و
مەدەنییەکانی جیهانداگر بــوون و سیاسەتی سەرکوت و تێرۆری
حکوومەتە نــاوەنــدگــەراکــان -بەتایبەت کــۆمــاری ئیسالمی -ئەوانی
لە ڕێبازی ڕاستەقینەی خۆیان دوور نەخستۆتەوە .تەنانەت کاتێک
ڕێبەرانیشیان تێرۆر دەکران و بنکەکانیان مووشەکباران دەکرا و بە
بۆمب و تەقینەوە هێرشیان دەکرایە سەر ،بەاڵم ئەوان تێرۆریان بە
تێرۆر وەاڵم نەداوەتەوە.
لە ساڵەکانی دوای شۆڕشدا و دوای سەرکوتی هێزە سیاسییەکان لە
ئێران زۆر لە حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان کە بەهۆی زەبروزەنگی
ی دەرفەتێکیان بۆ چاالکیی ئازادانە نەمابوو ،وەک
کۆماری ئیسالم 
سەنگەری ئــازادی هاتوونەتە کوردستان و لە نیزیکەوە جەوهەری
جوواڵنەوەی کورد و کارکردی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان بینیوە
و دڵنیام کە هەموویان بیرەوەریی باش و زۆر خۆشیان لە رەفتاری
هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیە.
پێشمەرگە لــە ئاستی ناوچەیی و جیهانییشدا ناوێکی ئاشنا و
هاوپەیمانێکی دڵنیا و بەپڕستیژ بۆ هێزە دێموکرات و هاوپەیمانەکانە.
هێزی پێشمەرگە لــە هەرێمی کوردستانی عــێــڕاق بەشێک بــوو لە
هاوپەیمانیی دژی داعش ،کە شەڕی تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی کرد و
لەپێناو شکستپێهێنان بە داعشدا تێچووی مرۆیی و گیانیی زۆری دا.
بۆیە لە قوناغی ئێستای خەباتی نەتەوەیی و دێموکراتیی گەلەکەشماندا،
پێشمەرگە هــەر وا هێما و ڕەمــزی خــۆڕاگــری بەرامبەر زۆرداری ــی
زەوتکەرانی مافەکانی نەتەوەی کوردە و لە ڕوانگەی نێونەتەوەیی و
بیروڕای گشتیی جیهانییەشەوە پێشمەرگە وەک هێزێکی ئاشتیخواز و
بەرگریکاری ئازادی پێناسە دەکرێ.
لە  ٧٥ساڵەی دروستبوونی ناو و هێزی پێشمەرگەدا ساڵو دەنێرین
بۆ شەهیدانی ئەم کاروانە پڕ سەروەرییە .ڕێزگرتنیشمان لە پێشمەرگە
هەڵگری ئەو پەیامەیە ،کە وەک چۆن لە بەرپەرچدانەوەی هێرشی
دوژمنانی ماف و ئازادییەکانمان بۆ سەر نەتەوەکەمان قەرزداری هێزی
پێشمەرگەین ،لە داهاتووشدا تەنانەت ئەو کاتەی بە مافەکانیشمان
دەگــەیــن ،بۆ پاراستنیان دەبــێ پشت بە هێزی پێشمەرگە ببەستین.
ئێمە پێشتریش گوتومانە کە چارەسەری پرسی کورد بۆ داهاتووی
ئێران دەرفەتە نەک هەڕەشە ،هەر لەم گۆشە نیگایەشەوە ئەزموونی
پێشـەرگەی کوردستان دەتوانێ لە دروستکردنەوەی جەوهەری هێزی
بەرگریی ئێرانی داهاتوودا یارمەتیدەر بێ.
خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٥ی سەرماوەزی ١٣٩٩
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پەیامی کۆمیسیۆنی پێشمەرگە
بەبۆنەی ڕۆژی ئااڵ و ڕۆژی
پێشمەرگەی کوردستان

کۆمەاڵنی مافخوازی خەڵکی کوردستان!
پێشمەرگە ئازا و قارەمانەکانی نیشتمان!
ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی هەموو ساڵێک بۆ خەڵکی کوردستان بە گشتی
و تێکۆشەرانی کورد بەتایبەتی ،وەبیرهێنەرەوەی ڕووداوێکی مێژوویی
و نەتەوەییە ٧٥ .ساڵ پێش ئێستا و لە ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی ١٣٢٤ی
هەتاوی (١٧ی دیسامبری )١٩٤٥دا بۆ یەکەمجار ئااڵی کوردستان لە
شاری مهاباد هەڵکرا ٣٩ .ساڵ دوای ئەم ڕووداوە ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە مەبەستی ڕێزگرتن لە ڕۆل و فیداکاریی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردستاندا ،ئەم ڕۆژەی بە
“ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان” ناودێر کــرد .بۆیە ئێستا لە یــاد و
بیرەوەریی خەڵکی کوردستان و بەتایبەت تێکۆشەرانی دێموکراتدا،
ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی هەموو ساڵێک وەک “ڕۆژی ئااڵی کوردستان”
و “ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان” ڕێزی لێ دەگیردرێ.
دیاریکردنی ڕۆژی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان بە ڕۆژی پێشمەرگەی
کوردستان لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە ،بڕیارێکی درووست و لە جێی
خــۆیدا بوو .چونکی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە الیەک هەر
ی دابــوو کە “پێویستە لە فکری
لە سەرەتای دامەزرانیەوە لە بەرنامە 
پاراستنی کوردستان”دا بێ ،هەر دوای چەند مانگ لە دامەزرانی ،کە
کۆماری کوردستانی دامەزراند ،لەو باوەڕەدا بوو کە پێویستە هێزێک
بۆ پاراستنی کۆماری کوردستان و دەسکەوتەکانی هەبێ .هەر بۆیە
فەلسەفەی پێکهێنانی “ســپــای میللیی کــوردســتــان” کــە نــاوی “هێزی
پێشمەرگەی کوردستان”ی لە سەر دانرا ،بۆ ئەم تێڕوانینە دەگەڕێتەوە.
ئااڵی کوردستان و هەڵکردنی لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستان و
کۆماری کوردستانەوە ،بەشێکی هەرە گرینگ و ئەساسیی دەسکەوتەکانی
بــزووتــنــەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستانە ،بۆیە پاراستنی ئەم
دەسکەوتە ڕاستەوخۆ دەکەوتە ئەستۆی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
و تا ئێستاش ئــەوە بە شێوەی عەمەلی ئــەم ئااڵیە کە هێمای مــان و
مەوجوودیەتی نەتەوەی کورد و بزووتنەوە مافخوازانەکەیەتی ،لە الیەن
هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە پارێزگاریی لێ دەکرێ.
جیا لە هەموو ئەمانە چ لە سەردەمی کۆماری کوردستان و چ لە
قۆناغەکانی دیکەی خەباتی حیزبی دێموکرات و حیزبەکانی دیکەی
کوردستاندا بەرانبەر بە ڕێژیمەکانی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی
لە ئێران ،خەبات و بەرەنگاریی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە پێناو
پارێزگاری لە خاک و خەڵکی کوردستان و بەرەوپیشبرنی ئەو پەیام و
ڕەسالەتانەی کە لە هێمای ئااڵی کوردستاندا خۆ دەنوێنن ،بەشی هەرە
پڕدەسکەوت و پڕ لە شانازیی بزووتنەوە گەورە نەتەوایەتییەکەیە .ئەگەر
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستان و
کۆماری کوردستانەوە بە مانای هۆوییەت و کەسایەتیی پێبەخشینێکی
زاتــی بە نــەتــەوەی کــورد و نیشتمان و خەباتەکەی بــوو ،دامــەزرانــی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ئــەو دەور و ڕۆڵــە پڕ لە فیداکاری
و قارەمانەتییەی کە ڕۆڵەکانی خەڵکی کوردستان لە چوارچێوەی
پاڕێزگاری لە خەڵک و نیشتمانەکەیاندا گێڕایان و لە بەجێگەیاندنی ئەم
ئەرکە پیرۆزەدا بەردەوامن ،شانازییەکی گەورە و گرانە.
ئااڵی کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەک دوو دەسکەوت
و میراتی کۆمارە مەزنەکەی کوردستان ،لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی
خەڵکی کوردستان و تێڕوانینی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا وەک
دووانــەی لێکدانەبڕاو و بەشێک لە ماهییەتی خەباتی شوناسخوازانەی
ئەم میللەتە بە پیرۆزییەوە سەیر دەکرێن و ڕێزیان لێ دەگیردرێ .بە
خۆشییەوە ئەو پەیام و داخوازیانەی کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە
پێناویدا خەبات دەکات و فیداکاری بۆ کردوون و دەیکات ،لە سەر ئاستی
کۆمەڵگەی نێونەتەوەییدا وەک بنەما و پڕنسیپگەلی ڕەوا و ئینسانی
پێناسە دەکرێن و ناو و ڕۆڵی پێشمەرگە ئێعتبارێکی جیهانی وەرگرتووە.
بۆیە لە یادی ٢٦ی سەرماوەز (ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگە)دا حیزبی
دێموکراتی کوردستان کە خاوەنی بیرۆکە و دامەزرێنەری هەردوو ئەم
دەسکەوتە مێژوویی و نەتەوەییانەیە بە شانازییەوە ڕێز لە خەبات و
تێکۆشانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و تەواوی ئەو کەسانە دەگرێت
کە چ لە ئێستا و چ لە ڕابـــردوودا وەک پێشمەرگە لە پێناو ئامانجە
بەرز و ڕەواکانی خەڵکی کوردستاندا ڕۆڵیان گێڕاوە .بە دڵنیابوون لە
هەڵکردنی سەرلەنوێی ئااڵی پیرۆزی کوردستان لە شار و ناوچەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،لە پێناو وەدەسهێنانی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی
کوردستاندا پێشمەرگانە بەردەوام دەبین.
ســاو لــە ٢٦ی س ــەرم ــاوەز ،ڕۆژی ئ ــااڵی پــیــرۆزی کــوردســتــان و
پێشمەرگەی کوردستان،
ساڵو لە پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان،
بەرز و شەکاوە بێت ئااڵی پیرۆزی کوردستان.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی پێشمەرگە
٢٥ی سەرماوەزی ١٣٩٩
١٥ی دیسامبری ٢٠٢٠

پێشمەرگەی ژن لە مەیدانی خەباتی
مافویستی و شوناسخوازیدا
پێشمەرگە مرۆڤێکی وشیار ،بە پرێنسیپ و
بە ب ــی ــروب ــاوەڕە .هێزێکی چ ــەک ــدارە کە لە پێناو
ئ ــازادی و دەستەبەرکردنی ئ ــازادیدا ت ێدەکۆشێ
و ب ــەرەن ــگ ــاری هــەر جـــۆرە ن ــاح ــەق ــی و زوڵـــم و
چەوساندنەوەیەک دەبێتەوە ،چەکدارێکە واڵت و
نیشتمان دەپ ــارێ ــزێ و بەستێن بۆ ڕاحەتژیان
خۆش دەکا .لە ڕاستیدا پێشمەرگە ،ئەو مەیدانەی
هەڵنەبژاردوە بۆ مردن ،بەڵکوو بە پێچەوانە بۆ
ژی ــان ه ــەوڵ دەدا .پێشمەرگە وەک کاراکتێرێکی
س ــەرەک ــی ــی ب ــزووت ــن ــەوەی م ــاف ــخ ــوازان ــەی ک ــورد
بۆتە سیمبول و ڕەم ــزی نەتەوەیی و گەورەیی
و خۆشەویستیی پێشمەرگە بۆتە بەشێک لە
فەرهەنگی گەلی کورد.
پرسیار ئەوەیە پێشمەرگە کێیە؟ ئایا هەر وەک
ڕابردوو کاتێک ناوی پێشمەرگە دەبیسین قەاڵفەت
و هێمای پێاوێکی چەک لە شان کە بۆ ئازادی و
سەربەستی گەلەکەی هەوڵ دەدا دێتە بەرچاو؟ ئایا
رۆڵی پێشمەرگە بۆ سەرخستنی بزووتنەوەیەک
هەر دەبێ بە پیاو بێ؟ ئایا ژن ناتوانێ ئەو ڕۆڵە
بگێڕێ؟ ئایا ڕۆڵ و بەشداریی ژن وەک پێشمەرگە
چەندە شوێندانەرە لە بزووتنەوەیەک یا لە شەڕی
چەکداریدا؟

کوردستان لە گەرمەی ش ــەڕدا بوو ،خومەینی
فــتــوای ج ــی ــه ــادی دژ بــە کــــورد ڕاگــەیــانــدبــوو،
ک ــوردس ــت ــان یەکپارچە ببوو ب ــە ئــاور و ئاسن.
بەو فتوایە ڕێ ــڕەوی خەبات و بزووتنەوە گۆڕا،
چونکی شەڕێکی نەخوازراو بەسەر کورد داسەپا
و ئەرکێکی تایبەتیش کەوتە سەر شانی پیاوان
و ژنانی ئازادیخواز .ئەمە یەکەمجار نەبوو کە
ژنان دەبوا شانیان دابایە بەر بەرپرسایەتی .ژنان
لە پاشخانی خەبات و تێکۆشانی ئازادیخوازیی
کورددا جێگە و پێگەی شیاوی خۆیان هەبوو و زۆر
کەسیان لەو مەیدانەدا شەهید ببوون .بۆ نموونە
“ئەختەر” کە ساڵی  ١٩٣٠لە خۆپێشاندانەکەی
بەر دەرگ ــای سەرای شاری سلێمانی کەوتە بەر
دەستڕێژ و شەهید بوو،یان مارگرێت ،پێشمەرگەی
بەجەرگ کە لە شۆڕشی ئەیلولدا شەهید بوو ،یا
گوڵی ڕێحانی خەڵکی مەهاباد کە دەکرێ بە یەکەم
ژنی زیندانیی سیاسیی کورد دابندرێ کە ساڵی
 ١٣٣٤کەوتە بەندیخانەوە ،یا فاتە خانی گەلواخی،
خەڵکی دیواندەرە شان بەشانی میرەکان شەری
کردوە .لەیال قاسم یەکەم ژنی کورد بووە سەری
چۆتە سەر دار و ساڵی  ١٩٧١ئێعدام ک راوە ،زێنەبە
ڕەش قارەمانی نێو سەنگەر لە زۆربــەی شەڕە
داسەپاوەکاندا لە ناوچەی مەهاباد چاالکانە لە
ش ــەڕدا ب ــەش ــداری ــی کـــردوە ،ی ــا زۆر ژن ــی دیکەی
کۆمەڵی کوردەواری کاتی خۆی لە مەیداندا بوون
و ناویان لە میژوودا تۆمار ک ـراوە؛ کە وای ــە ژن
دەتوانێ لە هەموو ئەرکێ کدا ڕۆڵ ــی شوێنداری
هەبێ بەو مەرجەی ئیزنی پێ بدرێ ،بەاڵم پیاو
هەمیشە پێشەنگ بووە و جڵەوی بزووتنەوەی بە
دەستەوە بووە.
مێژووی سەرهەڵدان و بزووتنەوە سیاسییە
ڕێکخ راوەکان لە کوردستان بۆ زیاتر لە سەدەیەک
لەوە پێش دەگەڕێتەوە ،بەاڵم دەبینین کە هێشتا
بە ئاکام نەگەیشتوون .یەکێک لە هۆیەکانی ئەم
ناکامییانە کە قەت ئاماژەی پێ ناکرێ ،ئەوەیە کە
بەشێک یا نێوەی هێزی ئینسانیی کۆمەڵ کە ژن
بن ،ئیزنیان پێ نەدراوە لە بزووتنەوەکەدا ڕۆڵیان
هەبێ و لە فکر و تواناکانیان کەڵک وەرگیرێ.
دیارە بەشدار نەبوونی ژن زۆر هۆی سەرەکیی
هەبووە کە بەشێکیان بریتی بوون لە:
 )١پ ــێ ــش ــت ــر وەک بـــوونـــەوەرێـــکـــی الواز و
دەستەوەستان چاو لە ژن دەک را و ،تواناکانی بە
هەند وەرنەگی راوە.

 )٢دابونەریت ڕێگر بووە ژن وەک پیاو بێتە
مەیدان و لە دابەشکردنی ئەرک و بەرپرسایەت یدا
کـــاری ن ــێ ــوم ــاڵ و پ ــێ ـڕاگ ــەی ــش ــت ــن ــی م ــن ــداڵ ــی پێ
ئەسپێردراوە.
 )٣ئایین و مەزهەب و نەریت یبوونی بنەماڵە
ڕێگر بووە لە هاتنە مەیدانی ژنان.
 )٤بــوونــی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی ــەک ــی پ ــی ــاوس ــەردار و
نەخوێندەوار و نەبوونی باوەڕ بە هێزی ژن لە
کۆمەڵگەدا.
ئێستا سەرنج دەخەینە سەر ڕۆڵی پێشمەرگەی
ژن لە شەڕی چەکداری لە بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و تیشک دەخەینە س ــەر چەندی و
چۆنیی ڕۆڵی پێشمەرگەی ژن لە بزووتنەوەدا؟
ئەوە حەقیقەتێکە ئەگەر لە سەرەتاکاندا بوونی
پێشمەرگەی ژن لە بزووتنەوەدا کەم و دەگمەن
ب ــووە ،ب ــەاڵم هەر ئەو دەگمەنە ڕۆڵ ــی بەرچاوی
هەبووە .لە گەرمەی شەڕی چەکداریی داسەپاودا،
ژن لە سەنگەرە جۆراوجۆرەکاندا نەخشی باش و
شوێندانەری هەبووە کە مخابن قەت بە تەسویر
نەکێش راوە و باسی ئەو کۆسپ و ئازارانە نەک راوە
کە لەو سۆنگەیەوە چێشتوویانە .الی ئێمە ڕۆڵ و

نەخشی ئەو ژنە پێشەنگانەی سەردەمی شەڕی
چ ــەک ــداری ک ــەم باسی ک ـراوە و ئێش و ئ ــازار و
بێبەشبوونی ئەو ت ــەوارە چەک لەشانانەی نێو
سەنگەر کەمتر هەست پێ ک راوە.
پێشمەرگەی ژن لە تیمارکردنی پێشمەرگە
بریندارەکانی مەیدانی شەڕدا ئەرک و زەحمەتی
زۆری لەسەرشان بووە ،پێشمەرگەی ژنمان هەبووە
سەنگەر بە سەنگەر لەگەڵ پێشمەرگەکاندا بووە
و برینی بریندارەکانی ساڕێژ کردوە و تەنانەت
لەو ڕێگایەدا گیانیشی داناوە ،یا گی راوە و ئێعدام
ک ـراوە ،یا لە نەخۆشخانەکانی شۆڕش لە کاتی
خۆیدا بە دەیان ژن لە پەنا زامدارەکانی شەڕی
داسەپاو شەو و شەونخونییان چێشتوە ،زۆر
لە پێشمەرگە زامدارەکانی ئەو کات باش دەزانن
ئەو ژنانە چەندە فیداکاری و لە خۆبوردووییان
لە خۆیان نیشان داوە ،کار و ڕۆڵی ب ــەردەوام و
قورس و پیرۆزی ئەو سپ یپۆشە پێشمەرگانە لە
سەنگەری ئینسان یدا قەت لە بیرناچێتەوە .یا لە
گەرمەی شەڕی داسەپاوی چەکداریدا سەنگەری
بە هێزی فێرکردن و بارهێنان ،واتە خوێندن ،کە
سەنگەرێکی لەشکاننەهاتوو ب ــوو ،لەو ب ــوارەدا
ڕێژیمی لەگەڵ ناکامی بــەرەوڕوو کرد کە پێی
وابوو مندااڵنی پێشمەرگە و پێشمەرگەی بێسەواد،
نەخوێندەوار دەمێننەوە ،بەاڵم پێشمەرگەی ژن
شان بە شانی هاوڕێ پێشمەرگەکانی پیاو قۆڵیان
هەڵماڵی و ئەو سەنگەرەیان بەهێز کردبوو ،لەبن
هەر دار و دەوەن و ژێر چ ــادر و زۆر شوێنی
دیکە ب ێترس لەژێر ڕەهێڵەی تۆپ و خۆمپارە
و کاتیۆشاباران ،مندااڵنی پێشمەرگەیان فێری
وان ــەی نیشتمانخۆشەویستی و زمانی پ ــاراوی
کــوردی و زانست و زانیاریی ســەردەم دەک ــرد.
لە سۆنگەی ئەم فیداکاری و ئەرکوەخۆگرییەوە
سەدان پیشمەرگەی نەخوێندەوار ،بە وانەی زمانی
کوردی خوێندەوار ک راون و بە سەدان کچ و کوڕی
بنەماڵەی پێشمەرگە لە دەرەوە و لە کوردستان
بە پلەکانی دوکتۆر ،لیسانس ،کارناسی بااڵ و
دۆکتۆرا گەیشتوون ،ئەوانە بەرهەمی گەرمەی
شەڕی چەکدارین و خوێندوویانە و پێگەیشتوون
و ئێستاکە بوونەتە جێگای شانازی بنەماڵە و
گەلەکەیان .ئەو کەسانە قەرزداری مامۆستاکانی
ئەو سەردەمن.
یا ژمارەیەک پێشمەرگەی ژن لە سەنگەری

خەج مەعزووری

ڕاگەیاندن ،لە ڕادیۆ دەنگی کوردستان ،رۆژنامەی
کــوردســتــان و ب ــەش ــەک ــان ــی دی ــک ــە بــێتــرس و
دڵەخورپێ سااڵنێک لە شاخ و کێو و چۆلگەکانی
ک ــوردس ــت ــان بەبێ چــاوەڕوان ــی ل ــەژێ ــر ڕەهێلەی
ئــاور و ئ ــاس ــن ،ماندووی ینەناسانە تەمەنیان
دانا .یا دەتوانین ئاماژە بە ژنانی شار و دێ و
ژنی پێشمەرگە بکەین کە لە ڕۆژە سەختەکانی
خەبات لە پشت بەرەی شەڕی داسەپاودا ورەیان
دەدا بە پێشمەرگە و بە دابی نکردنی خواردن و
پۆشاک و شوێنی حەسانەوەیان و گەیاندنی
هەواڵ و زانیاری یار و یاوەری پێشمەرگە بوون،
ئەو ژنانە یا پێشمەرگەی ژن ،یا ژنە پێشمەرگە،
و یا ژنانی ئاسایی کوردستان بوون.
بێجگە لەو سەنگەرانەی لە جەنگەی شەڕی
چەکداریدا ئاماژەیان پێ ک را کە ژنان بەگوێرەی
توانا ئاوەدانیان کردبوونەوە ،ژمارەیەک ژن چەک
لە شان بەکردەوە لە سەنگەری شەڕی داسەپاودا
بوون کە تەنانەت بەشێک لەوان شەهید بوون.
ئەم ڕەوت ــە ه ــەروا ب ــەردەوام بووە و ئێستاش بە
دەیان پێشمەرگەی کچ و ژنی بە بیروباوەڕمان
هەیە کە لە هەموو ئۆرگانەکانی حیزبدا ئەرک و
بەرپرسایەتییان وەئەستۆ گرتووە.
ئ ــێ ــس ــت ــاش ئـــەو پــرســیــارە دێــتــە گــــۆڕێ کە
ئاخۆ بوونی ژن یا ڕۆڵ ــی پێشمەرگەی ژن لە
بزووتنەوەدا چەندە شوێندانەر بووە ،یا شوێن
دادەن ــێ؟ لەگەڵ ئــەوەدا کە ئێستاش فەرهەنگ
و کولتووری پیاومەزنی کەم و زۆر لە هەموو
جومگەکانی ژی ــان ــی ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی و سیاسیی
کورددا هەیە ،بەاڵم هاتنە مەیدانی بە کردەوەی
ژن و خۆسەلماندنی ،تا ڕادەی ــەک ــی زۆر جێگە
و پێگەی شایانی ژنی ب ــەوان بەخشیوە .ئەمن
بۆخۆم لە سەر ئەو بڕوایەم:
 )١ڕۆڵ ــی ژن لە ب ــزووت ــن ــەوەدا وای کــردوە کە
جیهانبینیی پیاومەزنی سەبارەت بە پێشمەرگەی
ژن تا ڕادەیەکی زۆر کاڵ بووبێتەوە و لەسەر
پ ــی ــاوە پێگەیشتووەکان ک ــاری ــگ ــەری ــی ه ــەب ــێ و
ڕوانگەی ئەوان بگۆڕێ.
 )٢ڕۆڵــــی پ ــۆزت ــی ــڤ ــی پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــەی ژن ل ــەو
مەیدانەدا بەرانبەرخوازی و یەکسانیخوازیی فێر
دەکا و لە سەر ئەو بڕوایەیە جیاوازییەک لە نێوان
ژن و پیاودا نییە و ئەوە بۆتە باوەڕ کە بەڵی “ژن”
دەتوانێ .نموونەش ژنانی پێشمەرگەی خۆمان
و حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە
مەیدانەکانی شەڕ و شۆڕش ،یا نموونەیەکی تر
وەک شەڕی کۆبانێ و عەفرینی ڕۆژئاوا کە زۆر
بە ڕوونی سەلماندی ژن چەندە بەتوانایە.
 )٣ب ــوون ــی بـــەردەوامـــی ژنـــان ن ــەف ـسب ــەرزی
و ه ــەس ــت ــی بــــاوەڕ ب ــەخ ــۆب ــوون ــی ل ــە ڕی ــزەک ــان ــی
بزووتنەوەدا هەم لەالی ژنان و هەم لەالی پیاوان
دروست کردوە؛ کە ئەگەر ئی رادە هەبێ و باوەڕ
هەبێ ژن دەتوانێ.
 )٤لەو مەیدانە بەرینەدا ژنان سەلماندوویانە
پێشمەرگەی پیاو و پیشمەرگەی ژن دەبێ هەبێ
و هاوتەریبی یەک بڕۆنە پێشێ .ئەوان تەواوکەری
یەکترین و دەب ــێ بــاوەڕیــان ب ــە یەکتر هەبێ
و پشتی یەک بگرن دەن ــا لە سەرکەوتن دوور
دەکەوینەوە.
بە کورتی ژنی بە ورە و بیروباوەڕ هێز دەدا
بە بزووتنەوە .هێزی زۆری خ ــاوەن بەرنامە و
پــرۆژەی س ــازم ــاندراوی ــش کاریگەریی ئەرێنیی
لەسەر بزووتنەوە و شێوەکانی دیکەی خەبات
لە هەر بوارێکدا هەیە .هەر بزووتنەوەیەک ئەگەر
بیهەوێ بەرنامەکانی زووتر بە ئاکام بگا ،دەبێ
وەک هێزێکی جیددی لە بزووتنەوەدا سەیری
ژن بکا .دەب ــێ ئ ــەو هەستە دروســت بکرێ کە
ژن ئەركوەخۆگرە و ئەو مەیدانە دروس ــت ببێ
کە ژنان بە هەست بە بەرپرسیارەتی کردنەوە
ئەرکەکانیان بەجێ بێنن.
دیــــارە ئ ــەو ڕاس ــت ــی ــی ــەش نــاشــاردرێــتــەوە کە
حــزووری ژمــارەی ژن ــان لە مەیدانی سیاس یدا
کــەمــە و ژنـــی کــــورد ه ــێ ــش ــت ــا ن ــەب ــۆت ــە ه ــێ ــزی
سیاسی کارا و ،نەبۆتە ئەهرۆمی فشار بۆ سەر
ژننەویستان یا کوردنەویستان .ب ــەاڵم لەگەڵ
ئــەوەدا ئی رادە و ویستی ژن ــان هــەردەم ڕوو لە
هەڵکشانە و دەتوانم بڵێم کە ئیدی ژنان ڕێگا و
ڕێبازی خۆیان دیتۆتەوە.

ژماره788 :

5

30ی سەرماوەزی 20 _ 1399ی دێسامربی 2020

ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەبێ تێچووی

(تۆقاندنی کۆمەڵگا)

ئیسالمی قورستر بکا

دیالن هەردی

پێوەن دییەک کە لەسەر بنەمای توندوتیژی
بنیات نرابێ ،کار لە سەر جەستە و لەسەر
هەموو شت دەک ــا  :زۆر دەکــا ،دادەهێنێ،
دەشکێنێ ،وێ ــران دەک ــا؛ هەموو ئەگەرەکان
دادەخــا؛ کە واب ــوو جگە لە ناچاالکبوون ی
پەیوەندییەکە هیچیتر ناهێڵێتەوە ،ئەگەر
ڕووبــــەڕووی بەرگرییش بــوویــەوە ،هیچ
بژاردەیەک ی جگە لە دامرکاندنەوەی لەبەر
دەس تدا نییە”.
میشێل فوکۆ
میشێل فوکۆ پێی وایە“ ،هیچ دەسەاڵتێک بێ
بەرگری نییە” .ئەگەر بەرگری هەیە ،نیشانەی
ئەوەیە کە سووژەکانی دەس ــەاڵت ،گوێ ڕایەڵی
لــە دەســـــەاڵت ڕەت دەکــــەنــــەوە .س ــی ــاس ــەت و
ئــامــرازە زۆرەم ــل ــێ ــی ــەک ــان ــی دەوڵــــەت ،هەمیشە
ل ــەالی ــەن تـــەواوی کۆمەڵگەوە پەسند ناکرێن.
یەکێک ل ــە ف ــاک ــت ــەرەک ــان ــی پێناسەی دەوڵ ــەت ــی
مۆدێڕن ،بەکارهێنانی هێزە کە دەوڵەت بە تەنیا
لەدەست خۆی ناوە .بەاڵم دەوڵەتێکی تۆتالیتەر،
ئ ــەو ه ــێ ــزە ڕەوایــــە ب ــە ش ــێ ــوەی ــەک ــی ن ــادروس ــت
ب ــەک ــار دێ ــن ـێ و ب ــۆ س ــەرک ــوت ــی خ ــەڵ ــک کەڵکی
لێ وەردەگـــرێ .لە حکوومەتێکی تۆتالیتەردا،
هیچ چەشنە کۆنتڕۆڵێک بۆ سنووردارکردنی
س و ئاسایش ب ــوون ــی نییە و
هێزەکانی پۆلی 
ب ــۆ دان ــپ ــێ ــدان ــان و وەدەستهێنانی زان ــی ــاری لە
گ ــی ـراوان ،کەڵک لە ئەشکەنجە وەردەگ ــی ــرێ .لە
ڕێژیمە تۆتالیتەرەکاندا ،تاکەکان بەبێ ئەوەی
تاوانباربوونیان سەلمێندرابێ ،دەستگیر دەکرێن
و بە شێوەی تاک یان گ ــرووپ ،بەبێ دادگایی
کردن یان بە شێوەی دادگای یکردنێکی خێ را لە
شوێنی دەستگیر ک رانیان و بەبێ هەبوونی
ه ــەل ــی بــەرگــریکــردن ل ــە خــۆیــان ،ل ــە س ــێ ــدارە
دەدرێــــن .س ــزاک ــان ب ــە ش ــێ ــوەی ن ــاب ــەج ــێ و بە
گوێرەی کردەوەی تۆمەتبارانن.
بۆ هانا ئارێنت“ ،تۆتالیتاریزم ،شێوەیەکە لە
حکوومەت کە لەودا تۆقاندن بنەچەو پڕەنسیپی
ک ــار و ه ــەروەه ــا ک ــاراک ــت ــەری لۆژیکیی بیری
ئایدۆلۆژییە” .تۆقاندن لە ترساندن ج ــی ــاوازە،
چونکە ترساندن شتێکی کاتییە و زوو تەواو
دەب ــێ ،بەاڵم تۆقاندن بە ترساندنێکی ب ــەردەوام
دەگوتری کە کۆتاییەکەی دی ــار نیی ە و مرۆڤ
لە بازنەیەکی ترسدا زیندانی دەک ا و بەردەوام
ل ــەگ ــەڵ ـیدای ــە .ل ــە سیستەمێکی ت ــۆت ــال ــی ــت ــەردا،
سزاکان ڕێ کخ راون و بەشێوەی سیستەماتیک،
بە پێوەری گ ــەورە و بەبێ پڕۆسەی دادوەری

تۆتالیتەردا ١٠ ،تایبەتمەندیی زۆرەملێ هەن:
 )١ئاستێکی لە ڕادەبەدەر لە زۆرل ێکردن.
 )٢بەکارهێنانی زۆرل ێکردن لە دژی چین و
توێژەکانی کۆمەڵگە بە شێوەی گشتی ،بەبێ
ڕەچاوکردنی تایبەتمەندی.
 )٣ب ێنرخ بوونی پرۆسە یاساییەکان ،ڕواڵەتی
پڕۆسەکە و ئیمکانی بەرگری لە خۆ کردن لەو
کاتەدا کە سزایەک دەسەپێندرێ.
 )٤ئەخالقی ڕیاکاران ە و ئەو پڕوپاگەندایەی
کە دەوری دەدا.
 )٥پەرەسەندنی تۆقاندن بۆ سەر ئێلیتەکانیش.
 )٦پ ــەرەس ــەن ــدن ــی ب ــۆ ئ ــەن ــدام ــان ــی بنەماڵەی
ت ــۆم ــەت ــب ــار ،ت ــەن ــان ــەت ئ ــەگ ــەر دەستیشیان لە
تاوانەکەدا نەبێ.
 )٧سەرنجدان بە مەبەست و تایبەتمەندییە
ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی ــی ــەک ــان ــی تــۆمــەتــبــار ،ل ــە جیاتی
سەرنجدان بە کردەوەکانی.
 )٨ب ــەک ــاره ــێ ــن ــان ــی دامــــــەزراوە دەوڵ ــەت ــی /یا
حیزبییەکان ل ــە جیاتی ئ ــەوان ــەی ب ــە ڕواڵــەت
ک ــۆن ــت ــڕۆڵ ن ــاک ــرێ ــن(وەکــــوو ه ــێ ــزی ن ــی ــزام ــی)و
هەروەها قەبارە و ئاڵۆزیی ئەو دامەزراوانە.
 )٩ڕاودوونـــان ی ــان ب ــەرزب ــوون ــەوەی تۆقاندن
دوای جێگیر بوونو بەهێزبوونی ڕێژیم.
 )١٠بێبەشنەکردنی س ــەرۆک ــای ــەت ــی ــی هێزە
نیزامییەکان لە سیاسەتی سەرکوت.

بکەن ،واتە کەسێکی تەمەن  ١٥سااڵن ئەگەر
سزای لەسێدارەدانی بۆ دەرچ ــوو ،دەبێ لە ١٨
ساڵیدا لە سێدارە بدرێ ،بۆیە سێ ساڵ دەبێ
لە بەندیخانە چ ــاوەڕێ ــی م ــردن بێ (ل ــە ئێ ران،
تەمەنی بەرپرسیارەتی بۆ ســزادان بۆ کچان
لە  ٩ساڵییەوە دەست پ ێدەک ا و لە  ١٣ساڵی
جێگیر دەبێ ،بۆ کوڕانیش بەبێ دەس تپێکردن
لە  ١٥جێگیر دەبێ).
بەپێی ڕاپۆرتی سااڵنەی ڕێکخ راوی لێبوردنی
نێونەتەوەیی ،کۆمیتەی بەرگریی لە مافەکانی
مرۆڤ لە ئێ ران و ڕێکخ راوەکانی دیکەی داکۆکی
لە مافی م ــرۆڤ لە ساڵی  ١٩٨٠-١٩٧٩دا النی
کەم  ٤٣٨کەس لەسێدارە دراون .لە ساڵی ١٩٨١
دا  ٦٢٤کەس و لە نێوان ساڵەکانی  ١٩٨٢هەتا
 ١٩٨٥دا  ١٤٧٩٤ئێعدام کــراون کە کە بەشی
زۆری ئەو کەسانە لە ساڵی ١٩٨٢دا لەسێدارە
دراون .ژمــــارەی ئ ــێ ــع ــدامک ـراوەک ــان ل ــە ن ــێ ــوان
ساڵەکانی  ١٩٩٩-١٩٨٥هەر نەبێ  ١٢٢٨٠کەس
بووە و لە سااڵنی ٢٠١٩-١٩٩٩ـشدا  ١٠١٦٠کەس
ئێعدام ک راون.
هــــــەر بـــەپـــێـــی ئــــــامــــــاری ڕێــــکــــخــــراوە
نێونەتەوەییەکانی وەک ــوو کۆمیسیۆنی بااڵی
مافەکانی مرۆڤی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان،
ڕێکخ راوی چاودێری مافەکانی م ـ�رۆڤ(  )�Hu
)man Rights Watchو یەکیەتیی ئەورووپا،

ژوان لەنز لە پێناسەکردنی تۆتالیتاریزمدا،
تۆقاندن وەکــوو تایبەتمەندییەکی سەرەکیی
ئەژمار ناکا ،بە تایبەت لە ڕێژیمە جێگیرەکاندا،
ب ــەاڵم پێی وای ــە لە هەندێک ڕێ ــژی ـمدا ،تۆقاندن
یەکێکە لە تایبەتمەندییە گرنگەکان .پێناسەی
تۆقاندن بۆ ئەلکساندر دالین و جۆرج دەبڵیو
ب ــڕەس ــل ــۆوێ ــر ،بریتییە لــە “زۆرلــێــکــردنــی لە
ڕادەبـــــەدەر ،ل ــە الی ــەن ئۆرگانێکی دەس ــەاڵت ــی
ک و گرووپەکانی کۆمەڵگە
گشتییەوە لە دژی تا 
و هەڕەشەکردن و لەنێوبردنی خۆسەرانەی ئەم
یان ئەو تاکو گرووپە.

لە سەرەتای ساڵی ٢٠٠٠ـ ــەوە تاکوو ئێستا٩١ ،
مێرمنداڵ لە ئێ ران لە سێدارە دراون.
لەگەڵ ئ ــەوەش ــدا کە گوشاری نێونەتەوەیی
ل ــە ســەر ح ــک ــووم ــەت ــی ئ ــێ ـران ب ــۆ وەستاندنی
لەسێدارەدانی مێرمندااڵن لەئارادایە ،بەاڵم بەپێی
ڕاپۆرتی ڕێکخ راوی چاودێریی مافەکانی مرۆڤ،
ئێ ران هێشتا یەکێک لەو چوار واڵتانەیە کە سزای
ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی مێرمندااڵن تێیاندا جێبەجێ
دەک ــرێ و ،ڕێکخ راوی لێبوردنی نێونەتەوەیی
ڕای ــگ ــەی ــان ــدووە ک ــە ســزای ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی مێر
مندااڵن لە ئێ ران زیادی کردووە.
ت ــا ئێستا ،ئامارێکی ورد ل ــەس ــەر ژم ــارەی
لەسێدارە دراوان لە ئێ ران لە بەردەس تدا نییە،
بە تایبەت ژم ــارەی لەسێدارەدراوانی سیاسی،
چونکە زۆری ــن ــەی ئ ــەو ک ــەس ــان ــەی ل ــە سێدارە
دراون ،ل ــە شوێنێکی ن ــەزان ــدراودا ن ــێ ــژراون و
بنەماڵە و کەسوکاری قوربانییان نە چاویان
بە تەرمی ڕۆڵەکەیان دەکەوێ و نە بە شوێنی
ناشتنی دەزانن .هەندێک ڕێکخ راوو دامەزراوەی
ن ــاح ــک ــووم ــی وەکــــوو ک ــۆم ــی ــت ــەی ب ــەرگ ــری لە
مافەکانی مرۆڤ لە ئێ ران ،بە یارمەتیی ڕێکخ راوە
نێونەتەوەییەکانی بەرگری لە مافەکانی مرۆڤ،
ب ــەردەوام لە هەوڵی وەدەست خستنی زانیاری
لە سەر قوربانییانی لەسێدارە دراوانن لە ئێ ران.
هەندێک سەرچاوە ،ژم ــارەی لەسێدارە دراوان ــی
ئێ رانیان لە نێوان  ٦٠هەزار بۆ  ٨٠هەزار کەس
ن
بـــەراوردە کـــردووە ،ب ــەاڵم بەپێی ب ــەراوردک ــرد 
و ک ــۆک ــردن ــەوەی هەندێک ژم ــارەی پ ــڕشوب ــاو،
ژمــارەی لەسێدارە دراوان ــی ئێ ران بە زیاتر لە
 ٥٠هـــەزار کــەس بــــەراورد دەکـــرێ ک ــە ئەگەر
ژمارەی ئەو کەسانەشی لەگەڵدا بێ کە سزای
لەسێدارەدانیان بۆ دەرچووەو هێشتا لە سێدارە
نەدراون ،ژمارەکە لە  ٥٥هەزار کەس ت ێدەپەڕێ.
ئەگەر ژمارەی لە سێدارەدراوانی ئێ ران لە ماوەی
چل ساڵدا ،بە سەر دوو ماوەی بیست ساڵ یدا
داب ــەش بکەین( ،بڕوانە خشتە و گ ڕافیکەکان)
دەردەکــــەوێ ک ــە ل ــە ١٣٥٧ـــــەوە ت ــا ئێستا هیچ
گۆڕانکاریو کەمبوونەوەیەکی ئەوتۆ لە ژمارەی
لەسێدارەدراوان لە ئێ ران ڕووی نەداوە.

توقاندن لە ڕێژیمە تۆتالیتەرەکاندا کە بە ناوەندێت ی ئایدۆلۆژی
ئەنجام دەدرێ ،بەردەوام لە الیەن حکوومەت و الیەنگرەکانیەوە پاساوی
بۆ دەهێندرێتەوە .دەزگای دادوەری لەجیاتی کردەوەی تاکەکان ،مەبەست ی
تاکەکان سزا دەدا ،واتا تاکەکان بۆ کردەوەیەک سزا دەدرێن کە هێشتا
ئەنجامیان نەداوە ،چونکە حکوومەتی تۆتالیتەر ،لە جیاتی ئەوەی سەرنج
بداتە کا ر و کردەوەی تاکەکان ،سەرنج دەداتە بنەچەی کۆمەاڵیەتیی تاکەکان
ج ــێ ــب ــەج ــێ دەکــــرێــــن .ت ــوق ــان ــدن لـــە ڕێ ــژی ــم ــە
تۆتالیتەرەکاندا کە بە ناوەندێتی ئایدۆلۆژی
ت
ئەنجام دەدرێ ،ب ــەردەوام لە الی ــەن حکوومە 
و الیەنگرەکانیەوە پاساوی بۆ دەهێندرێتەوە.
دەزگ ــای دادوەری لەجیاتی ک ــردەوەی تاکەکان،
مەبەستی تاکەکان سزا دەدا ،واتا تاکەکان بۆ
کردەوەیەک سزا دەدرێن کە هێشتا ئەنجامیان
نەداوە ،چونکە حکوومەتی تۆتالیتەر ،لە جیاتی
ئەوەی سەرنج بداتە کار و ک ــردەوەی تاکەکان،
سەرنج دەدات ــە بنەچەی کۆمەاڵیەتیی تاکەکان.
لەو سیستەمانەدا ،دادگا ئاساییەکان سەربەخۆ
ن و ل ــە الیــەن ڕێ ــژی ــم ــەوە بەسیاسی ک ـراون
نی 
(واگنێر  ،)١٩٨٦بەاڵم بە پێچەوانە ،لە سیستەمە
ئ ــۆت ــۆری ــت ــەرەک ــاندا ،س ــەرب ــەخ ــۆی ــی نەریتیی
دادگاکان وەکوو خۆی دەمێنێتەوە ،هەرچەندە
لەوانی شدا پەروەندە سیاسییەکان دەبرێنە دادگا
نیزامییەکان.
ژوان لــەنــز پ ــێ ــی وایـــــە ،ل ــە سیستەمێکی

ئـ .لە سێدارە دان ،چەک ی تۆقاندن
بەپێی ڕاپۆرتی سااڵنەی ڕێکخ راوی لێبوردنی
نێونەتەوەیی ،لەسەر ژمارەی لەسێدارە دراوانی
جیهان کە بۆ ساڵی  ٢٠١٩ئامادە ک ـراوە ،ئێ ران
دوای واڵت ــی چ ــی ــن ،ب ــە دووهــــەم واڵت دێ کە
زۆرترین کەس تێیدا لە الیەن حکوومەتەوە لە
سێدارە دراوە .بەاڵم بەپێی ڕێژەی دانیشتووان،
ئێ ران یەکەم واڵتە ،چونکە ڕێژەی دانیشتووانی
واڵتــی چین ل ــە ی ــەک میلیارد و  ٣٨٦میلیۆن
کەس پێ کهاتووە ،کەچی ڕێژەی دانیشتووانی
ئێ ران نزیکەی ٨٠میلیۆن کەسە .بەپێی هەندێک
س ــەرچ ــاوەی نافەرمی ،ژمــارەی ئ ــەو کەسانەی
ســـزای ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی ــان ب ــۆ دەرچـــــووە و لە
چ ــاوەڕوان ــی جێبەج ێکردنی س ــزاک ــەدان٤٥٠٠ ،
کەسە ،کە بەشێکیان مێر منداڵن .تەنیا جیاوازی
لە نێوان پێگەیشتووانو مێرمندااڵن بە نیسبەت
سزای لەسێدارەدان ئەوەیە کە مێرمندااڵن دەبێ
تا تەمەنی  ١٨ساڵی لە بەندیخانەدا چاوەڕێ

پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەسەر کۆماری

٢٠ی سەرماوەزی ئەمساڵ (١٠ی دسامبری  )٢٠٢٠بەرامبەرە دەگەڵ
حەفتاودووهەمین ساڵڕۆژی ڕاگەیاندنی جاڕنامەی گەردوونیی مافەکانی
مرۆڤ کە ساڵی  ١٩٤٨لەالیەن کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە
پەسند کرا.
لە ساڵیادی پەسندکردن و ڕێزگرتنی ئهم بەڵگەنامە جیهانییە ک ه وهک
دێکیۆمێنتی کۆمافی بنهڕهتی بۆ دادپهروەری و یەکسانیی مرۆڤایەتی ناسراوە،
بهداخهو ه ئێستاش ل ه بەشی هــەرەزۆری واڵتانی جیهان مافهکانی مرۆڤ
پێشێل دهکرێن و هاتن و تەشەنەسەندنی ڤایرۆسی کۆرۆناش بەتایبەت
لەالیەن واڵتانی تۆتالیتەر و دیکتاتۆر وەک دەرفەتێک بۆ بەرتەسککردنەوەی
کۆمەڵگەی مەدەنی و سەرجەم ئازادییەکان کەڵکی لێ وەرگیراوە.
لە کوردستانی ژێر دەسەاڵتی ئێرانی داگیرکەر ،کوردەکان بە هۆکاری
ڕوانین و باوەڕی سیاسی ،عەقیدەتی و ئایینی ،لەبەر هەوڵدان بۆ پەرەپێدان
بە زمــان ،وێــژە و کولتووری نەتەوەیی؛ کۆمەڵەی قوتابی و خوێندکار،
کرێکار ،فەرمانبەر ،مامۆستا ،خانەنشینکراو و ...بە هۆی ناڕەزایەتی بە
ڕەوشــی خراپی ژیانیان ،بێکاری و نەبوونی دادپــــەروەری کۆمەاڵیەتی
سیاسی و ئابووری بەشیوازێکی پڕسووکایەتی سەرکوت دەکرێن ،دەگیرێن
و هێرشیان دەکرێتە ســەر .خۆپێشاندانە ڕەواکــانــی ئەم سااڵنەی دوایی
بەتایبەت خەزەلوەری  ٩٨میناکی ڕاستی و بەرچاوی ئەم سەرکوت و زوڵم
و زۆرییەیە کە بەبەراورد دەگەڵ باقی ناوچەکانی ئێران دەرحەقە بەگەلی
کورد زۆر زیاتر کراوە.
هێزە نیزامی و ئیتالعاتییەکانی کۆماری ئیسالمی ڕۆژانە لەبەرەچاوی
هەموو جیهان و بە ئاشکرا بە شێوەی نامرۆڤانە کۆلبەرانی بێتاوان ،بێکار
و بێدەرەتان لە ناوچە سنوورییەکان دەدنە بەر دەسڕێژی ڕاستەوخۆ و
هەڕەشە لە خەڵکی نیشتەجێی ئاواییەکانی سەر سنوور و مەڕداران دەکەن
شوێنی خۆیان چۆل بکەن و بەجێ بهێڵن.
هاوکات بە بەردەوامی الوانــی کورد پۆل پۆل بە تۆمەتی جۆراوجۆر
دەسبەسەر دەکرێن و ،زیندان و سێدارە و خۆکوژی وێڕای تەقینەوەی مین
ڕۆحی ژیان لە کۆمەڵگەی ئازادیخوازی کوردستانی داڕووشاندووە.
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران هەموو ئــەو ســەرکــوت و پێشێلکارییانە بە
شێوەیەکی پالن بۆ داندراو و سیستماتیک دەکا کە بە بەردەوامی لە پێوەندی
دەگەڵ ئەو پێشێلکارییانەدا ناوەندە داکۆکیکارە جیهانییەکانی مافی مرۆڤ
بڕیارنامەیان بە دژی ئێران پەسند کردوە و ڕەفتار و سیاسەتەکانی ئەم
ڕێژیمەیان مەحکووم کردووە.
کــۆمــاری ئیسالمی نــەک لەبەرچاوی خەڵکی واڵتــی ئــێــران ،بەڵکوو لە
ڕوانگەی نێودەوڵەتیشدا بە ڕێژیمێکی پێشێلکەری مافی مرۆڤ ناسراوە.
لە ماوەی چل و دوو ساڵەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا ،کۆڕی گشتی
نەتەوە یەکگرتووەکان جگە لە دوو ساڵ نەبێ ،هەموو ساڵێک بڕیارنامەی بە
دژی کۆماری ئیسالمی سەبارەت بە پیشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران
باڵو کردووەتەوە.
بەپێی ئامارەکانی نــاوەنــدی مافی مــرۆڤ بۆ ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
(چاونیوز) ،کۆماری ئیسالمی تەنیا لە ڕێگەی تێرۆرەوە هەتا کۆتایی ساڵی
 ١٣٩٨بە النی کەمەوە  ٣٧٩کەس لە ئەندامانی حیزبە کوردییەکانی لە نێوخۆ
و دەرەوەی کوردستانی شەهید کردووە .هاوکات  ٤٤٤ئەندام و پێشمەرگەی
حیزبی دێموکرات کە ناویان الی ناوەندی مافی مــرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تۆمارکراوە لە سەرەتای شۆرشەەوە هەتا ساڵی  ١٣٩٧بەتاوانی
ئەندامەتی لەو حیزبە لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران لەسێدارە داوە.
لە ساڵی  ١٣٩٠هەتا سێپتامبری  )١٣٩٩( ٢٠٢٠ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی
مرۆڤی کــورد توانیویانە شوناسی  ٥١٤کەسی مەدەنیی کــورد بە ناو و
نیشانەوە تۆمار بکەن کە بە هۆکاری جۆراوجۆر لەسێدارە دروان .هەر
لە ماوەی ئەو دە ساڵەدا  ٦٩٦٦کەس لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە بە
تۆمەتی جۆراوجۆری وەک چاالکیی ژینگەیی ،ئەدەبی ،سیاسی ،مەدەنی،
مەزهەبی و ،ئەندامەتی لە حیزبە کوردییەکانی دژبەری نیزام و ...دەسبەسەر
کــراون کە لە کۆی گشتی ئەمانە  ١٣٣٧کەسیان زیاتر لە  ٥هــەزار ساڵ
زیندانیان بەسەردا سەپاوە .هەر لەو دە ساڵەدا  ٣٧٦کەس لە کوردستان بە
هۆکاری تەقینەوەی مین بریندار یان کوژراون ١٣٨٤ ،کۆڵبەر لەو دەساڵەدا
کوژراون و بریندار بوونە ( ٤٨٥کۆڵبەر کوژراون و  ٨٩٩کەسیشیان بریندار
بوون) کە  ٢٢کەس لەو کۆڵبەرانە تەمەنیان ژێر  ١٨ساڵ بووە .تەنیا لە
سەرەتای ساڵی  ١٣٩٩هەتا ١٩ی سەرماوەز (٨مانگ و  ١٩ڕۆژ)  ١٣٣کەس
لە کوردستان لەبەر هەژاری ،بێکاری و کێشەی دەروونی و خێزانی بەڕێگای
جۆراوجۆر کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێناوە کە نیوەی زیاتریان ژن بوون.
ئەم ئامارانەش تەنیا بەشێکێ ئاشکرا لە دۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانن
کە ناوەندەکانی داکۆکاری لە مافی مرۆڤی کوردستان توانیویانە تۆماریان
بکەن.
لەم ڕۆژەدا بە گرنگی دەزانین داوا ل ه ههموو ناوەندە جیهانییەکانی
پــارێــزەری مافی مــرۆڤ و بهتایبهت نــاوەنــدی بڕیار لە واڵتانی ئــازاد و
دێموکراتیکی پڕکاریگەری جیهانی بکەین کە کێشەکانی کۆماری ئیسالمی
لەگەل کۆمەڵگەی جیهانی تەنیا لە چاالکییە ئەتۆمی و مووشەکییەکانی ئەم
ڕێژیمەدا نەبینن .ئەم ڕێژیمە جیا لە هەوڵی بەردەوامی بۆ ناسەقامگیری
لە ناوچە و جیهاندا ،کۆمەڵگەی ئێران و خەڵکی واڵتی بە بارمتە گرتووە
و چــاوەڕوانــیــی ئــەوە لە ناوەندەکانی بڕیار لە دنیا دەکــرێ کە وێــڕای
هەڵوێستوەرگرتن لە بەرامبەر جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی و پێشێلکرانی
مافی مرۆڤ لە ئێران ،لە هەمبەر سیاسەتی دژە کورد و ئاکاری هۆڤییانەی
هێزە نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران دەرحەق بە گەلی کورد بێدەنگ
نەبن .بێگومان هەتا تێچووی ئەم سیاسەت و ڕەفتارە نامرۆڤانەیە لەسەر
کۆماری ئیسالمی قورس نەوەستێ ،ڕێژیم نەک لەسەریان بەردەوام دەبێ،
بگرە ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران لەوەش خراپتر دەبێت.
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
٢٠ی سەرماوەزی ١٠( ١٣٩٩ی دێسامبری )٢٠٢٠
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یادێک لە دایکی ئااڵ و
عەبدول کەرباسی
پاشی نزیک بــە چــوار ســاڵ لــە داگیرکردنی
باکووری ئێران لە الیەن هێزەکانی سۆڤییەتەوە
کە ئازەربایجان و بەشێکی باکووری ڕۆژهەاڵتی
کوردستانیشی دەگرتەوە ،لەو ماوەیەدا کۆمەڵەی
ژیــانــەوەی کــورد (ژ ک) توانی ببێتە هێزێک و
ئارامی و ئەمنیەتی زۆربەی ناوچەکانی موکریان
بپارێزی .دەسەاڵتی پاشایەتی ڕەزاخانی میر پەنج
برایم قەزاق
لە زۆر جێگا هەڵ وەشاوە و لە شاری مەهاباد
تەنیا بنکەیەکی شارەبانی کە چەند پۆلیسێکی لێ مابوو کە ئااڵیەکی
ئێران لە سەربانی ئەو ئیدارەیە هەڵدرابوو.
ڕۆژی ٢٥ی گەالوێژی  ١٣٢٤کۆمەڵەی ژ ک دوای سێ ساڵ لە
دامەزرانی بەڕەسمی لە کۆبوونەوەیەکدا ناوی خۆی گۆڕی بە حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان .ئەندامانی حیزبی زۆر چاالکانە و ئازایانە
توانییان هەموو کاوباری ئیداری نێو شاری مەهاباد بە دەستەوە
بگرن و لە بەرەبەیانی ڕۆژی  ٢٦ی سەرماوەزدا بە چەکەوە هێرش
بکەنە سەر بنکەی شارەبانی و پاشی تەقەیەکی کەم ،دەستی بە سەر
دابگرن و ئااڵی کوردستان لە سەر بانی ئەو ئیدارەیە بەرز کەنەوە.
لەو تەقە و لێکدانەدا بەداخەوە الوێــک شەهید دەبــێ ،بــەاڵم لە نێو
شەقامدا چەند هەزار کەس بە چەپلەڕێزان و درۆشمی بژی پێشەوا و
بژی کورد وکوردستان پێشوازییان لەو الوە تێکۆشەر و قارەمانانە
کرد کە بۆ یەکەم جار ئااڵی کوردیان لەو شارە هەڵدا.
لە درێژەی بابەتەکانی مێتینگی  ٢٠هەزار کەسی لە ٢ی ڕێبەنداندا
ڕۆژنامەی کوردستان پاش ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان یادی
“عەبدول کەرباسی” دەکا.
بەپێی ئــەو ڕاپــۆرتــەی لــە ژمـــارە ١١ی ڕۆژنــامــەی کوردستان
٤شەممە١٧ ،ی ڕێبەندانی ١٣٢٤دا هاتووە  ،ئەو گەنجە تێکۆشەرە
لە ٢ی ڕێبەندانی  ١٣٢٤کاتێک پێشەوا قازی دەچێتە سەر سەکۆ و
ئێعالنی جمهوورییەت دەکا و پاش تەواو بوونی نوتقی جەنابی پێشەوا
کە لە تریبوون دەیەوێ بێتە خوارێ؛ عەبدول کەرباسی -کە ڕۆژی
هەڵکردنی ئااڵدا گایەکی بە سەد تمەن کڕیبوو و لە بەرامبەر ئااڵدا
کردبوویە قوربانی -کە بە چەکەوە لە پشت تریبوون ڕاوەستابوو،
شانی دانەواند کە جەنابی پێشەوا پێی لەسەر شانی دانێ و بێتە
خوار .عەبدول کەرباسی ،ئەو گەنجە نیشتیمانپەروەرە لەنێو ئاپۆرای
چەند هەزار کەسیدا و بە قوربانیکردنی گایەک لە ڕێی بەرزکردنەوە
و شەکاوەڕاگرتنی ئــااڵی پیرۆزدا نیشانی دا سەر و ماڵی دەکاتە
بەردەبازی ڕێگای ئااڵ و کۆماری کوردستان.
عــەبــدول کەرباسی کــوڕی بابا عــەلــی ،کــوری خەلیلبەگ خانی
دەرویش ناسراو بە خەندەڕیشە کە بە ڕەچەڵەک لە تایەفەی باریکە و
دەگەڕێتەوە بۆ سەر بنەماڵەی ناسراوی موکریان بداق سوڵتان.
عەبدول ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف بووە و هەر لەو سەروبەندەدا
شەوانە الوانــی مەهابادی ئەمنیەتی شەوانەی نێوشاریان بەعۆدە
گرتووە کە ئــەو یــەک لــەوان بــووە .هەستی نیشتیمانپەروەری و
خۆشەویستی بەرانبەر هەڵکردنی ئااڵی کوردستان ئەو تازەالوە بەو
قەناعەتە دەگەیەنێ بۆ ئااڵ دەبێ سەدەقە بدا و قوربانیی بۆ بکا ،هەر
بۆیەشە گایەک دەکرێ و بەرانبەر ئەو عیمارەتەی ئااڵی لەسەر هەڵ
کراوە؛ وێرای چەپڵە ڕێزان و بژی کورد و کوردستان گایەکە دەکاتە
قوربانی .
عــەبــدول کــاڕێــژدار بــووە ،تەنانەت تێئاتری دایکی نیشتیمان لە
حەساری کارێژەکەیدا پێشان دەدرێ .ئەو لە بنەماڵەیەکی خۆشناو و
خاوەن ڕابردوویەکی دوور بووە ،خۆشەویستیی بۆ جەنابی پێشەوا
قازی لە دووی ڕێبەنداندا بە باشی دەر دەکەوێ .لەو کاتەی جەنابی
پێشەوا دەیــەوێ لە سەکۆ بێتە خــوارێ  ،کوڕ دەبێتەوە تا جەنابی
پێشەوا القی لەسەر پشتی دابنێ ،کە هەڵبەت پێشەوا ئەم ئیزنە بە
خۆی نادا.
هەر بەو بۆنەوە جێگای خۆیەتی یادێک لە دایکی ئااڵی کودستان
 ،دایــە فاتمەی مەناف حوسێنی ،خێزانی مــەرحــووم ئاغای کەریم
ئەحمەدەین ،وەزیری پۆست و تێلگرافی کۆماری کوردستان بکەینەوە
کە ئەمساڵ کۆچی دوایی کرد .خاتوونێک کە بە دایکی ئااڵی کوردستان
ناسراوە و بە دەست و پەنجە زێرینەکانی ئەو ئااڵیەی چنیوە .
٢٦ی سەرماوەز ڕۆژێکی پرشنگدار و لەبیرنەکراوە ،هەر بۆیە
پاش ڕووخانی دەسەاڵتی پاشایەتی و خەباتی شێلگیرانەی حیزبی
دێموکرات و قارەمانەتیی هێزی پێشمەرگە ،لە ساڵی  ١٣٦٣کۆمیتەی
ناوەندی حیزب بریاری دا ئەو ڕۆژە بە ناوی ڕۆژی پێشمەرگە ناو
بنرێ .هەر بەو بۆنەوە لە سەرماوەزی ساڵی ١٣٦٣دا یەکەم ئۆرگانی
٢٦ی سەرماوەز چاپ و باڵو کراوە .
بێشک هێزی لە شکاننەهاتووی پێشمەرگە شایەنی زۆر ڕێزگرتنە
و ئەو شانازییەش هەر بۆ پێشمەرگە دەگەڕێتەوە کە پارێزەری ئااڵی
کوردستان ،وەک شکۆ و سیمبولی خەباتی شوناسخوازیی کوردە.
ساڵو لە پێشمەرگە
ساڵو لە شەهیدانی حیزب و گەل
دایکی ئااڵ و عەبدول کەرباسی ڕوحیان شاد و یادیان بەخێر بێ.

مافی مرۆڤ لەژێر پۆستاڵی ڕەشی
کۆماری ئیسالمییدا
ڕۆژی چ ــوارش ــەم ــم ــە ٢٦ی س ــەرم ــاوەز ،بۆ
جارێکی دیکە ڕێژیمی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی
ئێ ران لە کۆڕی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان
ب ــەه ــوی لەژێرپێنانی زەق و بێبەزەیانەی
مافی م ــرۆڤ لە ئێ ران لە هەموو ب ــوارەک ــاندا
محکووم ک را .ئەوە یەکەمجار و بەدڵنیاییەوە
هەتا کۆماری ئیسالمی لە دەس ــەاڵتدا بمێنێ
کۆتا ج ــار نابێ کە ئ ــەو ڕێژیمە دژی گەلی
و ســـەرەڕۆیـــە لــەالیــەن ڕێ ــک ــخ ـراوی ن ــەت ــەوە
ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان و ڕێ ــک ــخ ـراوەک ــان ــی دی ــک ــەی
داکۆکی لە مافی مرۆڤ مەحکووم دەکرێ .ئەو
مەحکوومکردنانە ئەگەرچی تەعبیر لە بوونی
نیزامێکی دیکتاتۆر و زەوتکەری مافی مرۆڤ
ل ــە ئ ــێ ـراندا دەکـــەن ،ب ــەاڵم ل ــەگ ــەڵ ئ ــەوەشدا
ن ــەک ه ــەر نەیانتوانیوە دۆخــی مافی م ــرۆڤ
لە ئ ــێ ـراندا باشتر بکەن و ڕێژیم لە ڕەوت ــی
لەژێرپێنانی ماف و ئازادییەکانی گەالنی ئێ ران
خاو بکەنەوە بەڵکوو هەتا هاتووە ،زەخت و
گوشاری دامودەزگا داپڵۆسێنەرەکانی کۆماری
ئیسالمی بۆ س ــەر کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران،
بەتایبەت چاالکانی سیاسی و مەدەنی و ژنان
و بەگشتی خەڵکی وەزاڵ ــەه ــات ــووی ئێ ران و
کوردستان زیادی کردووە و مافیای دەسەاڵت،
واڵتی ئێ رانی بە یاسا و ڕێسا داسەپاوەکانی
خۆی و کردەوە و ڕەفتارە سەرکوتکەرەکانی لە
مەنگەنە ناوە.
ڕنگە ئێ رانی ژێردەسەاڵتی ئاخوندەکان لە
دەگەمەن ئەو واڵتە دیکتاتۆرلێدراوانە بێ کە
لە تەواوی ڕەهەندەکاندا ،زۆربەی هەرە زۆری
ماددە و بەندەکانی جاڕنامەی جیهانیی مافی
م ــرۆڤ ــی ن ــەت ــەوە یەکگرتووەکانی ب ــە شێوەی
سیستماتیک و بەناو یاسایی لە ئێ راندا لەژێر
پێ ناوە و هەموو ساڵی پەڕاوی مافی مرۆڤی
کۆماری ئیسالمی بۆ ساڵێکی دیکە بەک راوەیی
دەمێنێتەوە .ڕاستە مێژووی هاوچەرخ نیشانی
داوە ڕێژیمە ئیدیۆلۆژی و تۆتالیتێرەکان دژی
دێموک راسی و ماف و ئازادییە سیاسییەکانی
خەڵکی بوون و هەرچەشنە دەنگی ناڕەزایەتی
و هەڵوێستی دژ بە خۆیان سەرکوت کردووە،
بەاڵم ئ ــەوەی لە سەردەمی کۆماری ئیسالمی
خەڵکی ئێ ران چێشتوویانە و ئێستا دەبیندرێ،
ت ــەن ــی ــا دەکـــــرێ ب ــڵ ــێ ــن ل ــە ت ــاق ــم ــی تالیبانی
ئەفغانستان و دەسەاڵتی ڕەش و جەهالەتی

و ئازاردا ک ــوژراون ،یان لە نێوخۆ و دەرەوەی
واڵت تێڕۆر ک ــراون .ئێعدامەکانی سەرەتای
هاتنە سەرکاری ڕێژیم لە تاران و شارەکانی
دیکەی ئێ ران و کوردستان بە دەستی چەپەڵی
خەڵخاڵی و هێزە سەرکوتکەرانی ،کوشتنی
ه ــەزاران زیندانیی سیاسی لە بەندیخانەکان
کە چڵەپۆپەکەی کوشتاری زیندانیان لە ساڵی
 ١٣٦٧بوو و هەروەها تێڕۆری سەدان کەس لە
دژبەرانی کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی واڵت کە
لەو نێوەدا حیزبی دێموک رات بە شەهیدبوونی
دو ڕێبەری هەڵکەوتووی و س ــەدان ک ــادر و
پێشمەرگەی ئازا پشکی سەرەکیی پی دەبرێ،
ل ــەو ج ــی ــن ــای ــات ــان ــەن ک ــە ه ــی ـچک ــات لەتەوێڵی
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ناسڕێنەوە.
هەر لەماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا کۆماری
ئیسالمی لــەبــەرچــاوی واڵتــــان و ب ــی ــروڕای
گشتی جیهان ب ێگوێدان بە داواک ــاری ــی زۆر
الیەن و دەوڵەت و پارێزەرانی مافی مرۆڤ بە
شێوەیەکی زۆر درندانە چەندین جینایەتی
خوڵقاندووە کە لەسێدارەدانی کتوپڕی مستەفا
سەلیمی ،زیندانی سیاسی ک ــورد ل ــە سەقز
و نەوید ئەفکاری وەرزش ــک ــاری جیهانی لە
زۆرانبازی لە شی راز و ڕفاندنی ڕوحوڵاڵ زەم
بەرپرسی سایتی “ئ ــام ــەدن ــی ــوز” ل ــە ع ــێ ـراقڕا
بۆ ئێ ران و لە س ــێ ــدارەدران ــی لەچەند ڕۆژی
ڕابردوودا لەو کردەوە قزێون و جینایەتکارانەن.
جگە ل ــەوەش لەسێدارەدانی زەم لە ڕاست یدا
تۆڵەسەندنەوەیەک بوو لە ڕۆڵی کارای سۆسیال
میدیا کە دەورێکی ئێجگار کاریگەریان هەبوو
لە سەرهەڵدان و پەرەپێدانی ناڕەزایەتییەکانی
بەف رانباری  ٩٦و خەزەڵوەری ٩٨ی هەتاوی،
ه ــەروەه ــا ل ــەق ــاودان ــی گ ــەن ــدەڵ ــی و سیاسەتە
چ ــەوت ــەک ــان ــی ئ ــەم ڕێ ــژی ــم ــە .ب ــەمج ــۆرە رێژیم
ویستی تێچووی چاالکی میدیایی و ڕاگەیاندن
لە دژی خ ــۆی بۆ چاالکانی ئ ــەم ب ــوارە بباتە
سەرێ .ڕێژیمێکی ڕووهەڵمااڵو کە هیچ شەرم
و شکۆیەک ناناسێ و بە بەرچاوی خەڵکی
جیهان و دەوڵەتان ،دژبەرانی خۆی دەڕفێنی
و پاش ئەشکەنجە و ئازارێکی زۆر ناچاریان
دەکا لە بەرچاوی کامێ ڕاکان و لە تەلەویزیۆندا
دان بە تاوانی نەکردوویان دابنێن و بەوەش
بەڵگەی لەسێدارەدانی خۆیان ئیمزا بکەن.
تەلەویزیۆنێک کە لەژێر دەسەاڵتی خامنەیی

داعەشدا بەرچاو کەوتووە.
ڕێژیمێک ک ــە ل ــە ب ــن ــەڕەتدا ب ــە کوشتنی
بــەکــۆمــەڵ و ل ــەس ـــێ ــدارەدان ــی ن ــەی ــاران ــی و
قەاڵچۆکردنی حیزب و ڕێکخ راوە سیاسییەکان
پێگەی دەسەاڵتی خۆی داسەپاند و ،لە ماوەی
چوار دەیەی ڕابردوودا لە هیچ کردەوەیەیەکی
ن و توێژەکانی
دژیگەلییانە لە هەمبەر چی 
گ ــەالن ــی ئ ــێ ـران خ ــۆی ن ــەپ ــاراس ــت ــووە و ئێ رانی
گەیاندووەتە ئاستیک کە بووەتە زیندانێکی
گەورە بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی داماو و وەزاڵەهاتوو.
ه ــەرب ــۆی ــەش دەب ــی ــن ــی ــن ه ــەم ــوو ڕێ ــک ــخ ـراوە
مافپارێزەکان ئەو ڕێژیمە مەحکووم دەکەن و
لەژێرپێنانی مافی مرۆڤ لەقاو دەدەن.
هیچ دوور لە ڕاستی نییە ئەگەر بڵێین لە
زیاتر لە چوار دەیە دەسەاڵتی ڕەشی کۆماری
ئیسالمی یدا بەدەیان هەزار لە دژبەرانی ئەو
نیزامە جینایەتکارە بە شێوەی جۆراوجۆر لە
بەندیخانە دیار و نادیارەکان لەژێر ئەشکەنجە

دایە و بەکردەوە بووەتە زمانحاڵی باڵی زاڵ
بەسەر دەس ــەاڵت و سپای پاسدارانی ڕێژیم
و هاوکارە لەگەڵ ناوەندە ئەمنییەتییەکانی
ڕێژیم.
لەحالێکدا لە واڵتانی پێشکەوتوو دژایەتی
لەگەڵ دەسەاڵت و نووسینی بابەتی ڕەخنەگ رانە
لەسەر بەڕێوەبەرانی واڵت و هەوڵدان بۆ گۆرینی
دەوڵەت و دەسەاڵت زۆر ئاسایی و ڕێگە پێدراوە،
لە ئێ رانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی یدا
هەرچەشنە دژایەتی لەگەڵ دەسەاڵت ،بەواتای
دژایەتییە لەگەڵ خ ــودا و سزاکەشی زیندان
و لەسێدارەدرانە و لەو پێناوەدا بۆ سزادانی
نەیارەکانیان هەموو ڕێگەکان ،تەنانەت فێڵ و
درۆ و ڕفاندنیش ئیزنپێدراوە .ڕفاندنی ڕوحوڵاڵ
زەم لە فڕۆکەخانەی بەغدا لە عێ ڕاق لەالیەن
دەس ــت و پێوەندییەکانی کۆماری ئیسالمی
لەو واڵت ــە و ماوەیەک لەمەوبەریش ڕفاندنی
“حەبیب ئەسیوەد” چاالکی سیاسیی عەرەب

ڕەزا محەممەدئەمینی

لە ئیستانبوڵی تورکیە تەنیا دوو نموونەن
لە کردەوەکانی ڕایەڵە نەهێنییەکانی کۆماری
ئیسالمی لە دەرەوەی واڵت .هەر لەپێوەندی
لەگەڵ ئەو چاالکانە ،دەوڵەتی تورکیە ڕایگەیاند
کە  ١١کەسی دەسبەسەر کردووە کە ناوب راویان
ڕادەس ــت ــی ئێ ران کــردووە و ئەندامی ڕایەڵەی
تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمین.
لەژێرپێنانی مافی مرۆڤ لە ئێ راندا تەنیا
لەڕووی سیاسییەوە نییە و ئەوە تەنیا گەالنی
بێبەشک راوی ئێ ران وەک گەلی کورد نین کە
لە ماف و ئازادییە سروشتییەکانیان بێبەش
کــراون و ئ ــازادی ــخ ــوازان و تێکۆشەرانیان لە
بەندیخانەکان ئەشکەنجە دەدرێن و دەکوژرێن؛
ئەوە تەنیا کۆڵبەرانی کورد نین کە بە ناچاری
بۆ گوزەرانی ژیانیان ڕوو لە سنوورەکان دەکەن
و لەالیەن جینایەتکارانی کۆماری ئیسالمییەوە
“کەوکوژ”ی دەدرێنە بەر دەستڕێ ژ .ئەوە تەنیا
چاالکانی سیاسی و نەیارانی کۆماری ئیسالمی
نین کە بە ت ــاوان ــی ئ ــازادی ــخ ــوازی و دژایەتی
لەگەڵ سیاسەتەکانی خامنەیی و کۆماری
ئیسالمی لە چاڵەڕەشەکانی سپای پاسداران
و وەزارەتـــــی ئیتالعاتی ڕێ ــژی ــم ئەشکەنجە
دەدرێ ــن و بە زیندانی درێژخایەن مەحکووم
دەکرێن؛ لە ڕاست یدا کۆماری ئیسالمی خەڵک
و خاکی ئێ رانی بەبارمتەگرتووە و بە ناوی
دین و شەریعەت دەسەاڵتی نوێنەرانی خودا،
دواک ــەوت ــووت ــری ــن و توندوتیژترین یاساکان
بەسەر گەالنی ئێ راندا دەسەپێنێ .خەڵکی ئێ ران
تەنانەت لە ژیانی ڕۆژانەیان و لە چوارچێوەی
م ــاڵ ــەک ــان ــی ــش ــی ــاندا ئـــازاد نین و ب ــە ت ــرس ــەوە
هەڵسوکەوت دەکــەن .نیوەی کۆمەڵی ئێ ران،
واتە ئافرەتان بە شێوەی یاسایی ستەمیان لێ
دەکرێ و لە زۆر لە مافە سەرەتاییەکانی باو لە
جیهانی ئازاد ،وەک شێوەی جلوبەرگ و می رات
و م ــووزی ــک و هەڵبژاردنی ش ــێ ــوەی ژیانیان
بێبەش ک ـراون .دەی ــان چاالکی پارێزەی مافی
ژنان و مندااڵن لەبەندیخانەکان لەژێر گوشاری
هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی دان
و ه ــەڕەش ــەی کوشتن و دەرم ــان ــداوک ــردن ــی ــان
ل ــەس ــەرە .چاالکانی کرێکاری ،فەرهەنگی و
مەدەنی و بەگشتی هەموو بوارەکانی کۆمەڵ
لەالیەن دەس ــەاڵت ــەوە زەختیان لێ دەک ــرێ کە
دەبێ لە چوارچێوەی بەرتەسک و پەسندک راوی
دەســەاڵتــدا بجووڵێنەوە و هێڵەسوورەکان
نەبەزێنن ،ئەگینا چارەنووسیان زی ــن ــدان و
کۆتوبەندە.
بـــێگـــومـــان مـــەحـــکـــوومکـــرانـــی ک ــۆم ــاری
پەتوسێدارە لەالیەن ک ــۆڕی گشتیی نەتەوە
یەکگرتووەکان زۆر ب ــاش و بەجێیە ،دی ــارە
واڵتــانــی ئ ــورووپ ــای ــی ــش ل ــەژێ ــر ک ــاری ــگ ــەری ــی
لەسێدارەدرانی نەوید ئەفکاری و ڕوحوڵاڵ زەم
شێلگیرتر لە پێشوو ئەو کردەوانەی کۆماری
ئیسالمییان مەحکووم کردووە ،بەاڵم کێشەکە
ل ــەودای ــە ب ــۆ ه ــەوس ــار ک ــردن ــی ئ ــەو ڕێژیمە و
کەمکردنەوەی ئازاری لەژێرپێنانی مافی مروڤ
لەسەر کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران بەتەنیا بەو
مەحکوومکردنانە بڕ ناکا و لە ڕاست یدا بەبێ
ئەوەی واڵتە زلهێزەکان گوشاری بەکردەوە و
زیاتر لە پێوەندی لەگەڵ مافی مروڤ لە ئێ راندا
نەخەنە سەر ئەو ڕێژیمە ،کۆماری ئیسالمی
ب ــەوپ ــەڕی ڕووه ــەڵ ــم ــااڵوی و ش ــوورەی ــی ،خۆ
لەبەرپرسایەتی ئەو جینایەتانە دەدزێتەوە.
ئـــەوەیـــە ت ــاب ــل ــۆی ــەک ــی ڕەش ل ــە ئ ــێ ـران ــی
ژێ ــر دەس ــەاڵت ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی و چەند
نموونەیەکی بچووکن لە کردەوەکانی خامنەیی
و مافیای زاڵ بەسەر دەسەاڵتدا .بەدڵنیاییشەوە
هەتا کۆماری ئیسالمی لە ئێ راندا لەسەر کار
بێ ،دۆخی مافی مرۆڤ ڕۆژبە ڕۆژ خ راپتر دەبێ
و کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران ڕووی ئاسوودەیی
بە خۆیانەوە نابینن.
***
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دەسکەوتی ترامپ لە پێوەندیی لەگەڵ ئێراندا
نەیشنال ڕیڤیو – ڕیوئەل مارک گەرێشت و ڕەی تاکیە

و :کەماڵ حەسەنپوور

لە نێو پڕ شانازییترین دەسکەوتەکانی دۆنالد
ت رامپ وەک س ــەرۆک کۆمار ،کشاندنەوەی واڵتە
یەکگرتووەکان لە بەرجام واتە ڕێ ککەوتنی سەرۆک
کۆماری پێشوو لەگەڵ ئێ ران لە پێوەندی لەگەڵ
بەرنامەی ناوکیی ئ ــەو واڵت ــە ب ــوو .بوێ رانەترین
هەنگاوی ماوەی سەرۆککۆمارییەکەشی ،بڕیاری
کوشتنی قاسم سولەیمانی ،ف ــەرم ــان ــدەی سپای
قــــودس ،ه ــێ ــزی تایبەتیی دەرەوەی واڵت ،لقی
تێرۆریستیی سپای پ ــاس ــداران ،لە فڕۆکەخانەی
بەغدا بوو.
ســــەرۆک کــۆمــار تــرامــپ دەیــەویــســت ع ــێ ـراق
ج ـێ بهێڵێ و ،ل ــەگ ــەڵ ئ ــەوەش ــدا مەترسیی تۆڵە
ئ ــەس ــت ــان ــدن ــەوە و ئ ــەرکوەئ ــەس ــت ــۆگ ــرت ــن ــی زی ــات ــری
ویالیەتە یەکگرتووەکانی بە کوشتنی ژەن ڕاڵێک
ق ــب ــووڵ ک ــرد ک ــە ل ــەوان ــەی ــە دوای ئ ــوس ــام ــە بین
الدن ،نەخشەداڕێژی کوژرانی زۆرترین ژم ــارەی
ئەمریکاییەکان بوو.
لـــەگـــەڵ ئــــەوەشــــدا ،بـــە ک ــەڵ ــک وەرگــــرتــــن لە
پێوانەی خودی ت رامپ بۆ سەرکەوتن ،سیاسەتی
ب ــەڕێ ــوەب ــەرای ــەت ــی ــی ــەک ــەی ب ــەران ــب ــەر ئــێــران ،وات ــە
زی ــادک ــردن ــی زەختی ئ ــاب ــووری تا تــاران ملکەچی
ڕێ ککەوتنێکی باشتر دەبێ ،شکستی هێنا .ئەوە لە
پێشدا دیار بوو کە هەر وا دەبێ :هیچ ڕێ ککەوتنێکی
“باش” لە گەڵ دەوڵەتێکی شۆڕشگێری ئیسالمیی
نــاکــرێ و نــابــێ .ه ــەر جـــۆرە س ــازان ــێ ــک ــی نــوێ،
یــان ڕێ ککەوتنێکی دوای ئ ــەوی پ ــێ ــش ــوو ،وەک
بەرجامی لێ دێ .کۆتاییەکەی ئەوە دەبێ کە تاران
ویالیەتە یەکگرتووەکان ناچار دەک ــا لە ڕێگای
سووککردنی ئابلۆقەکانەوە چەند میلیارد دۆالر
س ــوودی پێ بگەیەنێ ،کە حکوومەتە ئایینییەکە
و ئیمپریالیزمەکەی پێ پتەو بکا ،لە کاتێ کدا کە
دەس تڕاگەیشتنی ڕێژیم بە چەکوچۆڵی ناوکی
کەمێک وەدوا دەکەوێ .ئەوە بۆیە بەڕێوەبەرایەتیی
ئۆباما خۆی لە زیادکردنی بەرنامەی کۆنترۆڵی
مووشەکی بالیستیک بە بەرجامەوە بوارد :ڕێبەری
گەورەی ئێ ران ،عەلی خامنەیی ،و سپای پاسداران
هەرگیز ئەوەیان قبووڵ نەدەکرد .بە هەمان شێوە
هەر ج ــۆرە سیستەمێکی لێکۆڵینەوە کە ل ــەوێدا
پشکێنەرانی خۆرئاوایی بتوانن بۆخۆیان بە کردەوە
سەردان بکەن ،چ بگا بە پشکنینی بنکەکانی سپای
پاسداران کە لەوێ ئاشک را بووە یان گومان دەکرێ
توێژینەوەی ناوکی ی ــان مووشەکیی بالیستیک
بەڕێوە دەچێ .گەشەپێدانی مووشەکی دوورمەودا
و خــاوەن توانایی هەڵگرتنی ک ــاوی ن ــاوک ــی ،کە
زیاتر لە دوو دەیەیە لە الیەن سپای پاسدارانەوە
پێشترێتی پێ دەدرێ ،ئام رازی پێویست دەداتە
دەسەاڵتدارانی ئێ ران تا ڕکەبەرەکانیان لە ناوچە و
ئەوالتریش کۆنترۆڵ بکەن ،هەڕەشەیان لێ بکەن
و بیانترسێنن .ئەوە شتێکە کە ئێ ران دەستی لێ
هەڵناگرێ.
سیاسەتی ت رامپ بەرانبەر بە ئێ ران بژارک راو
و ناڕێکوپێک بـــووە و ئـــەوە ئ ــاش ــک ـرا دەکـــا کە
ناچارکردنی ئابووری لە پێش کۆنتڕۆڵکردنەوە
بووە .کۆنتڕۆڵکردن ست راتێژییەکی پشوودرێژی
گۆڕینی ڕێژیمە .زەختی لێب ڕاوانە و پاشەکشە
پێکردن ،قەی رانی ڕەوایــی کۆماری ئیسالمی ،کە
زۆر جار بۆتە ناڕەزایەتیی بەرباڵو ،چڕتر دەکا
و ئەگەری تێکشکانی سیستەمەکە زیاتر دەبێ.
بێگومان ت ـرام ــپ هیچ ئارێشەیەکی ئەخالقیی
ل ــەب ــارەی جێبەجێ کردنی ئ ــەوەدا ن ــەب ــووە؛ بەاڵم
ئەو نایهەوێ ئەو بەرپرسیارییانە بگرێتە ئەستۆ
ک ــە ب ــێ ئ ــەم ــاوئ ــەوال ک ــۆن ــت ــرۆڵک ــردن دەی ــخ ــوازێ.
(وات ــە دروس ــت کردنی هاوڕاییەکی نێونەتەوەیی
و نێوخۆیی بۆ گۆڕینی ڕێژیم) .لە جیاتان ،ئەو
هاوپەیمانیی عەڕەبی سوننی دژی ئێ رانی شیعەی
ب ــرەو پێ دا ،ست راتێژییەک کە لە سێپتەمبەری
 ،٢٠١٩کاتێک عەڕەبستانی سعودی و ئیماراتی
یەکگرتووی عەڕەبی سەرەڕای بااڵدەستیی هێزی
ئاسمانی ،لە وەاڵم ــدان ــەوەی هێرشەکانی ڕێژیمی
مەالیان بۆ سەر پاپۆڕی نەوتهەڵگر و دامەزراوەی
پ ــااڵوت ــن ــی ن ــەوت ــی ئ ـ ــەوان ،شکستی هێنا .ت رامپ
یەکەکانی هێزی ئاسمانی و دەریایی لە کەنداو
نەکشاندەوە ،و بە شێوەی کاتیی هێزی پیادەی
لە ن ــاوچ ــەک ــەدا زی ــاد ک ــرد ،ڕێگای بە م ــەالک ــان دا
عەڕەبەکانی کەنداو ئەزیەت بکەن بەاڵم باشووری
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست کە لە بواری نەوتەوە گەلێک
دەوڵەمەندە نەشێوێنن.
تــاران ئێستا نزیکەی  ٥٠٠٠پاوند ئورانیۆمی

ک ــەم پیتێندراوی هەیە ک ــە گەلێک ل ــەو ڕێژەیە
زیاترە کە بە گوێرەی بەرجام ڕێگای پێدراوە و
یەک لەسەر پێنجی ئەو ڕێژەیەیە کە ڕێژیم پێش
ڕێ ککەوتنەکە گوتبووی هەیەتی .ل ــە ڕاس ــت ـیدا
ڕێژیمی مەالیان کێبەرکێی نەبووە تا ڕێژەیەکی
زۆر کۆ بکاتەوە( .بە لەبەر چاو گرتنی ئاسانیی
وەگە خستنەوەی سانتریفیوژان ،ئەوان دەیانتوانی
ئەو کارە بکەن ).ت رامپ بە دڵەڕاوکێ زیادکردنی
ئەو ڕێژەیەی خستۆتە ژێر چاودێریی .بەگوێرەی
هێندێک ڕاپـــۆرت ،ئ ــەو ل ــەو دوای ــی ــان ــەدا بیری لە
هێرشی سەربازی بۆ سەر بنکە ناوکییەکانی ئێ ران
کردۆتەوە بەاڵم ڕاوێژکارەکانی ناوب راویان لەو کارە
پ ــەژی ــوان ک ــردۆت ــەوە .گریمانەی ئ ــەوە دەکــرێ کە
ئێ ران دوای کشانەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە
ڕێککەوتنە ناوکییەکە بە هەموو هێزەوە ئورانیۆمی
نەپیتاندووە ،بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ترسی ئێ ران
لە ت رامپ.
سەرەڕای دەستێوەردانەکانی ئێ ران و زیادکردنی
پیتاندنی ئۆرانیۆم ،دەسکەوتەکانی سەرۆک کۆمار
لە پێوەندیی لەگەڵ ئێ ران ڕاستەقینەن و وێدەچێ
بەردەوام بن .یەکێک لە ئاسەوارەکان ،کە وێدەچێ
گەڕانەوەی بۆ نەبێ و ،ب ێگومان سەرکەوتنێک بوو
کە بە ئانقەست نەبوو ،الواز کردنی سەرۆک کۆماری
ئێ ران حەسەن ڕوحانی و ئاڵقەی “تێکنۆک راتەکانی
پ راگماتیستی” ناوب راو بوو .ماوەیەکی دوورودرێژ
ڕوحانی ،لە دامەزرێنەرانی حکومەتی پۆلیسی و
ئایینی ئەو پێشنیارەی برەو پێدابوو کە کۆماری
ئیسالمیی دەت ــوان ــێ ک ــەڵ ــک ل ــە وەب ــەره ــێ ــن ــان و
بازرگانیی خۆرئاوا بۆ تێپەڕاندنی گیروگرفتەکانی
وەرگرێ .مەالکە دەیەویست شێوەیەک لە مودێلی
چینی ئیسالمیی هاوردە بکا ،واتە دیکتاتۆرییەکی
بناخەداڕێژراو لەسەر کاپیتالیزم کە لە ڕوانگەی
ئابوورییەوە پتەوتر بێ.
لە  ،٢٠١٣خامنەیی ڕوانگەی ڕوحانیی پەسەند
کـــرد .ئ ــێ ـران دەی ــت ــوان ــی ب ــە م ــەرج ــەک ــان ــی ئۆباما
ب ــە ه ــەم ــوو شتێک بگا :ئابوورییەکی بەهێزتر
(سووککردنی ئابلۆقەکان و پێوەندیی بازرگانی کە
دەیتوانی بە شێوەیەکی کاریگەر پێش بە ویالیەتە
یەکگرتووەکان بگرێ تا جارێکی دیکە بتوانێ
سزای ئابووری بەسەر ئێ راندا بسەپێنێ) ،هێزێکی
س ــەرب ــازی ــی بەهێزتر و ،ن ــاوچ ــەی ژێ ــر دەســەاڵت
کە کەس نەتوانێ دەستی بۆ ببا ،سەقامگیریی
نێوخۆیی زۆرت ــر و بەرنامەیەکی ناوکیی باشتر
بە ژم ــارەی ــەک سانتریفیوژی پێشکەوتووتر کە
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی نەیدەتوانی پێشی پێ
بگرێ ،لە بەرانبەر کەمێک دواکەوتنی ژێرخانی
پیشەسازیی ناوکیی .لە چەند ڕێگای گرینگەوە،
ڕێککەوتنە ناوکییەکە ب ــەک ــردەوە ک ــاری ڕێژیمی
مەالیانی بەرەو بۆمبی [ئەتۆم] هاسانتر دەکرد.

گەورەیە؛ ئەو و ب راکانی ،هەموویان ئیسالمیستی
بەجۆشن بە ڕەوشتی سنووردار ،بۆیان دژوارترە
جێی خۆیان لە دڵ ــی خۆرئاواییاندا بکەنەوە .و
ئێستا وێدەچێ الریجانی پێوەندی سارد و سڕتری
لەگەڵ ڕێبەری گ ــەورە هەبێ ،کە بڕیار دەدا کێ
خۆی بۆ سەرکۆماری بەربژێر بکا و کێ بیباتەوە.
دوای هەڵبژێ رانی ڕوح ــان ــی ل ــە  ٢٠١٣هەلێک بۆ
بەرجام هەڵکەوت ،بەاڵم ت رامپ ئەو ڕێککەوتنەی
فڕێ دا و پیاوی کەمزانتر و کەمتر دنیادیتووی
هێشتەوە تا خۆلیاکانی ڕێژیم جێبەجێ بکەن.
ئەو پیاوانە دەبێ لەگەڵ دەسکەوتێکی دیکەی
ت رامپ هەڵسوکەوت بکەن :ئەو پێوەندیی نێوان
ڕێژیمی مەالیان و ه ــەژاران ــی پچ ڕاندووە .ئەوەی
ســەرکــوتــی جــــوواڵنــــەوەی ســــەوز لــە  ١٣٨٨بە
زانستگە دیتووانی چینی مامناوەندی تارانی کرد،
ناڕەزایەتییە سەرانسەرییەکانی  ١٣٩٦و بە تایبەتی
( ١٣٩٨ئەوی دواتر بە تووندترین شێوە سەرکوت
ک را) لەو دواییانەدا خ راپتری بە چینەکانی خوارتر
کرد ،کە سەردەمێک وەک تیغەرەی پشتی حکومەتی
ئایینی س ــەی ــر دەکــــران .ئابلۆقەکانی ئەمریکا
تیشکی خستە س ــەر لیستەی دوور و درێ ــژی
سکااڵکانی خ ــۆپ ــی ــش ــان ــدەران دژی ڕێ ــژی ــم .ئ ــەوە
جێگای سەرسوڕمانە کە چەندە کەم ڕەخنەیان
لە ت رامپ گ ــرت ــووە ،چونکە ڕێکارەکانی ناوب راو
بێگومان هەژاریی ئەوانی زیاتر کردووە .هەستی
الیەنگریی لە ئەمریکا لە نێو خۆپیشاندەراندا
شتێکی ئاسایی بوو.
ئ ــەو ن ــەخ ــدی ــن ــەی ــەی کــە ب ــەو زووانــــە ب ــای ــدەن
پێشکەشی تارانی دەکا دەتوانێ زەختی نێوخۆیی
زی ــات ــر ب ــک ــا .بـــەاڵم س ــی ــاس ــەت ــە ن ــێ ــوخ ــۆی ــی ــەک ــان و
پێشوەچوونەکانی ناوچەیی بە قازانجی ت ــاران
ن ــاچ ــن ــە پ ــێ ــش .ئ ــی ــس ـڕائ ــی ــل س ــپ ــای پـــاســـداران و
بەکرێگی راوەکانی ل ــە س ــووری ــە ل ــەغ ــاو ک ــردووە؛
مەالکان بە ئاشک را نیشانیان داوە کە زات ناکەن
ل ــەگ ــەڵ دەوڵ ــەت ــی جوولەکە دەســت ب ــک ــەن ــەوە .لە
ع ــێ ـراق ،هەستی دژی ئێ رانی لەنێو شیعەکاندا
ب ــەردەوام لە زیاد بوونە؛ کوژرانی سولەیمانی و
یاریدەدەرەکەی لە عێ راق ،ئەبو مەهدی مەهەندیس،
پێگەی تارانی لەو واڵت ــەدا بە جیددی الواز کرد،
هێزەکانی الیەنگری ئ ــێ ـران و ڕێژیمی مەالیان
هێشتا لە جێگرەوەکانیان دەگەڕێن .و لوبنان وەها
تێکچووە کە وێناچێ حیزبوڵاڵ ،بەکرێگ راوە عەڕەبە
دڵخوازەکەی ئێ ران ،بتوانێ سوودی لێ ببنێ.
ئەگەرچی ت رامپ نەیتوانی بیرۆکەی کۆنتڕۆڵی
چ ــەکوچ ــۆڵ وەک نیگەرانیی سەرەکیی وەال نێ،
ئەو بێگومان ترس و هەست بە تاوانبار بوون،
ک ــە بــــڕیــــاردەری ب ــەش ــێ ــک ــی زۆری س ــی ــاس ــەت ــی
دەرەوەی واڵتە یەکگرتووەکان بەرانبەر بە تاران
لە سەردەمی شۆڕشی ئیسالمیی ب ــەوالوە دیاری

ڕوح ــان ــی وێ ــدەچ ــێ دوای ــی ــن م ــەال بێ کە بتوانێ
ڕێژیمی ئایینی لە خۆی نەجات دا و کارێک بکا
کە خۆرئاوا تێچووە ئابوورییەکەی بدا .لەوانەیە
جۆ بایدن بۆ ڕازی کردنی خامنەیی بۆ گەڕانەوە
بۆ بەرجام ،پێش کۆتایی ماوەی سەرۆک کۆماریی
ڕوحانی لە هاوینی ساڵی داهاتوو ،چەند میلیارد
دۆاڵر پێشکەشی مەالیان بکا .ب ــەاڵم ،کات کەمە
و ڕێــبــەری گــــەورە زۆر چ ــاک دەزانــــێ ن ــاک ــرێ
متمانە بە هیچ “مامەڵەیەک” لەگەڵ واشینگتۆن
بکا .ک ــۆم ــاری ئیسالمی ڕێژەیەکی زۆر خەڵکی
بلیمەتی پێشکەوتوو و دنیادیتووی نین .لەوانەیە
عەلی الریجانی ،سەرۆکی پێشووی پارلمان و
بەرپرسی پێشووی ئەنجوومەنی بااڵی ئاسایشی
ن ــەت ــەوەی ــی ک ــە بەتەمایە خ ــۆی ب ــۆ هەڵبژاردنی
ســەرۆک کۆماریی بەربژێر بکا ،بتوانێ خۆ لە
ق ــەرەی لێهاتوویی ڕوحانی لە نێوخۆ و دەرەوە
بدا .بەاڵم ئەوە زێدەڕۆییە .الریجانی نیشانی داوە
کە الیەنگری ڕوانگە سەرەڕۆیانەکانی ڕێبەری

ک ــردب ــوو ،وەال نا و ک ــردارەک ــان ــی هێشتا لەوانەیە
بتوانێ ئێمە لە هەڕەشەی بەرباڵوی ناوکیی بە
دەست پیاوانێکەوە بپارێزێ کە بە کەمبوونەوەی
دەسەاڵتی ویالیەتە یەکگرتووەکان کەی فخۆش
دەبن .ئەو داوا “قەرەبوو کردنەوە” ئابوورییانەی
خامنەیی و مەالکان باسی دەکەن لەوانەیە تەنانەت
تیمی بایدنیش زراویان لێی بچێ .لەوانەیە تاران
خوازیاری سنووردارتر کردنی پێشوەچوونەکانی
سانتریفیوژەکانیان نەبن ،کە بەگوێرەی بەرجام
تەنیا چەند ساڵێکیان ماوە بە ئاشک را مەکینەی
پێشکەوتوو دروس ــت بکەن .ئەگەر کردەوەکانی
ت رامپ لە کۆتاییدا ئێمە لە دانی چەند میلیارد بە
دژە ئەمریکاترین ،دابینکەری دارایی بۆ تێرۆریزم،
شەڕانشۆترین و خونڕێژترین ڕێژیمی خۆهەاڵتی
ن ــێ ــوەڕاس ــت ڕزگـــار ب ــک ــا ،ئــەو دەیسەلمێنێ کە
گرینگترین و کاریگەرترین ســەرۆک کۆمار لە
هەڵسوکەت لەگەڵ کۆماری ئیسالمی دوای ئەوەی
کە ڕوحوڵاڵ خومەینی جیمی کارتەری وەالنا ،بووە.

خەیانەتی گەورەی
کوردانی ڕۆژهەاڵت لەقاو درا
بەداخەوە ئێمە زۆر بە وردی لە مێژووی خەباتی ڕۆژهەاڵت ئاگادار
نین .نازانین ڕێبەرانی ئەم حیزب و ڕێکخراوانە چیان بەسەر کوردی
بەشمەینەت هێناوە و چۆن سەروەت و سامانی ئەم واڵتەیان بە الش و
قەالش بە ئەمالوئەوالدا داوە .لەالیەک سەروەت و داهاتی زۆروزەبەندی
خەڵکیان بۆ بەدیهێنانی ئاوات و خولیای لەبننەهاتووی خۆیان تەرخان
کردووە و لە الیەکی دیکەوە بۆ بەدەستهێنانی پارەی کڕینی گۆشتی
فڕۆکەوانان خەڵکیان چەوساندووەتەوە .لێرەدا هەر گەندەڵیی دوو
حیزبی کۆمەڵە و دێموکرات هەڵمەدووک لە مێشکی مــرۆڤ بــەرەو
ئاسمان بەرز دەکاتەوە.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا فڕۆکەوانێکی وەفادار بە ڕێبازی ڕێبەر و
ئیمام و مێژووی دوو هەزار و هیندە ساڵەی هەڵبەستراوی پاشایەتی و
کۆماری ئیسالمی ،گەندەڵییەکی گەورەی سی چل ساڵ لەمەوبەری لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لەقاو دا و بەم هەواڵە سەری هەموو بیسەران و
بینەرانی سوڕماند و چاوی پێ زەق کردن و مێشکی هەموویانی تاساند.
ئەم فڕۆکەوانە کە لێدوانەکەی موبایل بە موبایل و ئایپاد بە ئایپاد
بە نێو سۆشیال هەرامەدا دەسووڕێتەوە ،لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ
تەلەفزیۆنی نەتەوەیی کــۆمــاری ئیسالمییدا ڕاشــکــاوانــە ڕایگەیاند:
“کوردەکان ئەوان سااڵن بۆ سەری فڕۆکەوانان گرەویان دانابوو و کیلۆ
گۆشتێکی فڕۆکەوانانیان بە  ٥٠٠میلۆن تومەنی ئەوکاتی دەکڕییەوە”.
لێرەدا قوواڵیی کارەساتەکە گەندەڵیی ڕێبەرانی کوردی ڕۆژهەاڵت
بە بــەراوردکــردن لەگەڵ دەستەاڵتی کــۆمــاری ئیسالمی بە تــەواوی
دەردەک ــەوێ .هەر ئەوکات کۆماری ئیسالمی کە تازە هاتبووە سەر
دەستەاڵت ،ئەوەندەی کوردەکان گەندەڵ نەبوو .بۆ سەلماندنی نەبوونی
گەندەڵی لە دەستەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا ئەوانەی کەمێک بە تەمەندا
چوونە لەبیریان ماوە ئەم دەستەاڵتە لە کوردستان چۆن دانیشتووانی
گوندەکانی “دیــانچــەرخ”“ ،قەاڵتان” “ ،سۆفیان”“ ،گولیچ”“ ،قاڕنێ”،
“کانی مام سەیدە” ”،قرەقشالخ”ی به فیشەک و تەور و داس لەت و
پەت کرد و دوای کوشتنی بەکۆمەڵی کوردان لە فرۆکەخانەی سنە و
ئیعدامی  ٥٩الوی مەهابادی و ئەم هەموو کوشتارەی دیکەش ،مسقاڵێک
لە گۆشتی ئەو خەڵکەی بە پارەی بەیتولماڵ نەکڕییەوە .بەاڵم لەوەها
کات و ساتێکدا کڕینی یەک کیلۆ گۆشتی فڕۆکەوانی ئێران لە الیەن
ڕێبەرانی کوردەوە ئەو پەڕی خەیانەت و گەندەڵییە!
دیارە وەک لە ڤیدیۆ باڵوکراوەکاندا دەبینرێ ،خەلەبانە ڕاستگۆکە
دەڵــێ کــوردان بۆ هەر کیلۆ گۆشتی فــڕۆکــەوان  ٥٠٠ملیۆن تمەنیان
داوە .بۆ سەلماندنی ڕاستیی قسەکەشی لە وەاڵمی “واااو”ێکی خاتوونە
پێشکەشکارەکەدا دەڵێت “خدا شاهده” و بۆ سەلماندنی قسەکەی خوا
بە شایەت دەهێنێتەوە .خانمی پێشکەشکار کە بە بیانووی هەبوونی
ڤایرۆسی کــۆرۆنــا دەمامکی بە لــووتــەوەیــە و ،دیــار نییە دوای ئەم
پێداگرییەی کاکی خەلەبان ،پێدەکەنێ یان خۆی مچ و مۆڕ دەکا ،بەاڵم
چاوانی هەر زیتەزیتیانە.
ئەگەر بۆ لێکدانەوەی گۆشەیەکی بچووکی ئەم گەندەڵییە گەورەیە،
ڕوو بکەینە بیرکاری ،قوواڵیی کارەساتەکە ئەوەندەی دیکە سەری لێ
سووڕدەمێنێ.
ئەوکاتەی فڕۆکەوانەکە باسی دەکا ،تەنەکەیەک ڕۆنی  ٥کیلۆیی بە ٣٠
تومەن بوو .بەم حیسابە پارەی کیلۆیەک گۆشتی فڕۆکەوان ١٦ ،ملیۆن
و  ٦٦٦تەنەکە ڕۆنی پێ دەکڕدرا .هەر بە پارەی یەک کیلۆ گۆشت دەکرا
زیاتر لە  ١٦٥٠دانە لەو ئۆتۆمبێلە توێتایانە بکردرێ کە چەند ساڵ دواتر
بە “شلەخەجێ” ناوی دەرکرد.
لە کورتی ببڕینەوە ،پارەی یەک کیلۆ گۆشتی فڕۆکەوانێک ئەوکات
دەیکردە  ٦٧میلیۆن دۆالری ئەمریکایی و ئەگەر ئێستا ئەوەندە دۆالرە
بکەینەوە تومەن ،دەبینە خاوەنی یەک تریلیۆن و  ٦٧٥میلیارد تومەن.
دڵتەزێنترین بەشی ئەم گەندەڵییە ئەمەیانە ،ڕێبەرانی بزوتنەوەی
کوردستان ئەوکات مامۆستا هەژاریان لەم کارەیان ئاگادار نەکردووەتەوە
و تووشی هەڵەیەکی مێژووییان کــردووە .ماموستا هــەژار کاتێک لە
بازاڕی کڕین و فرۆشتنی گۆشتی فڕۆکەوانان بێئاگا دەبێت ،بە ناچاری
لە پشتی دیوانە شێعریی “بۆ کوردستان”دا دەنــووســێ“ ،نرخی چل
تمەن یان کیل ۆ گۆشتێکە” .ئەم کارەی ماموستا هەژار گلەیی و ڕەخنەی
کۆمەڵێک نووسەریشی لێ کەوتەوە .ئەوان دەیانگوت مام هەژار نەوسنە
و ئەوندە ئیشتیای لە گۆشتە ،نرخی شێعر و ئەدەبی لەبەرانبەر گۆشتدا
دابەزاندووە.
بۆ زیاتر ڕۆچوون بە نێو کارەساتی ئاشکرابوونی ئەم گەندەڵییەدا،
ژمارەی مامناوندیی کێشی فڕۆکەوانێک بە کیلۆ جاران (زەڕب)ی ژمارەی
ئەو فڕۆکەوانانە بکەن لە کوردستان کوژران و ژمارەی بەدەستهاتوو
جارانی  ٦٧میلیۆن بکەن دەکاتە کۆی گشتیی ئەو پارەیەی کوردە
گەندەڵەکان بە دۆالر بە گۆشتی فڕۆکەوانیان داوە! ئەدی چۆن!
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گڕی سەرماوەز و ئااڵی شەکاوە
هەموو ساڵێک لە ٢٦ی مانگی سەرماوەزدا
ب ــەرەوپ ــی ــل ــی جێژنێک دەچ ــی ــن ک ــە پنچکی
ل ــە کانیاوی دوو هەڵکەوتی مێژووی یدا
داکوتاوە و ئەو دوو هەڵکەوتەش بریتین
ل ــە ڕۆژی هەڵکردنی ئــااڵی ک ــوردس ــت ــان و
ڕۆژی پێشمەرگە .سەرەتا حەز دەکەم تاوێ
بپڕژێمە س ــەر باسی پێشمەرگە و دوات ــر
کڕنۆش بۆ ئااڵ بەرم.
پێشمەرگە
ن ــاوێ ــک ــی دیـــاریـــکـــراوە ب ــۆ چ ــەک ــداری
ڕزگاریخوازی کورد .کەسێکە وەپێش مەرگ
دەکــەوێ .وەپێش مەرگکەوتن بە ب ــاوەڕی
من دوو واتا لە خۆدەگرێ .یەکەمیان ئەو
کەسەیە کە خاوەن بوێرییەکی ب ێسنوور
و لەڕادەبەدەرە و بەربەرەکانی لەگەڵ مەرگ
دەکا و ب ێئەوەی لێ یبترسێ ،وەکوو حەریف
بانگی گۆڕەپانی ملمالنێی دەکا و دەخوازێ
سامی مەرگ بشکێنێ و بیبەزێنێ و پێی
بسەلمێنێ کە لێی ناترسێ .بە واتایەک
پاڵەوانی بەزاندنی دێوەزمەی مەرگە.
ل ــەالی ــەک ــیت ــری ــش ــەوە ئــەگــەر پ ــاڵ ــەوان ــی
ملمالنێی ئەو گۆڕەپانەیە ،پێویستە بزانین
ئامانجی لە بەزاندنی ئەو دێوەزمەیە چییە؟
ب ــەدڵ ــن ــی ــای ــی ــەوە دەبـــێ خواستێکی پ ــی ــرۆز
لەگۆڕیدا بێ کە ئەو مرۆڤە بوێرە گیانی
بۆ لە مەترسی دەخا“ .شەڕ دژی کۆیلەتی
تا قۆناخی ڕزگـــاری” .ک ــەوات ــە سڕینەوەی
چ ــەوس ــان ــەوە ل ــەه ــەر ق ــال ــب ــێ ـکدا ،ئامانجی
پێشمەرگەیە .جا چەوسانەوەی نەتەوایەتی،
چینایەتی ،ڕەگ ــەزی ــی یا هەرجۆریتر بێ.
بە واتایەک ،پێشمەرگە لێرەدا بەاڵگەردانە،
بەاڵگێڕەوەیە ،پارێزەرە .ئەو خۆی دەکاتە
س ــن ــدووق ــی س ــەری م ــرۆڤ ــەک ــان ــی کۆمەڵگە
و دەس ــەر سەریان دەگ ــەڕێ .لە هەمووی
گرینگتر ،ئەگەر ئ ــازادی داوای خوێن بکا،
ئەو خێ را دەبێتە قۆچی قوربانی .کەوابوو
فیدای ییەکە و پیش ب ــە نەهامەتییەکان
دەگرێ و دژی زۆرملییەکان دەوەستێتەوە.
هەڵبەت لە قامووسی یەک سەدەی داهاتوودا،
هەردەم وەکوو ڕزگاریخواز چووەتە نێو دڵی
وتار و شێعر و بیرۆکەی خەباتی سیاسی
و مافخوازیی کوردانی ڕاپەڕیو.
هەندێجار وشەگەلێک دێنە گۆڕێ کە لە
زاتی خۆیاندا نێگاتیڤن ،بەاڵم لە کردەوەدا
بەرەبەرە واتای پۆزێتیڤ دەستەبەردەکەن.
وشــــەی مــــەرگ جــــوان ن ــی ــی ــە کــە ئینسان
وەپێشی بکەوێ یا بەدوایدا بڕوا ،خۆشترە
مــــرۆڤ ل ــەج ــی ــات ئـــــەوەی وەپ ــێ ــش م ــەرگ
بکەوێ ،یا لە پێش مەرگ بێ ،پێشقەرەوڵیی
عەشق و خۆشەویستی بکا .ئەو دیاردەیە
ه ــەر لە زمانی ک ــوردی ــدا نییە و لە زمانی
دیکەشدا باوە .بۆ وێنە لە زمانی یۆنان یدا
“ئاندارس ییا “ واتای ئاژاوەگێڕی دەدا ،بەاڵم
پارتیزانەکانیان یا باشترە بڵێم پێشمەرگە
ڕزگاریخوازەکانیان ناوی “ئاندارتیس”یان
لەسەر بووە و مانای چریک یا پارتیزانی
داوە.
نـــاوی پێشمەرگە ب ــۆ چــەکــداری ک ــورد
لــەجــیــات ســـەربـــاز ،عــەســکــەر ،ن ــی ــزام ــی،
فیدایی ،گریال ،پارتیزان ،کۆماندۆ ،گیانفیدا،
ج ــەن ــگ ــاوەر ،چــریــک ،چـــەکـــدار ،شــەڕڤــان،
واڵت ــپ ــارێ ــز ،تفەنگچی و میلیشیا و هتد
هاتووە؛ لە ئەدەبیاتی کوردیدا بەعام وەکوو
کەسی جوامێری کورد کە لە مەرگ ناترسی
و بۆ دەستەبەرکردنی ئازادی هەوڵ دەدا و
ڕزگاریخوازە مانا ک راوە.
ئەو ناوە چۆن دیاریکراوە؟
ئـــــەوەی زۆرتـــــر ه ــات ــووەت ــە ب ــەرب ــاس،
کۆبوونەوەیەکە لە سەردەمی کۆماردا ،کە
لەودا جەنابی پێشەوا قازی محەممەد لەگەڵ
کۆمەڵێک ن ــووس ــەر و زمــانــزان و ئەدیب
بەدوای ناوێ کدا دەگەڕێن کە بۆ چەکداری
کورد گونجا و بێ .بە هیچ ئاکامێک ناگەن.
ڕاست لەو کاتەدا مام ئەحمەد دەسماڵ کە
خەریکی خزمەتکردن دەبێ و چا لەپێش
میوانان دادەنێ ،دەڵێ:
“ل ــە ک ــۆن ــەوە ب ــە پ ــی ــاوی ئــازا و بوێریان
گوتووە پێشمەرگە ،ئێوەش هەر ئەو ناوەی
ل ێبنێن!”
ی خۆیدا،
بۆچوونی م ــام ئەحمەد لەجێ 
چونکە بەڵگە و سەرچاوە هەن کە دەردەخەن
بەرلە دام ــەزران ــی ک ــۆم ــاری کوردستانیش
وش ــەی پێشمەرگە لە ئەدەبیاتی ک ــوردیدا
کەڵکی ل ــێ وەرگــیــراوە .ب ــۆ وێ ــن ــە :حوسێن
حوزنی موکریانی لە ژمــارە ٦ی گۆڤاری

زاری کرمانجی ساڵی ١٩٢٦دا ئەو ناوەی
هێناوە .ناوب راو جارێک ی تریش ساڵی ١٩٣١
لە هەمان گۆڤاردا ،لە ژمارە ١٦دا ئەو ناوەی
ت کــردووەتــەوە .ن ــووس ـراوەک ــان بەو
دووپ ــا 
شێوەیەن:
 _١ح ــوس ــێ ــن ق ــوڵ ــی ــخ ــان ــی ه ــەوش ــاری ــی
کـــردە خ ــات ــم ــی ورمـــێ و سولەیمانخانی
نـــیـــزامـــوددەولـــەی ب ــە ل ــەش ــک ــرەوە ک ــردە
پێشمەرگە.
 _٢ل ــە ژمــــارە ١٦دا دەڵــــێ :پێشمەرگە
لەشکرێکی زلی شکاند و ...
هەروەها لە کۆمەڵە بەڵگەیەکی دیکەشدا
هاتووە ،بۆ وێنە:
س دەکرێ :ڕەنۆ
 _٣لە شۆڕشی ئیالمدا با 
(ناوێکە) ساڵی  ١٩٢٩بە شا محەممەدی
دەڵێ من پێشمەرگەتانم.
 _٤لە دیوانی میسباح ئەلدیوان (ئەدەب)
ساڵی  ،١٩٣٩الپەڕەی ١٢٩دا هاتووە :تکامان
ڵ
وای ــە الوان ــی نیشتمان ڕۆژ بە ڕۆژ هەو 
بدەن  ....ئێمە خۆمان کرد بە پێشمەرگ.
 _٥یا میرزا محەممەدی نووری (عەتریی
گڵۆاڵنی) پێش کۆمار و ساڵی  ١٩٤١دەڵێ
سینگەکەم قەڵغانی ت ــۆی ــە ئــەی وەتـــەن،
پێشمەرگەمە.
کەی و بۆچی ڕۆژێ ــک بۆ پێشمەرگە
دیاری کراوە؟
لە سەردەمی کۆمار و تەنانەت دواتریش،
ه ــی ــچ ڕۆژێـــکـــی ت ــای ــب ــەت ب ــۆ ئـــەو نـــاو و
کەسایەتییە لەگۆڕێدا نەبووە .یەکەمجار،
ب ــەه ــاری ساڵی ١٣٦٣ی ه ــەت ــاوی ،حیزبی
دیمۆک راتی کوردستان لە پلینۆمی خۆیدا
ڕۆژی ٢٦ی ســــەرمــــاوەزی وەک ڕۆژی
“پێشمەرگەی کوردستان” دیاریکرد.

دوو ڕووداو بــــوونــــەتــــە هـــۆکـــاری
دەستنیشانکردنی ئەو ڕۆژە .یەکەم ئەوە کە
لەو ڕۆژەدا وەک باس دەکرێ دوایین بنکەی
داگیرکەریی ڕەزا شای پەهلەوی ،کە دەبێ
هەمان بنکەی پۆلیسی شاری مەهاباد بێ،
دەستی بەسەردا دەگیرێ .ڕووداوی دووهەم
و گەلێک گرینگ یتر ئەوەیە کە ڕاست لەو
ڕۆژەدا ئ ــااڵی پیرۆزی کوردستان لەسەر
بەرزترین بینای ئ ــەو س ــەردەم ــی مەهاباد
ه ــەڵدەدرێ .بە واتایەک ڕۆژی پێشمەرگە،
ڕۆژی ئ ــااڵی کوردستانیشە .دووانەیەکن
و پیرۆزایەتیی خۆیان هەیە .پێشمەرگە
ت دەکا و ئااڵش
گیان بۆ شەکاوەی ئااڵ بەخ 
بوونی کیان و نیشتمانی پێشمەرگە بەیان
دەکا.
ڕێبازی فیکریی پێشمەرگە
هــێــزە ک ــوردس ــت ــان ــی ــی ــەک ــان ب ــە چـــەپ و
ڕاســتــەوە ،ل ــە ڕۆژهــــەاڵت و ب ــاش ــوور ئەو
ن ــاوەی ــان ب ــۆ چ ــەک ــدارە شۆڕشگێڕەکانی
خۆیان هەڵبژاردووە .ئەوان جیا لە باوەڕی
حیزبی ک ــە ل ــە قالبی ڕێ ــب ــازی فکرییاندا
خ ــۆی دەنــوێــنــێ ،ئــەرکــی پێشمەرگەیان
وەکوو ڕزگاریدەر و پارێزەر پەسند کردووە
و تەنیا باسکی بەهێزیانە و پشتیان پ ێ
ئ ــەس ــپ ــاردووە .ئــەگــەر ه ــێ ــزەک ــە لــە بــاری

ئیدیۆلۆژییەوە لە بەرەی چەپدا بێ ،ئەوە
پێشمەرگە بە ڕزگاریدەری چینی کرێکار
دەزانێ و لە خەباتی چینایەت یدا ئەرکی بۆ
دیاری دەکا .ئەگەریش هێزێکی نیشتمانی
ب ــێ ،گرفتی ڕزگ ــاری ــی خ ــاک و س ــەروەری
نەتەوەیی و دەستەبەرکردنی سەربەخۆیی
ب ــۆ دەکــاتــە ئ ــام ــان ــج .ک ــەواب ــوو ئامانجی
پێشمەرگە بەست راوەتەوە بەو هێزەی تێیدا
پەروەردە بووە.
گرتنەبەری ڕێگای تێکۆشان و لەبەرکردنی
بەرگی پێشمەرگایەتیی کەسەکان لە باری
ڕوحی و کەسایەتییەوە دەگ ــۆڕێ .گەنجی
کورد لە کاتی پێشمەرگایەت یدا ،ئیتر ئەو
الوەی پێشوو نییە کە تەنیا بیر لە مادییات
و ژیانی ڕۆژانە بکاتەوە .ئامانجی ڕزگاری،
ئاڵوگۆڕێکی فیکریی وەهای بۆ پێک دێنێ،
دەب ــێ بڵێم بەزەحمەت خۆی دەناسێتەوە.
ڕەنگە هەندێ جار لەبەر خۆیەوە بۆی ببێ
بە پرسیار ،ئاخۆ ئەو هەمان گەنجەکەی
پ ــێ ــش ــووی ــە ،ک ــە ئێستا دەتــوانــی ب ــەرگ ــەی
هەموو دژوارییەکان بگرێ!
جلوبەرگ ی پێشمەرگە
وەک ل ــە بەڵگە مێژووییەکان و وێنە
کۆنەکاندا دەردەک ــەوێ ،پێشمەرگە خاوەن
بەرگێک یا یۆنیفۆرمێکی تایبەت نەبووە.
هەرکەسە چی جلکی هەیبووە ،لەبەر خۆی
کــردووە .لەوانەی سەردەمی کۆمار ،تەنیا
هێزەکانی بارزانی خاوەن جلکێکی تەقریبەن
هاوشێوە بوونە ،کە ئەویش دەگ ــەڕاوە بۆ
کولتووری ئەو ناوچەیەی لێیەوە هاتبوون.
وات ــە ڕان ــک و چۆغەی تایبەت بە دەڤ ــەری
خــۆیــان ،ج ــەم ــەدان ــی ســـوور و پشتێندی
گرێچن .باقی پێشمەرگەکانی کۆمار ،پتر

پێچ و کاڵو و ئاغابانوو و شەدەیان لەسەر
بووە و کەوا و پانتۆڵی دەڤەری موکریانیان
بە ڕەنگ و شێوازی جۆراوجۆر لەبەردا بووە.
تا سەردەمی شۆڕشی ئەیلوولیش ڕەنگ و
جلوبەرگی تایبەت و یەکڕەنگ لەگۆڕێدا
نەبووە.
لە شۆڕشی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش ،لە
سەرەتاکاندا ،شێوازی پۆشینی جلوبەرگی
پێشمەرگە ،هەر لەسەر ئەو بنەمایە بووە،
کە پێشمەرگە چی هەیبووە لەبەر خۆی
کـــردووە .بۆیە ب ــە پ ـڕان ــی کــەوا و پانتۆڵی
ڕەنگاوڕەنگ ،دۆاڵغ ــی درێژ تا سەر ئەژنۆ،
پێچی پێرلۆن و ژۆرژێ ــت و ئاغابانووی
ڕەش و شین و س ــەوز و ک ــاوی ئارخچن
لە سەرەتادا و دواتر کاڵوی قووتی ڕەنگین
و دەستچن کە ئەغڵەب وشەی پێشمەرگە،
ک ــوردس ــت ــان ی ــا ن ــاوی ش ــەه ــی ــدان ــی لەسەر
دەنــووســرا ،لەنێو پێشمەرگەدا ب ــاوب ــووە.
ئەگەر بڵێم شێوازی پۆشینی جلوبەرگی
پێشمەرگانە ل ــە ه ــەش ــت ــاک ــاندا دەرخـــەری
ب ــاری فکریی کەسەکە ب ــووە و پێناسەی
ڕێــکــخــراوەکــەی کـــــردووە ،ڕەنــگــە ه ــەڵ ــەم
نەکردبێ .بە شەدەی ڕەشی سەری کەسەکە،
خەیاڵ بەرەو دەڤەری هەورامان دەچوو .بە
ئاغابانووی تەواو ڕەشی ب ێخەت و کاڵوی
قووت و شێوازی قسەکردن پیاو دەیزانی

ئ ــەو پێشمەرگەیە س ــەر ب ــە ڕێکخ راوێکی
چەپە .بە پانتۆڵی نێفەک شۆڕ دەر دەکەوت
باشوورییە .پانتۆڵی لوولەتفەنگی پێمانی
دەگوت پێشمەرگەی باکووری ڕۆژهەاڵتی
کوردستانە .دواتر ،لە نێوەڕاستی هەشتاکانی
زای ــی ــن ـیدا ،لەنێو پێشمەرگەکانی حیزبی
دیمۆک راتدا یەکڕەنگی بەدیدەکرێ .کەوا و
پانتۆڵی ڕەنگ خاکی و یەک مۆدێل ،پشتێندی
درێژ کە تا سەر سینگ دەهات ،ئاغابانووی
ڕەش و کاڵوی دەستچنی قووت و پێاڵوی
ئادیداس .لەسەر ڕەخت و فیشەکدان وێنەی
شەهیدان و ئاڕمی حیزب بەرچاو بووە و
دۆاڵغەکانیش زۆرتر تا بستێک خوارووی
ئەژنۆ دەهاتن .ئەو شێوازی جل کپۆشینە
دەکرێ بڵێین نەختێکیش خۆی لە ڕوحییەتی
م ــۆددا دەدی ــت ــەوە ،ئاخر زۆربــەی فەرماندە
ه ــێ ــزەک ــان ک ــاپ ــش ــێ ــن (ق ــەم ــس ــەل ــەی) ڕەنــگ
سەوزی خەلەبانییان دەبەر خۆیان دەکرد.
دەمانچەکانی کەلەکێ ،لەجیات پورسەعید
و شاکوژ و بڕنۆی سەردەمی کۆمار ،ببوون
بە کۆڵت و نێرگان و چواردەخۆری بێلژیکی.
دواتــــــر ،بـــاشـــووری ک ــوردس ــت ــان ن ــی ــوە
سەربەخۆ دەب ــێ و هێزی پێشمەرگەکەی
دەبێتە خ ــاوەن یۆنیفۆڕمی س ــەرب ــازی بە
ئااڵی س ێڕەنگی کوردستان لەسەر قۆڵی و
پلەی بەرپرسیارییەتی لەسەر شانی.
چەک ی پێشمەرگە
پێشمەرگە هەر هاوشێوەی ئەو چەکانەی
پ ــێ بــووە ک ــە ب ــەر ل ــە دامــەزرانــی کۆماری
ک ــوردس ــت ــان ل ــە ش ــۆڕش ــەک ــان ــی ب ــاش ــوور و
باکوور کەڵکیان لێ وەرگی راوە .دەوڵەتانی
خـــاوەن چــەک و ح ــازر ل ــە ن ــاوچ ــەک ــە ،پتر
ئاڵمان و ئینگلیس و فەڕانسە بوون .هەر

بۆیەش پتر چەکی ئەو واڵتانە لە بازاڕەکاندا
ئاڵووێریان پێ کــراوە .لە وێنەکاندا دەر
دەکــــەوێ ب ــڕن ــۆ (ق ــوڵ ــە  /وەســــەت /درێـــژ)،
ڕەشاشی بڕنۆ ،تفەنگی ئاڵمانی ،تفەنگی
ئینگلیزی ،ئینگلیزیی قــــووت ،م ــاوزێ ــر،
س ێتیر ،جانبێزار ،ئێم یەک و گ ــوێورچ و
زۆر جۆریت ر.
دابی نکردنی چەک ه ــەردەم خ ــاوەن یەک
ت بووە
ڕێسا بووە .سەرەتا لە بازاڕ پێویس 
بیکڕی و پاشان ب ــەو چەکانە ،بنکەکانی
دوژم ــن بدەیە بەر پەالمار و چەکەکانیان
ت خ ــەی و پێشمەرگەی پێ تەیار
وەدەس ــ 
کـــەی .ب ــا ئـــەوەش فــەرامــۆش ن ــەک ــەی ــن کە
گــەشــەســەنــدنــی شـــــۆڕش کــاریــگــەریــی
ڕاســتــەوخــۆی لــەســەر ئــەژمــار و جــۆری
چەکەکان هەیە .دۆخی ناوچە و جێگۆڕکێی
هێزەکان و باری دارایی شۆڕش و پشتیوانی
دەرەک ــی جۆری چەکی دەستی پێشمەرگە
دیاریدەکەن.
ڕۆژی ئااڵ و ڕۆژی پێشمەرگە
ڕۆژی ئـــــااڵ و ڕۆژی پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــە
ب ــەس ــەر ی ــەک ــەوە ،دەت ــوان ــێ خـــاوەن وات ــا و
پەیامی تایبەت ب ــە خ ــۆی ه ــەب ــێ .پێشتر
گوتمان دووان ــەن و پیرۆزایەتی بە یەکتر
دەبەخشن .ئەوە کە خەڵکێکی پێشمەرگە و

عەلی فەتحی

پێشمەرگەپەروەر بە دەستی خۆیان ئااڵی
کوردستان لە چوارچ رای مەهاباد لەسەر
بەرزترین بینا هەڵدەدەن ،دەمخاتەوە بیری
ئ ــەو شێعرە پڕواتایەی شاعیری یونانی،
تاسۆس لیڤادیتیس .ناوب را لە باسی ئااڵدا
دەڵێ:
“ ئااڵ “
شەو دادەنیشتین و
لەسەر کراس ی خوێناویی شەهیدان،
ت ــاب ــڵ ــۆی ب ــەخ ــت ــەوەری ــی داهــاتــووی
جیهانمان دەکێشایەوە،
ئا بەو چەشنە ئااڵکان لەدایک بوون.
کەوابوو ئااڵی ئێمەش مافی خۆیەتی دوای
ئەو گشتە خوێنە خاوەن پیرۆزایەتی بێ.
ئااڵی کۆماری کوردستان و ئااڵی ئێستای
کوردستان دوو بنەمای هاوبەشیان هەیە و
پاراستوویانە .ڕەنگەکان کە سوور و سپی
و ســـەوزن ،ل ــەگ ــەڵ خــۆری درەوشــــاوە .لە
زۆربەی واڵتانی سەربەخۆ ،ئەگەر سەیری
ڕەوتی مێژوویی ئااڵکانیان بکەین ،دەبینین
چۆن ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتووە ،لە هەمان
کاتی شدا چەند ڕەنگ و نەخش لەواندا وەکوو
سیمبول پ ــارێ ــزراون .با ئ ــەوەش بڵێین کە
بەدرێژایی زەمەن ،پتر و پتر سادە ک راونەوە.
ئااڵی کوردستان سادەیە .جێی خۆی لەنێو
دڵی خەڵکی کورددا کردووەتەوە و تەنانەت
لە دەرەوەش بە فەرمی ناس راوە .ئەگەر لە
باشوور دیزاینی دووبارە ک راوە و پارلەمانی
ئ ــەوێ دەنگی پ ــێ ــداوە ،ئەمڕۆ دەبینین کە
ت ــوان ــی ــوی ــەت ــی بچێتە ن ــێ ــو زۆر ک ــۆش ــک و
تەالری سەرکردەی واڵتان یا لەسەر شانی
وەرزش ــک ــار و خوێندەواری ت ــاراوگ ــە بێ و،
ڕێپێوان و بۆنەکانیش ب ڕازێنێتەوە .لەوەش
گرینگتر ،ئیتر منااڵنی ک ــورد ل ــە ت ــاراوگ ــە
چیتر ه ــەس ــت ب ــە ب ـێئ ــااڵی ــی ن ــاک ــەن و لە
هەموو نێوەندە پەوەردەییەکان بەدەستی
بچکۆالنەی زارۆکی کورد دەنەخشێندرێ و
پاشان وێ ڕای ئااڵی واڵتان یتر دەچێتە سەر
دیواری ژوورەکانیان.
ئەرکی ئێمە لەو نێوەدا ،پاراستنی ئەو
دەس ــک ــەوت ــەی ــە و پێویستە ب ــە مەبەستی
یەکگرتن لە دەوری ئەو کۆبینەوە .هەروەها
ئ ــەو دوو چ ــرک ــەس ــات ــە م ــێ ــژووی ــەش نابێ
ش بکەین ،ئەوە کە ئااڵ لە چوارچ رای
فەرامۆ 
مەهاباد بەبۆنەی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی
کــــوردســــتــــان لــــە ســـــەردەمـــــی کــــۆمــــاردا
هەڵدەدرێ ،دووهەمیشیان بەزاندنی داعشە
داگیرکەرەکان و فڕێدانی ئااڵی ڕەشیان و
دووبــارە چەقاندنەوەی ئ ــااڵی کوردستانە.
هەر ڕاست لەو کاتەدا دیتمان پێشمەرگەی
کــــورد چـــۆن دەکـــەوتـــە بـــەر دەس ــت ــڕێ ــژی
قەناسهاوێژی داعش و لەژێر ئەو ئااڵیەدا
شەهید دەبوو و بە خوێنی خۆی پیرۆزیی
بەو سیمبولە نەتەوەییە دەبەخشی.
ئەرک و سیمای پێشمەرگە
ئــــەرک و س ــی ــم ــای پ ــێ ــش ــم ــەرگ ــە دوای ــی ــن
بەشی ئەو باسەیە و دەبێ بڵێم پێشمەرگە
قارەمانێکە و لە کێبەرکێ و ملمالن ێدا ئااڵی
کوردستانی بەدەستەوەیە و بەرەو لووتکە
هەنگاو دەنێ .ئەوە لەبەر ئەوەی ڕاسپاردە
و سەفیری پەیامی شۆڕشێکە و دەب ــێ
هاوکات ،هەم ڕزگاریخواز و هەمیش پارێزەر
بێ .هاوتەریب لەگەڵ ئ ــەوەش کادرێک بێ
بۆ ناساندنی ئایدیای خۆی و ڕێکخ راوەکەی
لەنێو ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەدا .ئــەو پێویستە ت ــۆوی
هومێد ،بوێری ،دیسیپلین ،کۆمەاڵیەت یبوون
و متمانە بچێنێ .پێشمەرگە گەشتیارێکی
س ــی ــاس ــی و ش ــەڕک ــەرێ ــک ــی ب ــوێ ــرە .لەنێو
خ ــەڵ ــک ــی ــش ــدا “ت ــەن ــی ــا م ــی ــوان ــی ن ــاوەخ ــت و
خۆشەویستە” .شەو و نیوەشەو لە درگای
خەڵکی داوە و بەڕێزەوە بەخێرهاتن ک راوە.
کۆتا قسە دەڵێم :بەختەوەرین کە خاوەنی
پێشمەرگە و ئااڵین.
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ئەلفوبێی ئابوورییەکی سەقامگیر
(بە سەرنجدان بە ئابووریی تێکتەپیوی ئیران)

سەالح ئیبراهیمی

لــە دونــیــای ئــەمــرۆدا بــە دەیـــان فاکتەری
جـــۆراوجـــۆر ڕۆژانـــــە کــاریــگــەریــی لــەســەر
ئابووری واڵتەکان و بەگشتی جیهان دەکەن.
زۆربــــەی واڵت ــەک ــان بــە خــوێــنــدنــەوەی ئــەو
فاکتەرانە ئابووریی خۆیان وا ڕێك دەخەن
کە زۆرترین قازانج یان کەمترین زیان لەو
ڕووداوە ئابورییانە بکەن.
ن بە
هــەر جموجۆڵێکی ئــابــووری لە جیها 
جۆریک کاریگەریی خۆیان لە ژیانی ڕۆژانەی
خەڵکدا پێشان دەدەن ،بە تایبەتی لەو واڵتانەی
کە ئابووریی نەخۆش و تێکتەپیویان هەیە،
واتە مکانیزمەکانی ئابووری وەک خۆیان کار
ناکەن و زۆر جار تەنانەت هەواڵێک کە هیچ
پێوەندییەکی بە ئابوورییەوە نییە ،دەبێتە هۆی
دابەزین و یا بەرزبوونەوەی نرخی زۆربەی
کااڵکان ڕۆژانەی خەڵک و ناسەقامگیر بوونی
بازار.
بناغەی ئابووریی بەهێز بە گشتی لەسەر
سێ بنچینە دامـــەزراوه :یەکەم بوونی مادە
ســروشــتــیــیــەکــان وەک نــــەوت ،گــــاز ،زێــر،
کانگا ژێرزەوییەکان و کشتوکاڵ .دووهــەم
تێکنۆلۆژیی پێشکەوتوو و سێهەم زانست
و پیشەسازیی گەشتیارییە .لــە سەردەمی
ئێستادا بوونی هێزی پسپۆڕیش بە یەکیک لە
بنەماکانی ئابووریی بەهێز دادەنرێ.
بــەاڵم ئایا هەمیشە سەنعەتی گەشتیاریی
پێشکەوتوو ،یا هەبوونی نەوت و سەرچاوە
سروشتییە ژێرزەوییەکان ،یان تێکنۆلۆژیی
ســــــەردەم بــەتــەنــیــا دەتــــوانــــن بــبــنــە هــۆی
ئابوورییەکی سەقامگیر و ژیانێکی ئاسوودە
بۆ خەڵکی ئەو واڵتانە؟ ئەگەر وابا نەدەبوو
ئابووریی ئێران ،عێراق ،ڤێنێزۆال ،کوبا و زۆر
واڵتی دیکەی بەو تایبەتمەندییانە بەمجۆرە با
کە ئێستا دەیبینین.

یاسا
هەموارکردنی یاسا لەگەڵ گەشەکردنی
ئ ــاب ــووری پــێــوەنــدیــی ڕاســتــەوخــۆی هــەیــە.
بــۆ سەرکەوتنی بــاری ئــابــووری پێویستە
ئاسانکاری و ئامادەکاریی پێویست لە یاساکانی
واڵتدا جێگیر کــرابــن .ئــەو یاسایانە هەم
دەتوانن هاندەری هاتنی سەرمایەی دەرەکی
بن ،هەم ببنە کۆسپێک بۆ هاتنی سەرمایەی
دەرەکــی .یەکێک لە هۆکارەکانی تێکتەپینی
ئــابــووریــی ئــێــران لــە تەنیشت قــۆرغکــردنــی
لەالیەن بازنەی تەسکی دەسەاڵتەوە ،نەبوونی
ئەو ئاسانکارییانە بۆ وەبەرهێنانی دەرەکین.
هەر لەو بەشەدا تۆکمەیی یاساکانی گومرک،
کۆنتڕۆڵ و ستانداردە نێودەوڵەتییەکانیش
دەوری گرینگ دەبــیــنــن .وەک دەبینین لە
چەند دەیــەی ڕابـــردوودا بەهۆی ئیدۆلۆژی
دەســەاڵتــی حاکم و سیاسەتی بەستراوەیی
ئێران بە هاوردە ،ئەویش کااڵی ناستانداردی
چین و جەوهەری ئابووریی هێرشبەرانەی
چــیــن؛ ئــێــران وەک یەکێک لــە کــڕیــارەکــانــی
ئەم واڵتە بووەتە زبڵخانەی کااڵی چینی کە
بەرهەمهێنانی نێوخۆیی واڵتیشی بــەرەو
هەرەسهێنان بــرد .لــەخــۆڕا نییە ئەمریکای
سەردەمی تڕامپ بە دانانی یاسای گومرکی
سنوورێکی گرینگی بــۆ مەزنیخوازیی ئەم
واڵتە کێشا.

پێشکەوتوودا ڕێکخراو و دامەزراوەی تایبەت
هەیە کە زانیارییە ئامارییەکان دەدەنە دەستی
ناوەندەکانی بڕیار و پالندانانی حکوومەت
بــۆوەی بەرنامەی ئابووریی کــورتمــاوە و
درێژماوەی ستراتیژییان لەسەر دابڕێژرێ.
بـــەاڵم قــەیــرانــی ئــامــار لــە ئــێــران کــە خــۆی
بەرهەمی قەیرانی بەڕێوەبەریی واڵتە ،یەکێک
لە کۆسپەکانی بــەردەم ئانالیزی دروســت و
واقعبینانە لە دۆخی واڵتە.
سیاسەت
سیاست و هەر جموجۆڵ و هەڵوێستێکی
سیاسی کە کاریگەریی باش یا خەراپی بۆ
واڵتــانــی دیــکــە هــەبــێ ،دەت ــوان ــن لــە ب ــەرەو
پــێ ـشچــوونــی ئــابــووریــی واڵتـــێـــکدا ڕۆڵــی
پۆزێتیڤ یان نگەتیڤی هەبێت .بوونی پێوەندیی
باش لەگەڵ واڵتانی دراوســێ و کۆمەڵگەی
جیهانی دەت ــوان ــێ بــزوێــنــەری پێشکەوتنی
ئابووریی هەر واڵتێک بێت .بەاڵم ئەم فاکتەرە
لــە ئــابــووریــی ئ ــێ ــراندا بــەهــۆی سیاسەتی
شەڕەنگێزی ،قەیرانخوڵقێنی ،دەستێوەردان
و پشتگیریی تێرۆریزمی نێودەوڵەتی ئاکامی
پێچەوانەی بووە.
سەرمایەی دەرەکی
ئەمنیەتی گــەڕانــەوەی سەرمایە ،مەعاف

بانکیی جیهان نایەتەوە و ،ئــەوە یەکێک لە
هۆیەکانی مایەپووچیی سیستمی بانکیی ئێران
ڕوو بە دەرەوەیە.
لە دنیای ئەمرۆدا بەبێ بوونی سیستمی
بانکیی مودێڕن ئەستەمە باس لە ئابوورییەکی
ســەرکــەوتــوو بــکــەیــن .بــەبــێ ئ ــەو سیستمە
پــێــوەنــدیــی ئـــابـــووری ل ــەگ ــەڵ کــۆمــەڵــگــەی
نێودەوڵەتی گرفتی تێ دەکــەوێ و سیستمی
سەرافی لێ دەکەوێتەوە کە لە نەبوونی نیزامی
بانکیی سەردەمیانەدا دروست دەبن .سیستمی
سەڕافی هۆیەکن بو ناسەقامگیریی ئابووری
لەو واڵتانە –ئێران بۆ نموونە -و هاتوچۆی
پوڵی ڕەش لە بــازارەکــاندا کە دەبێتە هۆی
کزکردنی کەرتی وەبەرهێنان و بەدوای ئەودا
هەموو ئەو گرفتانەی بەهۆی کارانەبوونی
کەرتی وەبەرهێنان لە واڵتــیـکدا پێک دێن.
بــەشــداریــی لــە بــۆرســەکــانــی جیهانییشدا
پێوەندیی ڕاستەخۆی بە بوونی سیستمی
بانکی هەیە و کاتیک واڵتیک ئەو سیستمەی
بەڕۆژ نەبێ ،ڕۆژانــە زیان دەکا و لە هەمان
کــــاتدا ن ــاردەن ــە دەرەوەی بــەرهــەمــەکــانــی
نێوخۆیی بو بازاڕەکانی جیهانییەکانیش بە
کاناڵی دروستی خۆیدا تێپەڕ نابێ.
لە بەشی سیاسەتە ئابورییەکانی نێوخۆیی
واڵتـــیـــشدا بــانــکــی نـــاوەنـــدی دەتـــوانـــی بە
ڕێکخستنی نرخی س ــوودی بانکی و باقی

ئــابــووریــی سەقامگیر و ســەرکــەوتــوو لە
دنیای سەردەمدا جیا لەو فاکتەرانە حەوجێ
بە کۆمەڵێک پێوەری دیکەشە:
هێزی کار و کاربەڕێکەر
هێزی پسپۆڕ لە بوارە جۆراوجۆرەکان و
هێزی کارڕاپەڕێنی بەرپرس و ئەرکوەخۆگر
یەکێک لە بنەماکانی پێشکەوتنی ئابووریی
هەر واڵتێکە .دابینکردنی ئامرازەکانی کار و
لەبەرچاوگرتنی حەقدەستی شیاو بۆ هێزی
کار ،بیمەی دابینکردنی کۆمەاڵیەتی ،بیمەی
بێکاری و ئەمنییەتی کار لەو بازنەیەدا دەوری
گرینگ دەبینن .ئابووریی ئێران نەیتوانیوە
ئەم بەشە بە قازانجی خۆی مودیرییەت بکا
و ئەگەرچی ئــێــران هێزی کــار و پسپۆڕی
یەکجار باشی هەیە ،بەاڵم ئەم هێزە کارە یان
بێکار و پاسیڤ و تێکەاڵوی دەیــان کێشە و
گرفتی کۆمەاڵیەتییە؛ یان ئەو هێزە پسپۆڕە لە
دەرفەتێک دەگەڕێ بتوانێ واڵت بەجێ بێڵێ.

مودیرییەت (بەڕێوەبەری)
بەڕێوەبەری تێکەاڵوێکە لە زانست و هونەر
و ڕۆڵــی تــەواوکــەری هەیە لە سەرکەوتنی
هەر پــڕۆژە و بابەتێکی زانستی و ئابووری
کــە ئــەو زانــســتــە لــە ئێستادا بـــــەردەوام لە
ئاکادیمییەکاندا نوێ دەکرێتەوە .لە ئێرانی
بندەستی کۆماری ئیسالمیدا ئەم مودیرییەتە
لە پاوانی ئیدۆلۆژی و سیاسەتی دەسەاڵتی
حاکمدایە کە مەودایەکی یەکجار زۆری لەگەڵ
ئەو ستانداردە نێودەوڵەتییانە هەیە.

کــردن لە دانــی ماڵیات بۆ ماوەیەکی کاتی
و نــەزمبــوونــی حــەقدەســتــی کــرێــکــار لەو
بابەتانن کە بوونیان دەبێتە هۆی ڕووتێکردنی
وەبەرهێنەرانی بیانی .بۆ نموونە زۆر واڵت
کارخانەکانی خــۆیــان دەبــنــە ئــەو واڵتــانــەی
هێزی کــاری هــەرزانــتــریــان هــەیــە .بــەاڵم لە
ئێران وەبەرهێنانی دەرەکــی ئەگەر هەشبێ
قازانجەکەی بــۆ ئــابــووریــی خەڵک و واڵت
نییە ،بەڵکوو لە خزمەتی سیاسەتی دەرەکیی
ڕێژیمدایە.

ئامار و داتا
بەرنامەدانان بۆ بەرەو پێشبردنی کۆمەڵگە
لە بــواری ئابوورییەوە پێویستیی بە داتــا و
ئاماری باوەڕپێکراو و بەڕۆژ هەیە .لە واڵتانی

سیستمی بانکیی نوێ و هەڵسووڕ
بـــەرپـــرســـی بــانــکــی نـــاوەنـــدیـــی ئــێــران
نــەیــشــاردۆتــەوە کــە ســتــانــداردی سیستمی
بانکیی ئیران لەگەڵ ســتــانــداردی سیستمی

میکانیزمە ماڵییەکان ببێتە هۆی سەقامیگری
و بــەرەو پێشچوونی ئابووریی واڵت و بە
پێچەوانە هــەر بانکەکان دەتــوانــن پێش بە
کەرتەکانی پیشەسازی و وەبەرهێنان و هتد
بگرن .بۆ نموونە لە زۆربــەی واڵتانی دنیا
بانکەکان بە کەمکردنەوە لە قازانجی قەرزەکان
یارمەتیدەری ئابووریی واڵتەکەیانن ،بەاڵم
بانکەکان لــە ئــێــران نــەک ئــەم کــارکــردەیــان
نییە ،بگرە بە دانانی قازانج لەسەر قەرزی
دواکەوتووی وەبەرهێنەران هیندەی دیکەش
زیان بە کەرتی وەبەرهێنان و ئابووریی واڵت
دەگەیەنن کە ئاکامە مایەپوو هاتنەوە و داخرانی
کارگە و کارخانەکان و لەو سۆنگەیەشەوە
بێکاریی زیاتر و هەرەسهێنانی هێزی کارە.
ئینترنێت ،کارەبا و ئاو

یەکێک لــە هۆیەکانی ب ــەردەوام ــی کــاری
هاوبەشە ئابورییەکان بوون و بەردەوامیی
کارەبا ،ئاو و ئینترنێتە ،بەاڵم ئەو ژێرخانەش لە
ئێران تێکتەپیوە .بۆ نموونە حکوومەت بەپێی
سیاسەتەکانی خۆی ڕێ لە پێدانی ئێنترنێتی
خێرا ،گشتگیر و ه ــەرزان بە خەڵکی واڵت
دەگــرێ و ئەمەش وادەکــا پشتبەستن بەو
جۆرە ئینتێرنێتە خاوە کە ڕێ لە کارخوڵقێنی
دەگرێ ،بە زیانی ئابووریی واڵت بشکێتەوە.
ڕێگەوبان و ئیمکاناتی گواستنەوە
سیستمی ڕێگەوبان چ ئاسمانی ،دەریایی و
عەرزی بەشێکن لە ژێرخانی ئابووریی هەر
واڵتێک و کارتێکەرییان لەسەر ئابووریی
سەقامگیری ئــەو واڵت ــەش هــەیــە .ژێرخانی
ئــابــووری جیا لــە ڕێــگــەوبــان هــەمــوو ئەو
پردانەش دەگرێتەوە کە واڵتیک بە بە بەشە
جۆراوجۆرەکان لە نیوخۆ و بە واڵتانی دی و
هەموو جیهان دەبەستێتەوه.
گەشەی ئابووریی هەر واڵتێک گرێدراوی
دۆخ ــی ڕێــگــەوبــان و کــەرتــی گواستنەوەی
واڵتــە کە بــوار بۆ وەبەرهێنانی دەرەکییش
خۆش دەکا .بەاڵم ئەو بەشەش لە ژێرخانی
ئابووریی ئێران بەهۆی ناکارامەیی حکوومەت
لە سیاسەت و بەڕێوەبەریی واڵتدا وێران و
داڕماوە.
ئاکام
ه ــۆک ــارەک ــان ــی تــێ ـکتــەپــیــن و ئ ــاب ــووری
نــاســەقــامــگــیــری ئــێــران ڕوونـــــن .قسەکانی
خومەینی ،بنیاتنەری کۆماری ئیسالمیی ئێران
کاتی خۆی هەڵاڵیەکیشی نایەوە کە “ئابووری
ئی خێڵی کەرانە_ اقتصاد مال خر است” .ئەمە
کارتێکەریی لەسەر بنیاتنانەوەی هەموو
جومگەکانی ئابووریی ئێرانی دوای شۆڕش
 ٥٧هەبوو .شەڕی ئێران و عێڕاق ،گرتنەبەری
سیاسەتی هیاللی شیعی و لەو سۆنگەیەوە
دروستکردنی میلشیا و یارمەتیدانی گرووپە
ئیسالمییە تــونــدئــاژۆکــان ،قەیرانخوڵقێنی
و سیاسەتی دەســـتـــوەردان لــە کــاروبــاری
نــێــوخــۆیــی واڵت ــان ــی دراوســــــێ ،سیاسەتی
بێجێی زۆرکــردنــی حەشیمەت بۆ ئامانجی
تایبەت ،سیستمی ناکارامەی بانکی ،قەیرانی
ئــابــووری لە سۆنگەی سیاسەتی دەرەکیی
حــکــوومــەت ،پــێــداگــری لــەســەر سیاسەتی
ئەتومی و پەرەپێدانی بەرنامەی مووشەکی
بە تیچوویەکی زۆری مــادی ،وشکەساڵی،
الوازیــی کەرتی کشتوکاڵ لە زۆر ناوچەی
واڵت ،ڕاکــردنــی هێزی ئینسانیی پسپۆڕ و
دەیان فاکتەری دیکە دەستیان داوەتە دەستی
یەکتر بۆ وەی وێنایەکی ڕوون لە ئابوورییەکی
ڕووخاو و داڕماوی ئێرانی بندەستی کۆماری
ئیسالمی بکەن.
ئــــابــــووریــــی ئــــێــــران پــێــویــســتــیــی بــە
نەشتەرگەرییەکی گەورە هەیە ،بە تایبەت کە
زۆر هۆکاری سروشتیی وەک وشکەساڵی
و ناشروشیی وەک شەڕ و هاوکێشەی ئاو
لە داهــاتــووشدا دێنە گۆڕێ کە بە مانەوەی
کۆماری ئیسالمی زۆر زەحمەتە هەنگاوێک
بەرو پێش باوێ.
***

لە چراخانەکەی بورجی ئیڤێلەوە بۆ شەوانی ئەنگوستەچاوی کوردستان

ئەحمەد ڕەحمانی

کە شۆڕش لە جەنگەی گەرمی خەباتی
شاخدا بوو ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
وەک قەاڵیەکی پتەو بەرامبەر بە ھێزی زۆر
و بــۆری کۆماری ئیسالمی ڕاوەستابوو.
چیا و دۆڵەکانی کوردستان جمەی دەھات
لــە پێشمەرگە و ،پێشمەرگە گەورەترین
سەروەریی بۆ نیشتیمان لە دیرۆکی خەبات
و تێکۆشاندا تۆمار دەکرد ،ئا لەو سەردەمە
دژوارەدا پێوەندییە دیپڵۆماسیەکانی ڕێبەری
شەھید دوکتۆر قاسملوو لەگەڵ ڕێکخراوە
بــەشــەردۆســتــەکــانــی جــیــهــان بــە تایبەتی
پزیشکانی بێسنوور لــە واڵتــی فەرانسە
بەرگێکی زێڕینی لەو مێژوویە هەڵدایەوە.
ئێستا ئــیــدی نــاوەکــانــی د.کــوشــنــێــر ،د.

گرانژۆن ،د .فرێدریک تیسۆ بۆ گەلی کورد
ناوێکی تەواو ئاشنایە .ناوھێنانی ئەو گەورە
پزیشکانە دەمانخاتەوە بیری ئەو کاتانەی
کە ئەوان لە دژوارترین ھەلومەرجی جیهانی
و ناوچەییدا لە بواری پزیشکییەوە پشت
و پەنای جــوواڵنــەوەی گەلی کــورد بوون.
بۆیە ھەر کاتێک ناویان دێت زنجیرە ئەڵقەی
ئەوە پێوەندییە گەرموگوڕەمان بیر دێتەوە
کە کاتی خۆی ڕێبەری شەھیدمان دوکتۆر
قاسملوو دروستی کردبوو .بۆ ئەوەی زۆر
پزیشک و کادری دەرمانی بێنە کوردستان
و لەو ناوچانەی کە شۆڕش نەخۆشخانەی
ھەبوو مژووڵی کاری پزیشکی بن ،یاخود
کۆڵەپشتیی تــەژی لە دەرمــان بکەنە شان

و ،شانبەشانی پێشمەرگە ژیانی شەوان
و ڕۆژانیان چیا و کۆسارەکانی کوردستان
بێ.
لــەو نــێــوەدا ن ــاوی دوکــتــۆر “فــرێــدریــک
تیسۆ” بەتایبەت ناوێکی ئاشنا و خۆشە
لەسەر زاران ،بەتایبەتی بۆ ئەوانەی ئەوکات
لە جەنگەی خەباتی شۆڕشگێڕی و شاخدا
بــوون .پزیشکێکی باریکەڵەی گورجوگۆڵ
تێکەڵ لەگەڵ بنکە و بارەگاکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە تایبەتی شەخسی
دکتۆر قاسملووی شەھید .دوکتۆر فرێدریک
تیسۆ ئەمەگناسی ڕێبەری شەھیدمان بوو،
دوای شەھیدبوونی ڕێبەر د .قاسملووش کەم
وا ھەیە لە ساڵڕۆژەکانی شەھیدبوونیدا،

ســەرەڕای وەنێو کەوتنی
تەمەن و لە پێ کەوتنی
خۆی نەگەیەنێتە پێرالشێز
یان لە کۆڕ و کۆبوونەوە
تایبەتییەکانی ئەم بۆنەیەدا
بەشدار نەبێ.
ئــەمــەگ و وەف ــاداری ــی
ئــەم کەسایەتییە بیانییە
دەخــــــوازێ ھەمــیــشــە بە
چاوی گەورەیی و ڕێزەوە
لە دکتۆر فرێدریک تیسۆ
بڕوانین و خۆشەویستیی
سەردەمی شاخمان بۆی
ھەبێ.
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لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
(کارکردی خەباتی سیاسی)

محەممەد کەریم نەدیمی

مــحــەمــمــەد کــەریــم نــەدیــمــی ســاڵــی  ١٣٣٧لە
گوندی « زێویە»ی بێڵەواری ناوچەی کامیاران
ی ك ــوردپــهروهر و زهحمهتكێش
لـ ه بنهماڵهیهك 
لهدایك بوو .قۆناغی منداڵی و تازەالویی وەکوو
هاوتەمەنە بێنازەکانی تێپەڕ کرد و ،بە ئاشكرا
ی
ی دێــمــوكــڕات ،ههست 
ی حیزب 
ی تێكۆشان 
بــوونـ 
ی داكوتا .ساڵی
ی ڕیشه 
ی ل ه هزر و مێشك 
كوردایهت 
برایم چووکەڵی  ١٣٥٩هاتە ڕیزی پێشمەرگەکانی ئەم حیزبە و لە
هێزی بێستوون دەستی بە تێکۆشانی خۆی کرد.
ئەو لە شەڕی داسەپاو بە سەر کوردستاندا و هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی
ن دا .بوێریی محەممەد کەریم بە
پێشمەرگایەتییدا ئازایەتیی خۆی نیشا 
ڕادەیەک بوو کە بەرە بەرە قارەمانێکی لەکڵدەرهاتووی لێ درووست
بوو .هاوسەنگەرانی دەڵێن ترس لە وجوودیدا نەبوو ،و هیچ سەنگەرێک
لە بەر تیری هەڵمەتی ناوبراو خۆی نەدەگرت.
ی ژیر و وریا و ڕووحســووك
شەهید محەممەدکەریم نەدیمی الوێك 
بوو .لە هێرش بۆ سەر پایەگای «ونج» لە پشتی خراجیان و دەست
بەسەرداگرتنیدا ،محەممەد کەریم لە پێش هەموو هێزەکەوە بوو.
ی دا،
ن و لەدەست 
لەو شــەڕەدا چاوی چەپی کەوتە بەر گوللەی دوژمـ 
بەاڵم حەمەکەریم ئەوە یەکەم جاری نەبوو کە بریندار دەبێ و دیسان
دەگەڕێتەوە بەرەکانی شەڕ.
کــاک شــاپــووڕ فــیــروزی لــەو ب ــارەی ــەوە دەگــێــڕێــتــەوە« :کــاتــێــک لە
نەخۆشخانەی «بزوەش» سەردانم کرد ،هەر چاوی بەمن کەوت پێکەنی
و گوتی لەوەی کە لە کاتی گرتنی پایەگادا سەرەڕۆییم کردوو ە داوای
لێبوردنت لێ دەکەم .پاشان بە پێکەنینەوە گوتی ئێستا باشتر کە چاوی
چەپەم لەدست داوە ،پێکەنیم گوتم بۆ؟ گوتی ئێستا کە چاوی چەپەم
دەرهاتووە سیلەگرتنم ئامادەیە ،ئیدی پێویست بە نیشانەگرتن نییە و تا
دەگەمە سەنگەری دوژمن ڕوحی لەبەر نەماوە ،دواتریش هیچ ترسێکم
لە مــردن نییە و قــەوڵ بێ ئەو پێشمەرگەیە بم کە حیزبی دێموکرات
دەیهەوێ».
تایبهتمهندیی ە بەرز و ئینسانییەکان و ئازایەتی و ئەرکوەخۆگریی
محەممەد کەریم بوونە هــۆی ئــەوەی پلە نیزامییەکان یــەک لە دوای
یــەک بــبــڕێ و ســەرئــەنــجــام بــە فــەرمــانــدەری لــک دیـــاری بــکــرێ .ئەو
هەمیشە لە بەڕێوەبردنی بڕیارەکانی حیزبدا سەرلەپێناو بوو .ئەگەرچی
خوێندەوارییەکی زۆری نەبوو ،بەاڵم فەرماندەیەک بوو ئازا ،ئاگا ،لێزان،
مودیر و بەتاکتیک و ،لە هــەمــووی گرینگتر کادرێکی تەشکیالتی و
بەدیسیپلین بوو.
محەممەد کەریم تەنیا چەند ڕۆژ دوای گەڕانەوە لە نەخۆشخانە لە
هێرش بۆ سەر مۆڵگەی دوژمــن لە «سیویە» جاریکی دیکە بریندار
بــۆوە .دوو ڕۆژ دوای ئەو بریندارییەی لە شەڕی تەنگیسە ر و نییەر
قارەمانەتیی لە خۆی نیشان دا و لەوێش بۆ جاری سێهەم بریندار بۆوە.
ئەو لە ئازایەتیدا سەرچەشن بوو و پێشمەرگەکانی ژێر فەرمانی وانەی
شەرەفو شەهامەتو خۆڕاگری لە مامۆستاکەیان فێر دەبوون .مخابن
ڕۆژی ١١ی خەرمانانی  ١٣٦٤خۆری تەمەنی پڕ شانازیی ئەو ئاوا بوو.
لە زمان مەولود عەبدوڵاڵهی ،یەکێک لە هاوسەنگەرەکانی کە کاتی شەهید
بوونی حەمەکەریم نەدیمی لە نیزیکی بووە ئەو ڕووداوە دەگێڕێنەوە:
«ئيوارهى روژى ١٠ی خەرمانانی  ١٣٦٤له چیای شاهۆ دهستهيهک
لە پيشمهرگەکان به فهرماندەیی حەمەکەریم بۆ هێنانی تداروکات بەرەو
گوندی میسوراو ڕۆیشتین .دوژمن هێزێکی زۆری لە ناوچە خزاندبوو.
بە نزیکبوونەوەی ئێمە لە گوندی میسوراو بۆمان دەرکەوت کە هێزی
دوژمنی لێ جێگیر بــووە ،بۆیە بڕیارمان دا شەوەکەی بچینە دەشتی
«گــورگــە چــاڵ» لە نێوان گوندەکانی» تیلەکولون« و «میسوراو»
لە بناری چیای شاهۆ .لە شوێنێک پشوومان دا و کاتژمێر٤ی بەیانی
بــەرەو گۆڕقلیچ وەرێ کەوتین .تیمەکەمان  ٥کەس بووین .ئەمن و
شەهید ڕەشاد زۆر لە کاک حەمە کەریم پاڕاینەوە کە لەوێ نەوەستین
و بۆ پشوودان بەرەو چیای شاهۆ برۆین ،بەاڵم ئەو کە قەت لە دوژمن
نەترسابوو ،بڕیاری کۆتایی دا و گوتی :دەمێنمەوە ئەگەر بەتەنیاش بم و
تا بەیانی نان بۆ پێشمەرگەکانیش دەبەمەوە.
کاتژمێری ٦ی بەیانیی ئەو ڕۆژە شەهید ساڵح گودەرزی کە نیگابان
بوو ،هات گوتی مامۆستا مەولوود هەستە گەمارۆ دراوین .شەهید حەمە
کەریم دە میترمان لێ دوور بوو ،کە گوێی لە وشەی گەمارۆ بوو بە
سینگەخشکە هاتە المان .دووربینەکەی وەرگرت و چاوی لە دەورووبەر
کرد .گوتی :مەولوود ئەمڕۆ کۆتایی ژیانمانە! لەو قسانەدا بووین دراینە
بەر دەستڕیژ .حەمە کەریم گەڕاوە بۆ الی چەکەکەی ،بەاڵم لە بەر ئاگری
خەستی دوژمن نەیتوانی دەستی بە چەکەکەی ڕابگا ،بە ناچار بۆ الی
ئێمە گەڕاوە .هاوارم کرد حەمەکەریم ڕاوەستە .ئەو ڕانەوەستا و چووە
شوێنی نیگابانیی ساڵح ،بەاڵم دوژمن ئەوێشی گرتبوو .لەو کاتەدا حەمە
کەریم درایــە بەردەسترێژ .دەستمان بە شەڕێکی مان و نەمان کرد،
دەرفەتمان هێنا و چووینە سەری ،دەست و القی گوللەی بەر کەوتبوو.
زۆری لێ پاڕاینەوە کە هەستێ و وردە وردە دەکشێینەوە .بەاڵم ئەو
گوتی :القم شکاوە و ناتوانم .ئێوە بــڕۆن ،حەیفە بکوژڕێن ،لە زمانی
منەوە مااڵوایی لە هیوای کوڕم بکەن و ،بە هاوڕێیانم بڵێن ئەوە باوەڕە
مقاومەت دەکا .بەاڵم ئێمە نەماندەتوانی فەرماندەکەمان بەجێ بێڵین ،ئەو
کە زانی بەجێی ناهێڵین بە ساڵحی گوت چەکەکەی خۆت بدە بە من،
ئێوەش هێرش بکەن .شەڕ هەر گەرم دەبوو ،لە نەکاو دەنگی گوللەیەک و
هاواری سالح سەرنجی ئێمەی ڕاکێشا ،حەمە کەریم بڕیارە قورسەکەی
دابــوو ،بۆ ئــەوەی نە هاوڕێیانی بکوژرێن و نە خۆیشی بە زیندووی
بکەوێتە دەستی دوژمن».
شەهید حەمە کەریم لەپێناو دەربازبوونی هاوڕێیانی و سەرنەکەوتنی
ڕێژیمدا خۆی کوشت ،بەاڵم بۆ هەمیشە لە دڵی هاوسەنگەرانی و خەڵکی
ناوچە و کوردستاندا بە زیندوویی مایەوە.

هەر وەک لە ژمارەکان ی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکان ی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ،
لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراس ی ناوی توێژینەوەیەک ی “جین شارپ” ،بیرمەندی ناوداری بواری خەباتی مەدەن ی
و ناتوندوتیژە .شارپ ساڵ ی  ١٩٢٨لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە ،دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا
لە مامۆستایەتی لە زان کۆکان ی ئامریکا ،بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردان ی زۆر واڵتی کردوە
و تەنانەت زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردن ی خەڵک سەری لە واڵتان ی دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە گرینگتر
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵ کی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە.
کاکڵ ی ئیدەکان ی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵ ی و ملکەچیی خەڵ کەوە
وەدەست دێنن ،ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵ ی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا
دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن’’.
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکان ی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:
لە هەلومەرجێکدا کە خەڵک هەست بە بێهێزی
و ترس دەکەن ،گرینگە یەکەم هەنگاوەکان بۆ ئەوان
مەترسیی کەمتر بێ و هەستی «متمانە بە خۆ»یان
تێدا دروست بکا .ئەم شێوە کارانە وەکوو -لە بەر
کردنی جلوبەرگ بە شێوەیەکی نائاسایی -دەتوانن
پیشاندەری دژایەتیکردنێکی گشتی بن و دەرفەتێک
بۆ خەڵک بڕەخسێنن تا بە شێوەیەکی مانادار لە
هەنگاوەکانی داهاتوودا بەشداری بکەن .لە بابەتی
دیکەدا هەندێ شتی غەیرە سیاسی و چکۆلە دەکرێ
ببێتە جێی سەرنجی هــەمــووان .ستراتیژیستەکان
دەبێ بابەتێک هەڵبژێرن کە بایەخەکەی بۆ هەمووان
دەرکەوتبێ و وەرگرتنی ئاسان بێ .سەرکەوتن لەم
جۆرە کارە چکۆالنە لەگەڵ ئەوەی کە کێشەیەکی
بچووک چــارەســەر دەکــا ،ئــەو بــاوەڕە الی خەڵک
دروست دەکا کە ئەوان خاوەنی هێزێکی کاران.
نابێ ئامانجی ستراتیژیستەکان لە خەباتێکی
درێــژخــایــەندا ڕووخــانــی دەسبەجێ و بەتەواویی
دیــکــتــاتــۆری بــێ ،بــەڵــکــوو لــە جیاتی ئـــەوە دەبــێ
وەدووی هەندێ ئامانجی دیاریکراو بن .لە جەریانی
خەباتەکەشدا پێویست بە بەشداریی هەموو خەڵک
ناکا.
لە کاتی بیرکردنەوە لە زنجیرە عەمەلیاتێکی
تــایــبــەت بــۆ بــردنــەپــێــشــی ســتــراتــژیــیــەکــی گـــەورە،
دەبێ ستراتژیستە خەباتکارەکان بە وردی بیر لە
قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و کۆتایی بکەنەوە.
خەباتی دیاریکراو (هەڵبژێردراو)
لــە قۆناغەکانی ســەرەتــای خــەبــاتدا ،زنجیرە
عەمەلیاتێکی دیاریکراو بە ئامانجێکی تایبەت دەتوانن
بەکەڵک بن .ئەم جۆرە عەمەلیاتە دیاریکراوانە دەبێ
یــەک لــە دوای یــەک جێبەجێ ببن .جــاری واشــە
لەوانەیە چەند دانەیەکیان پێکەوە و هاوکات جێبەجێ
بکرێن.
لە دانانی پالنی ستراتیژی بۆ خەباتی دیاریکراو
گرینگە کــە هــەنــدێ بــابــەت و کێشەی تایبەت کە
نیشاندەری زوڵم و زۆری دیکتاتۆرن دیاری بکرێن.
ئەم بابەتانە دەتوانن ببنە ئامانجێکی باش بۆ بردنە
پێشی خەبات کە لەو ڕێگایەوە دەکرێ دەستمان بە
هەندێ ئامانج ڕابگا.
ئــەم ئامانجە ستراتیژیکە نێونجیانە دەبــێ لە
توانایی و دەسەاڵتی هێزە دێموکراتەکاندا بێ .ئەگەر
لەمەودا سەرکەوتوو بن لە پالنەکانی داهاتووشدا
سەرکەوتوو دەبن کە ئەمە بۆ ورەی خەڵک زۆر
باش دەبێ و بۆ سەرکەوتن لە داهاتووشدا زۆر
گرینگە.
ستراتیژییە دیاریکراوەکان دەبــێ لە سەرەتادا
لەسەر هەندێ بابەتی دیاریکراوی سیاسی ،ئابووری
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یان کۆمەاڵیەتی چڕ بکرێنەوە .ئەوان دەتوانن هەندێ
بەشی تایبەت کە لە کۆنترۆڵی دیکتاتۆردایە بکەنە
ئامانج ،یان هەوڵی کۆنترۆڵ کردنی بدەن یان هەوڵ
بدەن لەژێر دەستی دیکتاتۆری دەربێنن .هەروا کە
پێشتر باس کرا لەم بەشە لە خەباتدا دەبێ هێرش
بکرێتە سەر هەندێ خاڵی الوازی دیکتاتۆر و بەم
شێوەیە دێموکراتەکان دەتوانن بەپێی توانایی خۆیان
گورزێکی کاریگەر لە دیکتاتۆر بوەشێنن.
ستراتیژیستەکان پێویستە پــان بــۆ خەباتی
سەرەتایی دابنێن بەاڵم دەبێ ڕوون بێ کە ئامانج
لەو پالنە چییە؟ ئەم پالنە سەرەتایی چۆن دەتوانێ
یارمەتیدەری ستراتیژییە گەورەکە بێ؟ ئەگەر بکرێ
پێویستە النیکەم هێڵە گشتییەکانی قۆناغی دووهەم
و سێهەمیش ئامادە بکرێ و هەموو ئەمانە بخرێنە
خزمەتی پێشوەچوونی ستراتیژییە گــەورەکــە و
کاریان بۆ بکرێ.

خوێندکاران لە مەیدانی تیانانمنی پێکەن پێتەختی
چین لە ساڵی .١٩٨٩
زەرەر و زی ــان و خــەســاری زۆری ئــەم دوو
خۆپیشاندانە شتێکە کــە ستراتیژیستەکان دەبــێ
سەرنجی بدەنێ .بەو زەرە و زیانە گەورەیە لەوە
ناچێ کە ئەم هەنگاوانە بە تەنیایی ببێتە هۆی ڕووخانە
دیکتاتۆر .چونکە ئەم کارانە هەروا دەمێنێتەوە و هیچ
ئاڵوگۆڕێک لە دەسەاڵتی دیکتاتۆردا پێک ناهێنێ.
ل ــە ســـەرەتـــای خـــەبـــاتدا ن ــاک ــرێ ب ــە ئــاســانــی
سەرچاوەکانی دەسەاڵتی دیکتاتۆر لێک جیا بکرێنەوە.
بۆ ئەم مەبەستە دەبێ سەرەتا ئەو خەڵکەی کە تا
دوێنێ گوێڕایەڵی دیکتاتۆر بــوون ،بە دژی ڕێژیم
و دواتر بۆ هاوکارینەکردنی بەرباڵو هان بدرێن
کە ئەمەش زۆر زەحمەتە و ئاسان نییە ،هەر بۆیە
چاوەڕوانییەکی وەها بۆ هاوکارینەکردن و خەباتی
خێرا ،ستراتیژییەکی ناواقیعی و هەڵنەسەنگێنراوە.

خەباتی سیمبۆلیک
لە دەستپێکی خەبات بە مەبەستی الوازکردنی
دیکتاتۆردا ،لەوانەیە لــەســەرەتــاوە مەیدانەکە بۆ
خەباتی سیاسی زۆر ئامادە نەبێ .بۆیە هەنگاوە
سەرەتاییەکان دەبــێ هەلومەرجەکە و خەڵکەکە
هەڵبسەنگێنێ و بۆ هــاوکــارینــەکــردن و خەباتی
سیاسی بە دژی دیکتاتۆر ئامادەیان بکا.
یــەکــەم هەنگاو لــەوانــەیــە جــۆرێــک نــاڕەزایــەتــی
یا هەنگاوێکی سیمبۆلیک و کاتی بــێ .ئەگەر لە
ســەرەتــاوە خەڵکەکە کــەم بــوون ،ئەوکات دەکــرێ
یەکەم هەنگاو بۆ وێنە دانانی گوڵ لە شوێنێک بێ
کە گرینگیەکی سیمبۆلیکی هەیە .ئەگەریش خەڵکێکی
زۆر لە سەرەتاوە ئامادەی کار بوون ،دەکرێ بۆ
وێنە پێنج دەقیقە لە شوێنێک بێدەنگ ڕاوەستن و
هیچ کارێک نەکەن.
لە کاتێکی دیکەدا دەکرێ هەندێ کەسی دیاریکراو
لە شوێنێکی دیاریکراو و سیمبۆلیک مان لە خواردن
بــگــرن و تــا بــەیــانــی بــەخــەبــەر بــن .یــان بایکۆتی
کورتی کالسەکانی خوێندن بکەن یا لە شوێنێک بە
نیشانەی مانگرتن دابنیشن .دیارە لە حکوومەتێکی
دیــکــتــاتــۆریدا ئــەم کــارانــە لــەوانــەیــە بــە توندییش
ســەرکــوت بکرێن .هەڵبەت هــەنــدێ کــاری دیکەی
وەکوو چوونە نێو شوێنەکانی دەوروبەری کۆشکی
دیکتاتۆر ،یان چوونە نێو دەفتەری پۆلیس لەوانەیە
مەترسیی زۆری بەدواوە بێ ،بۆیە لە سەرەتاوە ئەم
کارانە نەکرێ باشترە.
هەنگاوە سەرەتاییەکان بۆ ناڕەزایەتیی سیمبۆلیک
جاری وابووە سەرنجی نێوخۆیی و نێودەوڵەتیشی
ڕاکــێــشــاوە ،وەکـــوو خۆپیشاندانەکانی خەڵک لە
شەقامەکانی برێمە لە ساڵی  ،١٩٨٨یان مانگرتنی

دابەشکردنی بەرپرسایەتی
لــە ڕەوتــــی خــەبــاتــی دیــاریــکــراوی ســەرەتــایــی،
هــەرجــارە و بــاری خەباتەکە لە سەرشانی چەند
بەشێکی کۆمەڵگەیە .لە هەنگاوەکانی داهاتوودا و بۆ
گەیشتن بە مەبەستەکانی دیکە ،دەبێ باری خەباتەکە
بگوازرێتەوە بۆ سەرشانی خەڵکانێکی دیکە .بۆ وێنە
خوێندکارانی زانکۆ دەتــوانــن لە ســەر بابەتەکانی
پێوەندیدار بە خوێندنەوە دەســت بدەنە مانگرتن،
و ڕێبەرانی ئایینی و شوێنکەوتوەکانیان لە سەر
ئازادییە ئایینیەکان ورد ببنەوە .کرێکارانی ڕێگای
ئاسنی قەتار زۆر گیر بدەن و هاتوچۆی قەتارەکە
تووشی کێشە بکەن .ڕۆژنامەنووسەکان دەتوانن بە
مەبەستی ناڕەزایەتی دەربڕین لە بەرانبەر سانسۆردا
هەندێ بەشی ڕۆژنامەکە هیچی تێدا نەنووسن و
هــەروا سپی چاپی بکەن ،یان پۆلیسەکان دەتوانن
لە دۆزینەوەی شوێنی دێموکراتەکان و دەسبەسەر
کــردنــیــان وا نــیــشــان بـــدەن کــە هــەڵــەیــان کـــردوە.
جیاکردنەوە و هەنگاو بە هەنگاو کردنی خەبات
بەپێی بابەت و گرووپە دیاریکراوەکانی کۆمەڵگە،
هاوکات لەگەڵ درێژەی خەبات ،دەرفەتی پشوودان
بە بەشەکانی دیکەی کۆمەڵگە دەدا.
خــەبــاتــی دی ــاری ــک ــراو بــەتــایــبــەت یــارمــەتــی بە
سەربەخۆیی و بوونی گــرووپ و ڕێکخراوەکانی
ســیــاســی ،ئ ــاب ــووری و کــۆمــەاڵیــەتــی دەکـــا کــە لە
کۆنترۆڵی دیکتاتۆردا نین .ئــەم نــاوەنــدانــە دەبنە
شوێنێک کە خەڵک لــەو ڕێگایەوە دەتــوانــن فشار
بخەنە سەر دیکتاتۆر یان لە بەرانبەریدا ڕابوەستن.
لە ڕەوتی خەباتدا ئەم ڕێکخراوانە یەکەم شوێن دەبن
کە دیکتاتۆر پەالماریان دەدا.

ئهو چوار پهردهیهی دنیایان جوانتر كرد

( )٤پیاو ه قوڵ ه خرپن هكه
ت ڕامپ س هبری ست راتیژیك(  )�strategic pa
 )tienceو خ هسیوی ئۆبامای ل هه همب هر كۆریای
كرد ب ه دیدارێكی ئ هكتیو و ب ێوێن ه ،ك ه ل ه ه همان
كاتی شدا ئاوێت هی ه هڕهش ه بوو ،وات ه ڕێك دووان
ب ـ ه زم ــان ــی دی ــك ــت ــات ــۆرهك ـه ،ئ ــهوه تایب هتم هندیی
س هرهكیی ت ڕامپ بوو ك ه ب ـهدهر ل ه نۆڕم هكانی
ئاخاڤتنی نێوان س هرۆكی واڵتانان س هیر دهكرێ،
ب ــۆ وێن ه كاتێ ك ــۆم ــاری ئیسالمی ی ــان ك ــۆرەی
باكوور ه هڕهش ه ل ه ب هرژهوهندهیی هكانی ئ همریكا
دهك هن ،ت ڕامپ ل ه واڵمیاندا دهڵێ ی هك ب ه ه هزار
تۆڵ هیان لێ دهك هین هوه!
ب ـهاڵم ب هه هرحاڵ چاوپێك هوتنی ت ڕامپ و كیم
جۆنگ ئ ــون ل ـ ه ی ـهك ـهم ڕوان ــی ــن ــدا خ ــاوهن ــی هێما
و كـــۆدی ت ــای ــب ـهت ب ـ ه خ ــۆی ـهت ــی .ه ـهرگ ــی ــز هیچ
س هركۆمارێكی ئ همریكایی پێی ن هناوهت ه “گوندی
ئاگرب هس” ل ه سنووری نێوان دوو كۆرە ،جۆری
پ هیوهندی ت ڕامپ و كیم زیاتر ل ه ئ هفسان ه دهچێ،
نام ه گۆڕین هوهی ب ه وت هی ت ڕامپ ئ هوینداران هی
نێوانیان ڕێخۆشك هر بوو بۆ توان هوهی ب هست هڵ هكی

نێوان كۆرەی باكوور و ئ همریكا و ئومێدێك بۆ
داهاتووی هكی ه هرچ هند ت هم و مژاوی! ئ هوه زۆر
گرینگ ه ك ه پیاوه قوڵ هخرپن هك ه ب هپێچ هوان هی باب
و باپیری ملی ڕاكێشا بۆ وتووێژ و دانوستان،
ئ هم ه گرینگترین توخم ه بۆ نیازپاكی سیاس هتی
دهرهوه .ل ـ ه ك ــهوان ــهدا خ ــاڵ ــی س ـهرن ــج ـڕاك ــێ ــش و
س هرسوڕهێن هر ب ــۆچ ــوون ــی ك ــۆم ــاری ئیسالمی
س هبارهت ب هم دانوستانان ه بوو ك ه ن ه ت هنیا وهك
واڵتێكی ئاسایی و دێموك راتیك پێشوازییان لێ
ن هكرد ب هڵكوو ڕێك ب هپێچ هوان هوه ئیدان هی ئ هم
وتووێژان هیان كرد!
تیمی سیاس هتی دهرهوهی ت ڕامپ س هبارهت ب ه
ك ــۆرەی باكوور ه هستی ب ه م هترسیی نیزیكی
لــــهڕادهبــــهدهری چینیش كـــردۆتـــهوه ،ه هرچ هند
چ ــی ــن بــە ت ــاك ـ ه واڵتــــی س ـهرهك ــی ــی داب ــی ــن ــك ـهری
پێداویستیی هكانی ك ــۆرە دادەنـــرێ و ،چین ئ هم
واڵت هی كردووه ب ه داردهستێك ب ه دژی ئ همریكا
بۆ ئــهوهی ل ه دهربیج هی هكی ئابووریی هوه ل هم
كێب هركێی ست راتیژیی هك هدا خۆی بكا ب ه بااڵدهست!
ئ همریكا ڕێگای هكی دوورودرێـــژی ل هب هره بۆ

ئ ـهوهی خۆی ل ه ك ــۆرە نیزیك كات هوه .ئ هگ هرچی
ه ــی ــوادار بـــوون ب ـ ه دام ــاڵ ــی ــن ــی كــــۆرەی ب ــاك ــوور
ل ــ ه چ ــ هكوچ ــۆڵ ــ ه ك ــۆم ـهڵك ــوژی ــی ـهك ــان ــی ڕهن ــگ ـ ه
ئارهزووی هكی دوورهدهست بێ ،ب هاڵم ئ هوهی ت ڕامپ
ك ــردی ل هوهپێش هیچ س هركۆمارێكی ئ همریكی
ن هیكردووه و ل ه ئ هگ هری درێژهی ئ هم دانوستانان هدا
بۆی ه هی ه ئاماڵ دوڕگ هی هكی ئ همنتر ساز بێ.
ئ هگ هرچی سیاس هتمدارێكی وهك ڕابێرت بالك
وی ــل  -كارناسی ب ــااڵی سیاس هتی دهرهوه  -بۆ
سیاس هتی دهرهوهی دهوڵ هتی ت ڕامپ ب هنیسب هت
ت هواوی ئ هو واڵتان هی ل هگ هڵ ئ همریكای س هردهمی
ت ڕامپ گرفتی س هرهكیان ه هی ه بۆ هیچیان نمرهی
 Aڕهچ ــاو ناكا و ب ه  Bو  Cو  Dو زۆر جاران
 Fك ــۆت ــای ــی ب ـ ه تاقیكاریی ت ـڕام ــپ دێ ــن ــێ ،ب ـهاڵم
ب ـ ه دڵنیایی هوه ئ ـهگ ـهر ت ـڕام ــپ ل ـ ه كۆشكی سپی
م ــاب ــای ـهوه ،ن ــم ــرهی سیاس هتی دهرهوهی ت ڕامپ
النی ك هم ل هه همب هر واڵتانی پشتیوانی تیرۆر و
تیرۆریزم ی هك ل هوان كۆماری ئیسالمی بێگومان
دهبوو بە. A
***
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ئااڵ و پێشمەرگە

شاهۆ مەتین

لە سەدەی بیستەمدا ،پاش هەر دوو شەڕی
جیهانیی ی ــەک ــەم و دووهــــەم ک ــە سیستمی
نێودەوڵەتی ژانی لەدایک بوونی فۆرمێک یتر لە
حوکم ڕانی و دەسەاڵتدارەتیی بەخۆی گرتبوو
و ،سیستمی حوکم رانیی ئیمپ راتۆرییەت دوای
شۆڕشی ڕۆشەنگەری و پیشەسازی لەبەریەک
ه ــەڵ ــوەش ــاب ــوو؛ ل ــە س ــاخ ــت ــاری ن ــێ ــودەوڵ ــەت ـیدا
ف ــەڕم ــان ــڕەوای ــەت ــی ــی دەوڵــــەت -ن ــەت ــەوە جێگای
ئێمپ راتۆرییەتی گ ــرت ــەوە .ن ــەت ــەوەی کوردیش
ب ــە حوکمی ی ــاس ــای گــەردوونــی ،سروشتی و
مڕۆڤایەتی دەب ــوا وەک نەتەوەیەک کە خاونی
خاک ،زمان ،چاند و شارستانییەتی خۆی بوو؛
ئەم مافە بیگرێتەوە .بەاڵم لە قۆناغی داگیرکاریی
نوێدا ئیمپ راتورییەتی سەفەوی (فارس/شیعە)
و عوسمانی (ت ــورک/س ــون ــن ــە) دەب ــن ــە لەمپەر
بەرامبەر مافویستیی گەلی کورد و ،دواتر بە
هاوکاری و پشتیوانیی داگیرکەرانی جیهانی
لە س ــاتوس ــەودای ــەک ــی هاوبەشی ناوچەیی و
جیهان یدا (ڕێککەوتنی سایکس پیکۆ) خاک
ک ــوردس ــت ــان و ن ــەت ــەوەی کــورد ب ــە س ــەر چ ــوار
دەوڵەتی نوێی ناوچەی یدا دابەش دەکەن.
ب ـــەاڵم ل ــەالی ــەک ب ــەه ــۆی پاشخانی هزریی
تاکی ک ــورد بە نیسبەت مێژوو لە سەردەمی
ڕابردوودا و دڕندەیی و دێوەزمەیی عەقلییەتی
شۆوینیستیی عـــەرەب ،فــارس و تــورک و لە
الیەک یت ر ،بە هۆی سەرکردایەتیی مێرخاسانی
وەک شێخ سەعید ،شێخ عوبەیدوڵال ،شێخ
مەحموود ،مەال مستەفا و سمایل ئاغای سمکۆ
کە بە هەست و نەستەوە خەبات و تێکۆشانیان
دژی داگیرکەرانی کوردستان دەک ــرد؛ ئایین
و پێگەی دەسەاڵتدارێتییان بە ڕوح و هزری
ب ــەرخ ــۆدان ــی ک ــوردان ــە و ل ــە ڕاس ــت ــای تەسلیم
ن ــەب ــوون ب ــە داگ ــی ــرک ــەران و دانپ ــێ ــدان ــەن ــان بە
ئۆتۆریتەی داگیرکەران ،هەردەم بە گەشاوەیی
و ئاگامەندییەوە بۆ نەسلی داهاتوو گواستەوە .
لەو کاتەشدا کە سیستمی دەوڵەت-نەتەوە
جێگای سیستمی ئێمپ راتۆرییەتی دینی-
سیاسیی گرتەوە و ژیان لە قۆناغی فێۆدالی بۆ
پیشەسازی هەنگاوی نا و ،مۆدێلی حیزبایەتی
بە شێوەی ڕێکخ راوەییش هاتە ئــاراوە ،گەلی
ک ــوردی ــش وەک نەتەوەیەکی زی ــن ــدوو لەسەر
ب ــن ــەڕەت ــی ئ ــەم پ ــاش ــخ ــان و ڕابــــــردووە پــر لە
شۆڕش و قوربانیدانە کە تێکۆشانی لەسەرپێ
هێشتنەوەی گەلەکەی بە شێوەی فڕەڕەهەند
ک ــردب ــوو و ،پـــاش هـــەر جـــار ش ــەه ــی ــدب ــوون ــی
سەرکردەکەی و نسکۆی شۆڕشەکەی -چونکی
ڕۆڵەکانی خاونی هەمان ئەقلییەت و ڕۆحی
ڕزگاریخوازی و ئازادیویستی بوون -سەری
ه ــەڵ ــداوەت ــەوە و ئ ــااڵی تێکۆشان هیچ ک ــات لە
ئاسمانی کوردان دانەکەوتووە .ئەمجارەش پاش
دامەزرانی کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد ،پاش سێ
ساڵ خەبات و تێکۆشانی کولتووری ،سیاسی
و فەرهەنگی ل ــە ٢٥ی گ ــەاڵوێ ــژی ١٣٢٤دا لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان یەکەم حیزبی کوردی
بە شێوەی م ــۆدێ ــرن و ڕێکخ راو کە خاوەنی
ب ــەرن ــام ــە و پـــێـــڕەوە ،لــەژێــر نـــاوی “حیزبی
دێموک راتی کوردستان” و بە ئەزموون وەرگرتن
لە شۆڕشەکانی ڕابـــردووی و کەڵ کوەڕگرتن
لە س ــەردەم ــی نوێی جیهانی وەک حیزبێکی
خاوەن فەلسەفەی نەتەوەیی و نیشتمانی بۆ
بەدیهێنانی مافەکانی نەتەوەکەمان لەسەر
ئەساسی بەڕێکخ راو کردنی ج ــەم ــاوەر و لە
ڕووی ئاگاییەوە دادەمەزرێ.
لەم کاتەدا کە حیزبی دێموک راتی کوردستان
دادەم ــەزرێ ،بارودۆخی ئێ ران بە ئاراستەیەکی
ه ــەرە هەستیار و مێژووی یدا تێپەر دەب ــێ و
بە لەبەرچاو گرتنی هەڵکەوتەی ژیۆسیاسی و
ژیۆپۆلیتیکیی ئێ ران و بەرژەوەندیی زلهێزانی
ش ــەڕی جیهانی و ب ێتوانایی حاکمانی ئێ ران
ل ــە ڕووی سیاسی و ئ ــی ــداریدا واڵت دەبێتە
مەیدانی تەڕاتێنی بریتانیا و سۆڤیەت .بەمجۆرە
جوغ رافیای ئێ ران بە کردەوە لە نێوان ئەم دوو

تابڵۆ

زلهێزەدا دابەش دەبێ و هێژمۆنی و دەسەاڵتی
ح ــک ــووم ــەت ــی ن ــاوەن ــدی ب ــەت ــای ــب ــەت ل ــە ن ــاوچ ــە
پ ــەراوێ ــزەک ــان نامێنی و ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموک راتی کوردستان بە خوێندنەوەی دۆخی
ئ ــارای ــی لە ئێ ران و وەزعــی ناوچە و جیهان،
ل ــەژێ ــر ڕوون ــاک ــای ــی ب ــڕی ــارێ ــک ــی حەکیمانەی
پێشەوا قازی و جیهانبینی حیزبی دێموک راتی
کوردستان ،دەرف ــەت بە گونجاو دەبینن و لە
ڕۆژی ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٥ی هەتاویدا کۆماری
کوردستان دادەمەزرێنن.
هـــاوکـــات لـــەگـــەڵ ڕاگ ــەی ــان ــدن ــی ک ــوم ــاری
کوردستان کۆمەڵێک هێما و سێمبول هەم
وەک پێویستییەکی فەرمانڕەوایەتیی کوردان و
هەمیش وەک یاسا و پرستیژی نێودەوڵەتی لە
چواڕچێوەی کۆماردا ،بە ئاوردانەوە لە مێژووی
پڕ لە شۆڕش ،خوێن و قوربانیدان و لە پێناو
فۆرم بەخشین بە داهاتوویەکی زێڕین دێنە
ئاراوە؛ کە ئااڵ ،سروودی نەتەوەیی و پێشمەرگە
بەشێکن لەم شانازییە پڕ مانا و نێوەڕۆکەی
کۆماری کوردستان.
ئااڵی پیڕۆزی کوردستان سیمبۆل و شکۆی
ن ــەت ــەوەی ک ــورد کە وەک بەشێک لە چاند و
فەرهەنگی نەتەوەی کورد لە سەردەمی کۆماری
کوردستان وەک هەموو گەاڵنی تری خاوەن ئااڵ
و دەسەاڵت بۆ نیشاندانی پێناسە ،ناسنامە و
دەسەاڵتداڕێتیی کوردانە ،بە شێوەی فەرمی
شەرعییەتەکەی لە حکومەتی کوردستان وەک
یەکەم حوکمداری چاخی نوێی ک ــوردان بوو،
وەردەگــرێ .ڕێک بەپێی پێناسەی ڕێکخ راوی
ن ــەت ــەوە یەکگرتوەکان ک ــە ئ ــااڵ وەک هێما و
ناسنامەی نەتەوە ،دەوڵ ــەت و هەڕێم پێناسە
دەک ــا ،ئااڵی کوردستانیش بۆ نەتەوەی کورد
و نیشتمانی کوردستان هێما و ناسنامەی
نەتەوەیی و نیشتمانییانە .

گ ــی ــان ــی ــان بــەخــت کــــــردووە ،نــــاوی پــیــرۆزی
“پێشمەڕگە” بەپێی ئەم فەلسەفە و زەروورەتە
دەبێتە ناوی پاڕێزەری نەتەوە و نیشتمانمان .
دوای ڕووخ ــان ــی کوماری کوردستان ئەرک
و ڕەسالەتی پێشمەڕگە کە بەرگری لە مان
و م ــەوج ــوودی ــەت ــی ن ــەت ــەوەک ــەم ــان ب ــەرام ــب ــەر
داگــیــرکــەران بــوو  ،ل ــە ق ــۆن ــاغ ــی ن ــوێ ـشدا کە
تێکنۆلۆژی س ــن ــووڕەک ــان دەبـــڕێ و دوژمــن
ئێستا بە شێوەی نەرم و لە ڕێگای میکانیزمە
ج ــۆرب ــەج ــۆرەک ــان ه ــەوڵ ــی ئاسیمیلەکردن و
سەپاندنی شوناسی خۆی بە سەر نەتەوەکەمان
دەدا ،ئەرک و بەڕپرسیارێتیی پێشمەرگە هەر
دوو بەستێنی نەرمئامێ رانە و ڕەقئامێ رانەی
بە خ ــۆی ــەوە گرتوە و بە ه ــزر و مەعریفەوە،
هاوشانی چەکەکەی بەرامبەر داگیرکەران لە
پێناو پاراستنی بەها و بایەخەکانی گەلەکەی
تێ دەکۆشێ.
هێزی پێشمەرگەی ک ــوردس ــت ــان ئ ــەم هێزە
کاریگەر و شوێندانەرەی کورد و کوردستانە
کە بە قاڕەمانێتی و ئ ــی ـرادەی گیانفیدایانە
بە سادەترین چەک و کەڕەستەی شەڕکردن
توانیویەتی بەڕامبەر داگیرکەرانی کوردستان
بوەستێتەوە و پێش بە ڕەوت ــی داگیرکاری و
لەنێو بردنی نەتەوەکەمان لە سەر ئەقلییەتی
شۆوینیستیی فارس ،تورک و عەرەب بگرێ .
ب ــە درێــژایــی م ــێ ــژوو گ ــەل ــی ک ــورد خ ــاوەن ــی
ڕۆڵـــــەی ق ــاڕەم ــان ــی لـــەم چ ــەش ــن ــە بــــووە کە
توانیویەتی بەرامبەر پیالنگێڕییە نگریسەکانی
داگ ــی ــرک ــەران ،پ ــارێ ــزەری شوناس ،ماهییەت و
مەوجوودیەتی نەتەوەکەمان بێت و بەڕەورووی
تاری کپەڕەستانی وەک داعش کە هەموو دنیا
سەرەڕای خاوەنی بەهێزترین و کاریگەرترین
چەک و تێکنۆلۆژیی شەڕ؛ ئەمنیەتی نێوخۆیی
و بەرژەوەندییەکانیان نەمابوو ،ئ ــەوە هێزی

ئێستا ئ ــااڵ ئ ــەو هێما و پێناسە گرینگ و
دیارەمانە کە ڕۆڵی گرینگ و شوێندانەری لە
بەرهەمهێنانی وێژمان و پاڕاستنی گوتاری
نەتەوەییمان دەبینێ و وەک ڕەمزی نەتەوەیی
وێ ــڕای ڕەم ــزەک ــان ــی دی ــک ــەی وەک پێشمەرگە،
سروود و ...ڕۆڵی بەرچاو لەنێو نەتەوەکەمان
ه ــەم ب ــۆ خ ــەب ــات و تێکوشان و هەمیش بۆ
ی ــەک ــگ ــرت ــووی ــی ڕوح و ئ ــەن ــدێ ــش ــەی ک ـ ــورد و
کوردستانمێحوەرانە لەنێو هەموو پارچەکانی
ک ــوردس ــت ــان ب ــە ه ــەم ــوو ح ــی ــزب ،زاراوە و
ئیتنیکەکان دەگێڕێ و وەک چەتری کۆکەڕەوەی
هەموو نەتەوەی کورد دەور و ڕۆڵی هەیە.
شــــانــــازی و دەس ــک ــەوت ــێ ــک ـ ـیت ــر کــــە ل ــە
ســەردەمــی ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان چ ــێ دەبــێ،
هێزی “پێشمەڕگە”ی کوردستانە .لەو کاتەدا
حکومەتی کوماری کوردستان دەسەاڵتدارەتی
و ح ــوک ـمداری ــی خ ــۆی ڕادەگ ــەی ــەن ــێ ،ه ــەم وەک
حەوجێیەکی گرینگ و ئ ــەس ــاس ــی لەپێناو
سەقامگیریی نێوخۆیی و هەم بۆ ڕووب ــەڕوو
ب ــوون ــەوە ل ــەگ ــەڵ ه ــەڕەش ــە و مەترسییەکانی
دەرەکــــــی ،دامـــەزرانـــدنـــی ه ــێ ــزێ ــک ــی م ــرۆی ــی
بەرگریکار دەبێتە پێویستییەکی بنەڕەتی .
کوماری کودستانیش بەپێی ئەم زەڕوورەتە
نێوخۆیی و دەرەک ــی و هەمیش بە درێژایی
مێژوو کە ڕۆڵە قاڕەمانەکانی نەتەوەکەمان بە
گیانیان وەک بەهادارترین سامانیان نەتەوە
و نیشتمانەکەمانیان لە دەستی داگیرکەران
پاراستووە و بۆ ڕزگاری و ئازادی نەتەوەکەیان

پێشمەرگەی ک ــوردس ــت ــان ب ــوو ب ــە ئیمان بە
پاراستنی ن ــەت ــەوەک ــەی و نیشتمانەکەی بە
ئی رادەیەکی ک ــوردان ــە ب ــەرام ــب ــەری ــان بوەستێ
و بە مرۆڤایەتی بسەلمێنێ کە داگیرکەرانی
کوردستان و تاری کپەرەستانی وەک داعش لە
ئاست ورەی بەڕزی پێشمەرگە کە پاڕێزەری
ن ــەت ــەوەک ــەم ــان ــن ،زەبــــوون و دامــــاون .ب ــۆی ــە
پێشمەرگەی کوردستان پ ــاڕێ ــزەری شوناس،
خاک و گەلەکەمان دوای شەڕی داعش ئێستا لە
دنیادا باڵوێزی ڕزگاری و پاراستنی مرۆڤایەتی
پێناسەی بۆ دەکرێ .
مەخابن کۆماری کوردستان پاش ١١مانگ لە
تەمەنی پر لە دەسکەوتی لە بوارەکانی سیاسی،
کولتووری ،فەرهەنگی و ...بۆ نەتەوەکەمان لە
پیالنگێڕییەکی جیهان یدا تێک چ ــوو  ،بەاڵم
خودی کۆمار و هێماکانی (سرودی نەتەوەیی،
ئ ــااڵ ،پێشمەرگە و  )...کە خوڵقاندنی ،ئێستا
داینەمۆی تێکۆشانی هەر تاکێکی کوردە و وەک
ڕۆح و فەلسەفەی ژیان و ڕزگ ــاری بۆ کۆمار،
ئااڵ و پێشمەڕگە لە الیان هەموو نەتەوەی کورد
سەیر دەکرێ.
ئ ــازادی ــخ ــوازان ــی کـــورد ،پــاڕێــزەڕانــی ئــااڵ و
پێشمەڕگە بە وەفا و بەڵێنییەک کە بە خوێنی
پاکی شەهیدانیان داوە ،ناهێڵن گەلەکەمان بێ
پێشمەڕگە بێ و ئ ــااڵی پ ــی ــرۆزی کوردستان
هەردەم بە ئاسمانی کوردستانە شەکاوە دەبێ.

سینگی شەقارشەقاری عەرد
دەالڵێ بۆ نمەی باران
لە بااڵی لەباری هێرۆ
دەهاڵێ هوڕ؛ هوڕی ئاران

ئاسمان تەم و هەوا تۆز و
گێژەڵووکەش تەنوورەی دێو
دار و چێو تینوونە ،وشکن
لقی گوڵ و گەاڵش دزێو

بولبول ونە ،قەل دەقرێ
داڵ و کەرگەز دەخولێنەوە
چیا ڕووتەن ،ڕەوەز وەڕەز
کۆچماڵە و دڵ دەکولێنەوە

ژەرەژ قاسپەی لێ بڕاوە
سەقڕ وڕە ،پەرکوور دینە
شریخەی کاتیۆشا و گرمەی
تۆپ و تەقینەوەی مینە

کۆتر مات و النەوازن
ڕێوی سازن ،قومری قڕن
مامز تەرە ،چەقەڵ غولوور
دنیا لێڵە و دڵیش پڕن

کانی کۆرن ،کێڵگە ڕەقن
مرۆڤ کوێڵەی درۆ و گزنی
سوژدە دەبا بۆ دەرگانەی
گەڵی ،ورگی ،مەڕی ،بزنی

قەاڵ بەندە و شار خامۆشە
سڕن ،مڕ و نەزان کە چن
ڕەوە ئاسکێک نادەستەمۆ
بە پێدزە بۆی دەردەچن

لەبەرقەدی «ڕەندۆڵە»دا
ترووسکەی ئاگرێ دەگڕێ
شنەی گێوژ و داربەڕوو
دڵی بێدەنگی شەو دەبڕێ

***

بە دڵی شکاو ،چاو نەترساو
سرک و بەتاو ،هەستا سەر پێ
دەستێ بەڕێز لەسەر سینگ و
دەستەکەیتر مستی گرێ

ئەنگۆرەیە :مەستین ،تاساو
گەشکەین بە بۆنی گڵ و گیا
بەردەم دەشتە تا چاو بڕکا
پاڵپشتمان دوندی چیا

لەنێو کۆڕی حەپەساودا
فڕی دەنگی «ب..بابە..با..ب
بە»
خنکا دەنگی «حەمە»ی دیسان
بەچاو دەیگوت هەستە ،ڕا بە

دڵ دارماڵ لە تاسە و هومێد،

دەیگوڕڕاند پڕ بە گەروو
کەچی نەگوێ نە زمانی بوو
کوتکی تانەی دا لە کەللەن
بەزمی لەبۆ خزمانی بوو!

هەست ،هەستی ئینسانی و نەجیب

بەسۆزەوە دەیخوێندەوە
بۆ گەل سروودی «ئەی رەقیب»!

من بیلبیالن ئەو الڵ و کەڕ
جومگەی دەستانی وا گرتم
تەزوو نا ،لەرزی شوورەیی
سەراتاپای لەشی داگرتم

کپ بوو گەرووی ،چاویش پڕ ئاو

غڵدە غڵدی هۆش داگرە
کەبوونە یەک کینە و ئەوین
بە سووتمانە ئەو ئاگرە

مامۆستا خالید ئەویندار

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستان
پاشنیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە٢٥ ،ی سەرماوەزی ٩٩ی
هەتاوی ،بە بەشداری سەدان کەس لە تێکۆشەرانی حیزبی
دێموکرات ،ڕێوڕەسمی تایبەت بە بەرزڕاگرتنی ڕۆژی ئااڵ و
پێشمەرگەی کوردستان بەڕێوە چوو.
ئەم ڕێوڕەسمە بە ســروودی نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب و
ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی
شەهیدانی کوردستان دەستی پێ کرد .پاشان پەیامی دەفتەری
سیاسیی حیزب لەالیەن بەڕێز خالید عــەزیــزی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتەوە پێشکێش کرا( .دەقی قسەکانی
بەڕێزیان لە الپەڕەی ٢ی ڕۆژنامەدا باڵو بۆتەوە)
لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا ،لەالیەن دەفتەری
سیاسیی حیزبەوە ڕێزنامە پێشکەش بە چەندین کــەس لە
پێشمەرگە و تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات کرا کە ،سەروو
٢٠ساڵ تا  ٤٠ساڵ لە ڕیزەکانی حیزبدا خەبات و تێکۆشانیان بووە.
نێوئاخنی ڕێوڕەسمەکە لە چەند بڕگەی هونەری پێک هاتبوو ،کە لەالیەن کۆڕی هونەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە
ئامادە کرابوون.

کاریگەریی بیری چەپ لەسەر بزاڤی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
کاریگەریی بیری چەپ لەسەر بزاڤی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان (حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک نموونە
 ،)١٩٤٥-١٩٩١نامەی دوکتوڕای کاک سمایل بازیار چاپ
و باڵو بۆوە.
د .سمایل بازیار لە پێشەکیی کتێبەکەیدا دەڵێ ئامانج
لە توێژینەوەیە تیشک خستنە سەر كاریگهریی بیری چهپ
به هێڵ ه فكریی ه جۆراوجۆرهكانی وهك :چهپی ڕادیكاڵ،
ماویزم ،ئورۆكۆمۆنیزم و سۆسیال دێموکراسی لهسهر
ستراكتۆر ،ستراتیژی و پڕۆگرامی حیزبی دێموكراتی
كوردستان ل ه قۆناخ ه جیاواز ه مێژووییەکاندا و ههروهها
شــوێــن ـهواری ل ـهس ـهر ملمالنێی نێوخۆیی ڕیــزهكــانــی و
لێکدابڕان و جیابوونهوهكان بووە .بەڕێزیان هەروەها تیشک دەخاتە سەر ئەوە کە توێژینەوەکە هەوڵ دەدا بیسەلمێنێ کە ئەم
حیزبە لە قۆناغێکی گرینگی ژیانی خۆیدا واتە لە ساڵی ( )١٩٩١-١٩٧١کە وەک رێکخراوێکی سەربەخۆ چاالکیی هەیە ،لە خانەی
حیزبە سیاسییەکانی چەپدا شوێن دەگرێ ،بۆچوونێک کە پێچەوانەی ڕوانگەی چەپی کۆمۆنیستییە بەجۆرێک کە تەنانەت حیزبە
نەتەوەیییەکان لە ڕیزی حیزبە بۆرژوازییەکان (ڕاستەکان)دا دەهێنێتە ئەژمار.
ئەم توێژینهوهی ە ل ه دەروازەیەک و چوار بهش و دهرئهنجامێك پێك هاتوو ه و ب ه لیستی سهرچاوهكان و پاشكۆكان (مخلص و
ابستراکت) كۆتایی دێت.
«کوردستان» بەبۆنەی چاپی ئەم توێژینەوەیە پیرۆزبایی لە د .سمایل بازیار ،ئەندامی پێشووی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و یەک لە کەسایەتییە سیاسییە دیارەکانی ئەم حیزبە دەکا و سەرکەوتنی زیاتری بۆ بەئاوات دەخوازێ.

درەوشانەوەی سێ وەرزشکاری کورد لە کێبڕکێی نێونەتەوەیی میسر
لە کێبرکێی ئازادی تیرهاویشتنی نێونەتەوەیی لە واڵتی میسر ،وەرزشکارە تیرهاوێژەکانی ئیالم توانییان سێ پلەی قارەمانیەتی
وەدەست بێنن.
لە کێبڕکێی بەشی چەکی بادی« ،پووریا نەورۆزیان» توانی پلەی یەکەم بەدەست بهێنیت و میداڵی زێڕی ئەم پێشبڕکێیە بباتەوە.
هاوکات «ئارمینا سادقیان» تیرهاوێژی ئیالمی لە بەشی چەکی بادیی مێرمندااڵن ،توانی پلەی قارەمانیەتیی ئەو کێبڕکێیە بەدەست
بێنێ و هەروەها «جەواد فروغی» وەرزشکارێکی دیکەی خەڵکی ئەم شارە توانی لە بەشی دەمانچەی بادی بە وەرگرتنی زۆرترین
ئیمتیاز ،وەکوو قارەمانی ئەو کێبڕکێیە دەستنیشان بکرێ.
ئەو کێبڕکێیە لە ڕۆژانی  ١٩هەتا ٢١ی سەرماوەز لە بەشەکانی چەک و دەمانچەی بادیی کچان و کوڕان بە بەشداریی ٢٢٠
وەرزشکاری  ١٧واڵتی جیهان ،لە واڵتی میسر بەشێوەی ئانالین بەڕێوە چوو.

کۆچی دوایی هونەرمەند قودرەت ئاغایی لە مەهاباد
قادر قادری ناسراو بە قودرەت ئاغایی ژەنیاری بەناوبانگی نایە ،بەربەیانی ڕۆژی چوارشەممە
26ی سەرماوەز لە شاری مەهاباد مااڵوایی لە ژیان کرد.
ئەو هونەرمەندە لە دایکبووی ساڵی 1306ی هەتاوی بوو و ژەنیاری بۆ هونەرمەندان حەسەن
زیرەک ،محەممەد ماملێ ،سەید محەممەد سەفایی و ...کردووە .هونەرمەند قودرەت ئاغایی لە
تەمەنی مێردمنداڵییەوە دەستی بە ژەنینی ئامێرەکانی زەرب ،نایە ،دووزەلە و زوڕنا کردووە
و ،لە ماوەی تەمەنیدا لە زۆربەی فێستیواڵەکان بەشدار بووە و وەک هونەرمەندێکی بەتوانا
ڕێزی لێگ راوە.
تەرمی هونەرمەند قودرەت لە بەشی هونەرمەندانی گۆڕستانی مەهاباد بە خاک سپێردرا.
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ه مااڵوایی
بهر ل 

مااڵوا دەنگە نەمرەکەی
هەڵوێست و ویژدان

قادر وریا

ڕۆژی پێنجشەمە (٢٠ی سەرماوەز) کاک «محەممەد نیروومەند» ناسراو
بە «حەمە اڵڵ» خەڵکی شارۆچکەی نەڵۆس (ناوچەی شنۆ) ،بەداخەوە بەهۆی
ڕووداوی هاتوچۆ ،گیانی لەدەست دا و ،چووە ڕیزی کاروانی نەمرانەوە.
«حەمە الڵ» کە بەداخەوە توانای بیستن و قسەکردنی نەبوو ،بە دوای
دەستپێکردنەوەی تێکۆشانی ئاشکرای حیزبی دێموکرات ،هــەر لە ساڵی
١٣٥٨دا ،لە هێزی شەهید سمکۆ بووە پێشمەرگە .نەمر کاک نەبیی قادری کە
لە پلەی بەرپرسایەتیی کۆمیتەی شارستانی شنۆ و دواتر ئەندامەتیی ڕێبەری
و بەرپرسایەتیی بەرزتریشدا ،وەک سەردەمی پێش شۆڕشی گەالنی ئێران،
هەموو کات مامۆستایەکی دەروونناس و مرۆڤدۆست بوو ،حەمەی وەک
هاوڕێی هەمیشەیی ،وەک گیانپارێزی خۆی هەڵبژارد .ڕاستە پاکی ،دڵسۆزی،
وریایی و ئەرکناسیی لە حەمەدا بەدی دەکرد ،بەاڵم کاک نەبی ،شتێکی دیکەی
زیاتر مەبەست بوو .ئەو دەیزانی کەسانی وەک حەمە ،لەنێو خەڵک و پێشمەرگە
بە هۆی پـــەروەردەی هەڵە و دواکەوتوویی کومەاڵیەتییان -بــەرەوڕوویگاڵتەپێکردن و ئەزیەت و ئازار دەبنەوە و ،ئەو نرخ و بایەخەی پێویستە بە
توانا و لێوەشاوەیی و خزمەتی دڵسۆزانەیان نادرێ ،بۆیە حەمەی هێنایە ژێر
سێبەری برایانە و باوکانەی خۆی .کاک نەبی ،سەر و گیانی خۆی بە حەمە
ئەسپارد و ،حەمەش دڵی پڕ لە خۆشەویستی و ،متمانەی بێسنووری خۆی دا
بە کاک نەبی.
«حەمە الڵ» هەتا کۆتاییەکانی ١٣٦٣ی هــەتــاوی ،پێشمەرگایەتیی کرد.
فەرهەنگی قسەکانی ئەو بە هۆی کەڕ و الڵییەکەی ،بە داخەوە زۆر کەم کەرەستە
و هەژارانە بوو .مخابن ئەوەندە وشە کەمەشی وەک ئاخێوەرێکی ئاسایی کورد
بۆ دەرنەدەبڕا .لە حیزبدا ،تەنیا دوو کەسی بە «بابە» ناو دەبرد :نەمر کاک
نەبیی قادری و ڕێبەری شەهید د.قاسملوو .ئەگەر ناوی «وەشە وەشە»شی
هێنابا ،دەمانزانی مەبەستی جاشی چەکدار و خۆفرۆشی خۆماڵییە.
کاتێک لە بەر باری نالەباری ژیانی بنەماڵەکەی ،لەسەر ڕەزامەندیی کۆمیتەی
شارستانی شنۆ ،چــۆوە ژێر دەسەاڵتی ڕێژیم ،بە ڕێژنەی فرمێسکەکانیڕا
دەتزانی ئەم دابرانە ناچارییە چ ئاگرێکی لە هەناوی حەمەدا هەاڵیساندووە.
کادرەکان و پێشمەرگەکانی کۆمیتەی شارستانی شنۆش بۆی خەمبار بوون،
بەاڵم دڵنیایان کرد هەر وەک «حەمە» حیزبەکەی و پێشمەرگەکان و باب و
برا و خوشکەکانی نێو سەنگەری چیای لەبیر ناکا ،ئەوانیش «حەمە»یان لەبیر
ناچێ و پێی وەفادار دەمێننەوە.
«حەمە» هەر وا لە پێشمەرگایەتیدا ،نموونەی ئەرکناسی و دڵسۆزی بوو
و ،نەیهێشت هیچ ڕەخنە و عەیبەیەکی بێتەوە سەر ،لە دوای گەڕانەوە بۆ سەر
ژیانی ئاساییش ،نموونە بــوو .بێ ترس لە پاسدار و جاش و بەکرێگیراوە
ئاشکرا و نهێنییەکانی ڕێژیم ،شانازیی بە ڕابردووی پێشمەرگانەی خۆی دەکرد،
حیزبیبوون و وەفاداریی خۆی بە بیر و باوەڕی کوردایەتیی نەدەشاردەوە .بۆ
چما یەکێک بە بێڕێزی ناوی حیزبی دێموکرات ،هێزی پێشمەرگە یا شەهیدێکی
بردبا یا بۆنی خۆفرۆشی و خەیانەت بە نەتەوە و نیشتمانی لێ هاتبا ،دەیوێرا
تخوون حەمە بکەوێ؟ حەمە جەستەی لە نەڵۆس و شنۆ بوو ،بەاڵم دڵی لە الی
پێشمەرگەکان و ڕێبەرانی شەهید بوو .ڕووگەی «حەمە» ئەو بستوویانە بوو
کە پێشمەرگەکان لێیان ئاودیو ببوون و ،چاوەڕوان بوو ڕۆژێک هەتاوی ئەو ،لە
سنووری کێلەشین و سپی ڕێز و سامڕەند هەڵ بێ و دڵی ئەو و دەشتی شنۆ
ڕووناک بکاتەوە.
«حەمە الڵ» هەر بەوەندە وشە کەمەی کە فەرهەنگی قسەکانی ئەویان پێک
دێنا و ،بەو کۆمەڵە ئاماژە دەنگی و جووڵەییە تایبەتەی بە سەرجەم سامانی
زمانی بێزمانیی ئەو دەژمێردران ،توانیبووی لە نێو خەڵکی شنۆ و تەنانەت
ناوچەکانی دیکەشدا ،ببێتە کەسایەتییەکی دیار .ئەو ببووە زایەڵەی دەنگی
ویژدانی بە ئاگا ،ببووە پڕشنگی هەڵوێستی نەتەوەیی و ئازادیخوازی ،ببووە
ڕەمزی کۆڵنەدان و وەفاداری و ،بەم جۆرە ڕێز و خۆشەویستیی خەڵکی ناوچەی
شنۆی بۆالی خۆی ڕاکێشابوو .خۆشەویستییەک کە خەڵک لە کاتی سپاردنی
هەتا هەتایی بە ئامیزی دایکی نیشتمان ،ســەڕەرای زاڵبوونی مەترسییەکانی
پەتای کۆڕۆنا و بوونی بەربەستەکان ،لە ئاست ئەو مرۆڤە جوامێرەدا ،خۆی
نواندەوە.
«حەمە الڵ»ی بێزمان ،بە سااڵنێک خزمەتی بێخەوشی پێشمەرگانە و،
بە تەمەنێک ژیانی پڕ لە ڕەنج و مەینەت بەاڵم پڕاوپڕ لە هەڵوێستی بوێرانەی
نیشتماپەروەرانە ،زۆر لەو خۆ پێ ماقووڵ و خوێندەوارە دەمەوەرانەی مێشکی
ســەری خەڵکیان بە قسەی بێکردەوە بــردوە ،شوێنی لەسەر هەست و بیر
و ڕوانینی خەڵک دانــا .هەر بۆیە یاد و نــاوی و چیڕۆکی ژیانی لە کۆڕی
خەباتکاران و هۆگرانی ئامانجی ڕزگاریی کوردستاندا بە نەمری دەمێنێتەوە.
یادی بەڕێز.

