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درێژە لە الپەڕەی ٢

ئێران،  لە  ناڕەزایەتییەکانی خەڵک  بەردەوامیی  درێژەی  لە  و  بانەمەڕدا  مانگی  لە 
دەورێکی نوێ لە نیشاندانی ئەم ناڕەزایەتییانە دەستی پێ کرد. 

لە سااڵنی ڕابردوودا و بە تایبەت دوای خۆپیشاندانەکانی ساڵی ١٣٨٨ کە درێژترین 
بوو،  ڕێژیم  هەڵسووکەوتی  و  سیاسەت  لە  ناڕەزایەتی  دەنگی  بەرپاکردنی  ماوەی 
لە ئێران، خەڵک ڕژاونەتە  زۆرجار بە هۆکاری جۆراوجۆر و لە ناوچەی جیاجیادا 
سەر شەقام و بێدەنگیی شەقامیان لە ئاست سیاسەتەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
ژیانی  و  ئابووری  کێشەی  زۆرتــر  هۆکارەکان  بێ،  بەرچاو  لە  ئــەوەی  شکاندوە. 
بیانوویەک  زۆرتر  ئەوانە  کە  دیاربوو  جارێ  هەموو  بەاڵم  بووە.  خەڵک  ڕۆژانــەی 
دەسەاڵتداریی  لە  خۆیان  بێزاریی  و  ڕق  خەڵک  و  بکرێتەوە  مەیدانێک  هەتا  بوون 
و  خۆپیشاندان  زۆرترین  کە  کوردستان  لە  جگە  بــدەن.  نیشان  ئیسالمی  کۆماری 
هەر  ئێران  دیکەی  ناوچەکانی  لە  هەبوو،  سیاسیی  ئاشکرای  الیەنی  مانگرتنەکان 
جارەی دروست کردنی کێشەیەک خەڵکی هیناوەتە سەر شەقام. بابەتگەلی وەک گرانی 
بردنەسەری  ناوچە عەرەبییەکانی خووزستان،  لە  ئاو  لە مەشهەد، کێشەی  و دزی 
بایی بەنزین و ناڕەزایەتییەکانی شیراز و زۆر شاری دیکەی ئێران، کێشەی ئاو لە 
زایەندەروودی ئێسفەهان و دەیان کێشەی دیکەی لەمجۆرە و ئەمجارەش گرانی و 
چوونەسەری چەندقاتی نرخی پێداویستییەکانی ژیانی ڕۆژانەی خەك لە ماوەیەکی 

کورتدا و لە ئاستی ئێراندا.
پارێزگاکانی  لە  زۆر  لە  خەڵک  گشتی  ناڕەزایەتیی  دەربڕینی  لە  جگە  ماوەدا  لەو 
هاوئاهەنگی  شــوڕای  داوای  لەسەر  قوتابخانەکان  مامۆستایانی  مانگرتنی  واڵت، 
کرێکارانی  سەندیکای  کرێکارانی  و  شۆفێر  و  فەرهەنگیان  سێنفییەکانی  ڕێکخستنە 
کە  بەشە  دوو  ئەم  سەرنجن.  جێگەی  تــاران  ئۆتوبووسەکانی  واحێدی  شێرکەتی 
خاوەنی گەورەترین ڕێکخستنی سێنفی لە ئێراندان، بە داوای مانگرتنی گشتی بارێکی 
دەستیان  ڕێژیم  ئەمنییەکانی  دەزگــا  هەربۆیە  ڕێژیم.  ئەستۆی  خستۆتە  قورسیان 
کردوە بە دەستبەسەرکردن و زیندانی کردنی کەسانی ناسراو لە بەڕیوەبەرانی ئەم 
دوو ڕێکخستنە و ئەوەی دیارە تا ئێستا نزیک بە ١٠٠ کەس لە چاالکانی کرێکاری و 

مامۆستایان لە شارە جیاجیاکانی ئێران دەسبەسەر کراون. هەتا ئێستاش ...

  سەروتار

فێرگەی پێگەیاندنی پێشمەرگە لە ٤٠ ساڵەی دامەزرانیدا

بارهێنان بە بیری کوردایەتی و پەروەردەی پێشمەرگانە

کاک خالید عەزیزی لە رێورەسمی ٤٠ ساڵەی دامەزرانی 
فێرگەی پێشگەیاندنی حیزبی دێموکراتدا ڕایگەیاند هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان کە یادگاری کۆماری کوردستانە، 
مەیدانی  لە  و  دێموکراتدا  حیزبی  فکریی  قوتابخانەی  لە 
کردەوەشدا تێکەڵ کرا بە ڕوحی بەرگری، دیفاع لە مافە 
نەتەوایەتییەکان و خۆشەویستیی نیشتمان، بەگژداچوونی 
ــە ســـەر کــوردســتــان و،  ــەن ــانــەی هــێــرش دەک ــەن ئـــەو الی
مافەکانی ئەو گەلە لەبەرچاو ناگرن. جا ئەگەر وایە هێزی 
چونکی  هەڵگرتوە،  چەکی  بۆیە  کوردستان  پێشمەرگەی 
ئاشقی واڵتەکەیەتی و نیشتمان پەروەری، خاک پارێزی و 
نەتەوایەتییە  پرسی  بناغەی  بەردی  خاک خۆشەویستی، 
حیزبی  بۆ  پەروەردەیە  ئەو  شانازیی  خۆشییەوە  بە  کە 

دێموکراتی کوردستان دەگەڕێتەوە. 
سکرتێری گشتیی حیزب لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا 
تیشکی خستە سەر ئەوە کە ئیدارەدانی واڵت فەلسەفەی 

بووە.  کوردستان  دێـموکراتی  حیزبی  دامەزراندنی  وجوودیی 
مادام حیزبێک ئاوا بیر بکاتەوە، ئەوەی کە بیری لێ دەکاتەوە و 
خەمی لێ دەخوا پەروردەکردنی خەڵکە. چونکی میللەت-نەتەوە 
دەبێ پەروردە بکرێ و فەرهەنگی ئەو پەروەردەیە لە ماڵەوە 
دەست پێ دەکا و ئەو فەرهەنگە هەموو جومگەکانی کۆمەڵگە 
هەموو  مەبەستە  ئــەو  بــۆ  دێــمــوکــرات  حیزبی  و  دەگــرێــتــەوە 
توانایەکی خۆی بەکار هێناوە، لە پەروەردەی نیشتمانییەوە هەتا 

بەرگریی پێشمەرگانە لە خاک و واڵتەکەمان.

ستەم یان ستەمکار
 کێشە کامیانن؟

پان تورکیزم لە کوردستان و ئێمە ئاواین!
هەڕەشەکانی

داهاتووی خەڵک لە گرەوی یەکبوون دایە
کەماڵ کەریمی

خالید عەزیزی: فەرهەنگی پەروەردە دەبێ هەموو جومگەکانی کۆمەڵگە بگرێتەوە

لە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆدا کە ڕۆژی 
١٤٠١ی  بانەمەڕی  ٢٨ی  چوارشەممە 
سکرتێری  بــەشــداریــی  بــە  هـــەتـــاوی 
ســەدان  و  ڕێــبــەری  ئەندامانی  گشتی، 
کەس لە کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی 
چوو،  بەڕێوە  کوردستان  دێموکراتی 
فێرگەی  دامــەزرانــی  ساڵەی   ٤٠ یــادی 
ــشــمــەرگــەی حــیــزبــی  ــێ پــێــگــەیــانــدنــی پ

دێموکرات بەرز ڕاگیرا.
ڕێوڕەسمەکە بە سروودی نەتەوایەتیی 
ئەی ڕەقیب و »ڕێژە«ـی پێشمەرگانەی 
لە پێشمەرگەکانی حیزبی  چەند دەستە 

کۆمەڵگەی ئێران لە سەت ساڵی ڕابردوودا 
ئەزموون  جــیــاوازی  حوکمڕانیی  جــۆر  سێ 
قاجارەکان،  تەمەنی  کۆتایی  سااڵنی  کــردوە: 
لە  پتر  ئێستاشدا  لە  و  پەهلەویی  پاشایەتیی 
چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی. بەاڵم 
ئاگردانی دادخوازی و خەبات بۆ ماف و داوا 
ــەدا  واڵت ئــەو  قۆژبنێکی  هەموو  لە  ــان  ڕەواکـ
هەروا نێڵەی دێ. لە واڵتانی دیکەی ناوچەش 
کودەتای  یان  شــۆڕش  بە  شوێنانەی  لەو  چ 
هەمان  دەرد  گــۆڕاون،  دەسەاڵتەکان  نیزامی 

دەردە. هۆکار چییە؟

ناسیونالیزمێکی  کــوردی،  ناسیۆنالیزمی 
ئینسانییە، ناسیۆنالیزمێک کە ڕێز لە بەها و 
بایەخە ئینسانییەکان دەگرێ. وەک نموونەیەکی 
بەرچاو لە هیچ پارچەیەکی کوردستان، کورد 
لە ســەر خاکی ئــەوی تر شــەڕی نــەکــردوە، 
کــوردی،  نەتەوەخوازیی  جــۆری  واتــە  ئەمە 
نەتەوەخوازییەکی بەرگریکارانە بووە لەسەر 
و  هێرشبەرانە  ــەک  ن ئینسانی  بنەمایەکی 
دژەمرۆیی. ئەم ناسیۆنالیزمە کە بە قاوغێکی 
بنەمای  لەسەر  ــا،  دەردەخـ خۆ  ئینسانییەوە 
گوتارێکی ئەخالق تەوەریش دامــەزراوە، واتە 
و  کانتی  ئەخالقێکی  گــوتــارەدا  لــەم  ئەخالق 

ئەرک خوازانەیە.

سوورەتی مەسەلەکە بە پێچەوانەی ئاڵۆزی 
و تێکهەڵچڕژانی هۆکارە سیاسی، جوغرافیایی، 
مــەزهــەبــی و نــەتــەوەیــیــەکــان، ئــاســان و خۆ 
ــەوەدەرن، ئــەویــش ئــەوەیــە کــە ئەم  ــەدەســت ب
دوو نەتەوەیە کە سەدان ساڵە لە بەشێک لە 
پێکەوە  ورمێدا  پارێزگای  ناوچەکانی  و  شار 
دەژیــن، ســەرەڕای بوونی ئاڵۆزی و ناکۆکی 
ئەوی  نەیانتوانیوە  هیچیان  دووبــەرەکــی،  و 
لە  یا  دەربکەن،  ژیانیان  شوێنی  لە  دیکەیان 
گرینگتر  هەمووی  لە  و  بیانتوێننەوە  خۆیاندا 
ئەوەیە کە هیچکامیان نە دەتوانن ئەوە بکەن و 

نە دەبێ ئەوەش بکەن.

دێموکراتی کوردستان دەستی پێ کرد و 
پاشان پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزب 
عەزیزی، سکرتێری  خالید  کاک  لەالیەن 

گشتیی حیزبەوە پێشکێش کرا. 
ڕێوڕەسمەکەدا  دیکەی  بڕگەیەکی  لە 
بەبۆنەی  سیاسی  دەفــتــەری  ڕیزنامەی 
٤٠ ساڵەی دامەزرانی فێرگەی سیاسی-
ــەریــی  ــوەب ــەڕێ ب بــە  پێشکێش  ــیــزامــی  ن
فێرگە کــرا و لە درێـــژەدا ڕاپــۆرتــی چل 
ســاڵــەی تــێــکــۆشــان و چــاالکــیــیــەکــانــی 
دێموکراتی  حیزبی  پێگەیاندنی  فێرگەی 
خولە  چەندی وچۆنیی  کــە  کــوردســتــان 

لــە ئاستی  پــەروەردەیــیــەکــانــی حــیــزب 
ــوار  ــە مـــــــاوەی چــ ــ ــۆری ل ــ ــ ــۆراوج ــ ــ ج
ــردوودا لــە خــۆی گرتبوو،  ــ دەیـــەی ڕاب

خوێندرایەوە.
سروودێکی  چەند  پێشکێش کردنی 
شۆڕشگێڕی، ڕێزلێنان لە مامۆستایانی 
فــێــرگــەی پــێــگــەیــانــدنــی پــێــشــمــەرگــە و 
ــی دوا  ــووان ــەوت ــی ســەرک ــردن خــەاڵت ک
دەورەی بەڕێوەبەرێتی لەالیەن فێرگەوە 
چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمە 

بوون.

یادی ٤٠ ساڵەی دامەزرانی فێرگەی حیزبی دێموکرات

عەلی بداغی  سمایل شەڕەفیناسر باباخانی 4 ٣4
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 درێژەی سەروتار 

 ... ئەوەی دیارە هۆکاری ئاشکرای هاتنەسەر 
ــجــارەی خــەڵــک و دەربــڕیــنــی  ــەم شــەقــامــی ئ
و  گرانی  و  ئابووریی  کێشە  ناڕەزایەتییەکان 
کەمبوونی پێداویستییەکان لە بــازاڕدان. بەاڵم 
ئەگەر گوێ لە هاواری ئەوان لە چوارچێوەی 
دروشــمــەکــانــیــانــدا بــگــریــن، دەردەکــــــەوێ لە 
ڕاستیدا دەربڕینی بێزاریی ئەوان لە دەسەاڵتی 
بەئاشکرا  و  ئیسالمییە  کۆماری  کۆنەپەرستی 
سیاسیی  الیەنی  ئەم سەرهەڵدانانە  کە  دیــارە 
ــاری ئــیــســالمــی و  ــۆمـ ــە ئــــەوە کـ ــۆی هـــەیـــە. ب
ئەم  دەیــانــەوێ  کە  پێوەندەکانیانن  و  دەســت 
سەرهەڵدانە نوێیە لە چوارچێوەی ناڕەزایەتی 
لە بەرنامەکانی دەوڵەت و بە ناوی شۆڕشی 
هـــاواری  دەنـــا  ــدەن،  بـ قــەڵــەم  لــە  برسییەکان 
بۆ دیکتاتۆر و  مــەرگ  مــەرگ بۆ خامنەیی و 
سووتاندنی وێنە و بنێرەکانی ڕێبەری ڕێژیم لە 
شارە جیاجیاکانی ئێران دەردەخا کە ئامانجی 
خۆپیشاندانەکان تەنیا هاوار بۆ نان نییە. ئەوان 
سەربەستیدا  و  ئــازادی  بە  گەیشتن  بــەدوای 
دەڕۆن. خەڵکی ئێران دوای ئەزموونێکی تاڵ و 
درێژماوە و ژیان لە ژێر دەسەاڵتی کەسانێک 
شۆڕش  لە  خەڵکیان  ئامانجەکانی  هەموو  کە 
لەدژی دەسەاڵتی پاشایەتی بەبا دا، ئێستا بیر 
لە گۆڕانێکی دیکە دەکەنەوە و هەر ئەوەشە کە 
لە گرتن و کوشتنیان لەسەر شەقام  بێ ترس 
هەوڵی گۆڕینی دەسەاڵتی ڕێژیمێک دەدەن کە 
نە تەنیا نان بەڵکوو هەموو کەرامەتی ئینسانیی 
ئەوانی لە نێو بردوە. هەربۆیەشە کە سەران 
و بڵیندگۆ بەدەستەکانی ڕێژیم دەیانەوێ ئەم 
ناڕەزایەتی  چوارچێوەی  لە  خۆپیشاندانانە 
خەڵک لە دەوڵەت و هاوار بۆ گرانی بەرتەسك 
بکەنەوە. لەوالشەوە بەردەوام دەیانەوێ ئەوە 
بخەنە زەینی خەڵکەوە کە ئەم ناڕەزایەتییانی 
هەتا  بن  ــاوەڕوان  چـ دەبــێ  و  نابێ  ئاکامێکی 
کێشەکان  چــارەســەری  لــە  بیرێک  ــەت  ــ دەوڵ
بکاتەوە! و بەمجۆرە خەڵک تووشی بێ هیوایی 

بکەن.
ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە وەک خەڵکی ئێران 
بەباشی تێگەیشتوون، چارەسەری ئەم کێشانە 
چوارچێوەی  لــە  و  ئــێــران  شوێنێکی  هیچ  لــە 
دەسەاڵتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا ئێمکانی 
لە  دەیەیە  چــوار  لە  زیاتر  کە  ڕێژیمێک  نییە. 
خەڵکی  خۆیدا،  سیاسییەکانی  بەرنامە  پێناو 
ئەوەی  بەبێ  هێناوە  بەکار  ئامراز  وەک  تەنیا 
بەرامبەر بە هیچ بابەتێک بە وەاڵمدەر زانیبێ، 
ڕێژیمێک کە بەبێ گرینگیدان بە ژیانی خەڵکی 
خەڵکەی  ئەو  سەرمایەی  هەموو  واڵتــەکــەی، 
خۆی  بەرژەوەندییەکانی  و  سیاسەت  لەپێناو 
حکوومەت  بەو  خزمەتکردن  و  هێناوە  بەکار 
لــە واڵتــانــی دیکە کــە تەئیدی  و گــرووپــانــەی 
سیاسەتەکانی دەکەن بە ئەرکی خۆی زانیوە، 
دەسەاڵتێک کە هیچ پردێکی پێوەندی لە نێوان 
ئەوان و خەڵکدا نەماوە، ناتوانێ هیچ ڕێکارێک 
کێشانە.  ــەم  ئ ــارەســەری  چ بــۆ  پێش  بگرێتە 
لێ  بیری  کە  شتێک  تەنیا  کە  نییە  خــۆڕا  لە 
سپا  فەرماندەکانی  بە  ئامادەباشی  دەکەنەوە 
و هێزە ئەمنییەتییەکانیان دەدەن بۆ سەرکوتی 
هەر چەشنە ناڕەزایەتییەک و گرتن و کوشتنی 
خەڵکی سەرشەقام سڵ ناکەنەوە. بەاڵم گومان 
لەوەدا نییە کە ئەم هێزی سەرکوتەش تا سەر 
خەڵک  کۆتایی  خرۆشی  بەرامبەر  لە  ناتوانێ 
ماوەیەکی  بۆ  ڕەنگبێ  ئــەوان  ڕابگرێ.  خۆی 
خۆپێشاندانانە  ــەم  ئ ســەرکــوتــی  بــە  دیــکــەش 
هەتا  ناتوانن  هەرگیز  بــەاڵم  بکەن،  دڵخۆش 

کۆتایی ئەم خەڵکە بێدەنگ بکەن.
ــەتــی و  ــێــودەوڵ ن قــەیــرانــە  ــەرەڕای  ــ ئێستا سـ
ناوچەییەکان، قەیرانە نێوخۆییەکان لە ئێران هەتا 
دێ لەسەر ڕیژیم بارگرانی دەکەن. قەیرانگەلێک 
کە لە باوەڕی خەڵکدا تەنیا بە گۆڕینی ڕێژیمی 
ئەوەی  دێ.  پێ  کۆتاییان  ئیسالمی  کۆماری 
قووڵی  قەیرانێکی  دەیبینین  ئێران  لە  ئێستا 
هەرەسەری  ڕێبەرانی  یەخەی  کە  سیاسییە 
ئامانج. هەربۆیە خەڵک بە  ڕێژیمی کردووەتە 
دروشمی مەرگ بۆ دیکتاتۆر دەڕژێنێتە سەر 
شــەقــام. ئــەمــەش ئــەو ڕاستییە دەردەخـــا کە 
خەڵک لێبڕاوانەتر لە جاران هاتوونەتە مەیدانی 
ڕووبەڕووبوونەوە لە بەرامبەر دەسەاڵتداراندا. 
و  خەڵک  بەردەوامیی  گرینگە  ئێستا  ــەوەی  ئ
کە  سەرهەڵدانەیە  لەم  هەمەالیەنە  پشتیوانیی 
ئەرکی قورسیش دەخاتە بەردەم ئۆپۆزیسیۆنی 
دژبەری کۆماری ئیسالمی و چاالکانی نێوخۆ. 
زیاتر  هومێدێکی  و  هــیــوا  دەکـــرێ  بــەمــەش 
لە هەر  کــردن  پشتیوانی  بۆ  بە خەڵک  بــدرێ 
و  ئێران  دیکەی  ناوچەکانی  لە  ناڕەزایەتییەک 
دەبێ  ناڕەزایەتییەکان.  زیاتری  بەرباڵوبوونی 
چنگی  لە  ئێران  داهاتووی  کە  بزانین  ئەوەش 
گــرەوی  لە  بەڵکوو  نییە  ئیسالمیدا  کــۆمــاری 
بەرەو  هەنگاونان  بۆ  خەڵک دایە  یەکگرتوویی 

دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان. 

داهاتووی خەڵک لە 
گرەوی یەکبوون دایە

هاوڕێیانی پێشمەرگە!
ئەندامان و کادرەکانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان!
ــادی ٤٠ ســاڵــەی  ــ ــەی ی ــۆن ــەب پــێــشــەکــی ب
ــەی  ــ ــەدرەسـ ــ ــەم مـ ــ ــەک ــ دامـــــەزرانـــــدنـــــی ی
ــادر و  ــ ــی پــێــشــمــەرگــە، ک ــ ــردن ــ ــەروەردەک ــ پ
دێموکراتدا  حیزبی  لە  نیزامی  فەرماندەرانی 
مەکۆیە  ئـــەو  تێکۆشانی  بــەردەوامــیــی  و 
ئێوە  هــەمــوو  لــە  پیروزبایی  ــازەدا  ــب ڕێ لــەو 
کۆمیسیۆنی  لە  پیرۆزبایی  هەروەها  دەکەم. 
کۆمیسیۆنی  ڕێـــگـــای  لـــە  و  پــێــشــمــەرگــە 
بە  گشتی  پێرۆزباییەکی  پێشمەرگەشەوە 
هەموو پێشمەرگەکانی کوردستان دەڵێم. لەو 
ڕۆژە دا جێگای خۆیەتی پیرۆزبایی لە خەڵکی 
بکەم  کوردستانیش  ڕۆژهەاڵتی  تێکۆشەری 
کە ئەو شانازییە بۆ ئەون دەگەڕێتەوە کە ٧٧ 
ساڵ لەوە پێش حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ئەرکەی  ئــەو  شانازییەکەش  و  دابــمــەزرێ 
دێموکرات  تێکۆشەرانی  شانی  سەر  خستە 
دامــەزرانــی  دوای  کورتی  ماوەیەکی  لە  تا 
کوردستان  کۆماری  و  حکوومەت  حیزب، 
ڕابگەیەنن. هۆکاری ئەمەش ڕوونە، چونکی 
حیزبی  ــی  ــەزران دام وجــوودیــی  فەلسەفەی 
دێـموکراتی کوردستان چێ کردنی حکوومەت 
و ئیدارەی واڵت بوو. ئەوە ئەسڵ و ئەساسی 
قازی  پێشەوا  کۆمار  ســەر  سیاسەتەکانی 

محەممەد بوو. 
یــادگــارەکــانــی  و  دەســکــەوت  ــە  ل یەکێک 
دامەزرانی  کوردستان  کۆماری  سەردەمی 
هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو کە دواتر 
ئەو نازناوە بۆ جەنگاوەری کورد لە زۆربەی 
لە  ــز.  ڕەمـ بــە  ــوو  ب کــوردســتــان  بەشەکانی 
لە  قوتابخانەی فکریی حیزبی دێموکراتدا و 
مەیدانی کردەوەشدا پێشمەرگە تێکەڵ کرا بە 
ڕوحی بەرگری، دیفاع لە مافە نەتەوایەتییەکان 
و خۆشەویستیی نیشتمان، بەگژداچوونی ئەو 
کوردستان  سەر  دەکەنە  هێرش  الیەنانەی 
ناگرن. جا  لەبەرچاو  ئەو گەلە  مافەکانی  و، 
کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  وایە  ئەگەر 
واڵتەکەیەتی  ئاشقی  هەڵگرتوە،  چەکی  بۆیە 
ــەروەری، خـــاک پـــارێـــزی و  ــان پ ــم ــشــت ــی و ن
پرسی  بناغەی  بــەردی  خاک خۆشەویستی، 
نەتەوایەتییە کە بە خۆشییەوە شانازیی ئەو 
پەروەردەیە بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان 
دەگەڕێتەوە. جێگای خۆیەتی هەر لەو ڕۆژە 
ــەی مــەکــۆی  ــادی ٤٠ ســاڵ ــیـــرۆزەدا کــە یـ پـ
پەروەردە و فێرکردن لە حیزبی دێموکراتی 
ئەو  یادی  و  ناو  ڕادەگرین،  بەرز  کوردستا 
ڕۆژە  لــە  کــە  ڕابــگــریــن  بـــەرز  تێکۆشەرانە 
سەخت و ناخۆشەکاندا، دەوریان هەبووە لە 

پێگەیاندنی هێزی پێشمەرگەدا. 
کاتێک  و  ئێران  گەالنی  ڕاپەڕینی  دوای 
هێرش کرایە سەر کوردستان، کاتێک حیزبی 
دێـموکراتی کوردستان هەموو هەوڵێکی دەدا 
کە کێشەی کورد لە ئێران لە ڕێگای وتووێژ 
و دانــوســتــانــەوە چــارەســەر بــکــرێ، کاتێک 
کوردستان کەوتە دۆخێکەوە کە بۆ بەرگری 
بەرگریی  دەبــوا  شانازییەکانی  و  مــاف  لە 
هێزی  ئــەوە  بەخۆشییەوە  کردبا،  خــۆی  لە 
ئەو  مەیداندا  لە  کە  بوو  ئێمە  پێشمەرگەی 
پێشەنگایەتییەی کرد. لەو کاتدا بەشێکی زۆر 
ڕیزەکانی  نیشتمان پەروەرەکان  ئەفسەرە  لە 
هێزە چەکدارەکانی حکوومەتیان بەجێ هشت 
و وازیــان لە پەلە و پایە و ژیانی خۆش و 
نیشتمان پەرورانە  ئــەو  هێنا.  ئــاســوودەیــی 
دێموکرات،  حیزبی  ڕیزەکانی  نێو  هاتنە  کە 
ڕێکخستنی  لە  هەبوو  بەرچاویان  دەورێکی 
دێـموکراتی  حــیــزبــی  نــیــزامــیــی  سیستمی 
کوردستان. یادی هەر هەموویان بەخێر بێ و 
ئێمە هەرگیز ئەو ئەفسەرە تێکۆشەرانە لەبیر 
ناوچەکانی  و  شار  ــەی  زۆرب لە  کە  ناکەین 
کەوتە  گرینگەیان  ئەرکە  ئــەو  کوردستاندا 
ڕۆژەدا  لەو  خۆیەتی  جێگای  بۆیە  ئەستۆ. 
نیزامییانەی  یادی ئەو مامۆستا و فەرماندە 
بــواری  مامۆستایانی  هــەمــوو  و  کــات  ئــەو 
سیاسی و نیزامی بەرز ڕابگرین کە لە ماوەی 
پێگەیاندنی  فێرگەی  چاالکییەکانی  و  ژیــان 
هەر  تێکۆشاون.  خۆنەویستانە  پێشمەرگەدا 
لە  یادێک  خۆیەتی  جێگای  ــەدا  ــەت دەرف لــەو 
بــەرز  نــاوی  و  ڕەحیمی"  چەکۆ  ــەروان  "ســ
ڕابگرین کە یەکەم بەرپرسی زانکۆی حیزب 

پرسی  بەسیستم کردنی  پێناو  لــە  و  ــووە  ب
خستە  زۆری  ئەرکی  حیزبدا  لە  پـــەروەردە 
ئەستۆی خۆی و ئێمە ئەمڕۆ بەرهەمی ئەو 

نەسرەوتن و تێکۆشانەیە کە دەیبینین.

هاوڕێیانی ئازیز! 
پێشمەرگە خۆنەویستەکان! 

خەڵکی تێکۆشەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان! 
وەک باسم کرد ئیدارەدانی واڵت فەلسەفەی 
دێـموکراتی  حیزبی  دامەزراندنی  وجوودیی 
بیر  ئــاوا  حیزبێک  مــادام  ــووە.  ب کوردستان 
بکاتەوە، ئەوەی کە بیری لێ دەکاتەوە و خەمی 
میللەت- خەڵکە.  پەروردەکردنی  دەخــوا  لێ 
فەرهەنگی  بکرێ.  ــەروردە  پـ ــێ  دەب نــەتــەوە 
ماڵەوە دەست پێ دەکا  لە  پەروەردەیە  ئەو 
بێ،  نیشمتان پەروەری  فێری  منداڵەکەت  کە 
فێری خاک خۆشەویستی بێ و ئەو فەرهەنگە 
و  دەگرێتەوە  کۆمەڵگە  جومگەکانی  هەموو 
هەموو  مەبەستە  ئەو  بۆ  دێموکرات  حیزبی 
توانایەکی خۆی بەکار هێناوە، لە پەروەردەی 
لە  نیشتمانییەوە هەتا بەرگریی پێشمەرگانە 

خاک و واڵتەکەمان.
بووین  بــاوەڕە  ئەو  لەسەر  هەمیشە  ئێمە 
کە کێشەی کورد لە کوردستانی ئێران، دەبێ 
لە ڕێگای وتووێژ و دانوستانەوە چارەسەر 
بکرێ. بەاڵم بەداخەوە دەوڵەتە ناوەندییەکان، 
بــەدوای یەکدا هەرگیز ڕێزیان بۆ ئەو  یەک 
بۆچوونە پێشکەوتووانەیە دانانەوە. هەمیشە 
ئەوان دەستپێشخەری شەڕ بوون و ئێمەش 
هێناوە  بەجێ  خۆمان  نەتەوایەتیی  ئەرکی 
خۆمان  نەتەوەی  و  خاک  لە  بەرگریمان  و 
کردوە. هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی 
پاشخانێکی  سۆنگەیەوە  ــەو  ل کــوردســتــان 
بەهێزی لە پەروەردە و خۆئامادەکردن هەیە. 
پەروەردەش لە حیزبی دێموکراتدا هەر ئەوە 
داکۆکیی  بۆ  بکا و  لە شــان  نــەبــووە چــەک 
باش لە زێد و نیشتمانەکەی فێری تکنیک و 
فەننی شەڕ ببێ کە دیارە ئەوە مافی خۆیەتی. 
لە بواری  پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات 
مێژوو، لە بواری سیاسی، زانستە مرۆییەکان، 
فێر  واڵتدا  ئیدارەی  چۆنیەتیی  و  ڕێکخستن 
لە  ئەرکەکانیان  بۆ  دەبــێ  چونکی  دەکرێن، 

داهاتووی واڵتدا ئامادە و پەروەردە بکرێن.
جا بۆیە فەلسەفەی پەروردە و فەلسەفەی 
حیزبی  پێشمەرگەی  و  کـــادر  پێگەیاندنی 
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــیــرۆکــەیــەکــە بۆ 
ســەرچــاوەکــەی  بیرۆکەیەکە  درێــژخــایــەن. 
نیشتمان ویستی  و  خاک خۆشەویستی  بۆ 
دەگــەڕێــتــەوە. هــەر لــەژێــر ڕوونــاکــایــی ئەو 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ئێستا  ئێمە  کە  بیرۆکەیەدایە 
کوردستان دەبینین، سەرەڕای زوڵم و زۆریی 
بەئەمنیەتی  ســـەرەڕای  ئیسالمی،  کۆماری 
ســەرەڕای  کوردستان،  بەنیزامی کردنی  و 
هــــەاڵواردنــــی کـــوردســـتـــان لـــە ســۆنــگــەی 
ماف ویستیی ئەو نەتەوەیە، دیسانەکە خەبات 
و تێکۆشانی خەڵکی تێکۆشەری ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لە بواری جۆراوجۆری سیاسی، 
ئەدەبی، فەرهەنگی و هونەری، ژینگەپارێزی، 
زمانەوانی و هەموو ئەو بەشانەی دیکە کە 

کۆمەڵگە بۆ شوناسخوازیی خۆی دەیهەوێ، 
بەردەوام دەچێتە پێشێ. 

ــەو خــانــەیــەدا  لـ ئێمە  ئـــەوانـــە  هـــەمـــووی 
پێناسە دەکەین: یەکەم، بەجێ هێنانی ئەرکی 
حیزبی  ــوو  ــ وەک ــە  ک خــۆمــانــە  نیشتمانیی 
مافەکانی  لە  دیفاع  کوردستان  دێموکراتی 
ــان دەکـــەیـــن. دوویـــــەم، نــەفــســی ئــەو  خــۆم
خۆمانە.  پـــەروردەکـــردنـــی  خۆڕێکخستنە 
کە  ئەوەیە  پەروەردەییە  نیزامی  لەو  ئامانج 
خەڵک منداڵەکانی خۆیان بە بیری نیشتمانی 
زمانی  بە  بایەخ  بکەن،  گۆش  کوردایەتی  و 
ئەرک وەخۆگری  فێری  بدەن،  میللیی خۆیان 
خەڵک  بــن.  کۆمەاڵیەتی  بەرپرسایەتیی  و 
داهاتووی  بەرانبەر مێژوو و  لە  بن کە  فێر 
ــبــەر بە  ــەفــاوت نــەبــن و بــەران خــۆیــان بــێ ت
دیکەی  پرسەکانی  و  ڕووداوە سیاسییەکان 
خەڵک  ئێمە  هــەبــێ.  هەڵوێستیان  کۆمەڵگە 
هــان دەدەیــن خــاک و واڵتــی خۆیان خۆش 
بوێ. بیرۆکەی ژینگەیپارێزی کە لە جیهاندا 
لە  بەخۆشییەوە  گرینگە،  پرسێکی  بـــووە 
بڵێی بەهێزە و  ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەتا 
بۆتە قوتابخانەیەک بۆ پەروردە و فێرکردنی 
خەڵک بۆ واڵت پارێزی. لە بوارەکانی دیکەشدا 
خەڵک دەبێ هەموو بوارە ئەدەبی، هونەری، 
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەکان بکا بە سەنگەر، 
ــەکــۆی بـــەرگـــری، ئەمە  ــە م ــکــۆ و ب ــە زان ب
هەوڵدان  و  نەتەوەسازییە  بناغەی  بــەردی 
بۆ نەتەوەسازی و یەکیەتی و یەکگرتوویی 
نەتەوەیی هەمیشە بەشێک بووە لە سیاسەتی 
فەرەڕەهەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان. 
ــێــشــەوا،  ــەی پ ــەک ــزب ــەر ئـــــەوەش لـــە حــی ــ ه
و  شەڕەفکەندی  دوکتور  قاسملوو،  دوکتور 
دەیــان ڕێبەر و کــادری شەهید و هــەزاران 
دەکــرێ.  ــاوەڕوان  ــ چ شەهید  پێشمەرگری 
هەمووی ئەو بیڕۆکانەش دەگەڕێتەوە سەر 
و  بیر  بــە  پشتبەستن  بــە  ئێمە  کــە  ــەوەی  ئـ
بەو  بەشمان  تواناکانی خۆمان  و  ئەزموون 
پەروەردە نەتەوەییەوە هەبێ و بەخۆشییەوە 
ــان، زانــکــۆ  ــوردســت حــیــزبــی دێـــــمــوکــراتــی ک
بــوارەکــانــی  هــەمــووی  لــە  زانستگەیەکە  و 
جۆراوجۆری ژیانی سیاسی، کۆمەاڵیەتیی و 
مێژووی و پێشمەرگانە و تەشکیالتی و هتد. 
بۆچوونی  و  عەقڵییەت  داهاتوودا  لە  ئەوەیە 
ئێمە لەسەر ئیدارەی واڵت، بەهێزتر دەکات. 

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان! 
هاوڕێیانی پێشمەرگە!

ــی شۆڕشی  ــی مــێــژووی دوایـ ــژای بــە درێ
تێکۆشانی  و  خەباتی  بــەردەوامــی  لە  ئێران 
پــێــشــمــەرگــەکــانــی کــوردســتــان، بــەتــایــبــەت 
تێکۆشانی پێشمەرگەکانی حیزبی  خەبات و 
کۆماری  دژی  لــە  کــوردســتــان  دێموکراتی 
ڕێژیم  سیاسەتەکانی  لە  یەکێك  ئیسالمیدا، 
خەڵک  لە  پێشمەرگە  هێزی  کە  بــووە  ئــەوە 
سیاسەتە دا  لەو  ئیسالمی  کۆماری  داببڕێ. 
هەرگیز سەرکەوتوو نەبووە و نابێ و، هیچ 
هێزێک و هیچ ڕووداوێــک ناتوانێ خەڵک و 
پێشمەرگە لێک جیا کاتەوە. هۆکاری ئەوەش 
کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  کە  ئەوەیە 

بۆیەشە  میللەتەن،  ــەو  ئ کچانی  و  کـــوڕان 
قۆناغی  لــە  خەڵکەکەمان  و  میللەتەکەمان 
ــی خۆشی  ڕۆژان لە  خەبات،  هــەرە سەختی 
و  دەســکــەوت  کاتەکانی  لــە  و  ناخۆشی  و 
پشتی  لە  و  لەگەڵ  هەمیشە  کارەساتیشدا 
بــڕیــاری  ئـــەوە  ــوون.  بـ خــۆیــان  حیزبەکەی 
مافەکانی  لە  دیفاع  بیرۆکەی  ئەوە  و  ئەوانە 
نەتەوایەتیی خۆمانە کە لە حیزبی دێموکراتی 
داوەتــە و جێ کەوتوە.  کوردستا دا ڕەنگەی 
بۆیە جارێکی دیکە وێڕای پێزانین لە چاالکی 
و  پێشمەرگەکان  ئێوە  هەموو  تێکۆشانی  و 
مامۆستاکانی  و  فەرماندەران  و  کادرەکان 
ــە خەڵکی  ــن ب ــ فــێــرگــە؛ ئـــەو پــەیــامــە دەدەیـ
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە کچان و کوڕانی 
ئێوە، ئەوانەی لە سەنگەری پێشمەرگایەتیدا 
چەکیان لە شان دایە و وەکوو کادر خۆیان 
ئەو  بە هەمووان  ئێوە و  لەگەڵ  پێگەیاندوە؛ 
خەباتە هەتا سەرکەوتن دەبەینە پێشێ. هەتا 
ئێوە هەبن و لە مەیدا دا بمێنن، پێشمەرگەش 
کورد  نەتەوەی  دڵنیاییەوە  بە  دەمێنێ.  هەر 
بەو پاشخانە دەوڵەمەندە قەت لەبەین ناچێ 
و حیزبی دێموکراتیش لە سەنگەری خەبات 
و مافخوازیدا هەر دەمێنێتەوە، چونکی ئێوە 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەنگەر و بژێوی 

ئەو حیزبەن. 
لەو  ــار  کــوردســتــان زۆرجــ ئــێــوە خەڵکی 
سەربەرزی  بە  تاقیکردنەوانە  و  ئەزموون 
مووشەک بارانی  کاتێک  دەرێ.  هاتوونەتە 
کۆماری  کە  لەبیرتانە  کرا،  دێموکرات  قەڵی 
ئیسالمی دەیویست بە مووشک  ڕێبەران و 
کادرەکان و فەرماندەکانی ئێوە لەنێو بەرێ 
لە ئێمە و ئێوە  کە بەداخەوە پۆلێک لەوانی 
ستاند. بەاڵم ئێوە لە نێوخۆی واڵت بە مانگرتن 
دەرتان خست، نیشانتان دا  و سەلماندتان کە 
حیزبی دێموکرات ئێوەن. ئەو پەیامەی ئێوە 
دنیا بیستی و مانگرتن و هەڵوێستی ئازایانەی 
قەاڵی  مووشەک بارانی  کە  کــرد  وای  ئێوە 
دێموکرات لە کۆبوونەوەی شوڕای ئەمنییەتی 

نەتەوە یەکگرتووەکانیشدا بێتە بەر باس.

بەڕێزان!
مــادام  بەرنامانە  و  پـــڕۆژە  ــەو  ئ هــەمــوو 
دێموکراتی  حیزبی  جەماوەریی  بەرنامەی 
بۆ  بەرنامەن  و  پــڕۆژە  مــادام  کوردستانن، 
دێموکرات  حیزبی  ــیــدارەی  ئ و  ڕێکخستن 
و  ئــــیــــدارەدان  ئـــەم  واڵت؛  ئـــیـــدارەی  و، 
دەچێتە  پەروردەکردن  بە  خۆبەڕێوەبەرییە 
پێشێ. بــۆیــە هــیــوادارم هــەمــوو الیـــەک بە 
عەقلییەتی خۆپێگەیاندن و خۆپەروردەکردن، 
کە  مانایە  بەو  میللەت سازی  عەقلییەتی  بە 
مافەکانی  لەپێناو  میللەتێک  ــوو  وەکـ ئێمە 
و  عەقڵییەتە  بەو  دەکەین،  خەبات  خۆماندا 
بەو تێگەیشتنە خەباتەکەمان هەتا سەرکەوتن 

ببەینە پێشێ.
بژی  دیــکــەش،  جارێکی  بــۆ  کۆتاییدا  لــە 
پــێــشــمــەرگــە، پــێــشــمــەرگــەی حــیــزبــێــک کە 
داوە  هــەوڵــی  هەمیشە  مــێــژوو  بــەدرێــژایــی 
خەبات و تێکۆشانەکەی لەنێو میللەتی خۆیدا 

بێ، ئەو میللەتە پشتیان گرتووە. 

خالید عەزیزی: نیشتمان پەروەری، خاک پارێزی و گەل خۆشەویستی
 بەردی بناغەی پرسی نەتەوایەتیین

)دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزب لە ڕێوڕەسمی ٤٠ ساڵەی یادی دامەزرانی فێرگەی پێگەیاندنی پێشمەرگەدا(
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ساڵی ١٩٨٤، ییڵماز گونای لە دواگرتەی ڤیدیۆیی خۆیدا، دوایین قسەکانی بە زمانی تورکی دەکا. ئەو دەسەاڵتی فاشیستی ژێنڕاڵەکانی تورکیە دەداتە 
بەر ڕەخنە و بە زمانی تورکی باس لە بڤەکان دەکا! ئەو تابوویانەی باسکردنیان باسی سەرە: "کوردستانی سەربەخۆ!" لە ڕاستیدا ییڵماز لە قسەکانیدا خۆ 
لە قەرەی گوتارێک دەدا کە ڕێک قالب و چوارچێوە و نێوەرۆکەکەی، شوناسخوازیی نەتەوەیی کوردە بەاڵم بە زمانی تورکی! ئەوە ڕێک لەم کاتەدایە کە 
ژێنراڵ ئێورەن سەرۆکی ئەم واڵتە، حاشا لە بوونی کورد دەکا و وەک تورکی شاخان  ناویان دێنێ. ئێورەن لە وتووێژ لەگەڵ شپیگێڵدا دەڵێ: "کوردەکان زۆر 
جار لە سەردەمی ئیمپراتۆریی عوسمانی و ئاتاتورک دا ڕاپەڕیون بۆ دابەشکردنی تورکیە، خەڵکێک لە تورکیە بە ناوی کورد بوونیان نییە." بۆیە بەردەنگی 
گونای ڕێک دەسەاڵتی سیاسی – نیزامی تورکیەیە کە بە زمانی خۆی بەگژیدا بچێ و کشوماتی کا. چون لە ڕاستیدا دەقی بێ  بەردەنگ، دەقێکی مردووە و 

گونای بە زمانی ئەوی تر ڕۆدەبێتە بناخەی ناسیۆنالیزمی داگیرکەر کە ئەمە ڕێک ڕوحی شۆڕشگێڕیی کوردییە لە نێو زمانی ئەوی تردا.
ناسر باباخانی

ئێمە ئاواین!

ڕەنــــگــــە گـــریـــنـــگـــتـــریـــن بـــەربـــەســـتـــی 
گەشەونەشەی زمانی کوردی، یان تەنانەت 
سەرەکیترین لەمپەری نووسین و خوێندنی 
ــوردی،  ــ ــوردی و بـــە زمـــانـــی ک ــ زمـــانـــی کـ
ئـــەم دەســـەاڵتـــەی  بـــێ.  زاڵ"  ــی  ــەاڵتـ "دەسـ
ــی  ــی مـــێـــژوو، تــــــەواوی حــەول ــژایـ ــەدرێـ بـ
تواندنەوەی ئەم نەتەوەیە بووە لە هەناوی 
ــگــەی هــۆمــۆژێــن ســازیــیــەوە.  ــە ڕێ ــدا ل خــۆی
عەرەب  و  تــورک  و  فــارس  )ناسیۆنالیزمی 
میکانیزمی  ئەم هۆمۆژێن سازییە  بەنیسبەت 
مەبەستەش  ئـــەم  ــۆ  ب ــە(  ــەی ه جــیــاوازیــان 
کوردیی  زمــانــی  لەنێوبردنی  ستراتیژیی 
وەک سیاسیترین  زمــان  کـــردووە،  ڕەچــاو 

توخمی پێناسەی نەتەوەیی.
بەاڵم پرسیارە سەرەکییەکە ئەوەیە ئەگەر 
ئەم دەسەاڵتە سەرەڕای ئەوە کە بەری بەوە 
گرتوە کە تاکی کورد بە ڕەهاییەکی تەواو 
بکا،  هەڵسوکەوت  کـــوردی  زمــانــی  لــەگــەڵ 
ئەدی چۆنە نەیتوانیوە بیری ناسیۆنالیستی 
لە زەینی ئەم تاکە بسڕێتەوە؟ بەپێچەوانەوە، 
و  ــدا  زەمــان ڕەوتـــی  لــە  ناسیۆنالیزمە  ــەم  ئ
ــاڵــوگــۆڕی  زۆرتـــربـــوونـــی گـــوشـــارەکـــان ئ
بــەســەردا هــاتــوە و خــۆی لــەگــەڵ ژینگەی 
زیاتر  و...  فەرهەنگی  کۆمەاڵیەتی،  سیاسی، 
"ناسیۆنالیزمێکی  بـــەرەو  و  گــونــجــانــدوە 

فرەڕەهەند" هەنگاوی هەڵێناوەتەوە.
ئەگەر  کوردستان  باکووری  لە  وێنە  بۆ 
زمـــان بــە فــەرمــی قــەدەغــە دەکـــرێ، چۆنە 
چەند  جــار  هــەنــدێ  یــان  کارەکتێر  هــەنــدێ 
کاریزمایەک پەیدا دەبن کە بە زمانی خودی 
دەکەنەوە  پێچەوانە  هاوکێشەکە  داگیرکەر 
زمانی  بە  ڕێک  تاکە  ئەم  چۆنە  دواجــار  و 
خودی داگیرکەر بەرەنگاری دەبێتەوە؟ ئایا 
ناسیۆنالیزمی  نێو  چوونە  جــۆرێ  ئەمەش 

فرەڕەهەندە؟
ساڵی ١٩٨٤، ییڵماز گونای لە دواگرتەی 
ڤیدیۆیی خۆیدا، دوایین قسەکانی بە زمانی 
ــی فاشیستی  ــەو دەســەاڵت ئ ــا.  تــورکــی دەکـ
ڕەخنە  ــەر  ب دەداتـــە  تورکیە  ژێنڕاڵەکانی 
دەکا!  بڤەکان  لە  باس  تورکی  زمانی  بە  و 
سەرە:  باسی  باسکردنیان  تابوویانەی  ئەو 
ییڵماز  ڕاستیدا  لە  "کوردستانی سەربەخۆ!" 
دەدا  گوتارێک  قەرەی  لە  قسەکانیدا خۆ  لە 
کە ڕێک قالب و چوارچێوە و نێوەرۆکەکەی، 
بە  بەاڵم  کوردە  نەتەوەیی  شوناسخوازیی 

زمانی تورکی!
ئەوە ڕێک لەم کاتەدایە کە ژێنراڵ ئێورەن 
سەرۆکی ئەم واڵتە، حاشا لە بوونی کورد 
Moun� شــاخــان  تــورکــی  وەک  و  "دەکـــا 
١٩ی  ئێورەن  دێنێ.  ناویان   "tain Turks
سێپتامبری ١٩٨١ لە وتووێژ لەگەڵ شپیگێڵدا 
لە سەردەمی  "کــوردەکــان زۆر جار  دەڵــێ: 
ــاتــورک دا  ــات ئــیــمــپــراتــۆریــی عــوســمــانــی و ئ
ڕاپەڕیون بۆ دابەشکردنی تورکیە، خەڵکێک 
نییە."  بوونیان  کــورد  نــاوی  بە  تورکیە  لە 
ــک دەســەاڵتــی  بــۆیــە بــەردەنــگــی گــونــای ڕێ
زمانی  بە  کە  تورکیەیە  نیزامی   – سیاسی 
خۆی بەگژیدا بچێ و کشوماتی کا. چون لە 
ڕاستیدا دەقی بێ  بەردەنگ، دەقێکی مردووە 
تــر ڕۆدەبێتە  ئـــەوی  بــە زمــانــی  و گــونــای 
ئەمە  کە  داگیرکەر  ناسیۆنالیزمی  بناخەی 
نێو  لە  کوردییە  شۆڕشگێڕیی  ڕوحی  ڕێک 
تورکی  زمانی  بە  ئــەو  ــردا.  ت ئــەوی  زمانی 
بکا،  کــوردی  زمانی  لە  داکۆکی  کە  دەدوێ 
واتە کوردایەتی بە زمانی تورکی. هەرچەند 
سوننەتییەوە،  ناسیۆنالیزمی  الی  بە  ئەمە 
بەاڵم  دیارە،  پێوە  پێکهاتەشکێنی  لە  جۆرێ 
ئەم ناسیۆنالیزمە فرەڕەهەندە کە لە حەولی 
بەرفرەوان کردن  و سنووربەزاندن دایە، وەک 
هاوچەرخی  ژینگەی  بەرهەمی  کــرا  بــاس 
هۆکاری  ڕەنــگــە  کـــوردە.  کۆمەڵی  و  ــاک  ت
بگەڕێتەوە  داڕشتەش،  ئەم  پێکهاتەشکێنیی 
و  ــاوە  ژی تێیدا  تایبەتەی  دۆخــە  ئــەو  ســەر 
هاوچەرخە، جۆرێ  ناسیۆنالیزمە  ئەم  بۆیە 
ژینگەی سیاسی، کۆمەاڵیەتی  ڕەنگدانەوەی 
و فەرهەنگییە. "ناسیۆنالیزمێکی فرەڕەهەند" 

ئیتنیکی،  جۆری  چەندین  لە  تێکەاڵوێکە  کە 
مــەدەنــی،  کۆلۆنیالیزم،  ئانتی  فەرهەنگی، 

ڕۆمانسی، چەپ، ئایینی و... . 
کۆی ئەمانە، ڕوخسارێکی ئینسانی دەدەن 
ناسیۆنالیزمێک  کــوردی،  ناسیۆنالیزمی  بە 
ئینسانییەکان  بایەخە  و  بەها  لــە  ڕێــز  کــە 
هیچ  لە  بەرچاو  نموونەیەکی  دەگرێ. وەک 
پارچەیەکی کوردستان، کورد لە سەر خاکی 
ئەوی تر شەڕی نەکردوە، ئەمە واتە جۆری 
نەتەوەخوازییەکی  کوردی،  نەتەوەخوازیی 
بنەمایەکی  لــەســەر  بـــووە  بــەرگــریــکــارانــە 
ئینسانی نەک هێرشبەرانە و دژەمرۆیی. ئەم 
ئینسانییەوە  قاوغێکی  بە  کە  ناسیۆنالیزمە 
گوتارێکی  بنەمای  لەسەر  دەردەخـــا،  خۆ 
ــە  ئـــەخـــالق تـــەوەریـــش دامــــــــــەزراوە، واتـ
و  کانتی  ئەخالقێکی  گوتارەدا  لەم  ئەخالق 
تر  زمانی  بە  ئەگەر  بۆیە  ئەرک خوازانەیە. 
باس لە مافی کورد دەکا لە هەمان کاتیشدا 
نەتەوەکانی  مۆسیقای  لــە  گــوێ  وێنە  بــۆ 
وەردەگــێــڕێــتــە  کتێبەکانیان  دەگــــرێ،  ــر  ت
ــوردی ڕا دەق  ــ ســەر زمــانــی کـــوردی، لــە ک
سەیری  ئــەوان،  زمانی  سەر  وەردەگێڕێتە 
ــە ئــەگــەر  ــۆی ــا و ب ــ ــان دەک ــۆی فــیــلــم و شــان
کاسێتی گۆرانیبێژێکی فارسیش لە گیرفانی  
پێشمەرگەیەکی شەهیددا دەدۆزرێتەوە نەک 
بەرحەق  نیشانەی  بەڵکوو  نییە،  هیچ سەیر 
ناسیۆنالیزمەیە  ئەم  بوونی  ڕەوا  و  بــوون 
"ناسیۆنالیزمە  ئەم  پێیەتی.  باوەڕی  ئەو  کە 

Cultural Di� بە بـــاوەڕی   چــاک ئــاکــارە" 
کولتووری  هــەمــەجــۆریــی  واتـــە   versity
لەسەر  و  هەیە  فەرهەنگی  پلۆرالیزمی  و 
بنەمای ئەم باوەڕە ڕێز لە کولتوور، ئەدەب 
و هونەری نەتەوەکانی تر دەگرێ. جیاوازیی 
ناسیۆنالیزمی  لــەگــەڵ  ناسیۆنالیزمە  ئــەم 
هــێــرشــبــەرانــە کــە دواجــــار فــاشــیــزمــی لێ 
ــەوەدایــە. واتــە کــورد،  دەکــەوێــتــەوە، ڕێــک ل
بوونی خۆی لە نەبوونی ئەوی تردا پێناسە 
ناسیۆنالیزمی  بدوێم  ــر  وردت ئەگەر  ناکا. 
تاریفەکان  هەموو  بە  چاخە  ئــەم  کوردیی 
و وردەڕیـــشـــاڵـــەکـــانـــیـــیـــەوە، ڕوخـــســـاری 
بووە،  دیار  پێوە  ئینسانیی  ناسیۆنالیزمێکی 
واتە مرۆڤ سەر بە هەر نەتەوەیەک بووبێ، 

بە الی ئەوەوە بایەخی خۆی هەبووە.
دیارە چێژوەرگرتن لە دەق وەک دەقێکی 

بە  پەیوەندی  بیسراو  و  بینراو  نڤیساری، 
چون  نییە.  ئایینەوە  و  تــۆرەمــە  و  ڕەگــەز 
چێژوەرگرتن شتێکی تاکەکەسییە، هەستێکی 
ــی  دەروون و  دڵ  بە  پەیوەندی  ئینسانییە. 
بکەی  یەکێک  لۆمەی  ناکرێ  هەیە.  تاکەوە 
نەتەوەیەکی  مۆسیقای  لە  چێژ  بۆچی  کە 
نــەتــەوەیــەکــی  فیلمی  بــۆ  تــر وەردەگـــــرێ؟ 
دەربڕینی  سەرنجڕاکێشە؟  ــەالوە  بـ ــری  ت
حــوکــمــی لـــەم چــەشــنــە، چــێــژکــوشــتــنــە. بۆ 
نموونە ئەو گەنج و الوانەی گوێ لە دەنگی 
یان  دەگــرن،  تر  نەتەوەیەکی  گۆرانیبێژی 
شێعری نەتەوەکانی تر لەژێر لێو دەڵێنەوە، 
نەتەوەیی  مافی  لە  داکۆکی  بۆ  ئــەوان  هەر 
تێچوو  زیاترین  ئامادەن  کــوردی  زمانی  و 
مۆسیقای  لە  گــوێ  دەڵێن  ئــەوانــەی  ــدەن!  ب
نەتەوەکانی تر مەگرن بەداخەوە زۆربەیان 
ــان لـــە مــۆســیــقــا و  ــی ــەم شـــارەزایـــیـــەکـــی ک
بەتایبەتی مۆسیقای کوردی هەیە. ئەوانەی 
عەرەبی  و  تورکی  و  فارسی  دەقــی  دەڵێن 
تەرجەمە مەکەنەوە بۆ سەر زمانی کوردی، 
بەداخەوە زۆربەیان شارەزاییەکی کەمیان لە 
وەرگێڕان هەیە و کەمتر دەتوانن کۆپلەیەک 
بە کوردی بنووسن بەبێ هەڵەی ڕێنووسی 
و ڕێزمانی! یان لەمانە سەیروسەمەرەتر کە 
دەبیەوە،  ورد  هەندێکیان  نووسینەکانی  لە 
دەبینی کە سەرچاوە و ڕێفرێنسی سەرەکیی 
یان  تورکییە  فارسییە،  نووسینەکانیان 

عەرەبییە!

ــە بەها  ــوردی ڕێـــز ل ــ نــاســیــۆنــالــیــزمــی ک
دەگــرێ  تر  نەتەوەکانی  کولتوورییەکانی 
ناسیۆنالیزمێکی  لێوەکرد  باسم  وەک  و 
پلۆرالیزمی  بــە  ــاوەڕی  ــ ب کــە  ــاکــارە  چــاک ئ
لە هەندێ  ڕادەیەک کە  تا  فەرهەنگی هەیە، 
ناسیۆنالیزمی  بــۆ  ــا  دەک پەلکێشی  شوێن 
خاک  ناسیۆنالیزمەدا  جــۆرە  لەم  مەدەنی. 
نـــاوەنـــدی، خـــاک دەبێتە  دەبــێــتــە چــەمــکــی 
و  تۆرەمە  هەموو  بە  هەمووان  نیشتمانی 
ئەوەیە  سەرنجڕاکێش  ئایینەوە.  و  ڕەگــەز 
لە سەد  کەمتر  مــاوەی  لە  کە  بزانین  کاتێ 
ــەڵ ســەرهــەڵــدانــی  ــەگ ســاڵــی ڕابــــــردوودا ل
کوردی،  مۆدێرنی  ناسیۆنالیزمی  بیرۆکەی 
لە  سیاسییەکان،  حیزبیە  پێکهاتنی  هۆی  بە 
حیزبانەدا  ئەم  مەرامنامەی  و  ئەساسنامە 
ناسیۆنالیزمی مەدەنی بەتایبەتی و بەگشتی 

ئەم ناسیۆنالیزمە فرەڕەهەندەی باسم لێوە 
کرد، بەدی  دەکرێ.

ئازادیی  "حیزبی  مەرامنامەی  لە  وێنە  بۆ 
کوردستان" دا -ئەم حیزبە بەر لە سازبوونی 
ــەزراوە-، ســەرەتــا  ــ ــ کــۆمــەڵــەی ژێــکــاف دام
ــی خاکی  ــوون ــەشــب ــاس لــە داب بـــــەوردی بـ
بەندی  لە  هەر  دواتــر  و،  دەکــا  کوردستان 
یەکەوە باس لە نەبوونی فەرق و جیاوازی 
لە نێوان کورد، ئەرمەنی، ئاسۆری و تورک 
کوردستانن.  خاکی  نیشتەجێی  کــە  دەکــا 
زمانی  برەوپێدانی  لە  بــاس  ٥دا  بەندی  لە 
کوردی و ئەرمەنی و تورکی دەکا. لە بەندی 
٨ و ١٣شدا ئەم باسانە هەیە و لە کۆتاییدا 
لە بەندی ٢٣دا ئاوا دەڵێ: "ئازادیی ئەدەبی، 
فەرهەنگی، قەڵەمی و زمانیی هەموو میللەتە 
بچووکەکان و ڕێزگرتن لە میللییەتی ئەوان." 
کوشش  بە  ــران،  ای سیاسی  احــزاب  )اسناد 
بهروز طیرانی، ١٣٧٦( کە سەیری بەندەکان 
دەکەی ناسیۆنالیزمی فرەڕەهەند بەتەواوی 
کوردستان  بوونی  ــەش  داب ــا:  دەردەخـ خۆ 
)ناسیۆنالیزمی ئیتنیکی و ناسیۆنالیزمی دژە 
– کۆلۆنیالیزم(، نەبوونی فەرق و جیاوازی 
چــەپ(،  )ناسیۆنالیزمی  نــەتــەوەکــان  نێوان 
کوردستان وەک خاکی نیشتەجێی نەتەوەکان 
زمانی  برەوپێدانی  مەدەنی(،  )ناسیۆنالیزمی 
و...  فەرهەنگی(  )ناسیۆنالیزمی  نەتەوەکان 
. واتە دەمەوێ بڵێم ناسیۆنالیزمی کوردی، 
ناسیۆنالیزمانەی  ئــەم  خۆیدا  هــەنــاوی  لە 

ناسیۆنالیزمێکی  بە  کردوویە  و  هەڵگرتوە 
فرەڕەهەند.

حیزبی  ڕاگەیاندنی  ئیعالمییەی  لە  یــان 
و  پێشەکی  پــاش  کوردستاندا  دێموکراتی 
کــراون  ڕیــز  دروشـــم  کۆمەڵێک  ــە،  شــرۆڤ
ئەوانەن".  ئێمە  "دروشمەکانی  ناوی  لەژێر 
حیزبی  دەڵێ:  ئاوا  ٦دا  ژمارە  دروشمی  لە 
ــان تــێــدەکــۆشــێ کە  دێــمــوکــراتــی کــوردســت
نــەتــەوەی  لــەگــەڵ  تایبەتی  بــە  لــە خــەبــاتــدا 
کە  تــر  کەمایەتییەکانی  و  ئــازەربــایــجــان 
و  ئاسۆرییەکان  دەژیـــن،  ئازەربایجان  لە 
و  یەکیەتی  دیــکــە،  هــی  و  ئــەرمــەنــیــیــەکــان 
لە  هەروەها  پێک بهێنێ."  تەواو  برایەتییەکی 
مەرامنامەی حیزب، پەسندکراوی کۆنگرەی 
١ لە فەسڵی ٢، لە بەشێک لە مــاددەی ٤دا 
لە کوردستان ئەبێ  ئاوا هاتووە: "هەروەها 

قازانجەکانی  دێموکراسی  بنچینەی  لەسەر 
ــک ڕەچــــاو بــکــرێ، ئەبێ  ــی خــەڵ ــۆمــەاڵن ک
بێ گوێدانە جیاوازیی میللی و مەزهەبی، بۆ 
شوڕای  مەجلیسی  بۆ  نوێنەر  هەڵبژاردنی 
میللی مافی وەک یەکیان هەبێ." دواجار لە 
ماددەی ٢٢دا ئاوا دەڵێ: "دەبێ مافی کەمە 
دەژیــن،  کوردستاندا  لە  کە  نەتەوەییەکان 
وەکوو ئازەربایجانی، ئەرمەنی و ئاسووری، 
بۆ  ڕێــک  دەکــرێ  بکرێ."  دابین  بــەتــەواوی 
کۆمەڵەی ژێکافیش ئەم ناسیۆنالیزمەی تێدا 
بەدی  بکەین. بەاڵم ئەم دوو نموونەیەم باس 
کرد تا زیاتر الیەنی پلۆرالیستی، هەمەجۆری، 
کوردیدا  ناسیۆنالیزمی  لە  وێك هەڵکردن  و 

زەق کەمەوە.
حاوانەوەی  و  نەوی کێشان  جار  هەندێ 
ئەو  دەگاتە  تــر،  نەتەوەکانی  لەگەڵ  کــورد 
نەتەوەیی  گــوتــاری  هــەنــاوی  لە  کە  ئاستە 
یان  مــەدەنــی  ناسیۆنالیزمێکی  تــۆخــی  بــە 
دەکــەوێ.  وەدەر  ڕۆژاوایــی  ناسیۆنالیزمی 
مەدەنییە  نــاســیــۆنــالــیــزمــە  لـــەم  مــەبــەســت 
بنەمای  لەسەر  لیبڕاڵە  دنیای  بایەخەکانی 
ئــــازادی و دێــمــوکــراســی و ڕێــزگــرتــن لە 
هێڵە  ئەو  تەنانەت  تاک.  ئیرادەی  و  ویست 
تۆخ و ڕادیکاڵەی ناسیۆنالیزمی کوردی لەم 
دژە- ناسیۆنالیزمی  وەک  کە  ســەردەمــەدا 
هاوکێشەی  لە  دەکرێ  ناوزەد  کۆلۆنیالیزم 
خوازیاری  کۆلۆنیالیست-کۆلۆنیالیکراودا 
باس  لەبری  ڕەنگە  هەرچەند  وێکهەڵکردنە. 
کردن لە ناسیۆنالیزمی مەدەنی، باس کردن 
بەرهەمی  فــرەڕەهــەنــدی  ناسیۆنالیزمی  لە 
نەتەوەی کورد، چاکتر جێ بگرێ.  ژینگەی 
مەترسییەکی  ئەوانەدا،  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم 
تری  دیــوی  وەک  دەکــرێ  کە  هەیە  تریش 
تاقمەی  ئــەم  ــە  وات بــکــرێ.  دراوەکـــە سەیر 
ئەوی  خزمەت  لە  تر  ئــەوی  زمانی  بە  کە 
بااڵپۆشی  تاقمە  ئــەم  جــاران  زۆر  تـــردان. 
ــووس و  ــەنـ ــامـ ــێــکــۆڵــەر، ڕۆژنـ ــەر، ل ــووسـ نـ
بۆ  ڕێک  بەاڵم  شانەوە،  بە  مێدیاکاریشیان 
بۆ  واتە  زمانە،  ئەم  خاوەنی  بەرژەوەندیی 
دەدوێــن.  و  دەنووسن  بااڵدەست  نەتەوەی 
نەرمی  ئاسیمالسیۆنێکی  جار  هەندێ  ئەمە 
نییە،  ئـــاگـــاداری  خۆیشی  کــە  نــابــەئــاگــایــە 
کەلک  زمانە  لــەم  ئاگایانە  ئــەوانــەی  ــەاڵم  ب
ئەم  بااڵدەستیی  نیشاندانی  بۆ  ــرن  وەردەگ
چیرۆکەکەیان  کوردی  زمانی  لەچاو  زمانە 
لە  کە جۆرێ  ئــەوەدا  لەگەڵ  واتە  جیاوازە. 
)زۆرتر  خۆدۆڕاندن و خۆبەدەستەوەدەری 
نەتەوەی  زمانی  لەهەمبەر  داهات(  پێناو  لە 
بە  دەدەن  حەول  گۆڕێ دایە،  لە  بااڵدەست 
هۆمۆژێن سازییەکی خۆکرد لەگەڵ نەتەوەی 
ــەوان.  ــ ــە ئ ــە بــەشــێــک ل ــت، بــبــن ب بـــااڵدەسـ
ساڵەهای  پــاش  کە  ئەوەیە  سەرنجڕاکێش 
 ساڵ خزمەتی زمان و کولتووری نەتەوەی 
کۆتاییدا  لە  و  ناگرن  خۆیان  وە  داگیرکەر، 
نــزم وەک  و  بــەوپــەڕی ڕوانینێکی ســووک 

"کرد پارسی گوی" ناودێر دەکرێن!
و  داکۆکی  تر  ئــەوی  زمانی  بە  ئەوانەی 
دەکەن، دووقات  مافی کورد  لە  پارێزگاری 
دەبنە  هەم  جار  هەندێ  چون  ماندووترن، 
نیشانەی تیری دوژمن و هەم دەکەونە بەر 
وەک  هەرچەند  دۆســت.  تــەشــەری  و  تانە 
پێوەر  وەک  تر  ئەم شاوڵە چی  کرد  باسم 
کاری پێ ناکرێ. لە ڕاستیدا گرینگ ئەوەیە 
ئێمە چمان پێیە بۆ گوتن لە بەرامبەر ئەوی 

تردا و چۆنی دەدەرکێنین.
لــەگــەڵ  ئــێــمــە  کــێــشــەی  وەک دواوتــــــە، 
حاکم  عەقڵییەتی  ــااڵدەســـت،  بـ نـــەتـــەوەی 
سڕینەوەی  بۆ  گــوتــارەکــەیــان دایــە  بەسەر 
کێشەمان  ئێمە  دەنــا  ئێمە،  شتێکی  هەموو 
ئینسانییەکانی  بەها  و  جوانییەکان  لەگەڵ 
هیچ نەتەوەیەک نییە و مەزن هێمن گوتەنی 
خۆشم  هەبێ  هەرچیدا  لە  جوانی  "جیلوەی 
"ئارەزوومە  دەڵێ:  کە  ئەویشە  هەر  دەوێ" 

هەرچی ئینسانە بە ئازادی بژی."
 ئێمە ئاواین!
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پان تورکیزم لە کوردستان و هەڕەشەکانی

و  ناوەبەناوە  کە  پرسانەی  لەو  یەکێک 
بیانوو و هۆکارێک خۆی  هەر جارە و بە 
کۆمەڵێک  ــدا  خــۆی ــەگــەڵ  ل و  دەردەخـــــات 
و  مێژوویی  دیکەی  پێوەندیداری  باسی 
و  هاوکێشە  ئـــاراوە،  دێنێتە  هەنووکەیی 
پێوەندییەکانی نێوان دوو پێکهاتەی کورد و 
تورک لەو شار و ناوچانەیە کە تێکەاڵویی 
بەشێکی  لە  هەیە.  بوونیان  ژیــان  پێکەوە 
پارێزگای ورمێ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
کە بە سەدان ساڵە دوو نەتەوەی کورد و 
تورکی ئازەریی تیایدا دەژین و لە ڕەوتی 
بەنرخ  ئەزموونی  هەم  ژیانەدا  پێکەوە  ئەو 
و  تاڵ  ئەزموونی  هەم  و  هاوپێوەندی  لە 
ناخۆشیان لە ناکۆکی و پێکهەڵپرژان هەیە، 
ئاڵۆزییانە  و  گـــرژی  ــەم  ئ ساڵێکە  چــەنــد 
بەرگێکی دیکەی بە بەردا کراوە و خەریکە 
پێ  ــردووی  ــ ڕاب لــە  جــیــاواز  ئاراستەیەکی 

دەبەخشرێ.
ــە پــێــوەنــدیــی کـــۆمـــەاڵیـــەتـــی و  ــا لـ جــی
ــەتـــەوەی کـــورد و  نـ پــێــکــەوەژیــانــی دوو 
ئازەری لە ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان کە وەک باس کرا ڕابردوویەکی 
دورودرێـــــژی ســـەدان ســاڵــەی هــەیــە، لە 
ئەم  نێوان  پێوەندیی  سیاسییەوە  ڕووی 
دوو پێکهاتەیە لەم شوێنە بە چەند قۆناغی 
هەڵگری  کە  تێ دەپەڕی  تایبەتدا  مێژوویی  
ــڕ لە  ــاخــۆش و پ ــی خـــۆش و ن ــوون ــەزم ئ
بابەتەدا  لەم  ئەوەی  لەگەڵ  کە  دەسکەوتە 

ئەزموونە  بــەاڵم  نادەینەوە،  وەرد  زۆری 
دەسمایەی  ببنە  دەتوانن  سەرکەوتووەکان 
بنیاتنانی داهاتووی باش لە پێکەوە ژیان و 

کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان.
پێچەوانەی  بــە  مەسەلەکە  ــی  ســوورەت
سیاسی،  هۆکارە  تێکهەڵچڕژانی  و  ئاڵۆزی 
نەتەوەییەکان،  و  مەزهەبی  جوغرافیایی، 
ئەویش  ــەوەدەرن،  ــەدەســت ب خۆ  و  ئاسان 
سەدان  کە  نەتەوەیە  دوو  ئەم  کە  ئەوەیە 
ناوچەکانی  و  شــار  لــە  بەشێک  لــە  ساڵە 
پارێزگای ورمێدا پێکەوە دەژین، سەرەڕای 
دووبەرەکی،  و  ناکۆکی  و  ئاڵۆزی  بوونی 
لە  دیکەیان  ــەوی  ئ نەیانتوانیوە  هیچیان 
خۆیاندا  لە  یا  دەربــکــەن،  ژیانیان  شوێنی 
بیانتوێننەوە و لە هەمووی گرینگتر ئەوەیە 
کە هیچکامیان نە دەتوانن ئەوە بکەن و نە 
ئەساسی  کەوابوو  بکەن.  ئــەوەش  قــەرارە 
و  هەڵکردن  پێکەوە  و  پــێــکــەوەژیــان  کــار 
دەتوانێ  کە  یەکترییە  ناسینی  بەڕەسمی 
ئامیانی چارەسەریی کێشەکان بێ. هەروەک 
ئەو هاوپەیمانییەی لە نێوان دوو حکومەتی 
ئازەربایجان  و  کوردستان  خودموختاری 
ــە ســەرۆکــایــەتــیــی ســـەرۆک کـــۆمـــاری  بـ
و  محەممەد  قــازی  پێشەوا  کــوردســتــان، 
سەرۆکی حکوومەتی ئازەربایجان، جەعفەر 
پیشەوەری لە ٣ی بانەمەڕی ١٣٢٥ هەتاوی 
بــوو بە  ــاراوە و  ئ لە شــاری تەورێز هاتە 
یەکتر  ناسینی  بەڕەسمی  باشی  بنەمایەکی 
و بنیاتنانی پێکەوە کارکردن و پێکەوەژیان.
بۆ تێگەیشتنی وردتر لەم بابەتە و چوونە 
نووسینەدا  لەم  سەرەکی  مەبەستی  سەر 
چ  و  چین  کێشەکان  بزانین  بــا  ــا  ســەرەت
ماهییەتێکیان هەیە و هۆکارەکان کامانەن. 
جۆری ئەو ئاڵۆزییانەی کە لە نێوان کورد 
و تورک لە شارەکانی وەک نەغەدە، تیکاب، 
نین  یەک  وەک  سەڵماس  و  خۆی  ورمــێ، 

لە  چونکی  نییە،  هاوبەشیان  ماهییەتێکی 
ئاڵۆزییانەش  ئــەم  هۆکارەکانی  ئەساسدا 
وەک یەک و هاوسەرچاوە نین. بەشێکیان 
پێوەندی بە ئێحساس و دەربڕینێکی کاتیی 
نەتەوەییەوە  هەستی  هێندێک  بــە  تێکەڵ 
هەیە کە تا ڕادەیەک ئاسایی دێتە بەرچاو 
کێبڕکیی  ئاکامی  لە  نموونە  بۆ  دەکــرێ  و 
دوو تیمی وەرزشیی لە نێوان دوو شاری 
کوردنشین یان تورک نشینیشدا ڕوو بدات. 
بەاڵم ئەوەی لەم سااڵنەی دواییدا ئێمە لە 
شێوە و نێوەرۆکی هەڵوێست و کردەوەی 
ئازەریدا  هاونیشتمانیانی  نێو  له  تاقمێک 
دەبینین و دەبیستین، دیاردەیەکی دیکە و لە 
جنسێکی دیکەیە کە پێویست بە هەڵوێستە 

لەسەرکردنە.
)پان تورکیزم(  ڕەوتــە  ئەم  هەڵدانی  هەر 
سیاسیی  و  کۆمەاڵیەتی  ئاخێزگەیەکی  کە 
نێوخۆیی نییە و بە ڕویکەردێکی ئەو دیوی 
سنوورەکانەوە خۆی لە پانێکی تورکستان دا 
پێناسە دەکات، وجوودی خۆی لە قۆناغی 
دەبینێ  لەگەڵ کورددا  لە دژایەتی  یەکەمدا 
و  خــاک  بابەتی  باسی  ــەر  ب هێنانە  بــە  و 
ــایــجــان"،  ــازرب ــە ئ ــان ل ــوردەکـ ــی کـ ــانـ "ڕاونـ
لەسەر  دیالۆگ  بابەتی  بۆ  مەجالێک  هیچ 
پێکەروە ژیان و چارەسەری کێشەکان بە 
ڕەوا نابینێ. وێژمانی ئەم ڕەوتە کە لەالیەن 
لە  زنجیرەیەک  بــە  پان تورکیزم  تاقمێک 
پێ  پەرەی  میدیاییدا  پڕوپاگاندای  دەزگای 
لیدێرەکانیان باس دەکەن و  دەدرێ، وەک 
لە  لە درووشمەکانیان  ڕا دیارە، دڵی نەک 
و  ئانکارا  لە  بەڵکوو  ئەردەوێڵ،  و  تەورێز 

باکۆ لێ دەدا. 
ــی ڕەوتـــی  ــن ــرت ــەرەگ ســـەرهـــەڵـــدان و پ
ورمێ  پارێزگای  و  ئێران  لە  پان تورکیزم 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر ئەساسی 
دژایــەتــی کــردنــی کــورد و فــارس کــە دوو 

ــی دیــکــەی تـــورک بــە ســەمــپــات و  دەوڵــەت
درێژخایەندا  لە  دەزانــن  خۆیان  پشتیوانی 
هاوکێشە  لــە  و  دەڕوات  ــۆێ  کـ بــــەرەو 
نێوان  دیکەی  مەزهەبییەکانی  و  سیاسی 
چ  تووشی  ناوچەکەدا  و  تورکیە  و  ئێران 
مودیرییەت  چۆن  و  دەبێت  چارەنووسێک 
نییە  وتارە  ئەم  مەبەستی  و  باس  دەکرێ، 
بەر  بخرێتە  دیکەدا  مەجالی  لە  دەکــرێ  و 
باس و شیکردنەوە. بۆیە لێرەدا زیاتر قسە 
چۆنیەتیی  و  ڕەوتــە  ئەم  خەسارەکانی  لە 
ڕووبەڕووبوونەوەی لەالیەن دوو پێکهاتەی 
ــن. کــە دەڵێین  ــوردەوە دەکــەی ــ تــورک و ک
پێکهاتەی تورک، ڕاست مەبەستمان ئەوەیە 
تورکی  کۆمەڵگەی  لەنێو  ڕەوتــە  ئــەم  کە 
خاوەنی  کوردستاندا  و  ئێران  لە  ئــازەری 
کەمترین پێگە و ئێعتبارە و بە هەڵقواڵو لە 
ناخ و دەروونی کۆمەڵگەی خۆیانی نازانن. 
کە  تورکانەی  هاونیشتمانییە  ئەو  نین  کەم 
دژ  بە  پان تورکیزم  ــی  ڕەوت سەرهەڵدانی 
خەڵکی  پێکەوەژیانی  و  تەبایی  زیانی  و 
ئەم ڕەوتە  وایە  پێیان  ناوچەکە دەزانــن و 
دەستی دوژمنان و نەیارانی پێکەوە بوونی 

دوو نەتەوەی کورد و ئازەری لە پشتە.
ڕێژیمی  کــە  نییە  ــەوەدا  ــ ل گــومــان  هیچ 
هەر  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دژی گەلیی 
بە  و  ــەوە  هاتنە ســەرکــاری ــای  لــە ســەرەت
هاندانی  و  نەغەدە  شەڕی  دروست کردنی 
حەسەنی  مەال  وەک  خوێنڕێژی  کەسێکی 
هەموو  ئێستاش  تا  کــوردەکــان،  دژی  بە 
و  ئــاڵــۆزی  بە  ــەرە  پ کە  ئــەوەیــە  هەوڵێکی 
تورکەکان  و  کــوردەکــان  نێوان  ناکۆکیی 
بدات، تەنیا بۆ ئەوەی ئەم دوو نەتەوە کە 
بێ بەش  خۆیان  نەتەوایەتییەکانی  مافە  لە 
کراون، بیر لە یەکیەتی و یەکگرتوویی دژ بە 
سیاسەتە دژی گەلییەکانی نەکەنەوە. ئێستا 
ماهییەتێکی  ئاڵۆزیانە  و  ناکۆکی  ئــەم  کە 

خوێندنەوەیەکی  و  کــردوە  پەیدا  دیکەیان 
ئێرانی  ناوەندگەرای  دەوڵەتی  بۆ  دیکەی 
ئیسالمی  کۆماری  دیسان  کـــردەوە!  ســاز 
ــوەی ســیــاســەتــی  ــ ــێ ــ ــوارچ ــ ــە چ ــ ــران ل ــ ــێ ــ ئ
و  ناکۆکی نانەوە  بۆ  خۆیدا  دژی گەلیانەی 
بەرینترکردنەوەی کەڵینەکان کەڵکی لێ وەر 

دەگرێ.
ئەم  بەربەرەاڵهێشتنەوەی  و  پەرەگرتن 
بە  ناوچەکە  دیکەی  دەوڵەتانی  کە  ڕەوتــە 
ئامانجە  مەبەستی  بە  و  سیاسی  مەرامی 
زێدەڕۆییەکانی خۆیان کەڵکی لێ وەردەگرن 
گۆش  کــورد  لەگەڵ  دژایــەتــی  بیری  بە  و 
کراوە، هیچ گومانی تێدا نییە کە نەتەنیا بە 
قازانجی تەبایی و ئاشتیی نێوان ئەم دوو 
دژکردەوەیەکی  بەڵکوو  نابێت،  پێکهاتەیە 
زیانباری  کە  دەکەوێتەوە  لێ  نەخوازراوی 
ســەرەکــیــی ئـــەم دۆخـــە هـــەر تــەنــیــا دوو 
نەتەوەی تورک و کوردی ناوچەکە دەبن. 

ــە خــەڵــکــی ئــەم  بــۆیــە جــێــی خــۆیــەتــی ک
و  ــورک  تـ پێکهاتەی  دوو  کــە  شـــارانـــەی 
هەموو شتێک  پێش  دەژیــن،  تێدا  کوردیان 
وریای پیالنەکانی ڕێژیم بن و لە هیچ الیەک 
ئیزن بە توندڕەوی، ئاڵۆزینانەوە نەدەن و 
بە ڕۆحێکی یەکگرتووانە ئەساسی کاریان 
ڕێــژیــم،  پیالنەکانی  ــەوەی  ــردن ــووچــەڵ ک پ
بنیاتنانەی  و  ناکۆکییەکان  کەمکردنەوەی 
پێکەوە ژیانێکی ئەمرۆژیانە بێت و ڕێز لە 
نەتەوایەتییەکانی  و  فەرەهەنگی  جیاوازییە 
کەسایەتییە  ئەرکی  نێوە  لەم  بگرن.  یەکتر 
هەر  سیاسییەکانی  و  فەرهەنگی  ئایینی، 
دوو نەتەوەی کورد و تورک و ڕێکخراوە 
پێکهێنانی کۆڕ  مەدەنییەکانە کە پێکەوە بە 
و کۆمەڵی هاوبەش، بانگەشە بۆ تەبایی و 
گیانی پێکەوەژیان، ئاشتی و برایەتی بکەن.

***

ستەم یان ستەمکار، کێشە کامیانن؟
ــەت ســاڵــی  ــە ســ ــران لـ ــێـ ــەی ئـ ــگ ــەڵ ــۆم ک
ڕابردوودا سێ جۆر حوکمڕانیی جیاوازی 
تەمەنی  کۆتایی  سااڵنی  کردوە:  ئەزموون 
باوک  پەهلەویی  پاشایەتیی  قــاجــارەکــان، 
دەیە  چوار  لە  پتر  ئێستاشدا  لە  و  کوڕ  و 
ــاری ئــیــســالمــی. بـــەاڵم  ــۆمـ دەســـەاڵتـــی کـ
ــوازی و خــەبــات بــۆ ماف  ئــاگــردانــی دادخــ
ئەو  قۆژبنێکی  هەموو  لە  ڕەواکــان  داوا  و 
واڵتەدا هەروا نێڵەی دێ و خەڵکی هەرکام 
لە ناوچەکان بە پێودانگی خۆیان عەوداڵی 
دەسکەوتنی مافەکانیانن. لە واڵتانی دیکەی 
ناوچەش چ لەو شوێنانەی بە شۆڕش یان 
گــۆڕاون،  دەسەاڵتەکان  نیزامی  کــودەتــای 
چییە؟  هۆکار  کەواتە  دەردە.  هەمان  دەرد 
بۆ  عــەڕەب  کۆمەڵناسی  ئــەلــوەردی،  عەلی 
دەدا  گشتی  وەاڵمێکی  باسە  ئەو  چییەتیی 
لە  خەباتەکان  و  "شـــۆڕش  دەســتــەوە:  بــە 
گۆڕینی  نێوەڕاست  ڕۆژهــەاڵتــی  ناوچەی 
ــەاڵم  ــێ کــەوتــۆتــەوە، ب ســتــەمــکــارەکــانــی ل
نەهێشتنی ستەم نا". پرسیار ئەوەیە سووڕی 
ــەردەوام  ــ ب ــە هــەتــا کــەی  ئــەم دۆخـ باتڵی 
فرەڕەنگ  ئێرانی  لە  و ستەم  زوڵم  دەبــێ؟ 
و فرەپێناسدا چ پێناسەیەکی گشتیی ئەشێ 
لێ بکرێ کە کۆدەنگییەکی لەسەر دروست 
بن بۆوەی ستەمکارەکان تەمەنی خۆیان لە 
جۆراوجۆرییەکانی  یەکتری داکردنی  بەگژ 

ئەو واڵتەدا درێژ نەکەنەوە؟ بۆ نموونە:
ــگــە و دێــکــیــۆمــێــنــتــەکــانــی  ــەڵ ــەمـــوو ب هـ
ساڵەکانی  و  مانگ  و  ڕۆژ  ــی  رووداوەکــان
هــەتــا  و   ٥٧ شـــۆڕشـــی  دوای  ــەمــی  ــەک ی
جوواڵنەوەی  کە  دەیسەلمێنن  ئێستاکەش 
ڕەوا  و  بەرحەق  داواکانی  ئێران  لە  کورد 
بوون و هەن. خەڵکی کوردستان ویستوویانە 
شار و ناوچەکانی خۆیان بۆخۆیان ئیدارە 
بکەن، بە زمانی خۆیان بخوێنن، بۆخۆیان 
پارێزگاری لە ژینگە و شوێنی ژیانی خۆیان 
کەلەپووری  و  فەرهەنگ  بە  پەرە  و  بکەن 
خۆیان بدەن، هاوکات هەموو ئەو مافانەیان 
ــەک هــەر بــۆ گــەالنــی دیکەی  لــەوکــاتــەدا ن

ساڵە  دەیــان  لە  بەڵکوو  ویستوە،  ئێرانیش 
پێشترەوە ئەو بەرابەری و مافی وەک یەک 
پێکهاتەکانی  هەموو  بۆ   یەکسانییەیان  و 
ڕاگەیەندراوی  لە  کــردوە.  داوا  واڵتــە  ئەو 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دامەزرانی 
کە  حیزبەدا  ئەو  مەرامنانەی  هەروەها  و 
لە ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی باڵو بوونەتەوە، 
وەک یــەک  دێموکراتیکی  مافی  لەسەر  پێ 
ــراوە  ــیـ و یــەکــســانــی گـــەالنـــی ئـــێـــران داگـ
ــی کــوردســتــان لە  ــرات ــمــوک و حــیــزبــی دێ
)کۆماری  خۆیدا  بەڕێوەبەریی  ئەزموونی 
لە  دروشمانەی  ئــەو  هەموو  کوردستان( 
و  کــردوون  جێبەجێ  کردەوەشدا  مەیدانی 
 ٥٧ شۆڕشی  دوای  بەاڵم  هێناون.  وەدیــی 
کوردستان هەر لە سۆنگەی ئەو دادخوازی 
و  سەر  کرایە  هێرشی  ماف ویستییەوە  و 
جێگای  کــوردەوە  غەیردە  خەڵکی  لەالیەن 
ئیسفەهانییەک  ــۆڕدرا.  گ "ستەم"  و  "مــاف" 
داوای  کــورد  "مــاف"انــەی  ئــەو  هەموو  کە 
هەیبوون،  ئێراندا  لە  بۆخۆی  و  دەیکردن 
بۆ کوردی بە "ستەم"کردن لە خۆی دادەنا، 
ناوچەیەکی  لە  تەنیا  دەکــرێ  چۆن  ئەگینا 
ئیسفەهانی   ٧٥٠٠ لە  زیاتر  کوردستاندا 
کە  لــە خاکێکدا  و  ــورددا  کـ لــە شــەڕ دژی 
کوردستانی ناوە بکوژرێن؛ بۆ مەگەر کورد 
دەستی بۆ بستێک خاکی ئیسفەهان بردبوو، 
یان مافخوازیی خۆی لەگرەی ئەستاندنەوە 

و زەوت کردنی مافەکانی ئەوان دانابوو؟
باسەکەیە،  ونــی  ئاڵقەی  لــێــرەدا  ــەوەی  ئ
جێگۆڕکێی "ستەم" و "ستەمکار"ە. دەسەاڵتی 
ستەمکار کە ئەو مافە بەرحەقەی بۆ کورد 
ئــەو مافە  نـــەدەدی، هــەوڵــی دەدا  ــەڕەوا  بـ
بخات.  جێ  ئەوانیدی  لــەدژی  ستەم  وەک 
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەوکات  هەر 
بەیاننامەیەکدا  لە  کوردستان  دێموکراتی 
کــوژرانــی  و  شـــەڕە  ــەو  ئ بەرپرسایەتیی 
لە  ئەو شەڕە  قوربانییانی  پەالماردەران و 
کوردستانی خستە ئەستۆی کاربەدەستانی 
هەمووان  لە سەروو  و  ئیسالمی  کۆماری 

بە  ڕوو  و  ــم  ــژی ڕێ ڕێـــبـــەری  خــومــەیــنــی، 
کۆمەاڵنی غەیرە کوردی ئێران ڕایگەیاند کە 
"دەبێ وەخۆ کەون، بەرۆکی کاربەدەستانی 
بۆتان  بــتــانــەوێ  و  بگرن  توند  ئیسالمی 
ڕوون کەنەوە ئەو شەڕە کێ سازی کردوە 
خوێنی  کێیە؟  قازانجی  بە  درێژەپێدانی  و 
هەزاران الوی نیشتمانتان لەوان بخوازن و 
مەجبووریان بکەن بەرامبەر بیروڕای گشتی 
ئێراندا  ڕاپــەریــوی  خەڵکی  بە  بەرامبەر  و 
وەاڵمی پرسیارەکانیان بدەنەوە. جا ئەگەر 
ڕێگایان  نییە،  ئەوتۆیان  جوابێکی  دیتتان 
مەدەن چیتر ئەو شەڕە ماڵوێرانکەرە درێژە 
لەنێو  "ڕۆڵەکانتان  هەروەها  بـــدەن..."،  پێ 
چەکدارەکانی  هێزە  و  سوپا  و  ئــەرتــەش 
دیکەدا وشیار بکەنەوە و مەیەڵن بۆ دیفاع 
لە کۆنەپەرستیی فەرمانڕەوا لە خەیانەتێکی 

نیشتمانیدا بەشدار بن."
ــی  ــک "ســـــتـــــەم" بـــێـــبـــەش کـــردنـــی خــەڵ
مافێکە  لــە  جوغرافیایی  چوارچێوەیەکی 
هەیانبێت.  یەک  وەک  دەبــێ  هەمووان  کە 
ــەو  ــەر بــەشــێــکــی ئ ــ ــکــی ه هـــەرکـــات خــەڵ
مافێکدا  لە  ئەوانیدیی  بێبەشیی  جوغرافیایە 
کە بۆخۆی بە ڕەوای دادەنێ و خاوەنیتی 
لە  و،  زانــی  بۆ ســەر خــۆی  "ستەم"ێک  بە 
ئەوکات  هــەبــوو؛  هەڵوێستی  بەرامبەریدا 
بــەرگــژە و  بـــەرەوڕووی  ئــەوە ستەمکارە 
بە  ڕەوایــیــدان  نــەک  دەکــرێــت  سەرهەڵدان 
ئــەگــەر  دی.  خــەڵــکــانــی  ــەدژی  ــ ل ستەمێک 
کێشەی بێ ئاوی لە خوزستان و ئیسفەهان 
ویستی  بە  بوو  خەڵکە  ئەو  مافخوازیی  و 
بەتااڵنبردنی  ئەگەر  واڵت؛  خەڵکی  هەموو 
و  کوردستان  سروشتییەکانی  سەرچاوە 
سووتانی دارستانی زاگڕۆس بوو بە خەمی 
بێبەشیی  ئــەگــەر  واڵت؛  خەڵکی  هــەمــوو 
غەیرە  و  بەلووچ  ــازەری،  ئ کــورد،  خەڵکی 
بە  خوێندن  لە  ئێران  دیکەی  فارسەکانی 
زمانی نەتەوەکەیان لە ڕوانگەی فارسێکەوە 
خۆیشیان  و  ئەوان  لەسەر  ستەمێک  وەک 
مامۆستایان،  ــی  دادخــوازی ئەگەر  بیندرا؛ 

پەرستارەکان  کامیوندارەکان،  کرێکاران، 
بە  کۆمەڵ  توێژەکانی  و  چین  هەموو  و.... 
هەمووان  و  دانــدرا  کۆمەڵ  هەموو  پرسی 
مەیدان؛  هاتنە  چارەسەرکردنی  بۆ  پێکەوە 
ئیدی ئەوکات دەستی ستەمکار بۆ سەرکوت 

و ستەمی چەندقات ئاوەاڵ نامێنێت.
گەالنی  ئــەگــەر  هــەمــوو شتێک  لــە  ــەر  ب
جۆراوجۆری ئێران خوازیاری پێکەوەژیان 
لەژێر یەک ساباتدا، دەبێ ئەو  و مانەوەن 
ــوێ و  ــووان ب ــەم ــان بــۆ ه ــەی خــاک و واڵت
ڕەوابــوونــی  لە  خۆیان  مافەکانی  ڕەوایــی 
ئەگینا  ببینن،  هەموواندا  بۆ  مــاف  هەمان 
لە  بیر  ستەملێکراو  گەالنی  بەدڵنیاییەوە 
جێگرەوەی دیکە دەکەنەوە و هەنگاوی بۆ 
کردەییەکانی  هەنگاوە  پاشان  هەڵدێننەوە. 
و  ئێستا  ستەمکاری  سەر  بە  سەرکەوتن 
هاوبەش  دێموکراتیکی  نیزامی  چێ کردنی 

دەست پێ دەکەن.
ئێران  لە  ناڕەزایەتییەکان  نوێی  شەپۆلی 
و ناکارامەیی حکوومەت لە بەڕێوەبەرێتیی 
کۆماری  دەڵێن  پێمان  قەیرانەکان  و  واڵت 
هێڵ،  کۆتایی  گەیوەتە  ئــێــران  ئیسالمیی 
ڕێژیمە  ئەو  ئۆپۆزیسیۆنی  مەرجەی  بەو 
مــەودای  و  کەلێن  و  بێنەوە  خــۆیــانــدا  بــە 
بەدیهاتوو لە نێوان خەڵک و ئۆپۆزیسیۆن 
ئــیــســالمــی کاتێک  ــەوە. کـــۆمـــاری  ــت ــێ ب ــڕ  پ
بـــەتـــەواوی و بــە دڵــنــیــایــیــەوە دەڕووخـــێ 
لەسەر  القــی  ڕێژیمە  ئــەو  جێگرەوەی  کە 
عەرزی بێت و متمانەی خەڵکی بۆالی خۆی 
ڕاکێشابێت. هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە بری 
قەتیس مانەوە، زەقکردنەوەی جیاوازییەکان 
تایبەتمەندییەکانی  لەسەر  پێداگرییان  و 
خۆیان، پێویستە وزەی خەباتگێڕیی خۆیان 
لەسەر خاڵە هاوبەشەکان چڕ بکەنەوە؛ بە 
واتایەکی دی دەبێ هاوپەیمانییەکی بەرین 
گۆڕانخوازەکان  و  دێموکراتیک  هێزە  لە 
ئیدئۆلۆژییەکان  ناکۆکییە  ببێت.  دروســت 
خۆیان  جێگای  و  بنرێن  وەاڵ  پێویستە 
سیاسی  دەسەاڵتی  لە  هاوبەشی  بە  بدەن 

بەبنەما وەرگرتنی دەنگ  بنەڕەتی   لەسەر 
و ئــیــرادەی خــەڵــک. تــابــۆی لــێــک تــرازانــی 
ئــــــەرزی و هــەڵــوەشــانــی  ــی  ــ ــی ــ ــەواوەت ــ ت
بە  بــدا  خــۆی  جێگای  ــێ  دەب جوغرافیایی 
لە مافی وەک یەک بۆ هەمووان  ڕێزگرتن 
و گەرەنتیی دابینبوونی ئەو مافانە بۆ هەر 
ئایینیی  و  نەتەوەیی  گرووپێکی  و  پێکهاتە 
ئەو واڵتە. هەڵوێستی هاوبەشی هێزەکانی 
ئۆپۆزیسیۆن لەدژی سیاسەتەکانی ڕێژیم، 
ــەش بۆ  ــاوب دروســت کــردنــی ســتــادێــکــی ه
بە  بــوون  و  ناڕەزایەتییەکان  مودیرییەتی 
ئاڵترناتیڤی  وەک  هــاوبــەش  ئادرەسێکی 
دیکەی  هەنگاوەکانی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ــرادە بکەن  ــی ــەگــەر ئ ئــۆپــۆزیــســیــۆنــە کــە ئ

هەمووی کردەنین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە هەموو 
ماوەی تەمەنی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا 
دیکتاتۆری  ڕێژیمی  کە  وابـــووە  بـــاوەڕی 
دانی دروشمی  بە  تەنیا  ئیسالمی  کۆماری 
ناڕووخێ.  مێدیایی  شرۆڤەی  و  توندوتیژ 
هێزێکی  ئیسالمی  کۆماری  لە  تێپەڕین  بۆ 
بـــەدەســـت وبـــرد  و  بــەهــێــز  و  ڕێــکــخــراو 
دەرەتانێکیش  هەموو  لە  دەبێ  و  پێویستە 
بەرین  بــەرەیــەکــی  وەهـــا  پێک هێنانی  بــۆ 
کەڵک  دێموکراتییەکان  هێزە  هــەمــوو  لــە 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  وەربگیرێ. 
لە  کــورد  ڕزگاریخوازیی  جــوواڵنــەوەی  و 
و  نەکردوە  درێخیی  بــارەوە  لەم  ئێرانیش 
لە دوا ڕۆژیشدا نایکا و لەو بڕوایەش دایە 
زۆریش  ئەوتۆ  بەرەیەکی  پێک هێنانی  کە 

وەدرەنگ کەوتوە.

سمایل شەرەفی

عەلی بداغی
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ڕاپۆرتی فێرگه ی  پێگەیاندنی پێشمەرگە به بۆنه ی  ٤٠ ساڵه ی  دامه زرانی  فێرگه 

هاوڕێیانی  به رێز و خۆشه ویست!
خوشك و برا به رێزه كان! 

ساڵه ی   ٤٠ ڕێــوڕەســمــی  بــۆ  بێن  به خێر 
دامه زرانی فێرگه ی پێگەیاندنی پێشمەرگە.

یادی ٤٠  به بۆنه ی  پێش هه مووشتێكدا  له  
ــی نــاوەنــدی پـــەروەردەی  ــەزران ســاڵــەی دام
دێموکراتی  حیزبی  لــە  نیزامی  و  سیاسی 
ــەو یاد  ــان دا و هــاوکــات لــەگــەڵ ئ کــوردســت
ــی  ــوون ــه واوب ــە ت ــەوەدا، ســـەبـــارەت ب ــ ــردن ــ ک
دەورەیەکی مودیرییەتی بۆ کاروباری حیزب 
سەرەتایی  ٢٤٧ی  دەورەی  دەسپێکی  و، 
١٤٠١ی  بــانــەمــەڕی  مانگی  لــە  پێشمەرگە 
هەتاویدا؛ له  الیەن فێرگه ی سیاسی نیزامیی 
گه رم  پیرۆزباییه كی  حیزبەوە  پێشمەرگەی 
و  پێشمەرگە  و  کــادر  ڕێــبــه ری ،  هەموو  لە 
کەسانە  ئەو  هەموو  لە  و  حیزب  ئەندامانی 
دەکەم  کە لەو ماوە زەمەنییەدا بۆ گەیشتن 
بە ماف و ئازادییەکانی گەلی کورد ڕیبازی 
تێدا  کــاریــان  و  ــبــژاردوە  هــەڵ دێموکراتیان 

کردوە.

هاوڕێیان و خۆشەویستان! 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەگەرچی 
ــەســەر بــنــەڕەتــی  ــەردی بــنــاغــەی خـــۆی ل ــ ب
پــــــەروەردەی تـــاک و کــۆمــەڵــگــە دانـــابـــوو، 
بزووتنەوەی  و  خەبات  هەلومەرجی  بــەاڵم 
ــی بـــەســـەر ئــەو  ــک ســیــاســیــی کــــورد دۆخــێ
حیزبەدا سەپاندووە کە ڕێبەری و ڕیزەکانی 
بــەاڵم  بــن.  خەڵکدا  لەنێو  کەمتر  ئاشکرای 
پــەروەردە  کە  حیزب  ئامانجەکانی  بنەڕەتی 
بــووە.  خــۆی  لەجێی  هەمیشە  لــەوانــە،  یــەک 
کۆماری  لە سەردەمی  چ  دێموکرات  حیزبی 
کوردستان بە ناردنی خوێندکار بۆ یەکیەتیی 
بە  کۆمار  ڕووخــانــی  دوای  چ  و  سۆڤییەت 
کردنەوەی دەورەی پەروەردە بۆ پێشمەرگە 
ــان و  ــە نــێــوخــۆی کــوردســت و کـــادرەکـــان ل
بایەخێکی  هەمیشە  کوردستان  بــاشــووری 

زۆری بۆ پرسی پەروەردە داناوە.
دوای شۆڕشی ساڵی ١٣٥٧ی گەالنی ئێران 
فێركردن  ناوه ندێكی  دامــه زرانــی  لە   پێش  و 
كه سانه ی  ئــه و  پێشمه رگه ،  ــەروەردەی  ــ پ و 
ئه ركی  هەڵدەبژارد،  پێشمەرگایەتییان  ڕیزی 
فێركردنیان به  شێوه ی پچڕ پچڕ و به  گوێره ی  
له  ناوچه كانی  كوردستاندا  سه لیقه ی جیاواز 
به ڕێوه  ده چوو كه دیارە هەر  له جێدا شتێكی 
به  هۆی  به اڵم مخابن  بوو.  باش  و  به كه ڵك 
هه لومه رجی دژوار و هێندێك هۆی دیكه  ئه و 
بوو،  كه م  ته مه نیان  هەم  فێرکارییانە   ده وره  
و  نــەدەچــوون  بەڕێوە  ڕێكوپێكیش  بە  هەم 
جوواڵنەوەی  ئەوکاتی  هەلومەرجی  بەهۆی 

کوردستان نەدەکرا بەردەوام بن. 
لەو  ڕێزگرتن  بۆ  ســەرەتــا  بۆنەیەدا  لــەو 
هەوڵ و ماندووبوونانە وه ك نموونه  ئاماژه  

به  هێندێك له و ده ورانه  ده كه ین:
له   حیزب  نیزامیی  ده وره ی  یــه كــه م   _١
ــاری   ســاڵــی ١٣٥٨ لــه  شــاری  ــه ه نــیــوەی ب

مه هاباد پێك هاتوە.          
 ١٣٥٩ جۆزه ردانی  ٢٠ی  ڕێكه وتی  له    -٢
سیاسی   ــی  ــ ــه ك ــ ده وره ی گـــه الوێـــژ  ٢٠ی  تــا 
الوە کانی   پێشمه رگه  كه    گه وره تر  نیزامیی  
له   بوون،  به شدار  تێدا  ناوچه كانی  زۆربــه ی  
و  ــواڵن"  گ "ئاشی   نێوان  "یه نگیجه "ی   باغی  
"سه رده راباد"ی  بۆكان بۆ ماوه ی دوو مانگ 
ئه و  شانبه شانی   هــاوكــات  چـــووە.  بــه ڕێــوه  
له  گوندی "  له و سەروبەندەدا  ده وره یــه  هه ر 
خڕه جۆی " مه هابادیش ده وره یه كی  سیاسیی  
ــی  زۆر له   ــان ــادره ك ــادر بــه  بــه شــداریــی  ك كـ

ناوچه كانی  كوردستان به ڕێوه  چووە.  
له    ١٣٦٠ هاوینی   یه كه می   نیوه ی   لە   _٣
ــی "نـــه ڵـــۆس"ی شــنــۆدا ده وه ره یـــه كـــی  ــاوای ئ
به ڕێوه   مانگێک  مــاوه ی  بۆ  نیزامی  سیاسی 
ــە  ــ ــر بــەردەوامــیــی دەورەک ــ ــووە کــە دوات چـ

گوازرایه وه  بۆ گوندی  سینگان.  
٤_ له  گوندی گرژاڵی  سه رده شت له  ساڵی 

١٣٦٠ ده وره یه كی دیكه  به ڕێوه  چووە.
مه هاباد  مه نگوڕایەتیی  ناوچه ی  له     _٥
مانگ  دوو  مـــاوه ی  بــۆ   ١٣٦١ هــاویــنــی  لــه  
چووە،  به ڕێوه   نیزامی  سیاسی  ده وره یه كی 
لە  ئاوایی  "خــدراوێ"ی  و هەر لەو ماوەیەدا 
ده وره یه كی  پیرانشار  و  سەردەشت  نێوان 

سیاسی نیزامی داندراوە. 
له و  هێندێك  کـــرا،   پــێ  ــاژەی  ــام ئ ــه وەی  ئـ
ساڵی  هەتا  کە  بــوون  پەروەردەییانە  خولە 
له الیه ن  و  شوێنێك  لــه   جــارێ   هــه ر   ١٣٦١
ئــۆرگــانــە جــۆراوجــۆرەکــانــی حــیــزبــەوە و 

ــەوکــات  ــەوە و، تــا ئ ــ ــران ــ بــە  جــیــا جــیــا دەک
به   تایبه ت  هه میشه یی   ناوه ندێكی   حیزب 
به و  بــەاڵم  نه بوو.  پـــەروەردەی  و  فێرکردن 
قەت  پێشمه رگه   بارهێنانی  ڕەوتــی  حاڵه ش 
به   فێرکارییانە  خــولــە  ــەم  ئ و  نــه وه ســتــاوه  
شێوه ی  جۆراوجۆر و به  ئیبتكاری فه رمانده  
ئه فسه ر  زۆربه یان  ئه وكات  كه   نیزامییه كان 
پێشووی  نیشتمانپه روه ری   ده ره جــه داری  و 
له   وێنه   بۆ  دەبــران.  به ڕێوه   بوون  ئه رته ش 
به هاری ١٣٦٠ده وره یه كی سیاسی نیزامی له  
به شداریی  به   ڕه به ت  ناوچه ی  "ئه شخه ڵ "ی 
ڕاده یه كی به رچاوتر له  به شدارانی ده وره كانی 
پێشوو بۆ ماوه ی  دوو مانگ ونیو به ڕێوه  چوو 
ده وره كانی   له گه ڵ  ته واوی   جیاوازییه كی   كه  
پێشوو هه بوو. به  تایبه تی له  پێوه ندی له گه ڵ 
به شدارانی  ده وره كه دا بۆ یه كه م جار بوو کە 
له  هه موو ناوچه كانی  كوردستاندا الوانی به  
هه ست ونیشتمانپه روه ر له  یه ك ده وره دا كۆ 
به رباڵوی  هاتنی  به هۆی  دواتــر  ده كــرانــه وه . 
له   و  الیــه ك  له   حیزب  ڕیزه كانی  بۆ  الوان 
الیه كی دیكه  به رین بوونه وه ی به ره كانی شه ڕ 
كه  هه موو كوردستانی گرتبۆوه،  ئه و ده وره  
هه لومه رجه كه   واڵمده ری   نه یانتوانی  باڵوانه  
له    ١٣٦١ ساڵی  بــه هــاری  لــه   هه ربۆیه   بــن. 
و  نیزامی  فــه رمــانــده رانــی  پێشنیاری  ســه ر 
پــــه روه رده ی  پێویستیی  بــه   هــه ســت كــردن 
له الیه ن  پێشمەرگەکان،  پتری  و  پالنمەند 
به   ئۆرگانێك  حیزبه وه   سیاسیی  ده فته ری  

ناوی كۆمیسیونی پێشمه رگه  پێك هات.   
یه كێك له  به شه  بنه ڕه تییه كانی كۆمیسیونی 
فێركردنی  بــه شــی  کــردنــەوەی  پێشمەرگە 
گوندی  لــه   كــه   بــوو  پێشمه رگه   ســه ره تــایــی 
"بــێــتــووش"ی نــاوچــه ی ســه رده شــت ده ستی 
بوو  بریتی  به شه   ئــه و  ئه ركی  كــرد.  به كار 
ئــوســولــی  لـــه ســـه ر  الوان  ــی  ــركــردن ــێ ف لـــه : 
ــیــزانــی و ئــاشــنــاكــردنــیــان به   ــارت شـــه ڕی پ
ئه ركه كانی  و  نیزامی  كه رەسته ی  و  چــه ك 
سیاسیی  بارهێنانی  پێشمه رگایه تی،  دیكه ی 
پێشمەرگەکان، بردنه  سه رێی ئاستی توانایی 
نیزامیدا،  و  سیاسی  بواری  له   فه رمانده ران 
دانانی به رنامه ی ئاموزشی به پێی ئاڵوگۆڕی 
تاكتیكه كانی ڕێژیم  دۆخی خه بات و جۆری  
وخۆ ئاماده كردن بۆ قۆناغه  جۆراوجۆره كان 

به پێی پەروەردەی نوێ.   
گرینگیی  و  گۆرانكاری  هۆی  به   دواجــار 
فێركردن و بارهێنانی پێشمه رگه ، ڕێبه رایه تیی 
حیزب و له  سه رووی هه موویانه وه  شه هیدی 
ئیمكاناتی  هه میشه زیندوو دوكتور قاسملوو، 
حیزب  زانـــكـــۆی  پێكهێنانی  ــۆ  ب پــێــویــســت 
ته رخان كرا. زانكۆی حیزب له  ساڵی ١٣٦١ 
و  سه رده شت  ئاالنی  ناوچه ی  "پیربابا"ی  له  
له ژێر چاوه دێریی ڕاسته وخۆی كومیسێونی  
پێشمه رگەدا  ده ستی به  كار كرد. ده وره كانی 
پێشمه رگه كانی  بنكه ی  له   سێهه م  تا  یه كه م 
بەهۆی  به اڵم  دران،  ئاموزش  تایبه ت  هێزی  
پڕ  و  ده وره   به شدارانی  ڕاده ی  زۆربوونی 
به و  ده وره كـــان،  شۆێنی  ئاڵۆزیی  و  كــاری 
جــۆرەی  چـــاوه روان ده كــرا كــاری فێركردن 

به باشی به ڕێوه  نه ده چوو. هه ر به و هۆیه وه  
شوێنێكی  كــرا  سیاسی  ــه ری  ــت ده ف لــه   داوا 
سه ربه خۆ بۆ کاری ئەو بەشە دیاری بكرێ. 
ــی ده فــتــه ری  ــدی ــەن بــەمــجــۆرە لــەســەر ڕەزام
له   شۆینێك  ــه   ل ــکــۆ  زان نــاوەنــدی  سیاسی 
كه   سه رده شت  ناوچه ی   "تالیش"ی   به رزایی 
له  ده وروبه ری  دفته ری  سیاسی  هه ڵكه وتبوو، 
دەست نیشان کردنی  لە  مەبەست  ــەزرا.  دامـ
پارێزه ری   هه م  کە  بوو  ئەوە  ئەو شوێنەش 
هه م  و  بــێ  سیاسی   ــه ری   ــت ده ف بنكه كانی  
بتوانێ  كاری ئاموزشیی خۆی له  شۆینێكی 

سه ربه خۆدا به ڕێوه  به رێ.  
لەم  زانکۆ  دەورەی  چەند  تێپەڕینی  دوای 
قۆناغەدا، ساڵی ١٣٦٢ بڕیار درا ناوی "زانكۆ" 
و  بگۆڕدرێ  _نیزامی"  "فێرگه ی سیاسی  بۆ  
كاری  به رنامه كانی  گۆڕانکارییە  ئەو  دوای 
یەکەم،  ــرا:  خ ڕێــک  فــۆڕمــدا  دوو  لــە  فێرگه  
سیاسیی  سه ره تایی،  سیاسیی  ده وره كــانــی 
نێونجی و سیاسیی بەرز کە له ژێر چاوه دێری 
ده چوون.  به ڕێوه   فێرگەدا  سیاسیی  به شیی 
و  سه ره تایی  نیزامیی  ده وره كانی  دووهــەم، 
نیزامییەوە  بەشی  الیەن  لە  کە  مودیرییه تی 
چاوه دێری دەکرا و بەڕێوە دەبردرا. دواتریش 
فێرگه ی  كاره كانی  به ڕێوه چوونی  باشتر  بۆ 
نێوخۆیی  ئاییننامه یەکی  سیاسی_نیزامی 
داڕێژرا و لە ده فته ری سیاسیدا پەسند کرا. 
بە دوای ئەوەدا فێرگه  كاره كانی خۆی به پێی 
ئه م ئاییننامه یه  به ڕێوه  بردوه و ، به پێی  قوناغه  
جیاوازه كان ئاڵوگۆڕی  پێویستی  به سه ر ئه و 
ئاییننامه یەدا هێناوه  و خۆی  له گه ڵ  هه لومه رج 

و قوناغه كانی  خه باتدا گونجاندوه .
لە  کــە  حیزب  حەتەمی   كونگره ی   دوای  
درا  بــڕیــار  گــیــرا،  هــەتــاویــدا  ١٣٦٤ی  ساڵی 
كۆمیسیۆنێک بە ناوی کۆمیسیۆنی  سیاسی _
كۆمیسیۆنەکانی  تێكه اڵوكردنی  بە  نیزامی 
پێشمەرگە و ته شكیالت پێک بێ. فێرگه ش كه  
نیزامی   _ سیاسی  كومیسیونی   پێكهاتنی   تا 
له الیه ن ئه و دوو كومیسیونه وە ئیداره  ده كرا 
و ته نانه ت له  ئیداره ی  نێوخۆیشیدا ئه و شێوه  
ئیداره كردنه ی  پێوه  دیار بوو، وه ك به شێكی  
كارەکەی   شێوه ی   كۆمیسیونه   ئه و  چاالكی 
گۆڕدرا و، خۆی  له گه ڵ دۆخ و مودیرییه تی  
نوێی  حیزب گونجاند و هێندێک به شی  نوێشی  
پێوه  زیاد كرا. ئه و به شانه ی  بریتی بوون لە:
كونگره ی   پێش  له   هــونــەری  کــۆڕی    _١
خرایە   به شێك  وه ك  حیزبه وه   هه شته می  
سه ر فێرگه ی  سیاسی -نیزامی  و هه تا دوای  
فێرگه   به   به شێكی  سه ر  كۆنگره ی  ١٢ وه ك 
خۆی   هونه رییەکانی   چاالكییە   به   ــژه ی   درێ
حیزبیدا  جێژنی   و  بۆنه   ده یـــان  لــه   و  دەدا 
ئێستا  كرد.  پێشكه ش  هونه رییان  به رنامه ی  
ئه و كۆڕه  سه ر به  كۆمیسیونی  پەروەردە و 

بارهێنانی  حیزبه .
وه ك  دێــمــوكــرات  ــی   الوانـ یه كیەتیی    _٢
مانگی   له   کە  الوان  سینفیی   ڕێكخراوێكی  
ده فته ری   بریاری   به   ١٣٦٥ەوە  خه رمانانی  
فێرگه،  تا  چاوه دێریی   ژێر  هاتبووه   سیاسی  
دوای  كونگره ی  هه شته م لەو چوارچێوەیەدا 

به   هه شت   كونگره ی   دوای   ــه اڵم  ب مــایــەوە؛ 
كاره كانی   به   درێـــژه ی   سه ربه خۆ  شێوه ی  

دایه وه .
ساڵی   له   كه   چه ك وچۆڵ  ته عمیرگای    _٣

١٣٦٧ ڕا خرایه  سه ر فێرگە.
به    ١٣٧٥ ساڵی   کــە  خه یاتی   به شی    _٤
پێشمه رگه   جلوبه رگی   دوورینی   مه به ستی  
تا  هەتا  دامــه زرا،  فێرگه   له   تازه هاتووه كان 
ئــه ركــەی   ــه و  ئ ڕێكوپێكی   بــە   ١٣٩٤ ســاڵــی 
سیاسی  فێرگەی  هــەروەهــا  ــرد.  ده ب به ڕێوه  
١٧ی  کــۆنــگــرەی  دوای  لــە  حیزب  نیزامیی 
فێرگەی  بە  ناوەکەی  لە ساڵی ١٣٩٨  حیزب 

پێگەیاندنی پێشـمەرگە گۆڕدرا.

بەڕێزان!
لــه  مـــاوه ی  تــه مــه نــی  فــێــرگــه دا زۆربـــوون 
ــه ركــی   ــه  ئ ــۆزانـ ــه  دڵـــسـ ــه و كـــه ســـانـــه ی  كـ ــ ئ
و  سیاسی   به شه كانی   له   مامۆستایه تییان 
و  گه رما  به   گرتوه  و  ئه ستۆ  به   نیزامی دا 
ئه شكه وتدا  لە  و  خێوەت  له ژێر  و  سه رما 
و  نــوانــدوه   فیداكارییان  و  له خوبوردوویی  
مایه یان له  خۆیان داناوه  بۆ ئه وه ی  كه سانی  
بكه ن.  به هره مه ند  خۆیان  زانستی   له   دیكه  
به ڕێزانه   مامۆستا  ــه و  ل هێندێك  تــه نــانــه ت 
دیكه ی   كاری   مامۆستایه تی   كاری   له   بێجگه  
به ڕێوه بردنی   كاتی   له   و  بــووه   حیزبیشیان 
بــوون.  شه هید  ــه داخــه وه   ب حیزبیدا  ئــەرکــی 
پێویستە ئاماژە بەوەش بکەین کە لە ماوەی 
کەسانە  ئەو  ئێستا  تا  فێرگەوە  دامــەزرانــی 
بەرپرسایەتیی فێرگەیان لەسەر شان بووە. 

- بەهاری ساڵی ١٣٦١ بە دروست بوونی 
ڕەحیمی  چەکۆ  ســەروان  ڕەوانــشــاد  فێرگە 
وەک یەکەمین بەرپرسی فێرگە دیاری کرا. 

بە  ئەرکە  ئەو  ڕاپەڕاندنی   ١٣٦٣ ساڵی   -
کاک مستەفا هیجری سپێردرا.

فێرگە  نیزامیی  بەرپرسی   ١٣٦٤ ساڵی   -
سیاسیی  بەرپرسی  و  ڕەحیمی  چەکۆ  کاک 
فێرگەش کاک محەممەد ئەمین مەجیدیان بوو.

ماوەی ساڵێک کاک  - دوای کۆنگرەی ٧ 
چەکۆ ڕەحیمی و، لە ساڵی ١٣٦٥ تا کۆنگرەی 
بەرپرسایەتیی  ــی  مــەدەن حوسێن  ــاک  ک  ٨

فێرگەیان لەئەستۆ بوو.
ساڵێک  ــاوەی  م بۆ   ٨ کۆنگرەی  دوای   -
بەرپرسی  بە  دووبــارە کاک چەکۆ ڕەحیمی 
تا   ١٣٦٨ لە ساڵی  و  کرایەوە  دیاری  فێرگە 
کۆنگرەی ٩ کاک سەید سەالم عەزیزی ئەو 

ئەرکەی بەڕێوە برد.
- دوای کۆنگرەی ٩ بەرپرسایەتیی فێرگە 
لە  و  سپێردرا  خەلیقی  حوسین  دوکتور  بە 
نیوەی دووهەمی ساڵی ١٣٧١دا  سەرلەنوێ 
ئەو ئەرکە خرایەوە سەر شانی کاک چەکۆ 
خوشڕەو  یوسف  کاک  هەروەها  ڕەحیمی. 
لە  و  بووە  فێرگە  بەرپرسی  ماوەی ٣ ساڵ 
کاوە  کاک   ١٢ کۆنگرەی  هەتا   ١٣٧٢ ساڵی 

بەهرامی بەرپرسی فێرگە بوو. 
 ١٣ کۆنگرەی  تا   ١٢ کۆنگرەی  دوای   -
ئەرکەی  ئــەو  باڵەکی  عــومــەر  کــاک  حیزب 
دوای  لە  و  برد  بەڕێوە  ٤ ساڵ  مــاوەی  بۆ 

پاییزی  تــا   ١٣٨٣ ساڵی  لــە   ،١٣ کۆنگرەی 
١٣٨٥ کاک حەسەن قادرزادە بەرپرسایەتیی 

فێرگەی لەئەستۆ بوو.
برایم  کــاک   ١٣٩١ تــا   ١٣٨٥ ساڵی  لــە   -
چووکەڵی بۆ ماوەی ٦ ساڵ بەرپرسی فێرگە 

بووە. 
کاک  ساڵێک  مـــاوەی  بــۆ   ١٣٩١ ساڵی   -
ســیــامــەک وەکــیــلــی و پــاشــان ســاڵــی ١٣٩٣ 
محەممەد  ــاک  کـ نــیــوێــک  و  ــاڵ  سـ مــــاوەی 
کاک  ١٣٩٥دا  ساڵی  لە  ــر  دوات و  کەسرایی 
محەممەد شەهروان بۆ ماوەی ساڵ  و نیوێک 

ئەو ئەرکەیان بەڕێوە بردووە.
- لە ساڵی ١٣٩٦ـــەوە لە ماوەی ٥ ساڵی 
ڕابردوودا ئەو ئەرکە جارێکی دیکە بە کاک 

برایم چووکەڵی سپێردراوەتەوە.

ئامادەبووانی بەڕێز!
ــشــمــەرگــە  ــێ ــه ی  پـــێـــگـــەیـــانـــدنـــی پ ــرگـ ــێـ فـ
له  هه وراز و  به درێژایی ٤٠ ساڵ ته مه نی  پڕ 
نشێوی  خۆی  ده وری  به رچاوی  له  فێركردن 
بارهێنانی  الوانی  كوردستاندا بووه. بەشێک 
لە  كارنامه ی  فێرگه  له م ماوه یه دا به م جۆره  

ئاماژەی پێ دەکرێ:
ده وره ی    ٢٤٧ بەڕێوەبردنی  و  کردنەوە 
سه ره تایی پێشمەرگە ، ١١ ده وره ی  سه ره تایی  
نیزامی ،  ڕاهــێــنــانــەوەی  ده وره ی    ٦ ــادر،  كـ
 ٧ سوكه كان،  چه كه   تایبه تیی  ده وره ی   ١٠
ده وره ی  مین هه ڵگرتنه وه ، ٢ ده وره ی  چه كی  
نیوه قورس، دەورەیەکی نه خشه خانی و مین 
ده وره ی    ١٥  ،١٢٠ خۆمپارەی  و  كاتۆشا  و 
ده وره ی    ٢ فــه رمــانــده یــی،  و  مــودیــریــیــه ت 
ده وره ی    ٢ و  ــۆڕش  شــ مــامــۆســتــایــه تــیــی  

وێنەگری.
جه ژنی  ئه مڕۆ  ئه وه ی   بگوترێ  ماوەتەوە 
له و ٢٤٧ ده وره یه ی سەرەتایی  ده گرین،  بۆ 
دورەی  و  مودیرییەتی  دەورەی  چەندین  و 
ــاوه ی ٤٠ ساڵی   ــ ــه  مـ ــۆری دیــکــە ل ــۆراوجـ جـ
فێری   به هه ست  ــه زاران الوی   ه ڕابـــردوودا، 
سه ره تاكانی  كاری  نیزامی  و سیاسی  بوون. 
له م هه زاران كه سه  به شێكی زۆریان لە پێناو 
گیانیان  گەلدا  و  حیزب  بەرزەکانی  ئامانجە 
به خت كردوه و ، ئیستاش بە خۆشییەوە بە 
پێشمەرگایەتی  ڕیزەکانی  لە  دی  هەزارانی 
چاالکانە  حیزبیدا  ڕێکخراوەکانی  لەنێو  و 
ــات و تــیــکــۆشــانــن. مــایــەی  بـــەشـــداری خــەب
حیزبی  فێرگه ی   ئێستاش  کە  سەربەرزییە 
پێگه یاندنی  الوانی   له   دێموکراتی کوردستان 
پێشمه رگه  به رده وامه  و له  هه ر ده وره یه کدا 
نیشتمانپه روه ری   و  دڵسۆز  ڕۆڵــه ی   ده یــان 
و  دێموكرات  حیزبی   به   خزمه ت  بۆ  كــورد، 
جواڵنه وه ی  كوردستان پەروەردە ده كا. به اڵم 
فێركردنی   كه   بچێ   له یاد  ئەوەشمان  نابێ  
ده وره ی   ته واوكردنی   به   ناکرێ   پێشمه رگه  
هەر  خۆشییەوە  بە  بــێ .  پێ   كۆتایی   فێرگه  
پێگەیاندنی پێشمەرگە مەکۆی  ته نیا فێرگه ی 
ئێمە  ڕۆڵــەکــانــی  بارهێنانی  و  ــەروەردە  ــ پـ
هه موو  شانی  لەسەر  ئەرکە  ئەو  و  نەبووە 
ئورگانه كانی حیزب و لە بواری جۆراوجۆری 
ــردوە و، ئــەم  ــ ــدا قــورســایــی ک ــ ــەروەردەی ــ پ
و  هەلومەرج  لەبەرچاوگرتنی  بە  پڕۆسەیە 
دۆخی نوێی خەبات و بە میکانیزمی نوێ و 

جۆراوجۆر بەردەوام دەبێت.
له م ده رفه ته دا به  پێویستی ده زانم وێڕای  
ساڵه ی    ٤٠ به بۆنه ی   ــاره   دووبـ پیرۆزبایی  
پێشمەرگە،  پێگەیاندنی  فێرگه ی   دامه زرانی  
ــە حــیــزبــی دێــمــوکــرات  ــه رم ل پــیــرۆزبــایــی  گـ
فێرکردن  ناوەندێکی  بــەدانــانــی  کــە  بکەین 
لە  پێگەیاندنی الوان  بە  گەورەی  خزمەتێکی 
مەیدانی خەباتدا کرد، هەروەها پیرۆزبایی لە 
بەشدارانی پازدەهەمین دەورەی مودیرییەت 
 ٢٤٧ دەورەی  دەسپێکی  و  فەرماندەیی  و 
بەڕەسمی  ئێوە کە دەمێکە  بکەین، هەروەها 
ئەم  قورسی  ئەرکی  و،  پێشمەرگە  بوونەتە 
سەرکەوتنەتان  ئەم  وەدیهێنانی  و  خەباتە 
هەموومان  و  ئێوە  چەکی  ئەستۆ.  کەوتۆتە 
لەو خەباتەدا باوەڕ و وزەی خەباتگێڕیمانە.

بەهیوای سەرکەوتنی خەبات و تێکۆشانی 
ئامانجی  وەدیهاتنی  و  خەباتکارەمان  حیزبە 

شەهیدانمان.

فێرگەی پێگەیاندنی پێشمەرگە
٢٨ی بانەمەری ١٤٠١ی هەتاوی



6
ژمارە 823
          31ی بانەمەڕی  1401  _ 21ی مەی 2022

بەشداریی  بە  هەتاوی،  ١٤٠١ی  بانەمەڕی  ١٨ی  یەکشەممە  ڕۆژی 
کۆبوونەوەیەکی  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 

سیاسیی تەشکیالتی بۆ بەشێک لە ژنانی ئەندامی حیزب بەڕێوە چوو.
حیزب  گشتیی  سکرتێری  عەزیزی،  خالید  بەڕیز  کۆبوونەوەیەدا  لەو 
و  تێکۆشانی حیزب  لە  ژنان  لەگەڵ ڕۆڵی  پێوەندی  لە  وتەیەکی کورتی 
بەرزنرخاندنی خەباتیان هاوشانی پیاوان و هەروەها بەشداریی بەرچاوی 
ژنان لە خەباتی مافخوازانەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێشکەش 
کرد. بەڕێزیان لەم پێوەندییەدا گوتی: ژنان لە هەموو دۆخێکدا لە ڕیزی 
پێشەوەی خەباتدا بوون و حیزبی دێموکرات هەمووکات لە خەباتی خۆیدا 
نێوخۆی  لە  هاوکات  داوە.  خۆی  ڕیزەکانی  لە  ژنان  ڕۆڵی  بە  گرینگیی 
لە  بەرچاوتر  ڕۆڵێکی  و  بــەشــداری  ژنــان  کوردستانیشدا  ڕۆژهــەاڵتــی 
کوردستاندا  مافخوازانەی  بزووتنەوەی  و  کۆمەڵگە  لەنێو  ڕابردوویان 
هەیە؛ بەجۆرێک کە ژنان لەنێو ڕێکخراو و ئەنجوومەنەکانی زمانەوانی، 
ڕۆڵی  مەدەنییەکاندا  ڕێکخراوە  گشتی  بە  و  شاخەوانی  ژینگەپارێزی، 
لە  پیاوان  شانبەشانی  کوردستان  ژنانی  بۆیە  دەگێڕن.  پێشەنگایەتی 
خەباتی نەتەوەی کورددا ڕۆڵێکی بنەڕەتییان هەیە و بەبێ گرینگیدان بە 

ڕۆڵی ژنان باسکردن لە مێژووی کورد ناتەواوە.
حیزب  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی  کــۆبــوونــەوەیــەدا  ــەو  ئ ــژەی  درێـ لــە 
ڕێزنامەی پێشکەش بەو کەسانە کرد کە زیاتر لە ٢٠، ٢٥ و ٣٠ ساڵی 
بەشی  کۆتا  لە  هەیە.  تەشکیالتییان  ــردووی  ڕابـ حیزبدا  ڕێزەکانی  لە 
ڕێوڕەسمەکەشدا ڕێزنامەی تایبەت لە الیەن بەڕێزان مستەفا مەولوودی، 
لە  حیزب  کــادری  نستانی،  عیسمەت  خاتوو  حیزب،  سکرتێری  جێگری 
کۆمیسیۆنی تەشکیالت و هەروەها کاک حەسەن خۆشکەالم، بەرپرسی 
بەشی ئاشکرای تەشکیالتی حیزب لە کۆمیسیۆنی تەشکیالت، پێشکەش 

بە ئەندامانی حیزب کرا.

٢١ی  چوارشەممە،  ئەمڕۆ  بەرەبەبەیانی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
کوردستانی  هەرێمی  سنوورییەکانی  ناوچە  دیکەش  جارێکی  بانەمەڕ 
تۆپباران کردەوە. سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی لەو هێرشە نوێیەدا 
بە تۆپ و کاتیوشا و درۆن کوێستانەکانی بەربزین لە سیدەکان، گەاڵڵە 

و سمێالن لە چۆمانی کردۆتە ئامانج.
کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک هەمیشە بەبێ ڕەچاوکردنی پرەنسیپە 
نێودەوڵەتییەکان و پاراستنی یاسا و ڕێوشوێنی دراوسێیەتی، بە بیانووی 
هەبوونی بنکە و بارەگای حیزبە سیاسییەکانی دژبەری کۆماری ئیسالمی 
هەمووانیش  کوردستان.  هەرێمی  خاکی  سەر  کردۆتەوە  دەستدرێژیی 
کــۆمــاری  ڕێژیمی  پێشووی  هێرشەکانی  سۆنگەی  لــە  کــە  ــادارن  ــاگ ئ
زەرەر  ناوچانە  ئەو  هەوارچییەکانی  و  گوندنشین  خەڵکی  ئیسالمییەوە 
و زیانی ماڵیی زۆریان پێ گەیشتوە، سەرەڕای ئەوەش کە تۆپبارانەکان 

زیانی زۆریشان لە ژینگەی ناوچەکە داوە.
هێرشی نوێی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سەر خاکی واڵتی دراوسێی 
ئابووری  دۆخی  بە  ناڕەزایەتییەکان  نوێی  شەپۆلێکی  کە  حاڵێک دایە  لە 
و  کەوتوە  ئێران وەڕێ  زۆربــەی شارەکانی  لە  لــەڕادەبــەدەر  گرانیی  و 
خۆپیشاندان و مانگرتنەکان لەو ماوەیەدا لە پەرەسەندندا بوون. ڕێژیمی 
بۆ  واڵتــی  گشتیی  سامانی  کاتێک  هــەمــوو  کــە  ئیسالمییش  کــۆمــاری 
تێرۆریزمی  بە  پەرەپێدان  و  ناوچەدا  لە  قەیران خوڵقێنی  و  گێرەشوێنی 
هەمیشەیی  سیاسەتی  هەروەکوو  ئەمجارەش  کردوە،  تەرخان  دەوڵەتی 
کۆمەاڵنی  ڕەواکانی  داخــوازە  و  ویست  بە  وەاڵمــدانــەوە  بری  لە  خۆی 
خەڵک، بۆ بەالڕێدا بردنی سەرنجی گشتیی خەڵک لەسەر ناڕەزایەتییەکان 

دەستی بە تۆپبارانی ناوچە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستان کردوە.
دەستدرێژییە  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  نــاوەنــدی 
سەربازییەکانی کۆماری ئیسالمی و سیاسەتی دەستێوەردانی ئەو ڕێژیمە 
هەرێمی  سەروەرییەکانی  و  یاسا  پێشێل کردنی  و  هەرێم  کاروباری  لە 
دڵەڕاوکێ  و  تۆقاندن  و  ترس  کەشی  نانەوەی  هاوکات  و  کوردستان 
لەنێو دانیشتوانی ناوچە سنوورییەکاندا مەحکووم دەکا. لەگەڵ ئەوەشدا 
سیاسی  ڕێکخراوە  و  حیزب  کە  ئەوەیە  خوازیاری  هاوکاری  ناوەندی 
و  ریسواکردن  بۆ  خۆتان  توانای  هەموو  کوردستان  مەدەنییەکانی  و 
لەقاودانی سیاسەتی دەستدرێژی کەرانە و نامرۆڤانەی کۆماری ئیسالمی 
رێگای  لە  و،  بخەنەگەڕ  ناوچە سنوورییەکان  دانیشتووانی  بە  بەرامبەر 

جۆراجۆرەوە ئەم سیاسەتەی کۆماری ئیسالمی مەحکووم بکەن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢١ی بانەمەڕی ١٤٠١ )١١ی مای ٢٠٢٢ی زایینی(

بنەماکانی دەوڵەتداری لە حیزبی دێموکرات دا 

بزووتنەوەیەکی  هەر  پاڵپشتیی  و  ئەستۆندەک 
شێوەی  و  دنیابینی  جــۆری  لە  بریتییە  مــۆدێــڕن 
بـــەکـــردەیـــی کـــردنـــی بــنــەمــا تــیــوریــیــەکــانــی ئــەم 
و  بــەکــردەوە  خەباتی  کاتێکیش  بــزووتــنــەوەیــە. 
بزووتنەوە  ئەم  تیورییەکانی  بنەما  یاسا و  ڕوحی 
بکەوێتە  گەر  بزووتنەوەکە  ببن،  یەکتری  ئاوێتەی 
تــەنــگــانــەشــەوە ڕێــگــای ســەرکــەوتــنــی خــۆی هەر 
خۆ  دەگــات.  خۆی  ئامانجەکانی  بە  و  دەبینێتەوە 
ئەگەر گەیشتن بە ئامانجە دیاریکراوەکان لە ڕەوتی 
تێکۆشاندا  کەندوکۆسپەکانی  لەسۆنگەی  خەبات 
درەنگتریش دەست بدات، هۆکارەکەی بۆ چەوتیی 
مەیدانییەکان  جموجۆڵە  و  تیورییەکان  بنەما 
لەسەر  دەبــێ  سەرنجەکان  بەڵکوو  ناگەڕێتەوە؛ 
بەرامبەر  و  زاڵ  سیاسیی  دەســەاڵتــی  پێکهاتەی 
ئەو  بەردەم وەدیهاتنی  بنەڕەتیی  لەمپەری  بێ کە 

ئامانجەیە.
کە  ناوەندگەرا  و  توتالیتێر  سیاسیی  دەسەاڵتی 
بچووک کردنەوەی  و  داشکاندن  هەوڵی  بــەردەوام 
دژبەری  نەتەوەکانی  سیاسیی  داوای  و  خواست 
خۆی دەدا، جەغزێک لە نێوان خۆی و ئەوانی دی 
دەکێشێ و سیاسەت و پالنی حکوومەت لە هەمبەر 
و  حاشا  کاتێک  هەموو  مافخوازەکان  جوواڵنەوە 
نکۆڵی کردن بووە و، لە خۆیدا زەرفییەتی داننان 
نەبردوە.  شک  مافانەی  ئەو  ناسینی  بەڕەسمی  و 
واڵتانی  لە  دەسەاڵتدارییانە  سیستمە  ئەو  جۆری 
کەسانی  ــی  ڕۆڵ و  جــیــاوازن  لەیەکتر  جــۆراجــۆر 
بیرکردنەوەیان  شێوەی  و  دەســەاڵت  بازنەی  نێو 
جــۆراوجــۆرەکــانــی  تــوێــژە  و  گــوشــاری چین  و، 
ملدان  بە  دەســەاڵت  ناچارکردنی  بۆ  کۆمەڵگەش 
گرینگیی تایبەتی لە جێکەوتنی ئەو بنەما و تیورییە 
خەباتکارییەکە  بــزووتــنــەوە  کــە  هەیە  سیاسییە 

بەڕێوە دەبات.
ــەو  ــەک ل ــ ــورد ی ــ ــەوەی ســیــاســیــی کـ ــ ــوواڵنـ ــ جـ
بزووتنەوانەیە کە سەرەڕای ماوەیەکی دوورودرێژ 
لە خەبات و تێکۆشان هێشتا ئامانجە بنەڕەتییەکانی 
وەدی نــەهــاتــوون. ئــەو جــوواڵنــەوەیــە کــە چەقی 
حیزبی  و  کوردستانە  ــی  ــەاڵت ڕۆژه لــە  بەشێکی 
خەباتی  ــردووی  ــ ڕاب بــە  کــوردســتــان  دێموکراتی 
دەکـــا،  پێشەنگایەتیی  ــە  دەیـ هــەشــت  ــە  ب نــیــزیــک 
واتایەکی  بە  یان  کۆسپ  دوو  لەگەڵ  ئێستا  هەتا 
ســـەرەڕۆی  و  دیکتاتۆری  حاکمییەتی  دوو  دی 
بووە.  ــەرەوڕوو  ب ئیسالمی  کۆماری  و  پاشایەتی 
دێموکراسی خوازی، مافی دیاریکردنی چارەنووس 
کورد  گەلی  نەتەوایەتییەکانی  مافە  دابینبوونی  و 
دێموکراتی  حیزبی  ــی  ــەزران دام بناغەی  بـــەردی 
بووە.  حیزبە  ئەم  تیوریی  بنەمای  و  کوردستان 
کوردستانی  کــۆمــاری  کاتێک  دێموکرات  حیزبی 
ڕاگەیاند، دێموکراسی خوازی و ئازادیخوازییەکەی 
لە پێکهاتەی دەسەاڵت و کار و بڕیارەکانی کۆماردا 
بە  دێموکراتیک  دەسەاڵتێکی  کۆڵەکەکانی  وەک 

عەینی و بەکردەوە ڕەنگی دایەوە.
ئـــەو کــۆڵــەکــە بــنــەڕەتــیــیــانــە بــریــتــی بـــوون لــە: 
ــی  ــازادی ــنــی مــافــە نــەتــەوایــەتــیــیــەکــان، ئ ــهــات وەدی
مافی  و  مندااڵن  مافی  ڕەچاوکردنی  ڕادەربــڕیــن، 
بایەخدان  پیاوان،  و  ژنان  یەکی  وەک   و  بەرانبەر 
مافە  دابین کردنی  پیشەییەکان،  گرووپە  مافی  بە 
ئایینییەکان  مافە  یەکسانیی  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
نەتەوەکانی  مافی  ناسینی  بەڕەسمی  تەنانەت  و 
غەیرەکوردی نێو چوارچێوەی حوکمڕانیی کۆماری 
ــەو کــۆمــارە کــوردیــیــە کــە حیزبی  کــوردســتــان. ئ
بــووە  بــوو،  پێکهێنەری  کــوردســتــان  دێموکراتی 
و  نێودەوڵەتی  ساتوسەودای  سیاسەتی  قوربانیی 
ئەویش  ناوەند،  کۆلۆنیالیستی  نیزامی  عەقڵییەتی 
لەو کاتەدا  لە حاڵێکدا کە ڕێژیمی پەهلەوی خۆی 
ــەوە بــوو کە دواجــار  ــوو. ئ واڵتێکی داگــیــرکــراو ب
حەمەڕەزاشا  حکوومەتی  سەربازیی  هیرشی  بە 
کۆتایی بە تەمەنی ئەو کۆمارە دێموکراتیکە هات. 
گەلەکۆمەگێ  بەهۆی  کوردستان  کۆماری  ڕاستە 
کوردستان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  بـــەاڵم  ڕووخـــا، 
سەرەڕای لەداردرانی بەشێکی زۆر لە ڕێبەرانی لە 
ماوەیەکی کورتی دوای نسکۆی ڕووخانی کۆماردا 
بەهۆی کادرە الوەکانی ڕێک خرایەوە و درێژەی بە 
خەبات و تێکۆشانی خۆی دایەوە. ڕەوتی خەباتی 
قۆناغی  دوای  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
لەگەڵ  و  بڕیوە  زۆری  هەورازونشێوی  کۆمار 
و  هۆگری  و  چەپ  فکریی  شەپۆلی  پەرەسەندنی 
وەدیهێنانی  بۆ  ناوچە  گەالنی  لە  زۆر  ئینتیمای 
ئۆڕدووگای  ڕێگەی  لە  نەتەوایەتییەکانیان  مافە 
بنەما  دێموکرات  حیزبی  بەاڵم  سۆسیالیستییەوە، 
هەموو  کە  پاراست  خــۆی  خەباتی  تیۆرییەکانی 
کاتێک دابینکردنی مافە نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد 
بووە. هۆکارەکەشی بۆ ڕەگداکوتانی ئەو وێژمانە 
پڕاگماتیستیی  هەوڵی  و  جوواڵنەوەکە  ڕەوتــی  لە 
ــان  ــوردســت ــی دێــمــوکــراتــی ک ــزب ــبـــەرانـــی حــی ڕێـ
کە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دەگــەڕێــتــەوە. 
بنیات  دێموکراتیکی  حکوومەتیی  دەسەاڵتێکی 

نابوو، لە مەیدانی کردەوەشدا دەبوا تیوری و بنەما 
حیزبدا  بەرنامەوپێڕەوی  کە  خــۆی  فکرییەکانی 
فکری  قەوارەی  بۆیەشە  بخات. هەر  هاتوون جێ 
و پێکهاتەیی خۆی وەک چۆن دوکتور قاسملوو بە 

"سیمای دێموکرات"ی پێناسە دەکا، پاراستی.
لەوەی حیزبی  پتر  دێموکرات  قــەوارەی حیزبی 
بۆچی؟  هەیە،  دەوڵــەت تــەوری  پێکهاتەیەکی  بێت، 
هەبوونی  بــە  دێــمــوکــرات  حیزبی  ــەوەی  ئـ لــەبــەر 
ماوەیەکی  بۆ  –ئەگەر  دەوڵەتداری  لە  پاشخانێک 
و  فکرییەکانی  بنەما  و  تیوری  بووبێ-  کەمیش 
هــەروەهــا کــار و کــردەوەکــانــی بۆ ئــەو پاشخانە 
و  تیوری  پاشخانە  ئەو  لەوە  بەدەر  دەگەڕێتەوە؛ 
هەروەها پڕاکتیکەکانی حیزبی دێموکرات شوێنی لە 
گۆڕانکارییەکان لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش 
داناوە. دامەزرانی پارتی دێموکراتی کوردستان لە 
کارتێکەریی  لە  نموونەیەک  کوردستان  باشووری 

حیزبی دێموکراتی کوردستانە.
دێموکرات  حیزبی  دیپلۆماتیکەکانی  پێوەندییە 
ــی ئــەم حیزبە و  ــەزران لــەگــەڵ واڵتـــان لــەگــەڵ دام
دامــەزرا  محەممەد  قــازی  پێشەوا  دەستی  لەسەر 
بە  زۆری  خزمەتێکی  کــۆمــاردا  ســەردەمــی  لە  کە 
پێوەندیی  هەبوونی  کرد.  کورد  پرسی  ناساندنی 
ناردنی  سۆڤییەت،  یەکیەتیی  لەگەڵ  دیپلۆماتیک 
شاندی دیپلۆماتیک بۆ تاران و هەروەها بۆ باکۆ 
حیزبی  دیپلۆماسیی  لە  بەشێک  )ئــازەربــایــجــان( 
نەمانی  دوای  بــووە.  ســەردەمــدا  لــەو  دێموکرات 
دیپلۆماتیکەکانی  پێوەندییە  کوردستانیش  کۆماری 
زۆر  و  کــرد  ئــەزمــوون  دیکەی  قۆناغێکی  حیزب 
سیاسییەکان  ڕێکخراوە  و  حیزب  لەگەڵ  پێوەندی 
ــی دیــکــە و هــەروەهــا کــۆڕ و کۆمەڵە  ــان ــە واڵت ل
ئێستاش  هەتا  کە  دران  گــرێ  نێودەوڵەتییەکان 
لە  دێپلۆماتیک  پێوەندیی  بەگشتی  ــن.  ــەردەوام ب
فەلسەفەی وجوودیی حیزبی دێموکراتدا ڕەهەندێکە 
ئەم  نەتەوەیی  و  تێکۆشانی سیاسی  و  لە خەبات 
حیزبە، کــە خــۆی لــەســەر تـــەوەری نــاســانــدن و 
نەتەوەی  ڕەواکانی  خواستە  و  ماف  پۆلێن کردنی 
حیزب  ئەندامەتیی  دەکــا.  پێناسە  ئێراندا  لە  کورد 
یەکێک  سۆسیالیست  ئینترناسیۆنال  شــوڕای  لە 
حیزبی  خەباتکاریی  ڕەهەندی  دەسکەوتەکانی  لە 
دێموکرات وەک ئااڵهەڵگری خەباتی نەتەوەیی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بواری دیپلۆماسی دایە 
کە بایەخ و گرینگیی تایبەت بە خۆی هەیە. گرێدان 
و بەردەوامیی پێوەندیی دۆستانە لەگەڵ بزووتنەوە 
سیاسییەکان چ لە نێوخۆی ئێران و چ بزووتنەوەکان 
لە واڵتانی ناوچەدا و باشی و ئاستی بەرزی ئەو 
سیاسییەکانی  الیەنە  و  حیزب  لەگەڵ  پێوەندییانە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕەهەندێکی تری پێوەندییە 

دیپلۆماسییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانن.
دیپلۆماتیکەکانی  پێوەندییە  دیکەی  کەرخێکی 
لە پێوەندییەکانی ئەم حیزبە دوای  حیزب بریتییە 
گۆڕانکاری لە دروشمی ستراتیژیی ئەم حیزبە لە 
خودموختارییەوە بۆ فیدڕالیزم. حیزبی دێموکراتی 
خودموختاری  کە  سەردەمەشدا  لەو  کوردستان 
کاتێک  هـــەمـــوو  ــوو،  ــ ب ــی ســتــراتــیــژیــی  ــمـ دروشـ
لەسەر  پێی  و  دەخــەســت  وەپــێــش  دێموکراسیی 
یەکیەتیی دێموکراتیکی گەالن لە ئێراندا دادەگرت. 
دێموکراتی کوردستان  کاتێک حیزبی  هەربۆیەشە 
دەچێتە نێو شوڕای بەرگریی نیشتمانی، هەر لەسەر 
دێپلۆماتیک-دێموکراتیکە  پێوەندییە  ئەو  بنەمای 
هەرچەشنە پێوەندییەک لەگەڵ حیزب و کەسایەتی 
بە  شورایەدا  لەو  ئەندام  سیاسییەکانی  الیەنە  و 
نەتەوایەتییەکانی  مافە  ناسینی  بەڕەسمی  مەرجی 
گەلی کورد لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموکراتیکدا 
گرێ دەدا کە ئەوەش ڕەهەندێکی دیکەی خەباتی 

دێپلۆماتیکی حیزبی دێموکراتە.
کــۆنــگــرەی  دوای  دیپلۆماتیکە  خــەبــاتــە  ئـــەو 
حیزب  ستراتیژیی  دروشمی  کە  حیزب  سێزدەی 
بۆ  خودموختاری  و  ئێران  بۆ  "دێموکراسی  لە 
مافە  "دابینبوونی  بە  خــۆی  جێگای  کــوردســتــان" 
دێموکراتیک،  ئێرانێکی  لە  کورد  نەتەوایەتییەکانی 
بــەردەوامــیــی  پــلــۆرال" دەدات، ڕەوتـــی  فــێــدرال و 
خۆی لە پێوەندییەکانی لەگەڵ حیزب و الیەنەکانی 
ــێــوێ.  دەپ ئیسالمییدا  ــاری  ــۆم ک ئۆپۆزیسیۆنی 
دیپلۆماتیکی  ڕەوتی  گۆڕانکارییە  ئەو  دوابــەدوای 
و  هــاوفــکــری  نــوێ  قۆناغێکی  دەنێتە  پــێ  حیزب 
نێو  دیکەی  نەتەوەکانی  لەگەڵ  بــەکــردەوە  کــاری 
جوغرافیای ئێران و هەر لەسەر ئەو بنەما فکرییەیە 
کە "کۆنگرەی نەتەوەکانی فیدرالی ئێران" پێک دێ 
دێموکراسی خوازان"،  "شـــوڕای  لە  ئەندامەتی  و 
ئیران"ی  لە  بەرابەری  و  ئازادی  بۆ  "هاوپێوەندی 
بــلــۆکــە  ــەو  ــ ل ــە  ــی ــەو هــاوبــەشــی ــ ئ ــەدوودا دێ.  ــ ــ بـ
و  پلۆرالیزم  بــە  بـــاوەڕ  نیشانەی  سیاسییانەش 
تۆمەتی  مایەپووچ کردنەوەی  هەتا  دێموکراسی 
هەڵوشاندنەوەی واڵت لە پێوەندییە دیپلۆماتیکەکان 

لە ڕوانگەکانی حیزبی دێموکرات دایە. 
ــی مــەدەنــی  ــات ــەب ــادا خ ــســت ــێ ــی ئ ــ ــەردەم لـــە ســ

گۆڕەپانێکی نوێیە بۆ بەگژداچوونەوەی حکوومەت 
و  سیاسی  مافە  ــی  ــردن داواک و  دەســەاڵتــەکــان  و 
مەدەنی  و  سیاسی  چاالکیی  کۆمەاڵیەتییەکان. 
ــدا ســــەرەڕای  ــران ــێ لــە مـــێـــژووی هــاوچــەرخــی ئ
وەک  ــەورەی  گ کۆسپێکی  کاتێک  هەموو  ئــەوەی 
دەسەاڵتی دیکتاتۆر )حەمەڕەزاشا( و تئوکراتیک و 
نادێموکراتیک )کۆماری ئیسالمی( لە بەردەم بووە، 
بەاڵم لەو کەشە داخراو و پڕ تیچووی سیاسییەشدا 
ــی کـــۆڕ و کــۆبــوونــەوە و ڕێــکــخــراوە  ــۆڕم ــە ف ل
خەباتی  بـــووە.  هــەر  جموجۆڵێکی  مەدنییەکاندا 
هەستیاریی  بەهۆی  زۆرجـــار  ئێران  لە  مــەدەنــی 
ڕێژیمی سیاسی تێچووی زۆری بۆ چاالکانی ئەم 
بوارە بووە، لە گرتن و زیندانەوە بگرە هەتا دەگاتە 
هەموو  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئێعدام. 
لەدژی حکوومەتی  تەمەنی خۆیدا خەباتی  ماوەی 
ناوەندی کردوە، بایەخێکی زۆری بەو ڕەهەندەش 
لە خەبات –خەباتی مەدەنی- داوە و هەموو کاتێک 
ــەدژی  ل ــاوەری  جــەم خەباتی  پاڵپشتی  و  پاڵنەر 

دەسەاڵتی ناوەندی بووە.
ڕچەشکێن  وەک  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
و پێشەنگی بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ئێران 
لەهەمبەر  دیپلۆماسی  فاکتەری  ــەوەدا  ئـ لــەگــەڵ 
خەباتی  ڕەوتی  لە  سەرانسەرییەکانی  بزووتنەوە 
کەسانی  سەرنجی  داوە  هەوڵی  پاراستوە،  خۆیدا 
خەباتگێر و گرووپ و الیەنە سیاسی و مەدەنییەکانی 
دەرەوەی ئەم حیزبەش بۆ الی کۆمەڵێک ئەرک و 
بەرپرسایەتی هەن لە ئاستی نێوخۆیی هەم دەرەکیدا 
پاڕادایمێک لە حیزبی  ڕابکێشێ. خاوەنێتی لەوەها 
سیستمێکی  تایبەتمەندیی  کوردستاندا  دێموکراتی 
حیزبی  قــەوارەی  چونکی  حیزبی!  هەتا  دەوڵەتییە 
دەمــارگــرژی  خەسەاڵتی  هەڵگری  جــار  زۆربـــەی 
حیزبی  پاڕادایمی  پانتایی  بەاڵم  دوگماتیزمێکە،  و 
پێیە  بەو  و  بــووە  قەوارەیە  لەو  بانتر  دێموکرات 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کە  بڵێین  دەتوانین 
لەگەڵ  ئاوێتە  دسەاڵتدارەتی  ژێرخانێکی  خاوەنی 
قەوارەی حیزبێکدا  لە  کە  دێموکراتیکە  کولتووری 

درێژە بە ژیانی خەباتگێڕیی خۆی دەدات.
حیزبی  پــێــشــووی  ســکــرتــێــری  قــاســمــلــوو،  د. 
بەبۆنەی  کە  وتارێکدا  لە  کوردستان  دێموکراتی 
چــل ویــەکــەمــیــن  ســـاڵـــڕۆژی  ڕێـــبـــەنـــدان،  دووی 
ــی بە  ــەت ــەم حیزبە داوی ــڕۆژی دامــەزرانــی ئ ســاڵ
دەڵێ:  تایبەتییانە  خەسڵەتە  ئەو  لەسەر  پێداگرتن 
"ئێمە ]حیزبی دێموکرات[ بۆ ئازادی و دێموکراسی 
لە  ــازادی  ــ ئ بــۆ  نــاتــوانــێ  تــێ دەکــۆشــیــن. کەسێک 
بۆ  ڕێـــز  خـــۆی  ئێستا  و  تــێ بــکــۆشــێ  دواڕۆژدا 
بەڕاستی  کە  کەسەی  ئەو  دانەنێت.  دێموکراسی 
دەوێ،  دێموکراسیی خۆش  قووڵی  بە  دێموکراتە، 
دەبێ هەر لە ئێستاوە، چ لەنێو حیزبەکەماندا و چ لە 
دەرەوەی حیزبەکەماندا، بۆ بیروباوەڕی جیاوازی 
خەڵکی دیکە ئێحترام دابنێ. دێموکرات ئەو کەسە 
نییە کە ئێحترام تەنیا بۆ بیروباوەڕی ئەو کەسانە 
ئەوکاتەی  هەتا  دێموکراسین.  الیەنگری  کە  دابنێ 
یەکێک دەستی بۆ چەک نەبردوە دژی ئێمە، ئێمە 
تەحەمولی بیروباوەڕەکەی دەکەین و ئەوە یەکێک 
بەجێ  بــۆی  مــەزن  پێشەوای  کە  پەیامانەیە  لــەو 
هێشتووین کە دەبێ دێموکرات بین و تا سەریش 
لە  ڕوانینێک  و  هزر  وەها  بمێنینەوە."  دێموکرات 
پێکهاتەیەکی  دەربڕی  قاسملوو  دوکتور  وتەکانی 
بان حیزبییە و دەتوانین لە چوارچێوەی سیستمێکی 

دەسەاڵتدارەتیدا پێناسەی بکەین.
ڕەهەندێکی دیکەی وتەکانی د. قاسملوو ئاماژە و 
گەڕانەوەی بەڕێزیان بۆ رابردووی مێژوویی وەها 
پاڕادایمێک بۆ سەردەمی پێشەوا قازی محەممەدە 
کە جیا لەوەی پێشەوا و ڕێبەری حیزبی دێموکرات 
ئەو  بوو.  کوردستان  سەرکۆماری  هاوکات  بوو، 
چەمکە بنەڕەتییانەی باس کران پێمان دەڵێن کە ئەو 
دێموکراتیک  دەوڵەتداری-  کولتووری  لە  بایەخانە 
و لە قەوارەی هزری و تەشکیالتیی ئەم حیزبەدا 
وەهــا  بــە  قاسملوو  د.  کاتێک  گــرتــوە.  بیچمیان 
و  بۆچوون  لە  ڕێزگرتن  لەسەر  پێ  پاشخانێکەوە 
باوەڕی ئەوانیدی لە دەرەوەی حیزبی دێموکراتی 
ــرێ و ســەرنــجــی ئــەنــدامــانــی  ــ ــان دادەگـ کــوردســت
حیزبەکەی بۆ ڕەچاوکردنی ئەو بایەخە ڕادەکێشێ، 
ئەمە بناغەی هزریی پێکهاتەیەکی دەسەاڵتدارەتیی 
هەرجۆرە  وەرگرتنی  زەرفییەتی  کە  دێموکراتیکە 

ڕەخنەیەکی هەیە، نەک هەر بەتەنیا حیزبی.

خالید عەزیزی: مێژووی خەباتی کورد 

بەبێ گرینگیدان بە ڕۆڵی ژنان ناتەواوە

شۆڕش شاباز
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قادر محەممەد زادە لەدایکبووی ساڵی ١٣٥٦ لە شاری بۆکان یەکێکی 
دیکە لە زیندانیانی سیاسیی کوردە کە ئێستا لە زیندانی ناوەندی شاری 
یەزد دا بەند کراوە و بەمجۆرە باسی ئازادیخوازی و خەباتکەریی خۆی 

دەدا. 
لەالیەن   ١٣٨٤ ساڵی  سەرماوەزی  ٢٩ی  ڕۆژی  محەممەدزادە  قادر 
پاش چەند  و  کرا  دەستبەسەر  ئیسالمی  کۆماری  ئەمنییەتییەکانی  هێزە 
ئیتالعاتی  ئیدارەی  گرتنگەکانی  تاکەکەسیی  سللولی  لە  هێشتنەوە  مانگ 
بۆ  لێپێچینەوە  قۆناغەکانی  تەواوبوونی  و  بۆکان  و  مەهاباد  شارەکانی 

زیندانی ناوەندیی ورمێ ڕاگوێزرا. 
قادر پاش ١٥ مانگ بەندکران و ناڕوونیی چارەنووسی، دواجار لەالیەن 
لقی یەکی دادگای شۆڕشی شاری مەهابادەوە بە تۆمەتی "موحاربە" و 
"هاوکاری کردن لەگەڵ ڕێکخراوی کۆمەڵە" دادگایی کرا. ئەو سەرەیا لەو 
سۆنگەیەوە سزی ئێعدامی بە سەردا سەپا کە دوای ناڕەزایەتی دەربڕینی 
حوکمەکەی  بنەماڵەکەی،  زۆری  بەدواداچوونی  و  حوکمە  بەو  ناوبراو 
و  زیــنــدان  ســاڵ   ٢٠ بۆ  ورمــێــدا  پارێزگای  پێداچوونەوەی  دادگـــای  لە 

دوورخستنەوە بۆ زیندانی ناوەندیی یەزد گۆڕدرا. 
جاری  بۆ  هەتاویدا   ١٣٨٩ ساڵی  ڕێبەندانی  لە  محەممەدزادە  قــادر 
"پێوەندی  تۆمەتی  بە  دیکەدا  پەروەندەیەکی  لە  ئەمجارەیان  و،  دوویەم 
لەگەڵ مێدیاکانی دەرەوەی واڵت" دادگایی کرایەوە و لەو سۆنگەیەشەوە 
سزای ٦ مانگ زیندانی بە سەردا سەپا و ئەوەندە ماوەیەش بە حوکمی 

گرتنەکەی زیاد کرا.
بڕیاری  بە  محەممەدزادە  قــادر  هەتاوی  ١٣٩٧ی  ساڵی  ڕەشەممەی 
بەرپرسانی دەزگای قەزایی ڕێژیم ئەمجارەیان بە تۆمەتی "پێشێل کردنی 
یاسای نیو زیندان" لەگەڵ ٣٠ بەندکراوی دیکە بەمەبەستی تەمبی کردن 
ڕاگوێزران.  ورمێ  ناوەندی  زیندانی  ئەمنییەتیی  بەندی  بۆ  و سزادانیان 
زیندان  نالەباری  دۆخی  بە  سەبارەت  و  دانەنیشت  بێدەنگ  قادر  بەاڵم 
زیندانییەک  هەر  مافەکانی  لە  بێبەشی  هەروەها  و  پێڕاگەیشتنەکان  و 
بۆ  ڕەشەممەوە   ١١ ڕۆژی  لە  دواتر  ئەو  دەربــڕی.  توندی  ناڕەزایەتیی 
لە ڕۆژی  ئــەوە بوو کە  لە خــواردن گــرت.  مــاوەی سێ حەوتوو مانی 
ناوەندیی یەزد  ڕێکەوتی ٢٦ ڕەشەممەدا پێی راگەیاندرا بەڕێی زیندانی 
دەکرێتەوە. کەچی زیندانی یەزد سەرەتا لە وەرگرتنی نابراو خۆی بوارد 
و دواجار لە ڕێکەوتی ٢٠ی خاکەلێوەدا هەر ڕەوانەی زیندانی ناوەندی 

یەزد کرایەوە. 
قادر  لەدژی  ئەوەش  دوای  ئەمنییەتییەکان  ناوەندە  پەروەندەسازیی 
و  دیکەدا  پەروەندەیەکی  لە  بۆیە  بــوون.  ــەردەوام  ب هەر  محەممەدزادە 
ئەمجارەیان بە تۆمەتی "بەشداری کردن لە کوشتنی مەئموورێکی ڕێژیم" 
سنووری  لە  واڵت"  لە  نایاسایی  "چوونەدەرێی  و  چەک"  "هەڵگرتنی  و 
دوای  ئــەو حوکمە  کــرا.  مەحکووم  زیــنــدان  ٧ ســاڵ  بە  ســەردەشــتــەوە 
بە  گۆڕدرا  واڵتدا  بەرزی  دیوانی  لە  پێداچوونەوە  و  قۆناغەکانی سکااڵ 
کەچی  پەروەندەیە  ئەو  یەکالبوونەوەی  لەگەڵ  "خوێنبایی".  پێ بژاردنی 
پاش ماوەیەک و لە ڕۆژی ٢٤ی ڕەزبەری ١٣٩٨دا بە قادر ڕاگەیەندرا 
ئەویش  هەڵناوەشێتەوە.  داوە  پێیان  پێشتر  زیندانەی  ساڵ   ٧ ئەو  کە 
لە  زۆرەملێیە  حوکمە  ئــەو  و  زۆرداریــیــە  بــەو  ناڕەزایەتی دەربڕین  بۆ 
ڕۆژی ٢٦ی ڕەزبــەردا بۆ جاری دوویــەم مان لە خــواردن دەگرێتەوە. 
کاربەدەستانی زیندانی یەزد لەبری وەاڵمدانەوە بە داخوازییەکانی قادر 
ڕۆژی ٩ خەزەڵوەر  لە سللوولی تاکەکەسیی دەپەستێون و لە حاڵێکدا 
ناوبراو لەسەر مانگرتنەکەی سوور بووە، ڕۆژی ١٤ خەزەڵوەر بەهۆی 

ناجێگربوونی باری تەندروستیی بەڕێی بێهداری زیندان دەکرێ. 
لە ڕۆژی  بۆ جاری سێیەم  لە هاوینی ١٣٩٩دا و  قادر محەممەدزادە 
و  مەرەخسی  پێنەدانی  بە  ناڕەزایەتی دەربڕین  بۆ  گــەالوێــژەوە  ١٠ی 
کە  بنەماڵەکەی  تمەنیی  میلیارد  یــەک  بارمتەی  دەستبەسەرداگرتنی 
لەبری ناردنی بە مەرەخەسی بۆیان دانابوو، مانی لە خواردن گرتەوە. 
ئەمجارەیان پاش ئەوەی لەالیەنە بەرپرسانی زیندان و ئیدارەی ئیتالعاتی 
پەروەندەکەیدا  بە  پێداچوونەوە  کە  دەدرێتێ  ئــەوەی  بەڵێنی  ــەزدەوە  ی
دەکەن و بە مەرج لێخۆشبوونی بۆ دەردەچێ، پاش ٤٠ ڕۆژ کۆتایی بە 

مانگرتنەکەی هێنا. 
قادر محەممەدزادە لە ڕێکەوتی ٢ی بەفرانباری ساڵی ١٤٠٠ هەتاوی لە 
نامەیەکدا کە لەالیەن ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤی کوردستانەوە باڵو بۆوە 
باس لەوە کرد کە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەدا کە خراوەتە بەندیخانەوە، "لە 
پێدانی مەرەخسی و هەرچەشنە مافێکی دیکەی زیندانیی سیاسی بێبەش 
بابەت  لە  کە  داگرتبوو  ئەوە  لەسەر  پێی  نامەیەدا  لەو  هەروەها  بــووە." 
هیچ  لە  و  بێ تاوانە  ناوبراو  ئینتزامییەکاندا  هێزە  مەئموورێکی  کوژرانی 
کوێی ئەو بابەتەدا هیچ نەخشێکی نەبووە." ئەو دەڵێ دادگا هیچ بەڵگەیەکی 
لەدژی من نەبوو، بەاڵم قازیی پەروەندەکە گوتی هەرچۆنێک بێ کەسێک 
لە هێزە ئینتیزامییەکان کوژراوە و مادام تۆ زیندانیی سیاسییت، تاوانبار 
بیت یان بێتاوان دەبێ سزاکەی تۆ بیدەی".  قادر لە درێژەی نامەکەیدا 
باسی لەوە کردبوو کە "بە بنەماڵەکەیان گوتوە هەتا ئەو بڕە پارەیە نەدەن 

کە وەک خوێنبایی بۆ کوڕەکتان دیاری کراوە، مەرەخسی نادرێتێ".
ئەو باس لەوەش دەکا کە بەهۆی نەدانی مەرخسی چەند جار ناچار 
لە خــواردن بگرێ و دواجــار ناچار بووە هانا بۆ ڕێکخراوە  بووە مان 

نێودەوڵەتییەکانی مافی مرۆڤ ببا.
رۆژ  یەک  بەبێ  زیندان  لە  مانەوە  ١٦ ساڵ  پاش  محەممەد زادە  قادر 
مەرەخەسی، دواجار لە ڕێکەوتی ٢٦ی ڕەشەممەی ساڵی ١٤٠٠ هەتاویدا 
نێردرایە  بارمتەیەکی یەک میلیارد تمەنی بۆ ماوەی ١٠ ڕۆژ  دانانی  بە 
کێشانی  خەریکی  یــەزددا  ناوەندیی  زیندانی  لە  ئێستا  ئەو  مەرەخسی. 

هەڤدەهەمین ساڵی بەندکرانیەتی. 

ئا: دیاکۆ دانا

قادر محەممەد زادە

كارتێكەریی لەشکەرکێشیی ڕووسیە بۆ سەر ئۆکراین 
لەسەر نەزمی جیهانی

ــە  ــەشــی ڕووســی ــەرت زیــاتــر لــە دوو مــانــگــە ئ
هێرشێكی بەڕبالوی كردۆتە سەر ئۆکراین و بەم 
هۆیەوە بێجگە لەوەی زیان و زەرەرێكی زۆری لە 
ژێرخانی ئابووریی ئۆکراین داوە، كارتێكەرییەکی 
ــی ئـــابـــووری و  ــ ــە ســـەر وەزع ــردۆت ــشــی ک زۆری
سیاسیی جیهان بە گشتی و ئورووپا بەتایبەتی. وا 
دێتە بەرچاو كە ئەو شەڕە تا ئێستا چارەسەرێکی 
سیاسیی بەردەستی نەبێ و كۆتایی هاتنی شەڕ بە 
هەردوال  داخوازییەكانی  و  ویست  بە  سەرنجدان 
الیەك  لە  ناكرێ.  ــاوەڕوان  چ بەمزووانە  النیكەم 
دەوڵەتی ڕووسیە لە پەیوەندی لەگەڵ هەڵسوكەوتی 
ئۆکراین و هەروەها سیاسەتی ئورووپا، ئەمریكا 
گرتۆتەبەر  ڕێگایەكی  خۆی  بە  بەرامبەر  ناتۆ  و 
زەحمەتە.  بۆی  ڕێگایە  لەو  پاشگەزبوونەوە  كە 
لە الیەكی دیكەوە ئۆکراینیش لەپێناو دیاریكردنی 
چــارەنــووســی واڵتــەكــەیــدا، بــە لــەت وپــەت كــردنــی 
ــەوە بــاجــی ڕێگاێك  خــاكــەكــەی لــەالیــەن ڕووســی
دەدا كە، پشت كردنە لە ڕووسیە و ڕووكردنە لە 

ڕۆژئاوا. 
مافی خۆیەتی  ئۆکراین  ئەوەی دەوڵەتی  لەگەڵ 
كە ڕوو لە ڕۆژئاوا یان ڕۆژهەاڵت بكا و ئاقاری 
بەاڵم  بكا،  ــاری  دی خــۆی  بۆ  واڵتــەكــەی  سیاسیی 
و  كریمە  دووڕگـــەی  داگیركردنی  لە  بــەر  ــرا  دەك
البدا.  شــەڕە  لەو  خۆی  زیرەكی  و  دووربینی  بە 
ئەو شەڕە بێجگە لەوەی كە بۆ ئەو واڵتە شەڕی 
شەڕێكی  ــاواش  ڕۆژئـ بۆ  مەوجوودیەتە،  و  مــان 
حەیسییەتیە. بۆ سەرۆكی ڕووسیەش، ئەو شەڕە 
ئەگەر  كە  بەجۆرێك  چارەنووسسازە،  شەڕێكی 
بۆ  هــەم  لــەو شـــەڕەدا سوپای ڕووســیــە بشكێ، 
دەدۆڕێ  دیار  کاراکتەرێکی سیاسیی  خۆی وەک 
لە  گەورەهێزێك  وەك  ڕووســیــە  پێگەی  هــەم  و 
وەختێك  بۆیە  دادەبەزێ.  نێونەتەوییدا  سیاسەتی 
نابێ  ــێــن،  دادەن یــەك  پەنا  لــە  فاكتۆرە  دوو  ئــەو 
جیهانی  سێهەمی  شەڕی  هەڵگیرسانی  مەترسیی 
و كەڵك وەرگرتن لە چەکی ناوکی بە كەم بگرین. 

كاریگەریی شەڕی ڕووسیە و ئۆکراین لەسەر 
نەزمی جیهانی

ــەســەر سیاسەتی  ل شـــەڕە  ئـــەو  كــاریــگــەریــی 
زۆرە.  جیهانی  ئــارایــی  نــەزمــی  و  نێونەتەوەیی 
بێتوو ڕووسیە لەو شەڕەدا سەر بكەوێ، نەزمی 
مرۆڤ،  مافی  بنەڕەتی  لەسەر  كە  ئارایی جیهانی 
ڕێزگرتنی بەرانبەر و دەستێوەرنەدان لە کاروباری 
دەبێ،  لێژ  پی  ــەزراوە، جێی  دام نێوخۆیی واڵتان 
هێز  و  بــڕوا  دەستی  دەوڵەتێك  هــەر  بەجۆرێك 
دەخۆیدا شك بەرێ، پەالماری واڵت و دەوڵەتانی 
دەكا.  داگیر  خاكەكەی  و  دەدا  خۆی  لە  ــر  الوازت
بەكورتی یاسای جەنگەڵ كە بریتییە لە بەهێزەكان 
الوازەكان قوت دەدەن زاڵ دەبێ و بۆ شێواندنی 
ئەو نەزمە جێگرتووی جیهانییە ڕووسیەش بەتەنیا 

نییە، بەڵكو چینیش پشتیوانیی لێ دەكا.
ڕووبەرێكی  ــەوی  ل بێجگە  ڕووســیــە  و  چین   
زۆری خاكی جیهانیان هەیە، لە ڕووی پیشەسازی 
و كەرەسەی خاو و وزەوە، پێویستییەكی زۆریان 
و  وزە  ســـەرچـــاوەی  ــە  ڕووســی هــەیــە.  بەیەکتر 
كەرەستەی خاوە و چینیش واڵتێكی سەنعەتییە و 
پێویستییەكی زۆری بە نەوت و گاز و كەرەسیەی 
خاوی ڕووسیە هەیە. بۆیە لەو بارەوە بێجگە لەوەی 
پێویستییان پێك هەیە، هەردوكیشیان سەرچاوەی 

واڵتە  دوو  ئەو  لــەوە  بێجگە  ئەویتر.  بۆ  داهاتن 
مافی  و  مرۆڤ  مافی  دێموكراسی،  پرسی  لەمەڕ 
كەمایەتییەكانیش هەم وەكوو یەك بیر دەكەنەوە 
و هەم لەو بارەوە سیاسەتێكی هاوبەشیان هەیە. 
هەردوو ئەو گەورەهێزانە نە لە نێوماڵی خۆیاندا 
مافی  و  مرۆڤ  مافی  دێموكراسی،  بە  باوەڕیان 
كەمایەتییەكان هەیە و نە لە دەرەوەی واڵتەکەی 
سیستەمی  ڕووخانی  دوای  ڕووسیە  خۆشیاندا. 
نێو  نــاوەتــە  پێی  ئـــەوەی  لــەگــەڵ  سۆسیالیستی 
بازاری ئازاد و سەرمایەدارییەوە، بەاڵم لە ڕووی 
دێموكراسی  پرسی  و  بەڕێوەبەری  سیستەمی 
بۆ  ئــەوە  نەدیوە.  بەخۆوە  ئەتۆی  كرانەوەیەكی 
چینیش هەربەو جۆرە و تەنانەت بەوالوەتریشە. 
بۆ سەر  تەماحێك  بەهۆی  ئەو واڵتە  هــەردووک 
خاكی تایوان و ئۆکراین و شوێنەكانی دیكە هەیانە، 
هەم لە شوڕای ئەمنییەتدا سیاسەتەكانی ڕۆژئاوا 
بلۆك دەكەن و هەم پشتیوانی لە سیاسەتی یەكتر 

دەكەن لەو پەیوەندییەدا .
 سیستەمی ڕۆژئاواش ) ئەمریكا و ئورووپا ( 
وەكوو ڕوسیە و چین سیستەمێكی كاپیتالیستییە، 
كە جۆرێك لە دێموكراسی بە ناوی دێموكراسیی 
دێموكراسییە  ئــەو  دەبـــا.  بــەرێــوەی  ــی  ــاوای ڕۆژئ
سیستەمی  پارلمانی،  نیزامی  بنەڕەتی  لــەســەر 
هەروها  و  سیاسی(  )پلورالیزمی  حیزبی  چەند 
لەسەر بنەمای پاراستنی مافی مرۆڤ بە هەموو 
هەڵبەت  ــدەســووڕێ،  هــەڵ کەموکوڕییەکانیەوە 
و  گۆشە  لە  پەنابەر  هەمووە  ئــەو  وەخۆگرتنی 
پێوەرەکانی  لــە  یەكێك  خــۆی  جیهان  كــەنــاری 
پاراستنی مافی مرۆڤە. جیاوازیی دیكەی ڕۆژئاوا 
ــە كــە ڕۆژئـــاوا  ــەوەدای لــەگــەڵ ڕووســیــە و چین ل
پێی  لە دەرەوەی خۆشیدا  بگوونجێ  ئەگەر بۆی 
خۆشە نیزامی دێموكراسی و مافی مرۆڤ جێگیر 
پڕاکتیکی  و  ڕوانگەی  بــارەوە  لەو  هەرچەند  بکا، 
ئەمریكا و ئورووپا بۆ جێگیرکردنی دێموكراسی 
ئەمریكا  لە حاڵێكدا  نییە.  یەك  لە جیهاندا وەكوو 
تەنانەت  ئێستا  هەتا  دێموكراتیك  گۆڕانكاریی  بۆ 
لە هێزی سەربازییش كەڵكی وەرگرتوە، ئورووپا 
پێی وایە نابێ بە هێزی ئەرتەش ئەو كارە بكرێ، 
بەڵكوو پێویستە یارمەتیی حكوومەت و دامەزراوە 

سیاسییەكان بدا كە بۆخۆیان دێموكراسی و مافی 
ئەوانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بکەن.  جێگیر  مــرۆڤ 
جیاوازییەكی سەرەكیی نێوان ئەو دوو بلووكە لە 
پەیوەندی لەگەڵ جیهانی دەرەوەی خۆیان ئەوەیە: 
دیكتاتۆرەكان  بەبێ  چین  و  ڕووسیە  حاڵێكدا  لە 
پێیان  ئــەوەی  لەگەڵ  ئەمریكا  و  ئورووپا  ناژین، 
هەڵسوكەوت  دێموكراتیک  واڵتانی  لەگەڵ  خۆشە 

بكەن، بەاڵم لەگەڵ دیكتاتۆرەکانیش هەڵدەکەن.
 پێكگرتنی سیستەمی ئەو دوو بلووكە لەوبارەوە 
كە،  ئەوەیە  نووسینەش  ئەو  مەبەستی  و  گرینگە 
كێ و چ هێزگەڵێك جەمسەری سیاسەت و نەزمی 
ئۆکراین  شەڕی  دوای  بەدەستەوەیە؟  جیهانیان 
بیرۆكەی ئەوە لە الیەن ڕووسیە و چین هەتا دێ 
بە  هێزە  گــەورە  دوو  ئەو  كە  دەبێ  بەهێز  زیاتر 
شێوازی خۆیان بیانەوێ دەست لە دۆخی نەزمی 
بۆ  كە  بخەن  جێ  نەزمێك  و  وەربـــدەن  جیهانی 
خۆیان گەرەکیانە. ئەو ناتەبایی و شەڕەی ئێستای 
نێوان ڕۆئاوا و ڕووسیە و چین، دەگەڕێتەوە بۆ 
شکۆ  زیندووكردنەوەی  بنەڕەتی:  هۆكاری  دوو 
و دەسەاڵتی پێشووی سۆڤییەت و بەرژەوەندیی 
بــازارەكــانــی جیهان.  داگــیــركــردنــی  ــووری و  ــاب ئ
و  ــابــووری  ئ ــدیــی  بــەرژەوەن پاراستنی  چین  بــۆ 
كەرەستەی  ســەرچــاوەی  بــە  دەست ڕاگەیشتن 

و  ژیانەکییە  پرسێکی  جیهان  بــازاڕەكــان  و  خاو 
بۆ ڕووســیــەش زیــنــدووكــردنــەوەی دەســـەاڵت و 
سۆڤیەتی  یەكیەتیی  بنەڕەتی  لەسەر  ئەتۆریتە 
پێشوو، بۆتە مەزنەخەون. دیارە لە بلووك بەندیی 
ئێستادا وەكوو پێشوو ناتەباییەكی ئیدئۆلۆژیك لە 
ئارادا نییە کە یەكیان سۆسیالیستی و ئەویتریان 
شەرعییەتێك  بـــارەوە  لــەو  و،  بــێ  كاپیتالیستی 
هــەردووك  ئــەوەی  لەگەڵ  ناتەباییەكە.  بە  بــدەن 
ــەاڵم  ب كاپیتالیستین،  نــێــوەرۆكــدا  ــە  ل ــووك  ــل ب
ڕیشەیەكی  و  ڕەگ  ــاوادا  ڕۆژئ لە  سەرمایەداری 
هەم  جۆرێك  بە  هەیە،  دوورودرێژتری  و  قووڵ 
پەرەگرتووترە و هەم پێشكەوتووترە لە ڕووسیە 

و چین. 
بازار  وەدەست هێنانی  بۆ  ــاوا  ڕۆژئ حاڵێكدا  لە 
بۆ بەبازاڕکردنی كااڵ و شتومەكەكانی پێویستیی 
داگیر  )سوپا( واڵتــان  هێز  زەبــری  بە  نییە  بــەوە 
بازاڕەكانی  داگیركردنی  ڕووسیە  بۆ  بەاڵم  بكا، 
تایبەتی هەیە.  جیهان لە ڕێگای هێزەوە گرینگیی 
بۆیە گاز و وزەش وەك چەک بەکار دێنێ و هەر 
جارناجارێ بۆڕییەکانی گاز بەسەر ئەو واڵتانەدا 
دادەخا کە گرفتی لەگەڵیان هەیە! چینیش ئەگەر چی 
بۆ دابین كردنی بازاڕەكانی جیهان بۆخۆی كەڵك 
لە هێزی زبر و زۆر وەرناگرێ، بەاڵم لە ڕێگای 
دانی قەرز و پووڵی نەغد، واڵتان قەرزداری خۆی 
دەكا و دەست بەسەر بنكە و بنیاتە ئابووری و 
هێزێك  هەر  كەوابوو  دادەگرێ.  پیشەسازییەكان 
جیهانی  نــەزمــی  و  سیاست  گــەورەهــێــزانــە  ــەو  ل
دیاری بكا، نەزم و سیاستەكە ئاوێنەێكی بااڵنوێنە 
دێموكراسی  لەمەڕ  هێزە  ئەو  هەڵسوكەوتی  لە 
هەم  جیهانداگرەکان  و  دێموکراتیک  پڕەنسیپە  و 

لەنێو خۆی و هەم لە دەرەوەی خۆیدا.

كاریگەریی شەڕی ڕووسیە و ئۆکراین لەسەر 
پرسی كورد 

ــەرارە  ق گەورەهێزێك  وەك  ڕووســیــە  ئــەگــەر 
خاك و نەتەوە لێک دابڕاوەكان بخاتەوە سەریەك، 
لەپێشدا  كــارە  ئەو  بۆ  بــەاڵم  باشە،  زۆر  شتێكی 
خۆی  ــگــەی  ڕوان گــەورەهــێــزێــك  وەك  پێویستە 
لەمەڕ خاك و نەتەوە دابڕاوەكان بەبێ جیاوازی 
بــارەوە  لەو  و  كاتەوە  ڕوون  جیهان  خەڵكی  بۆ 
بێتوو  هەرچەند  دەرێ.  بداتە  خۆی  دۆكتۆرینی 
بگرێتەبەر،  ئەوتۆش  ستراتیژییەكی  و  سیاسەت 
نەک بە بەکارهێنانی زەبر و هێز، بەڵكو پێویستە 
نەتەوانە  لەو  سیاسی  پشتیوانی كردنی  ڕێگای  لە 
سیاسەتێكی  بێت.  یارمەتیدەریان  کــارە  ئەو  بۆ 
پێكەوە  ــان  ــڕاوەك داب نــەتــەوە  و  خــاك  كە  ئەوتۆ 
قازانجی  بە  نەتەویەك  هەر  لە  بەر  دەلكێنێتەوە، 
نەتەوەیەك  نەتەوایەتییەکەیەتی؛  پرسە  و  كورد 
كە بەپێچەوانەی ویست و ئیرادەی خۆی بەسەر 
بە  بەاڵم  كراوە.  دابەش  دەوڵەت-نەتەوەدا  چوار 
ڕووسیەدا  سیاسەتی  لە  ڕوانگەیە  ئەو  پێچەوانە 
لە  دەگــرێــتــەوە!  نــەتــەوەی ڕووس  تەنیا  بە  هــەر 
واڵتانەی  لەو  ڕووس  كەمایەتیی  بوونی  ڕاستیدا 
پێشوو  سۆڤیەتی  یەكیەتیی  تێكچوونی  دوای 
بۆ  بنەڕەتی  بیانوویەکی  بۆتە  بــوون،  سەربەخۆ 
واڵتانە  ئەو  خاكی  داگیركردنی  و  دەستێوردان 
لەالیەن ڕووسیەوە. ڕووسیە نەك هیچ بەرگرییەك 
لە مافی كەمایەتییەكانی غەیرە ڕووس لە نێوخۆی 
و جیهاندا ناكا، بەڵكوو تەنانەت خۆی بە توندترین 
ــا، یـــان ڕێــگــا دەدا  ــ ــوەش ســەركــوتــیــان دەك شــێ
زۆری  ناتەباییەكی  ئــەوەش  و  بکرێن  سەركوت 
نەتەوەكان  پرسی  لەمەڕ  ڕووسیە  سیاسەتی  لە 
كەمایەتیی  ئەوانەش  هەموو  لەگەڵ  پێك هێناوە. 
ئۆکراین و شوێنەكانی دیكەی جیهان  لە  ڕووس 
مافی خۆیانە لە چوارچێوەی ئۆکراین و واڵتانی 

دیكەدا مافە نەتەوایەتییەكانیان دەستەبەر ببێت.
ــەو چەند  ــە کــە ل ــەو داگــیــركــاریــیــەی ڕووســی ئ
كەمایەتیی  مافی  لە  بەرگری  بیانووی  بە  ساڵەدا 
نەتەوە  پرسی  بۆ  زۆری  زیانێکی  دیكا،  ڕووس 
كــورد  ــەوان  لـ ــەك  ی و  بەگشتی  بــێ دەوڵــەتــەكــان 
سیاسەتێكی  گــرتــنــەبــەری  بــە  ــە  ڕووســی هــەیــە. 
هاوکێشە  لە  ئەوانەی  كە،  دەڕێژێ  ئاوێك  ئەوتۆ 
ــەن،  دەب شــك  لەخۆیاندا  هێزێك  سیاسییەکاندا 
داگیر  خاكەكەیان  و  بدەن  بێ هێزەكان  پەالماری 
بكەن. هاوکات ئەو هەڵسوكەوتەی ڕووسیە لەگەڵ 
دراوسێیەكانی، كارتێكەرییەكی زۆری لەسەر دوو 
دەوڵەتی بەهێزی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
توركیە  هەم  هەیە.  ئیسالمی  كۆماری  و  تورکیە 

خالید حەسەن پوور
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بە  کە  بکا  مێژوویە  لــەو  حاشا  دەتــوانــێ  کێ 
ــووســراوە و  ــەتــەوەی کــورد ن خوێنی الوانـــی ن
شانازیی لێ دەبارێت. بڕوانە ئەو ڕۆژە مێژوو ییە، 
کە تەنیا دڵۆپێکە لە دەریایەک لە مێژووی پڕ لە 
سەعات   ٤٨ دێموکرات:  پێشمەرگەی  شانازیی 

شەڕ و بەربەرەکانی بە قرچەی گەرما. 
لوورەی  گوڵلە تۆپ  و  بــاڕووت، گرمەی  بۆنی 
گوندی  سەرپای  کاتیۆشا  هــاژەی  خۆمپارە  و 
داگرتبوو شەڕ سات بەسات گەرمتر دەبوو. ڕۆژی دووهەم تەقەمەنی 
لە کەمیی دا، بەاڵم دوژمن لە هێرشەکەی بــەردەوام بوو. کاتژمێری 
بەتوندی  زۆر  پێشمەرگەکان  لە  یەک  دووهــەم  ڕۆژی  بەیانی  ١٠ی 
بتوانێ  کەس  بوو  دژوار  زۆر  شەڕەکە  گەرمیی  لەبەر  بوو.  بریندار 
بەاڵم  درابـــوو،  گەمارۆ  الیــەکــەوە  هەموو  لە  ئاوایی  بکەوێ.  فریای 
پیشمەرگەیەکی سوورکارە بە نێو ئاگروئاسن دا خۆی گەیاندێ. کاتێک 
بزەیەکی  فەرماندەکەیەتی.  دیتی  هەڵێنا  چاوی  بریندارەکە  پێشمەرگە 
لێ  بشمرم خەفەتی  تۆ کەوت  بە  ئەوەندە چاوم  هەر  گوتی  و  هاتێ 
ناخۆم. فەرماندە گوتی: یا دەمرم یا ڕزگارت دەکەم.... ئەو فەرماندە 
ئازا و خۆنەویستە کەس نەبوو جگە لە شەهید عەبە سەلبێ کە هەم 
هاوڕێ بریندارەکەی ڕزگار کرد و هەم ٤٨ سەعات بوو ئەو شەڕە 

توندەی فەرماندەیی دەکرد.   
 ١٣٤٢ ساڵی  سەلبێ(  عەبە  بە  )ناسراو  عەبدی  عەبدوڵاڵ  شەهید   
لە کاتێکدا لە گوندی "داشبەرات"ی ناوچەی هەوشار لە بنەماڵەیەکی 
خۆی  ڕۆژەکانی  دوایین  دەربەگایەتی  کە  بوو  لەدایک  زەحمەتكێش 
عەبدوڵاڵ  بنەماڵەکەی،  دەسکورتیی  و  هــەژاری  بەهۆی  دەپەڕاند.  تێ 
گەالنی  ڕاپەڕینی  تا سەرکەوتنی  و  خوێندی  ناوەندی  یەکی  پۆلی  تا 
کوێرەوەرییەکانی  کرد.  وەڕزێڕیی  کاری  باوکی  شان بەشانی  ئیران 
ژیان عەبدوڵاڵی الوی کردبوە کەسێکی چاوکراوە  و پوخت  و زیرەک. 
ئەو کە بە بیری کوردایەتی گۆش کرابوو، کاتێک ئاخونده کان ده ستیان 
خسته   وه یشوومه یان  و  داگرت  ئێراندا  گه النی  چاره نووسی  به سه ر 
ڕێژیمه که یان  و  خۆیان  نه گبه تیی  تیری  یه که م  تایبه تی  به   واڵت، 
هاویشته  کوردستان ؛ عەبدوڵاڵ چەکی پڕ لە شانازیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی کردە شان. ئەو کە لە هێزی شەهیدانی هەوشاردا سازمان 
درابوو، هەر زۆر زوو ئازایەتی و بلیمەتیی خۆی نیشان دا. له  مه یدانی 
خه م  حــه یــات،  ــاوی  ئ وه ک  حه ماسه کانی  بــوو  شــه ڕکــه رێــک  شـــه ڕدا 
به   نیشتمانیان  ئه ویندارانی گه ل و  له  دڵ ده ر ده کرد و  و خه فه تیان 
موژده ی ڕزگاری، به  مزگێنی ڕاماڵینی دوژمن  لە شەڕەکاندا خوشحاڵ 

ده کرد. 
کوردستان  جنووبی  تایبەتی  بە  شه ڕه كان  ــه ی   له  زۆرب عەبدوڵاڵ 
به شداریی  كرد. ئەو بۆ پێشمه رگه  و هاوسه نگه رانی هاوڕێیه کی باش، 
برایه کی دڵسۆز و پێشمه رگه یه کی نموونه و بەخشندە  بوو، به دیسیپلین 
و له  هه موو جێگایه ک ئامادە به  خزمه ت  و له خۆبوردوو بوو. ئەو خۆی 
به  پێشمه رگه ی هه موو کوردستان ده زانی. ئەو لە ده شتی موکریان و 
ناوچه ی مه هاباد، بانه ، سه قز، دیوانده ره ، سنه  و ژاوه رۆ و زۆر شوێنی 
دیکەی ئەو کوردستانە ئەرکی وەرگرت. عەبە سەلبێ شه ڕکه رێکی ئازا 
بەرپرسایەتیی  ڕاده برد،  زه مان  هه رچی  نەبوو.  له خۆبایی  بەاڵم  بوو، 
زیاتر و قورستری پێ ده سپێردرا. به  هۆی لێوه شاوه یی  و ئازایه تی و 
دڵسۆزییەکەی کرا به  فه رمانده ری لک . لەو بەرپرسایەتییەدا نیشانی دا 
کە کەسێکی بلیمەتە و ئه و کااڵیه  ڕێكی بااڵیه  و بۆ دوژمن هه روا به اڵیه 

 و خوشه ویستی حیزب و نیشتمانی گه رمتر له  دڵ دایه .
لەهەر  چونکی  چــووبــوو،  سەلبێ  عەبە  ــاوی  ن لە  زراوی  دوژمــن 
ناوچەیەکی هەوشار شەڕ کرابا و عەبە  سەلبێ لەوێ بوایە شکستی 
وەک شەڕەکانی  زۆر شەڕی  کە  عەبە سەلبێ  بوو.  حەتمی  دوژمــن 
"تەخت"، "باشماخ"، "دارەتوو" و "کوچەتاڵ" فەرماندەیی کردبوو، ئازایەتی 
و حەماسەیەکی خوڵقاندبوو کە سینگ بە سینگ پارێزراوە و لە هەموو 

ناوچەکە لەسەر زارانە.
شەهید عەبە سەلبێ الوێكی  به هه ست  و ئاكار جوان بوو. هه ست کردن 
به  بەرپرسایەتی  و تێكۆشان بۆ فێربوون  و هه وڵدان بۆ خه بات دژی  
ڕێژیمی  ئاخوندی  تایبه تمه ندیی  هه ره  به رچاوی  ناوبراو بوو.. هه موو 
هه وڵی  ئه وه  بوو له  شه ڕه كاندا بە کەمترین تێچوو، زۆرترین زه ربه  له  

دوژمن بدرێ. 
وەک  بەڵکوو  نەبوو،  شەڕکەر  فەرماندەیەکی  تەنیا  عەبە  شەهید 
کومیتە  کۆنفڕانسی  لە  دەکرد.  کاری  لکەکەی  لەنێو  بەتوانا  کادریکی 
 ٧ کۆنگرەی  نوێنەری  وەک  و  پێ  درا  متمانەی  دەنگی  شارستان 
لەالی زۆر  بەشداری کۆنگرەی حیزب بوو. شەهید عەبە سەلبێ کە 
هاوڕێی گوتبووی "ته نیا ئاواتم ئه وه یه  ڕزگاری  گه له كه م به چاوی  خۆم 
ببینم"، مخابن مەرگ مەودای پێ  نەدا کە خزمەتی زیاتر بە خەڵك و 

حیزبەکەی بکا.
لە  نێوخۆیی  شــەڕی  لە   ١٣٦٥ ساڵی  گــەالوێــژی  ٢ی  ڕۆژی  ئــەو 
"بنحانە"ی پشت ئاوایی "ماسییەری کۆن" شەهید بوو، بەوەش داخێکی 
بنەماڵە و هاوسەنگەرانی. شەهید عەبە سەلبێ  دی کەوتە سەر دڵی 
شەهیدبوونی  دوای  بنەماڵەکەیەتی.  شەهیدی  دووهەمین  هاوکات 
عەبدوڵاڵ، حەسەنی برای "کە ئەویش بە حەسەن سەلبێ ناسرا"، چەکی 
درێژە  براکەی  ڕێگای  ئازایانە  زۆر  و  کرد  لەشان  شەهیدەکەی  برا 
 دا. بەاڵم بەداخەوە دوو ساڵ دوای شەهیدبوونی براکەی، ئەویش لە 

ڕۆژی ١٦ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٧ لە چیای وەنەوشە شەهید بوو.

برایم چووکەڵی

بۆچی هێندێک جوو داکۆکی لە 
سوپای پاسداران دەکەن؟

]تا ئێستا، بەڕێوەبەرایەتیی بایدن خۆی لە 
لیستەی  لە  بەرانبەر وەسوەسەی سڕینەوەی 
چەپەکان  جوولەکە  بەاڵم  ڕاگرتوە.  تێرۆردا 
لەو بڕوایەدان کە بتوانن سەرکۆمار ڕازی بکەن 

پاشەکشە بکات[

بۆ ئەوانەی پێیان وایە بەڕێوەبەرایەتیی بایدن 
ــر  زۆرت هەڵوێستێکی  بــۆ  بــگــەڕێــتــەوە  ڕەنــگــبــێ 
ڕاگەیاندنی  ئێران،  پرسی  لەمەڕ  کەتوارگەرانە 
گەیەنەرەکانی  سووتەمەنی  فڕۆکە  بەشداریی 
کە  ئیسڕائیل  سەربازیی  مانۆڕی  لە  ئەمریکایی 
هەواڵێکی خۆش  دەچـــێ،  بــەڕێــوە  ــە  بــەو زووانـ
واڵتە  فڕۆکەکانی  تاقانەدا،  هەنگاوێکی  لە  بوو. 
بۆمب هاوێژەکانی  فڕۆکە  دەگەڵ  یەکگرتووەکان 
لــەالیــەن  کــە  ــڕن  دەفـ ڕاهێنانێکدا  لــە  ئیسڕائیل 
ئێران  بۆمبارانی  بۆ  ڕاهێنان  وەک  زۆرانـــەوە 

سەیر دەکرێ.
ئەوە دەبێ وەک پەیامێک بۆ ئێران سەیر بکرێ 
کە واڵتە یەکگرتووەکان بژارەی زیاتر لە وتووێژە 
بێ ئاکامەکان بۆ پێشگرتن بە خولیا ناوکییەکانیانی 
ئیسڕائیل،  وەزیرانی  سەرۆک  بەردەست دایە.  لە 
بێت  مانایە  بەو  ئــەوە  هیوادارە  بێنێت،  نەفتالی 
گەڕانەوە  بۆ  تــاران  السارانەی  خۆبواردنی  کە 
ــراو  ــ واژۆک ناوکییەکە  الوازە  ڕێککەوتنە  بــۆ 
ئۆباما،  ــاراک  ب پێشووتر  سەرکۆماری  ــەڵ  دەگ
ئەمریکاییەکانی ناچار کردوە، جا پێیان خۆش بێ 
یان ناخۆش، هاوپەیمانییەکەیان دەگەڵ دەوڵەتی 
بەو  ئــەوە  بــەاڵم  بکەنەوە.  پشتڕاست  جوولەکە 
وتووێژە  کە  ئەوەیە  هۆیەکەی  نیە.  ساکارییەش 
نوێ  ناوکی  ڕێککەوتنێکی  لەمەڕ  ڕاستەقینەکان 
ڕووسیەییەکان،  دەگەڵ  ڤییەن  لە  ئێران،  دەگەڵ 
کە بەڕێوەبەرایەتیی دێموکرات پێی وایە دەگەڵی 
و  جەنگ"دایە،  "لە  ئوکراین  داگیرکردنی  بەهۆی 
ئێرانییەکانە،  و  ئەمریکاییەکان  نێوان  ناوبژیوانی 
بــەڕێــوە نــاچــێ. وتــووێــژە یــەکــالکــەرەوەکــان لە 
کاتێکدا کە بەڕێوەبەرایەتیی بایدن و هاوپەیمانە 
مشتومڕی  خــەریــکــی  پــێــشــکــەوتــنــخــوازەکــانــی 
نێوخۆیی لەسەر ئەگەری ملکەچ بوون بە یەکێک 
لە داواکانی تارانن، لە واشینگتۆن بەڕێوە دەچێ. 

لــەژێــر  ــدن،  ــای ب دەرەوەی  ســیــاســەتــی  تیمی 
ــبــەریــی ســەرۆکــی دەســتــەی دانــوســتــانــکــار  ڕێ
ــەرت  ــ ــەســازشــکــار، ڕۆب ــران و کــۆن ــێ دەگــــەڵ ئ
لە  گەلێک  لەسەر  ڕەزامەندیی  ئێستا  هەر  ماڵی ، 
لەمەڕ  ئایینی  دیکتاتۆریی  ڕێژیمی  بڕیارەکانی 
ڕێککەوتنێکی نوێ و الوازتری بەرجام دەربڕیوە 
دەرەوەی  سیاسەتی  نموونەیی  دەستکەوتی  کە 
لەجیاتی  ئــەوان  ــوو.  ب ئۆباما  بەڕێوەبەرایەتی 
ئەوە کە تەنیا بگەڕێنەوە بۆ ڕێککەوتنە کۆنەکە، 
کە ئەوانی دەوڵەمەند و بەهێز کرد، ئێرانییەکان 
نەغدیی  دەستخۆشانەی  و  مەرجی شلتر  داوای 
داواکارییەکانیان،  لە  یەکێک  بەاڵم  زیاتر دەکەن. 
النی کەم تا ئێستا، قەڵەمبازێکی مەزن بووە بۆ 
بایدن: سڕینەوەی سوپای پاسداران لە لیستەی 

ڕێکخراوە تێرۆریستییە بیانییەکان.
ــداران بــەشــێــک لـــە هــێــزی  ــ ــاسـ ــ ســـوپـــای پـ
ســـەربـــازیـــی ئــێــرانــە. بــــەاڵم ئـــەو هـــەر وەهـــا 
تاقمە  لە  نێونەتەوەیی  ڕایەڵەیەکی  بەڕێوەبەری 
تێرۆریستییەکانیشە. سوپای پاسداران ڕێکخەری 
جیهادی  حیزبوڵاڵ،  ڕاهێنانی  و  بــەخــێــوکــردن 
ڕزگاریی  گەلیی  ــەرەی  ب فەلەستین،  ئیسالمیی 
فەلەستین، حەماس و تێرۆریستەکانی حوسییە و 

بەرپرسی تاوانە جۆراجۆرەکانیانە. 
ئەو هەروەها ڕێژەیەکی لە ئەژمار نەهاتووی 
کــە دژی دەســەاڵتــە  ــرانــی  ــێ ئ شــارۆمــەنــدانــی 
هەستاون،  دەوڵەتەکەیانەوە  دیکتاتۆرییەکەی 
لە  بەشێک  هەروەها  سوپا  دەسەاڵتی  کوشتوە. 
ئابووریی ئێرانیش دەگرێتەوە کە ئەوی کردۆتە 

تیغەرەی پشتی سەرەڕۆیی ئایینی.
بەاڵم تا بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ، ئەمریکا خۆی 
لە دانی مۆرکی تێرۆریستی لە سوپای پاسداران 
پێوەندییەکی  دەیــهــەویــســت  چونکە  دەبــــوارد 
کە  کاتێکدا  لــە  هــەبــێ.  ــاران  تـ ــەڵ  دەگـ باشتری 
پاسداران  سوپای  سەر  خراونە  دیکە  ئابلۆقەی 
وەک  دستنیشان کردنەکەشی  ڕێبەرییەکەی،  و 
هەیە.  مەزنی  سیمبۆلیکی  بایەخێکی  تێرۆریست 
ــە  ــا واڵت دەســتــنــیــشــان کــردنــەکــە ئــاشــکــرای دەکـ
بۆ  ئــێــران  هەوڵەکانی  فــریــوی  یەکگرتووەکان 
باڵی  بەناو  یــان  تاقمە  ئــەو  لێک جیاکردنەوەی 
دەکات،  خزمەتی  ڕێژیمەی  لەو  سەربازییەکەی 
ئــەوە  بــیــســڕنــەوە،  لیستەکە  لــە  بێتوو  ــاخــوا.  ن
بۆ  ئێران  هەوڵەکانی  لە  داکۆکی  وەک  ــر  زۆرت
تاوانکارەکانیەتی.  چاالکییە  لە  دەربازکردن  خۆ 
یەکگرتووەکان  واڵتە  کە  دەبێ  مانایە  بەو  ئەوە 
نیگەرانییەکی لەمەڕ هەوڵە بەردەوامەکانی ئێران 
سەپاندنی  و  ناوچەکە  ناسەقامگیرکردنی  بــۆ 

هێژمۆنیی خۆی نییە. 
تا ئێستا سەرکۆمار جۆ بایدن، بە پشتیوانیی 
باڵی ڕێفۆرمخوازی حیزبەکەی، خۆ لە بەرانبەر 
لەسەر  تێرۆریستی  مۆرکی  هەڵگرتنی  داوای 
ــوە. ئــەو تــێ دەگــات،  ــرت ــاســداران ڕاگ ســوپــای پ
چونکە وێدەچێ هاوپەیمانە پێشکەوتنخوازەکانی 
تێ نەگەن، کە هەڵوێستێکی ئەوتۆ وەک ژێستێک 
و  ــی  ــ الوازی وەک  ئەمریکا  خەڵکی  کــە  دەچـــێ 
بێتوانایی لەمەڕ وەستانەوە دژی دوژمنانی واڵت 

و ڕێژیمە سەرەڕۆیەکان لێکی دەدەنەوە.
حەوتوویەک،  هەر  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  بــەاڵم 
ــەبــارەی ئــەو بــڕیــارە لە  ــاواری نــاڕەزایــەتــی ل هـ
بۆتەوە  بەرزتر  پێشکەوتنخوازەکانەوە  الیــەن 
لەسەر  بایدن  هیوادارن  ئەوانی  تووڕەیی  بۆ  و، 
پلەبەرزترین  تەنانەت  بــێ،  پێداگر  بڕیارەکەی 
کاربەدەستانی بەڕێوەبەرایەتیەکە باسی دوودڵیی 
خۆیان لەمەڕ پاراستنی ئەو هەڵوێستە دەربڕیوە.
دەرەوە  کاروباری  وەزیــری  کاتێک  وێنە،  بۆ 
ئانتۆنی بلینکن لەو دواییانەدا لە کۆنگرە شایەتیی 
مایەی  بــووە  دا،  ئێران  وتووێژەکانی  لەبارەی 
نیگەرانیی هەردوو الیەن. ئەو کۆمیتەی کاروباری 

ئێران  تا  کە  کــردەوە  دڵنیا  کۆنگرەی  دەرەوەی 
تێرۆریستیی  مۆرکی  نــەگــۆڕێ،  خــۆی  ئــاکــاری 
چاالکییە  وەستاندنی  بــە  ڕەنگبێ  هەڵناگیرێ. 
دانەبڕاو  بەشێکی  بوونە  کە  تێرۆریستییەکانی 
دامەزرانیەوە  لە سەرەتای  پاسداران  لە سوپای 
بــەدەســتــەوەگــرتــنــی  دوای  کـــورت  ــەکــی  ــاوەی م
دەسەاڵت لەالیەن ڕێژیمی ئیسالمییەوە لە ١٩٧٩. 
بەاڵم، ئەو درێژەی پێ دا و گوتی کە بە بڕوای 

ناوبراو مۆرک لێدانەکە بێ سوود بووە.
گوتەیان  ئــەو  چــەپ  بــەرەی  لە  دیکە  خەڵکی 
ــەت داس،  ــات کـــردۆتـــەوە، لــە نــاویــانــدا م ــ دووپ
ڕاوێژکاری سیاسەتی دەرەوەی سەناتۆر بێرنی 
ساندرز )سەربەخۆ لە ڤیرمۆنتەوە( کە گوتی بە 
درێژەپێدان بە هێشتنەوەی سوپای پاسداران لە 
لیستەی تێرۆریستان دا، بایدن لە داوێک کەوتوە 
کە ترامپ بۆی نایەوە تا بووژاندنەوەی بەرجام 
لەنێو دەنگ بەرزترینەکان  دژوارتر بکات. بەاڵم 
پـــاســـداران  ســوپــای  دســتــنــیــشــان کــرانــی  دژی 
جوولەکە  تێرۆریستی،  ڕێــکــخــرەاوێــکــی  وەک 

ئەمریکاییەکانی ڕەخنەگری ئیسڕائیلن.
لۆبیی چەپڕەوی جەی ستریت زۆر دەخوازێ 
سوپای پاسداران لە لیستەکە بێتە دەر و دەلیلی 
بیر  وا  بێتوو  هــەڵــەیــە  بــایــدن  کــە  هــێــنــاوەتــەوە 
بکاتەوە ئەو تێچوویەکی سیاسی بۆ ئەو بڕیارە 
بەینارت  پیتر  زایۆنیست،  دژە  وتاربێژی  دەدا. 
لە  "ترسان  بە  نووسیی  تایمز"دا  "نیویۆرک  لە 
سیاسەتی" پاکانە بۆ سوپای پاسداران، بایدن "لە 
ئەمینترکردنی دنیا" شکست دێنێ. بە تایبەتی ئەو 

نوێ  ڕێککەوتنێکی  مەترسیدارە.  گەلێک  هۆدانە 
دەگەڵ ئێران بە کردەوە دنیا کەمتر ئەمین دەکات، 
چونکە بە هیچ شێوەیەک پێش بە ئێران ناگرێ 
تا دەستی بە چەک ڕابگات، بەرجامە ڕەسەنەکە 
و شێوەیەکی الوازتری ئەو بە کردەوە زەمانەتی 
کاتی  تەواوبوونی  دوای  ئێران  کە  دەکەن  ئەوە 
دەبــێ.  بومبێکی  ســاڵ  چەند  پــاش  مــەرجــەکــان، 
هەڵگیرانی  لــە  دراوەی  ــەو  ئ کــاتــدا،  هــەمــان  لــە 
ئەوە  زانیاریی  و  دەکــەوێ  دەستی  ئابلۆقەکان 
بەرژەوەندییە  لە  پشت  یەکگرتووەکان  واڵتە  کە 
ئــاســایــشــیــیــەکــانــی ئــیــســڕائــیــل و هــاوپــەیــمــانــە 
مەترسیدارتریش  ئێران  دەکـــات،  عەڕەبەکانی 
دەکات. کەوابوو، بۆچی جەی ستریت و هێندێک 
لە هاوپەیمانە توندئاژۆ دژە زایۆنیستییەکانی لە 
بەرەی چەپ وا لێبڕاوانە بە نوێنەرایەتیی سوپای 

پاسداران لۆبیگەری دەکەن؟
ئــەمــە بــەشــێــکــی دەگـــەڕێـــتـــەوە بـــۆ خـــووی 
خۆڕسکی داکۆکی لە هەر شتێک کە پێوەندی بە 
بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباماوە هەیە و ڕەت کردنەوەی 
دروستی  بە  کە  ترامپ،  ماقووڵترەکەی  سیاستە 
ڕێککەوتنەکەی  زوو،  ــان  ی ــگ  درەنـ تێگەیشت 
و  بـــنـــدرێ  دەبـــــێ وەال  پــێــشــوو  ــی  ــ ــەرۆک ســ
بەڕاستی  کە  بێ  توندتر  شتێکی  جێگرەوەکەی 
ئێران  پەرەئەستێنەکانی  ناوکیە  تواناییە  بە  پێش 

بگرێ.
دەکا،  ئاشکرا  حیزبییەکان  غەریزە  ئەو شەڕە 
کاتێک تێکەڵی بێوازیی بەرانبەر بە بەرژەوەندییە 
هۆی  بۆتە  کە  بکرێ،  ئیسڕائیل  ئاسایشییەکانی 
جوولەکان  نێو  لە  تەنانەت  دەنــگــدەران،  حــەزی 
کە دەیانهەوێ سیاسەتێک ماقووڵ نیشان بدەن 
دەرەوەی  سیاسەتی  کە  ئــەوە  هۆی  دەبێتە  کە 
ئەمریکا بە شێوەیەک داڕێژێتەوە کە ببێتە هۆی 
و  نەریتییەکانی  هاوپەیمانە  لە  کەوتنەوە  دوور 

نزیکایەتی لە ئێران.
ــەون؟ پــاڵــەپــەســتــۆی  ــ ــەردەک ــەوان ســ ــ گــەلــۆ ئ
سوپای  بەرانبەر  نواندن  نەرمی  بۆ  بایدن  سەر 
ئێرانییەکان  ئاماژەکانی  یارمەتیی  بە  پاسداران، 
نــەکــرێ،  واژۆ  ــوێ  ن ڕێککەوتنێکی  بێتوو  کــە 
لە  تێپەڕین  دۆخــی  لە  دیکەش  هێندەی  ئــەوان 
کە  ئەوان  دەبنەوە.  نزیک  بەناوکی بوون  لێواری 
زۆرتریان  گەلێک  سازشی  بلۆف  بە  پێشووتر 
هاندەرێکی  هەموو  تــاران  ــردوون،  ک دەستەبەر 
کۆتاییدا  لە  ئــەوان  کە  بکەنەوە  لــەوە  بیر  هەیە 
سوپای پاسداران لە لیستەی تێرۆر دەردێنن و، 
تاقمە جوولەکەکان  ویستی  ڕابردوو،  هەر وەک 
وێدەچێ  پرسە،  ئەو  دیزەبەدەرخۆنەکردنی  بۆ 

یەکالکەرەوە بێ.
خۆگێل کردن  بۆ  جوولەکەکان  تاقمە  ئامادەیی 
ڕشتنی  لــە  کــە  یەکەیە،  ئــەو  کــە  ڕاستییە  ــەوە  ل
ــەدا دەســتــی  ــەی ــەک ــوو جــوول ــەم خــوێــنــی ئـــەو ه
قیزەوەنە.  کارێکی  نییە،  تێرۆریست  هــەبــووە، 
سوپای  بە  ڕەواییدان  کە  دەکاتەوە  بیر  مرۆڤ 
پاسداران تەنانەت بۆ ئەو کەسانەی کە بڕوایان 
ناوکیی  بــەرنــامــەی  وەستاندنی  ئەفسانەی  بــە 
لە  ترامپ  کشانەوە  و  ئۆبامای  لەالیەن  ئێران 
بــەرەو  گــەشــەکــردن  هــۆی  بـــووە  ڕێککەتنەکە 
تاقمانە حەز  ئەو  بۆمبێک، شوورەییە. هەرچەند 
دەکەن وا بنوێنن کە "الیەنگری ئاشتین،" ئەوەی 
ئەوان لە هەموو شتێک مەیلیان لێیە الواز کردنی 
بە  ئەو دوژمنانەیە کە  بەهێزکردنی  ئیسڕائیل و 
کردەوە سوێندیان خواردوە ئیسڕائیل لەنێو بەرن. 
وەک  پێشکەوتنخوازە جوولەکەکان  هەمان شت 
ماڵی، کە یەکێک لە دەسترۆێشتووترین پلەکانی 

بەڕێوەبەرایەتییەکەی بەدستەوە، دەگرێتەوە.
ــە بــــارەی ســوپــای  ــە، مــشــتــومــڕ ل ــای ــان ــەو م بـ
ئــەوتــۆی  سیمبۆلیکی  بــایــەخــێــکــی  ــداران  ــاسـ پـ
کە  بلینکن،  ــیـــی  دوودڵـ بــەپــێــچــەوانــەی  ــە،  ــەی ه
واڵتە  بۆ  پاشەکشەیەک  هیچ  دەکــات  ئاشکرای 
نییە  سەرشۆڕانە  ــەدەر  ڕادەب لە  یەکگرتووەکان 
کە نەیانهەوێ پشتگیریی لێ بکەن تا ئەو کاتەی 
وەک یارمەتیدان بە ئێران و زەرەر گەیاندن بە 

ئیسڕائیل بێتە بەرچاو.  
    

و: کەماڵ حەسەن پوور

ئیسرائیل هایوم-جاناتان س. تۆبین
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"دڵداری دەرمانی" شێوازی نوێی 
چارەسەری هەموو کێشانە

پەندێکی کوردی هەیە دەڵێت "لە کۆتەرەدار ڕەویەوە بەسەر بەرازدا 
کەوت". ئەم پەندە لە خۆمان یانی لەمن و لە تۆ و هەموو ئەوانی دیکە 

ڕووی داوە.  
ماوەی چەند ڕۆژێکه لە ئێران زیاتر لە جاری جاران نان چووەتە 
پشتی شێران و برسیەتی فرە هێرشی هاوردووە. هەر لەبەر ئەمەشە 
خەڵکی ئێران شەوانە خەریکن لە شار و بازاڕان خۆیان پێشان دەدەن، 

یانی شەوانە خەریکی خۆپێشاندانن. 
خۆپێشاندانی شەوانە چەند هۆکارێکی هەیە. یەکیان ئەمەیە خەڵک 
بە ڕۆژ بە دوای ناندا دەدەگەڕێن و ئەگەر دەستیان کەوێ لە شوێنێک 
دەیدۆزنەوە، گوێی دەگرن و دەیهێننە ماڵەوە و بە دزیی دەروجیران 
و دوور لە چاوی میوانی سەربەخۆ پارچە پارچەی دەکەن و دەیخەنە 

گووپی ژن و منداڵی برسییانەوە. 
یەکی دیکە لە سوودی زۆری خۆپێشاندانی شەوانە ئەمەیە شەوان 
باشتر  خۆ پێشاندەران  و  تاریکن  کۆاڵنی شاران  و  کووچە  زۆربەی 
دەتوانن لە پەسیواندا خۆ لە ڕاوەدوونــان و گرتنی هێزی تازەناوی 

"فەراجا" بپارێزن. 
ــەش  خــۆپــێــشــانــدانــی شــەوان هــۆکــاری  ــکــەی  دی ــکــەی  دی یەکێکی 
کۆتایی  هێنان بە شەودانیشتنی هەتا درەنگانە. شەودانیشتن لە مااڵندا 
بوو خەڵکەکە  باش  دواییانە  ئەم  نەماوە. هەتا  تام و چێژی جارانی 
لە ماڵەوە هەرکەس بە مۆبایلی خۆیەوە خەریک دەبوو، بەاڵم ئێستا 
بە گەدەی بەتاڵ و ترسی نەبوونی نانی سبەی سەیرکردنی تۆڕ و 
مۆڕی کۆمەاڵیەتیش تام وچێژی جارانی نەماوە و ئەمەش یەکێک لەو 
هۆکارانەیە ژن و پیاوی ماڵەوە شەوان دەچنە خۆپێشاندان و چوون 
بۆ خۆپێشانانیش هەر هیچ نەبێ دوو سوودی بەرچاوی دیکەی هەیە: 
و  ماڵەوە  نێو  دیکەی  ئەوانی  پرتەوبۆڵەی  لەدەست  ڕاکردن  یەکیان 
ئەوی دیکەش خەوی بەیانیەکەیە و دەکرێ بڵێی هەتا درەنگانی شەو 
لە خۆپێشاندان بوومە و ئێستاش ئەگەر بە ڕۆژ کارم نەبێت، خەوتن 
زۆر باشترە و بۆ خۆپێشاندانی شەوی داهاتووش وزەیەکی باشترم 

دێتەوە بەر.
ئەم هەوڵ و جووڵەی خەڵک له کاتێک دایە هەڵسوڕێنەرانی کۆماری 
و  پارە  لێکدانەوەی  و  کیتاب  و  حیساب  بە  ئــەوەی  دوای  ئیسالمی 
داهاتی پاشکەوت کراوی خۆیان ڕاگەیشتن، بیر لە دەنگ نەهێنانەوەی 
لە  هەماهەنگی  چوارچێوەی  سەرنەکەوتنی  و  لوبنان  حیزبوڵاڵی 
عێراق و دەرچوونی هێزی چەکداری ڕووسیە لە سووریە دەکەنەوە. 
دەبینن  شوکرانەبژێرن  ئیسالمی  مەملەکەتی  پلەبااڵی  بەرپرسانی 
لە  و  لێرە  منداڵیان  و  ماڵ  و  نییە  ئەوتۆیان  پێداویستییەکی  خۆیان 
هەندەران تێر و تەسەلەن. خودی جەنابی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی 
ئەمشەو بیری لە قسەی ڕۆژی ڕابردووی شای ئۆردۆن دەکردەوە. 
شای ئۆردۆن دوێنێ گوتبووی هێزی چەکداری ڕووسیە باشووری 
سووریە جێ دەهەڵێن و چەکدارانی سەر بە ئێران و حیزبوڵاڵ جێگەیان 
ماوەتەوە،  تێدا  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  ئێستا جەنابی  دەگرنەوە. 
و  سووریە  باشووری  بە  سەبارەت  کاتی  شێوەی  بە  جــارێ  ئاخۆ 
لە  خۆی  جەماعەتی  سەرنەکەوتنی  و  لەوێ  چەکدارانی  پێوەبوونی 
گەرم کردنەوەی  بۆ  یان  بخواتەوە،  پیشان  عێراق  کابینەی  پێکهێنانی 
ئاگری شەڕی هەموو ناوچە به حووسیانی یەمەن بڵێ ئاگربەستیان 

لەگەڵ سعوودیە بشکێنن؟
بیر  وەنــەبــی  پشیلەیە،  ــە شێوە  واڵت ئــەم  بــەمــشــووری  ڕێــبــەرانــی 
ڕابــردوودا  ڕۆژی  دوو سێ  لە  هەر  نەکەنەوە.  نێوخۆش  لە خەڵکی 
بۆ  پایتخەت،  هەزارەزیلەی  لەنێو  تایبەت  بە  موحتەڕم  بەرپرسانی 
خۆڵبارین  بیانووی  بە  خۆپێشاندان،  لە سەرهەڵدانی  پێشگیری کردن 
لە هەموو قوتابخانە و زانکۆ و ئیداران پشووی ڕەسمییان ڕاگەیاند. 
بۆوە،  خاوێن  و  پاک  تــاران  هــەوای  دووهــەم  ڕۆژی  بۆ  کاتێکدا  لە 
پشووی ڕاگەیەندراو هەروا بەردەوام بوو، لەبەرئەمە بوو کەوتینەوە 
لە پێچێک  لە جادەیەک ئوتوبووس  "دەگێڕنەوە  بیر ئەم بەسەرهاتە: 
نەمانی  بیانووی  بە  خانمێکەوە  تەنیشت  لە  کوڕێک  و  ســوڕایــەوە 
هاوسەنگی شانی هاویشتە سەر شانی خانمەکە و کەمێک پێ چوو 
ئوتووبووس ڕاستەڕێ بۆوە، بەاڵم کوڕە هەر شانی لەسەر شانی ژنە 
بوو. خانمەکە دەستێکی گەیاندە شانی کوڕە وگوتی، کاکە ڕاستەوە 

بە، خۆ دەمێکە پاسەکە ڕاستەڕێ بووەتەوە." 
لە الیەکی دیکەوە خۆپێشاندەران و خەڵکی داماو جاروبار بەردی 
"ڕەزاشا  دەڵێن  و  دەدەن  ئەژنۆ  لە  ڕەزاشــا  کوڕەکەی  دەستدانی  لە 
ڕوحت شاد". لێردا نازانم مەبەستیان بیرهێنانەوەی پەندی "ڕەحمەت 
کــۆتــەرەدار  "لــە  دیکە  جارێکی  خەریکن  یــان  پێشووە"  کفن دزی  لە 

دەڕەونە و بە سەر بەرازدا دەکەون"؟ 
بە  کۆتایی هێنان  بۆ  ئێرانیش  ئیسالمیی  کۆماری  بە  سەر  ژنانی 
دەزانن  ئەوان  کــردوە.  باشیان  دەست پێشخەرییەکی  خۆپێشاندانان 
ئەم خۆپێشادانانە به هۆی برسیەتیەوە سەریان هەڵداوە. لە ئاکامدا 
چارەسەرکردنی  بۆ  خۆیاندا  نێوماڵی  لە  ژنــان  کــردوە  پێشنیاریان 
حــەوزەی  لە  نزیک  ژنانی  لێهەڵماڵن.  خۆی  کێشەیە  ئەم  بنەڕەتیی 
خویندن و ماموستایانی فێرگەی ئیسالمیی قوم دەڵێن پێویستە ژنان 
شەوانە لە ماڵەوە زیاتر دڵداری لەگەڵ پیاوانیان بکەن و بە ئەوینداری 
و خۆشەویستی، برسیەتی و نەدارییان لەبیر بەرنەوە. کەسیش نییە 
چەپڵە بۆ ئەم ژنانە لێ بدا و بڵێت هەی چاوی سەرم بن! خۆ بەم 
دەبێ و  میرزا خواجە عەلیش جێبەجێ  فەرمایشتی  ئێوە  ڕێنوێنیەی 
ئەوانەی شەوانە بەم "شیددەت"ە دڵداری دەکەن، وەچەی زۆرتریان 
لێ  دەکەوێتەوە ئۆممەتی شەهیدپەروەری ئێرانیش لە پیری ڕزگاریی 

دەبێ.  

بزووتنەوەی خوێندکاری لە چاوگەی بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتیدا

كارتێكەریی لەشکەرکێشیی ڕووسیە بۆ سەر ئۆکراین لەسەر نەزمی جیهانی

)بزووتنەوەی خوێندکاری وەک بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتیی نوێ(

بەردەوامی  بەهۆی  خوێندکاری  بزووتنەوەی 
ــەوەی لــە کــاتــدا، بــۆتــە بەشێک لــە هــزری  ــان و م
کە  نادیار  و  سیمبولیک  دامەزراوەیەکی  گشتی، 
نەبوونی  و  سەختدا  زۆر  بارودۆخی  لە  تەنانەت 
بۆ  وەچــەیــەک  لــە  خوێندکارییش،  ڕێــکــخــراوەی 
دەسەاڵتێک  هیچ  و  گوازراوەتەوە  تر  وەچەیەکی 
و  ڕوح  نەیتوانیوە  ــردوودا  ــ ڕابـ ــەدەی  سـ لەنێو 
ببات.  لەنێو  خوێندکاری  بزووتنەوەی  ماهییەتی 
ئەوەی ئەمڕۆش لە زانکۆکان و کۆمەڵگەی ئێران 
و کوردستاندا دەگوزەرێ، دەرخەری ئاڵوگۆڕێکی 
ڕابـــردووی  لەگەڵ  کە  کۆمەڵناسانەیە  و  هــزری 

خۆی زۆر جیاوازە.
سەرەتایی  شکڵی  لە  خوێندکاری  بزووتنەوی 
خۆی لە کوردستان لەنێو ئەو الوانەی کە بۆ زانست 
چوونە زانکۆ بێچمی گرت و دەستە خوێندکارییەکان 
گرینگ  بەشێکی  بەاڵم  کەمیان  ڕێژەی  ســەرەڕای 
لە ئاڵوگۆڕی بەستێنی فەرهەنگی و سیاسیی ئەو 
لە  پڕ  کۆمەڵگەی  بوون.  کوردستان  جڤاتی  کاتی 
کڵپەکڵپی سەردەمی دەسەاڵتی پاشایەتی و ڕۆڵی 
بزووتنەوەی خوێندکاری لە ئێران دەرخەری ئەم 
ڕاستییە کە، کاریگەریی بزووتنەوەی خوێندکاری 
و بزووتنەوە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان لە ناخی 
ئێستاشی  تاکوو  بەرجەستەیە.  زۆر  کۆمەڵگەدا 
لەگەڵ بێت بزووتنەوەی خوێندکاری لە کوردستان 
چاالکەیە  و  شوناسخواز  بزووتنەوە  لەو  یەکێک 
سیاسیی  بزووتنەوەی  لەگەڵ  هاودەنگی  بە  کە 
کوردستان )حیزبەکان( بە زێهنییەت و کارکردێکی 
ڕۆژهەاڵت تەوەرانە دەیهەوێ ماف و ئازادییەکان 
و  ئــازاد  سێکۆالر،  کۆمەڵگەیەکی  و  بێن  وەدی 

دێموکراتیک چێ ببێت.
دەیەی١٣٤٠ی هەتاوی دەسپێکی قۆناغێکی نوێ 
ڕۆژهەاڵتی  لە  خوێندکاری  بزووتنەوەی  بۆ  بوو 
کوردستان، بزووتنەوەی خوێندکاریی ئەم دەورەیە 
بە هاوپەیوەندی و هاوفکریان لەگەڵ بزووتنەوی 
کوردستانی کردنی  بــە  و  جیهانی  خوێندکاریی 
جیهانی،  ڕزگــاریــخــوازیــی  ئەندێشەی  و  ئایدیا 
دیکتاتۆریزمی  دژی  خەبات  پێشەنگانی  بوونە 
ڕێژیمی پاشایەتیی ئێران کە سمایل شەریف زادە 
تێکۆشانە  و  هزر  ئەم  پێشڕەوانی  هاوڕێیانی،  و 
پڕ لە سەرورییەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوون. 
مڵهوڕیی  و  خەفەقان  بەهۆی  سەرەتا  بەمجۆرە 
ڕێژیمی پاشایەتی و داخراوبوونی فەزای گشتیی 
گرووپە  چاالکیی  ســەرەکــیــی  نــاوکــی  کۆمەڵگە، 
زانکۆ  نێو  بۆ  چەکدارانە(  )خەباتی  سیاسییەکانی 
دەگوازرێتەوە و لە ئاکامی ئەم بەڕپرسیاریەتییەدا 
بزووتنەوەی خوێندکاریی کورد حەماسەی وەک 
جوواڵنەوەی چەکداریی )١٣٤٦�١٣٤٧ ( دەئافرێنێ.
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک بزووتنەوەی 
کۆمەڵگەی  دیاردەیەکی  بنەڕەتدا  لە  خوێندکاران 
کــەونــارا،  کۆمەڵگەی  لە  ســەردەمــن.  و  مــۆدیــڕن 
یان  نەبوون،  یا هەر  بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە  هەرچەند  بوون.  کەم  زۆر  بشبووبێتن  ئەگەر 
کۆمەڵێک جڤاتی وەرزێریدا سەرهەڵدان و ڕاپەرین 
ــوون،  ب خێرا  و  مــاوەیــی  بــۆ  بــەاڵم  داوە  ڕووی 
هاوکات لە کۆمەڵگەی شارنشینی و پیشەسازیدا، 

ئێستا  تا  لە سەرەتاوە  ئیسالمی  كۆماری  هەم  و 
خاكی  لە  تەماحیان  چــاوی  كە  نەیانشاردۆتەوە 
ناوچەیە  ئــەو  دیــكــەی  نەتەوەكانی  و  ــەتــان  دەوڵ
ــان بە  ــی ــوە. هــەردووك ــڕی ــەوان كـــورد ب ــەك لـ و ی
ئیزنەیان  ئــەو  ــورد  ك پرسی  بەئەمنیەتی کردنی 
و  -عێڕاق  دراوسێیەکان  خاکی  داوە  خۆیان  بە 
سووریە- داگیر بکەن. ساڵهایە توركیە بە بیانووی 
هەبوونی پارتی كریكارانی كوردستان بەشێك لە 
ساڵیشە  چــوار  و  كوردستان  بــاشــووری  خاكی 
عەفرین و بەشێكی بەرچاو لە خاکی كوردستانی 
شێوازی  ئەوەی  لەگەڵ  كردوە.  داگیر  سووریەی 
توركیە  لــەگــەڵ  ئیسالمی  كــۆمــاری  داگیركاریی 
جیاوازیی هەیە، بە چەشنێك كە كۆماری ئیسالمی 
زیاتر هەوڵی ئەویە لە ڕێگای هێزە نیابەتییەكانەوە 
ڕەكێفی  ژێر  بهێنێتە  ناوچە  دەوڵەتانی  سیاسەتی 
ئامانج  نێوەرۆكدا  لە  بڵێن  دەكرێ  بەاڵم  خۆیەوە، 

بە  سەرنجدان  بە  کۆمەالیەتییەکان  بزووتنەوە 
ڕێکخراوەی  لە  بەشێک  جۆراوجۆرییان  و  ڕێژە 
ــە کــۆمــەڵــگــەی ســەردەمــیــشــدا  ــیــن، ل کــۆمــەاڵیــەت
هەم  و  هــۆکــار  هــەم  کۆمەاڵیەتی  بــزووتــنــەوەی 

ئاکامی تۆمارکردنی مێژوون.
ــی "بــــزووتــــنــــەوە  ــکـ ــەمـ ــی چـ ــانـ ــنـ ــێـ ــارهـ ــەکـ بـ
کۆمەاڵیەتییەکان" لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم 
لە  یەکێک  و  ــەوت  ــ داک ڕۆژاوا،  ئـــورووپـــای  لــە 
لە  هزرە  ئەم  ڕێکوپێکەکانی  باسە  سەرەتاییترین 
کتێبی "لۆرێنس  فوون ئێشتاین" بە ناوی "مێژووی 
ــە فــەڕانــســەی  ــەوە کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان ل ــن ــزووت ب
)١٧٨٩( تاکوو ئەمڕۆ"دا شی کراوەتەوە کە تێیدا 
شۆڕش بۆ وەدەستهێنانی سەربەخۆیی زۆرتری 
کــراوە.  بۆ  لێکدانەوەی  و  شڕۆڤە  کۆمەاڵیەتی 
تردا  پێناسەیەکی  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
بریتییە لە هەوڵدانی گشتی بۆ بەڕەو پێشبردن یا 
بەربەرەکانی کردن لە بەرانبەر ئالۆگۆڕەکان لەنێو 
کۆمەڵگەدا کە خۆیان بە بەشێک لەم ئاڵوگۆڕە بە 
ئەژمار دێن. لە ڕەهەندی بنەمایی و هزرییشەوە، 
سێ  لــە  سەنتێزێک  خوێندکاری  بــزووتــنــەوەی 
ڕەوتــی  کــۆمــەاڵیــەتــی،  بــزووتــنــەوەی  کۆچەمکی 
ڕووناکبیری و ڕەوتی ڕابوو لە چینی نێوەڕاستی 

نوێیە، کە لە خوارەوە ئاماژەیان پێ دەکەین.

بزووتنەوەی  وەک  خوێندکاری  بزووتنەوەی 
کۆمەاڵیەتیی نوێ

بــزووتــنــەوە  لــەســەر  زانستییەکان  بــاســە  لــە   
کۆمەاڵیەتییەکان، بەتایبەت بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە 
نوێیەکان، یەکەم شت کە دەتوانین بچینە سەری 
بزووتنەوە خوێندکارییەکانە. بە خوێندنەیەکی تر 
نوێیەکان کە  لە زنجیرە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە 
لە دەیەی )١٩٦٠( دەستی پێ کرد، بزووتنەوەی 
ــیــی خــوێــنــدکــاران یـــەکـــەم ئــەڵــقــەی  ــەت کــۆمــەاڵی
شێوەیەکی  بە  و  بوو  خەباتە  ئەم  ــەزراوەی  دامـ
دیاریکراوتر لە مانگی مەی )١٩٦٨ ( بەم الوەیە کە 
بزووتنەوە خوێندکارییەکان لە ئورووپا، بە تایبەت 
لە فەڕانسە دەست پێ دەکەن و بزووتنەوی ژنان، 
بــەدوودا  و...  ڕاستیستی  ئاشتی،  ژینگەپارێزی، 

دێت.
ئــاڵــوگــۆر لە  چــاالکــی و هــەوڵــدانــی گشتی بــۆ 
خەسڵەتی  هەندێک  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 

گشتی و تایبەت بە خۆیان هەیە: 
یەکەم، ئەم جوواڵنەوە گشتییە لە ڕایەلکەگەڵێکی 
ــان،  ــەک ــاک ــی نــاڕەســمــی لـــە نـــێـــوان ت ــدی ــوەن ــەی پ
شکڵ  جۆربەجۆرەکانە  ڕێکخراوە  یا  گرووپەکان 
بــزووتــنــەوە  وایـــە  پێی  ــارو"  تـ "سیدنی  دەگـــرێ. 
ڕوو  تاکیدا  و  تاک  فۆڕمی  لە  کۆمەاڵیەتییەکان 
گشتیی  شەپۆلێکی  لــە  پــاژێــک  بــەڵــکــوو  ــادەن،  ــ ن
هۆی  بە  تێکرا  کە  کۆمەاڵیەتییەکانن  ناڕەزایەتییە 
خێرایی  پێشبینی نەکراو  ڕووداوی  کۆمەڵێک 
پێکهاتەی  لە  ئاڵوگۆر  ڕێگەی  لە  و  ــرن  وەردەگـ
دەسەاڵتدا، دەرفەتە سیاسییەکان ئاسان دەکەن." 

لە  هــاوبــەشــی  ــێــک  کــۆمــەڵ لـــەســـەر  دووەم، 
ئەو  نـــراوە.  بنیات  ئینتیماکان  و  بــاوەڕمــەنــدی 
بۆ  گشتی  شوناسی  شکڵ گرتنی  هۆکاری  بابەتە 

و مەبەستی هەردووك الیەن هەر یەكە. ئەوەش 
كە كەی كاڵوی ئەو دووانەش -توركیە و ئێران- 
تێك  نــاوچــەدا  لــە  فراوانخوازییەکانیان  لــەســەر 
دەگیرێ، جارێ ڕوون نییە، بەاڵم مادام هەردوك 
ال لەسەر ئەو سیاسەتەیان بەردەوام بن، ڕۆژێك 

لە ڕۆژان هەر تێک دەگیرێن.
کەڵەوەکێشییانەی  بــەو  سەرنجدان  بە  ئێستا 
نەزمی  شێواندنی  بۆ  جیهان  ئاستی  لە  ڕووسیە 
پشتیوانیی  جۆرێك  بە  چینیش  و  دەیكا  ئارایی 
لێ دەكا و، بە سەرنجدان بە کشانەوەی ڕێژەیی 
نێوەڕاست  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  ئەمریكا  سەربازیی 
كۆماری  زیاتر  تەڕاتێنی  بۆ  دەســت  جیهاندا،  و 
لە هاوکێشەکانی ڕۆژهەاڵتی  تورکیە  ئیسالمی و 
نێوەڕاست بەگشتی و مەسەلەی كورد بە تایبەتی 
ئاوەاڵتر دەبێت. هەربۆیە لەو قۆناغەدا گرینگە كە 
كورد و هێزە سیاسییەكانی زۆر لە جاران زیاتر 

ئەم  پێکهێنەرانی  یاریکەرانی گشتییە و سەرجەم 
یاریە گشتییەش لە درێژماوەدا بە بزووتنەوەیەکی 
"چارلێز  بڕوای  بە  دگۆڕدرێت.  یەکدەست  تەواو 
ــەوەی کــۆمــەاڵیــەتــی "کــردارێــکــی  ــن ــزووت تــیــلــی"، ب

ژێرمەندانە، ئامانج خوازانە و ڕێک خراوە". 
بزووتنەوە  لە  هـــەرەوەزی  کـــرداری  سێهەم، 
ــرســە ســیــاســی،  کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــانــدا لــەســەر پ
دەکات  پێداگری  فەرهەنگییەکان  یا  کۆمەاڵیەتی 
یاریکەرانی  کە: ئەم هەڵوێستە بەو هۆکارەیە کە 
کۆمەاڵیەتی دان،  ئاڵوگۆڕی  هەوڵی  لە  بزووتنەوە 
ئاستی  لـــە  چ  و  ــی  ــکــخــراوەی ڕێ ئــاســتــی  لـــە  چ 
نەیارانە  پەیوەندی  کە  لێرەدایە  ناڕێکخراوەییدا. 
لە  ئەوانیش  کە  تــردا  ئەوانی  و  ئــەوان  نێوان  لە 
هەوڵی کۆنتڕۆڵی پرسی هاوچەشنن دێتە ئاراوە 
و تێکهەڵچوونی لێ دەکەوێتەوە. لێرەدایە کە "مایر 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان  کارتی"  زاڵد و مەک 
ڕەنگدانەوەی  کە  بایەخ  و  بڕوا  لە  "کۆمەڵێک  بە 
مەیل بۆ ئاڵوگۆڕ لە بەشی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی 
پێناسە  کۆمەاڵیەتی"  هەڤیازی  دابەشکردنی  یا 

دەکەن.
بزووتنەوە  لە  چاالکان  و  ئەکتەران  چوارەم، 
بەتایبەت  ناڕەزایەتییەکان،  لە  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
نارەزایەتی گشتی بۆ بەڕەو پێشبردنی ئامانجەکانی 

خۆیان کەلک وەردەگرن.
هەڵگری  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  پێنجەم، 
ئیدۆڵۆژیی تایبەت بە خۆیانن کە بایەخ و ئامانج 
بۆ  یەکگرتوو  دەکــەن و جۆرێک چەمکی  دیــاری 
ڕاڤەی ئەزموونەکان و پێشهاتەکان دابین دەکەن.

شەشەم، لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا بەڵێنی 
و  مەبەست  بزووتنەوە،  بە  تاک  ناچارکردنی  و 
یا  چااڵکییەکان  ڕێگەی  لە  بزووتنەوە  ئیدۆڵۆژیی 
کە  بەمجۆرەیە  و  دێت  ەەدەســت  ئەزموونەکان 
شوێنی تاک لە ڕێکخراو دیاری دەکرێ و ئەوان 
بە بایەخەکان، بەڵێنییەکان و کرداری نوێ ئاشنا 

دەبن.
ئیمکانی  بــزووتــنــەوەیــەک  نەیارانی  حەوتەم، 
بانگەشە  بۆ  کە  بن  یا دەستکرد  ڕاستەقینە  هەیە 
ڕکەبەرەکان  پێویستن.  بــزووتــنــەوە  گەشەی  و 
وەئەستۆ  و  یەکدەنگی  و  یەکگرتوویی  هۆکاری 

خستن و ڕوو لەگەشەیی بزووتنەوە دەبن.
سیاسی  گشتیی  ــەوەی  ــ ــوواڵن ــ ج هــەشــتــەم، 
و  ــارام  ئـ یــا  کۆمەاڵیەتییەکاندا  بــزووتــنــەوە  لــە 

ڕێفۆرمخوازانە، یا ڕادیکاڵ و شۆڕشگێڕانەیە.
لە ئاکامدا دەتوانیین وای دانێین کە بزووتنەوە 
شێوەی  بــە  زۆر  سااڵنێکی  کۆمەاڵیەتییەکان، 
ڕێفۆرمخوازانە بەردەوام دەبن و هیچ کات حاڵەتی 
بەپێچەوانە،  یا  ناگرن  خۆیانەوە  بە  شۆڕشگێری 
وێنا  دیکە  کۆمەاڵیەتیی  بزووتنەوەی  دەتوانیین 
و  ڕادیــکــاڵ  خۆیدا  ژیانی  ــاوەی  م لە  کە  بکەین؛ 
دوو  هەر  لە  بەاڵم  هەبێ.  شۆڕشگێریی  حاڵەتی 
هەوڵی  لە  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  حاڵەتدا 
و  ڕێفۆرم  ڕێگەی  بە  یەکیان  بەاڵم  ئاڵوگۆڕدان، 
لەوی تریاندا بە شێوەی ڕادیکاڵ و شۆڕشگێڕی.

)بەشی دووهەم و کۆتایی لە ژمارەی داهاتوودا(

بارەوە  لەو  و  بخۆن  هەستیارە  پرسە  لەو  خەم 
دوو ئەكی بنەڕەتییان دەكەوێتە سەرشان:

ئەوەیە كە ســەرەڕای جیاوازیی  یەكەم  ئەركی 
سیاسیی  ــی  دۆخـ ــاوازیــی  جــی و  بــیــروبــۆچــوون 
پێویستە  یەكتری،  لەگەڵ  كوردستان  بەشەكانی 
سەردەمێكی تر  هەموو  لە  كــورد  ــەوەی  جــوواڵن
دوهەمیش  ئەركی  بێت.  تۆکمەتر  و  یەكگرتووتر 
هیچ  كــورد  جــوواڵنــەوەی  نێو  هێزەكانی  ئەوەیە 
ــەدەن بــە دەســـت دوو دەوڵــەتــی  بــەیــانــوویــەک نـ
كە  ئیسالمی  كــۆمــاری  و  تورکیە  فــراوانــخــوازی 
دیكەی  بەشەكانی  خاكی  سەر  بۆ  لەشكركێشی 

كوردستان بكا و خاكەكەیان داگیر بكا .

***
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نەیارانی  زیندانی کردنی  و  تێرۆر، کوشتن 
دەگەڕێتەوە  مێژووەکەی  ئیسالمی  کۆماری 
ڕێژێمه.  ئەم  سەقامگیربوونی  پێش  تەنانەت 
ــەم وشــانــە لــەگــەڵ بیرۆکەی  لــە ڕاســتــیــدا ئ
بوون  لەدایک  ئیسالمی  کۆماری  سازبوونی 
سەراسەر  ژیانی  جیانەکراوەی  وبەشێکی 
ڕەشـــی ڕژێــمــی ئــاخــونــدیــن. وەک تـــەواوی 
حکوومەتەکانی دیکتاتۆر و دژی مرۆڤایەتی، 
تەنانەت  زیندانی کردن  و  کوشتن  سیاسەتی 
و  نــەگــرتــۆتــەوە  نــەیــارانــی  و  ئۆپۆزیسیۆن 
نۆکەرانی  و  پێوەندیدار  کەسانی  زۆرجــار 
ــەڕ قین و غــەزەبــی  ڕێــژیــم کــەوتــوونــەتــە ب
فیزیکیی  حەزفی  و  بێدەنگ کردن  دیکتاتۆر. 
لە  شــوێــنــدانــەر  زۆر  کــەســانــی  ــە  ل بەشێک 
ساڵەکانی پێش سەرکەوتنی شۆڕشی گەاڵنی 
ــان لــە چــەنــد ساڵی  ئــێــران لــە ســاڵــی ٥٧، ی
ئەم  دەسپێکی  ئیسالمی  کۆماری  سەرەتای 
مێژوو ڕەش و تاریکەن، لە مردنی گوماناویی 
"تاڵەقانی" تا تێرۆری "بەهەشتی"، "ڕەجایی" و 
سیاسەتە  لەم  بەشێک  هەموو  "موتەهەری" 
کۆماری  پڕۆپاگەندەی  هەرچەندە  چەپەڵەن. 
ئیسالمی هەمیشە تێکۆشاوە ئەم کارە بخاتە 
وەک  نــەیــار  گــرووپــی  تاقمێک  شانی  ســەر 
بەاڵم  "فــورقــان"،  یــان  خەڵق"  "موجاهیدینی 
ڕۆڵی خامنەیی و هاشمیی ڕەفسەنجانی لەم 
پاکتاوە حیزبیەدا بەئاشکرا ڕوون بۆتەوە و 
بەبێ یارمەتی ئەوان ڕەنگە هیچ کام لەوانە 

ڕووی نەدابا.
ــان" بە  ــ ــازەرگـ ــ لـــە مــەجــبــوورکــردنــی "بـ
تــا البــردنــی "بەنی  دەســت لــەکــارکــێــشــانــەوە 
ڕێژیم  ســەرۆک کــۆمــاری  یەکەمین  ســـەدر"، 
تـــا دوورخـــســـتـــنـــەوە و خــانــەنــشــیــنــکــردنــی 
بەباشی  ــەری،  ــب ڕێ جێگری  "مــونــتــەزیــری"، 
ڕێژێمی  و  دیــکــتــاتــۆر  الی  کــە  دا  نیشانی 
ــا کــاتــێــکــی  ــک تـ ــەر کــەســێ ــ دیـــکـــتـــاتـــۆری ه
و  بمێنێتەوە  دەسەاڵتدا  لە  دەبێ  دیاریکراو 
و  لەناوبردن  بە  تەنیا  دەسەاڵتدا  لە  مانەوە 

دوورخستنەوەی کەسانی دیکە دەبێت. 
هاتنەسەرکاری  دوای مردنی خومەینی و 
خامنەیی، ئەم سیاسەتە زۆر زیاتر لە ڕابردوو 
درێژەی پێ درا و کەڵکی لێ وەرگیرا. خامنەیی 
ڕێبەریی  ساڵەکانی  لە  دەرس وەرگــرتــن  بە 
ڕاستییە  لــەو  ئــاگــاداربــوون  بە  و  خومەینی 
الیەنگرانی  لەنێو  خومەینیی  پێگەی  ئەو  کە 
کۆماری ئیسالمیدا نییە، بە دوورخستنەوەی 
خامنەیی  پێش  کە  کەسانەی  ئــەو  تـــەواوی 
یان  ــوون  ب بــەشــدار  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  لە 
گرابوو،  لێ  ڕیزیان  خومەینییەوە  لەالیەن 
لەو  دەسەاڵتەکەی  ــەری  دەورووب زوو  زۆر 
کەسانە چۆڵ کرد. "مووسەویی ئەردەبیلی"، 
"مــیــر حوسێن  ــی خــۆئــیــنــی هــا"،  ــووســەوی "م
مووسەوی" و ... تا "هاشمیی ڕەفسەنجانی"ی 
ڕەفیقی پەنجا ساڵەی کە هەر بە گێڕانەوەی 
تاقمێک  ڕێبەر،  بە  بوو  وی  ناڕاستی  تــەواو 
الیەن  لە  هەموویان  کە  بــوون  کەسانە  لەم 

خامنەییەوە وەال نران. 

بنەماڵەی الریجانی
بە  نــاســراو  الریجانی  ئــەردەشــیــر  هاشم 
الریجان  لەدایکبووی  الریجانی  هاشم  میرزا 
ــدەران  ــازەن شــارۆچــکــەیــەک لــە پــارێــزگــای م
ــەری شــاری "ئــامــول"ە. سەرەتا  و دەورووبـ
تەمەنی  لە  مەالیەتی  دەرســی  خوێندنی  بۆ 
دواتر چوو  و  کرد  تاران  لە  منداڵیدا ڕووی 
ئیجتیهادی  پلەی  گەیشتە  لــەوێ  و  قــوم  بۆ 
کردە  ڕووی  دواتــر  الریجانی  هاشم  شیعە. 
بوو  نیشتەجێ  ــەوێ  ل سااڵنێک  و  نــەجــەف 
لە  جێگە  مرد.  قوم  لە شاری  کۆتاییدا  لە  و 
شا  ڕژێمی  دژی  نامە  چەندین  واژۆکــردنــی 
و الیەنگریی لە خومەینی هیچ کات ڕۆڵێکی 
بەرچاوی لەنێو دارودەستەی ڕێژیمدا نەبوو. 
النیکەم  لەگەڵ  تەواو  مناڵەکانی  پێچەوانەوە 
ئیسالمیدا  کــۆمــاری  ــژووی  مــێ لــە  بەشێک 
دوای  قۆناغی  لە  تایبەت  بە  بــوون  تێکەاڵو 
دەسەاڵت  جیانەکراوەی  بەشێکی  خومەینیدا 
لەگەڵ  الریجانی  بنەماڵەی  تێکەاڵوی  بوون. 
بواری  چەند  لە  ئیسالمی  کۆماری  مێژووی 

جیاوازدا جێی سەرنج و بایەخ پێدانە:
لە  هــاوکــات  بــرا  پێنج  بەشداریی  یــەکــەم: 
وەرگرتنی  و  واڵتێک  حوکمڕانیی  پرۆسەی 
بوونی  یان  جوراوجۆر،  پلەوپۆستی  دەیــان 
سەرۆکی  پۆستی  دوو  لــە  هــاوکــات  دوبـــرا 
پــارلــمــان و ســەرۆکــی دەزگـــای دادوەریـــی 
بەڕاستی  بێ وێنەیە،  نەڵێین  ئەگەر  واڵتێک 
ــدە فــەرەهــی،  ــەری زۆر کــەم و دەگــمــەنــە. ف
نووسەری  و  هــاوایــی  زانــکــۆی  مامۆستای 

نیزیک لە کۆماری ئێسالمی لە وتووێژ لەگەڵ 
ئەلجەزیرەدا دەڵێ: "هەرچەند بوونی بنەماڵە 
لە سیاسەتی ئێران چ پێش کۆماری ئێسالمی 
ئــەوەی  بــەاڵم  ئاساییە،  شتێکی  ئێستا  چ  و 
بنەماڵەی الریجانی جیاواز دەکا، بوونی پێنج 
برا هاوکات لە سیاسەت دایە. ئەوان بەباشی 
دەزانن چۆن خۆیان لەگەڵ بارودۆخی واڵت 
مارشا  بمێننەوە.  سیاسەتدا  لە  تا  بگونجێنن 
فلۆریدا  لــە  زانــکــۆ  مامۆستای  کۆهێن،  بــی 
دەڵێ: "ئەوەی بنەماڵەی الریجانی )بۆ الیەنی 
خۆشەویست  و  سەرنجڕاکێش  حوکمڕان( 
خۆڕێکخستن  لە  بێ وێنەیانە  توانایی  دەکــا 
کە  بــوون  فێر  ــەوان  ئ بایە،  جەهەتی  لەگەڵ 
باش  هەمیشە  حکومەت  لــەالی  کە  بکەن  چ 
تایم  گــۆڤــاری  بــکــەون".  بــەرچــاو  بەکەڵک  و 
نێوان  تێکهەڵچوونی  دوای   ٢٠٠٩ ســاڵــی 
ئــەحــمــەدی نــەژاد و بــنــەمــاڵــەی الریــجــانــی 
کاڵ،  مــوو و ڕیشی  بە  بــرا  "پنج  دەنــوســێ: 
ئێستای  سیاسەتی  نێو  "کێنێدی" ی  بنەماڵەی 
دەسەاڵتدا  لەنێو  القیان  سااڵنێکە  کە  ئێرانن 

قایم کردوە".
ــرۆر و  ــێـ ــاقــمــێــک تـ ــەر ت ــەگـ دووهـــــــەم: ئـ
کە  ئێسالمی  کۆماری  لەنێوبردنی سەرەتای 
ڕاستیدا  لە  و  حزبی  پاکتاوی  مەبەستی  بە 
لە  نیزیک  کەسانی  لــە  ڕکــەبــەر  الدانـــی  بــۆ 
ئەم  تــەواوی  وەالنێین،  دا،  ڕووی  خومەینی 
کــەســانــەی کــە لــە بــازنــەی یــارانــیــی نزیکی 
ڕێبەر دوورخرانەوە، زیندانی یان خانەنشین 
یان  سەربەخۆ  کە  بــووه  کاتێکدا  لە  کــراون 

ڕێبەری  ڕاسپاردەکانی  و  قسە  پێچەوانەی 
جوواڵنەوە و کاریان کردوە. لە"مونتەزیری"، 
"ئەحمەدی نەژاد"  تا  "مووسەوی"، "کەڕروبی" 
هەتا ئەوکاتەی بەپێی ڕێنوێنییەکانی ڕێبەری 
و لە چوارچێوەی دیاریکراودا کاریان کردوە، 
دەســەاڵت  نێو  دەستڕۆیشتووی  کەسانی 
بوون و تەنیا ئەو کاتە لە بەرچاوی ڕێبەری 
کەوتوون کە لە بەرانبەر ئەودا ڕاوەستاون. 
الریجانی  بنەماڵەی  کەیسیی  ئــەوەی  بــەاڵم 
تەواو جیاواز دەکا ئەوەیە کە ئەوان لە کاتێکدا 
لە بازنەی یارانی نزیک لە ڕێبەری و پۆستە 
بەپێی  ــەواو  ت کە  ــەوە  ــران دوورخ گرینەکان 
دەستوری ئاغا دەچوونە پێشێ و هیچ کات 
ڕانەوەستاون  دیکتاتۆردا  جەنابی  بەرانبەر 
لە  بـــوون.  ئاغا  زاری  لــە  گــوێ  هەمیشە  و 
الریجانیدا  بنەماڵەی  کارنامەی  لە  ڕاستیدا 
جگە لە نۆکەری و خزمەتگوزاری بۆ ڕێبەری 
وەک  هەڵبەت  نابیندرێ.  تێدا  دیکەی  هیچی 
تەواوی کەسانی نزیک لە دەسەاڵتی کۆماری 
وداگیرکردنی  ڕاوورووت  و  دزین  ئێسالمی 
بــنــەمــاڵــەی  بــۆ  ــک  خــەڵ ســامــانــی  و  زەوی 
ئاسایییە.  زۆر  و  ڕێگەپێدراوە  الریجانیش 
بنەماڵەی  زیاتری  ناساندنی  وێــرای  لێرەدا 
داستانی  لــە  بەشێک  بــە  ئــامــاژە  الریــجــانــی، 
بۆ  بنەماڵەیە  ئەم  خزمەت کردنی  و  نۆکەری 

دیکتاتۆری ڕێژیم دەکەین.

فازڵە الریجانی
هاشم  کچی  تەنیا  و  مــنــداڵ  گــەورەتــریــن 
پێچەوانەی  نەجەف،  لەدایکبووی  الریجانی 
لە  ــار  دی شێوەیەکی  بە  کــات  هیچ  براکانی 
"موستەفا  ژنی  فازڵە  نەبووە.  نێو سیاسەتدا 
موحەقێق داماد"ە کە سااڵنێکی زۆر سەرۆکی 
نەوەی  موستەفا  بــوو.  بازرەسی  سازمانی 
بناغەدانەری  حائێری"  "عەبدولکەریم  شێخ 
لە  الریجانی  هاشم  میرزا  قومێیە.  حەوزەی 
لەگەڵ  دەیەویست  منداڵەکانیدا  زەماوەندی 
دەســەاڵت(  لە  )نزیک  نــاودارەکــان  بنەماڵەی 
پێوەندی ساز بکات. هەر ئەوەش بووتە هۆی 
پێوەندێکی  بتوانن  الریجانێکان  کە  ئــەوەی 
بەرباڵویان هەبێت، بە تابیەت لەگەڵ مەالکانی 

قوم.

محەممەد جەواد الریجانی
هاشم  دووهەمی  مناڵی  و  گــەورە  کــوڕی 
الریــجــانــی، لــەدایــکــبــووی نــەجــەف، جگە لە 
ڕێژیم  مەجلیسی  جارەی  سێ  نوێنەرایەتیی 
بە  دەرەوە،  کاروباری  وزارەتــی  جێگری  و 
ئایدۆلۆگ و بیرداڕێژی الیەنی ڕاستی ڕێژیم 
دەناسرێ. سەرۆکی ڕێکخراوی مافی مرۆڤ 
ڕێژیم! لە سەرەتای دامەزرانی تا ساڵی ٩٨ و 
بناغەداری بنکەی لێکۆڵینەوەکانی مەجلیس لە 
کارەکانی دیکەی محەممەد جەوادە. پاکانە بۆ 
ڕێژیم و تێکۆشان بۆ سڕینەوەی کارنامەی 
ــی کـــۆمـــاری ئــێــســالمــی بــە گــشــتــی و  ڕەشــ
بەتایبەت ڕێبەری کۆماری ئێسالمی بە هەر 
سەر  ئەرکی  و  کار  گەورەترین  شێوەیەک 

شانی کوڕە گەورەی بنەماڵەی الریجانییە. 
محەممەد جەواد میوانی هەمیشەیی دەنگ 
نییە  گرینگ  ئێسالمییە،  کۆماری  ڕەنگی  و 
باسەکە چ بێت، کاتێک بۆ باسکردن لە مافی 
مرۆڤی ئیسالمی!، زەمانێک بۆ دژایەتی لەگەڵ 
هاشمیی ڕەفسەنجانی، مووسەوی، خاتەمی، 
کە  کەسێک  هەر  بەگشتی  و  ئەحمەدی نیژاد 
کاتێک  بــێ.  ڕاوەســتــا  ئاغا  قسەکانی  دژی 
ئەخالقی  لە  باس  کارناسیی وەرزشی  وەک 
لە  ڕەچــاوکــردنــی  پێداویستیی  و  ئێسالمی 
فەلسەفەی  لە  باس  کاتێکیش  و  یاریگاکان 
ئەوەیە  گرینگ  دەکا.  زانکۆکان  لە  ئیسالمی 
ئەمرۆ ئاغا باسی چی کردوە و چی دەوێ، 

ئەوە کاری  موحەممەد جەوادە.

عەلی الریجانی
جــەواد  محەممەد  لــە  ســاڵ  شــەش  عەلی 
چکۆلەترە و لە نەجەف لەدایک بووە. عەلی 
سیاسەت.  نێو  هاتە  ڕا  پاسداران  سپای  لە 
دوای البردنی خاتەمی لە وزارەتی ئیرشادی 
بە  ــوو  ب ڕەفسەنجانی  هاشمیی  ــی  ــەت دەوڵ
وەزیر و دواتر بە حوکمی خامنەیی بوو بە 
سەرۆکی دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئێسالمی. 
لە  بوو  عەلی  نزیک بوونەی  سەرەتای  ئەوە 
وەرگرتنی  و  دواتــر  پێشکەوتنەکانی  و  ئاغا 
دەبیری شۆرای  جوراوجۆر،  پۆستی  دەیان 
پــەروەنــدەی  بــەرپــرســی  میللی،  ئەمنیەتی 
هەستەیی و سەرۆکی مەجلیسی ڕێژیم و... .
هیچ  ڕەنــگــە  الریجانیدا  بنەماڵەی  لەنێو 
خــزمــەتــکــردنــی  لـــە  عــەلــی  ــان وەک  ــی ــام ک
نەبووبێ.  ئیسالمیدا  کۆماری  دیکتاتۆریی 
کاتێک بە یارمەتیی حوسێن شەریعەتمەداری، 
سازکردنی  بە  کەیهان  ڕۆژنامەی  سەرۆکی 
بەرنامەی "هویت" و "چراغ" بۆ فشار لەسەر 
نووسەران و ڕووناکبیران و کەسانی خاوەن 
بیروڕا و کاتێک بە باڵوکردنەوەی "کۆنفڕانسی 
و  دەســبــەســەرکــردن  بــەهــۆی  بــوو  بێرلین" 
ئەم  بەشدارانی  لە  تاقمێک  زیندانی کردنی 
کۆنفرانسە و فشارخستنە سەر داروودەستە 
خاتەمی. عەلی هەمیشە و هەموو کات فەدایی 
کاتی ڕووداوەکانی ساڵی ٨٨  لە  بووه.  ئاغا 
ڕاوەستا.  بەرامبەر  الیەنی  دژی  بەتەواوی 
بوو  ئاغا  قارەمانانە"ی  نەرمیشی  لەکاتی" 
بە هۆی ئەوەی کە مەجلیس تەنیا لە پانزدە 
خولەکدا بەرجام پەسند بکا، دواتر کە بەرجام 
سەرنەکەوت عەلی و حەسەن ڕۆحانی وەک 
"نەرمێشی  باسی  کەس  و  ناسران  تاوانبار 
زاوای  عەلی  نەکرد!  ئاغای  قارەمانانەی"ی 
"مورتەزا موتەهەری"، مەالی دەستڕۆیشتوو 

و کەسایەتیی نزیک لە خومەینییە.

سادق الریجانی
لە دایکبووی نەجەف و تەنیا کوڕی هاشم 
و  خوێند  مەالیەتیی  وانـــەی  کــە  الریــجــانــی 
ڕێگەی بابی هەڵبژارد. سادق سەرەتا لە الیەن 
نیگەهبان  ئەندامی شۆڕای  بە  بوو  خامنەیی 
و دواتر بوو بە سەرۆک دەزگای داد! و لە 

کۆتاییدا بوو بە سەرۆکی کۆڕی دیاریکردنی 
و  گرتن  ڕێــژێــم.  ــاالی  ب بەرژەوەندییەکانی 
ڕۆژنامەنووس،  هەزاران  دەسبەسەرکردنی 
چاالکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئێعدام و 
لە سێدارەدانی سەدان کەسی بێتاوان بەشێک 
ڕێژیمە.  ڕێبەری  بە  سادق  خزمەتەکانی  لە 
گــردەنــشــیــن کــردنــی تــەنــانــەت کــەســانــی نێو 
"کەڕووبی"  و  "مووسەوی"  وەک  دەســەاڵت 
ــەی ڕەشـــی شێخ  ــام ــارن ــە ک ــر ل بــەشــێــکــی ت
سادق الریجانییە. سادق زاوای مەال وەحید 
خوراسانی، موجتەهیدی شیعە و کەسایەتی 

دەستڕۆیشتووی حۆزەی قومێیە.

باقر
ــوری چـــوارەمـــی بــنــەمــاڵــەی الریــجــانــی  کـ
لەدایکبووی قوم، تەواوی ژیانی لە پۆستەکانی 
جۆراوجۆری وەزارەتی تەندروستی ڕێژیمدا 
دیکەی،  براکانی  پێچەوانەی  کــردوە.  کــاری 
باقر کەمتر لە میدیا و ڕۆژنامەکاندا بیندراوە. 
باقر وەک براکانی دیکەی ڕەسمی بنەماڵەی 
لە هەڵبژاردنی خێزان درێژە داوە  الریجانی 
و زاوای مەال حەسەن حەسەنزادەی ئامولی 

ڕۆحانی ناسەراوی شیعەیە.

فازڵ
لەدایک  هاشم  میرزا  مناڵی  چکۆلەترین 
بووی قوم، بە بەراوەرد لەگەڵ براکانی زۆر 
کاتی  تا  بڵێین  باشترە  بیسراوە.  ناوی  کەم 
الیەن  لە  بەرتیل وەرگرتنی  فیلمی  نیشاندانی 

مەحموود ئەحمەدی نیژاد زۆر کەس لە بوونی 
سااڵنێک  فازڵ  نەبوون.  ئاگاداریش  تەنانەت 
خەریکی  بەئاشکرا  براکانیدا  سێبەری  لەژێر 
میرزا  پاشەبەرەی  بوو.  ڕاوورووت  و  دزی 
سەرەتای  و  ئاشیل  پاشنەی  بە  بوو  هاشم 
کەوتنەخوارێی بنەماڵەی الریجانی. هەرچەندە 
دواتر باسی لێ دەکەین کە هۆی ڕاستەقینەی 
چی  الریجانی  بنەماڵەی  دوورخستنەوەی 
ڕۆڵی  فــازڵ  کە  بڵێین  دەتوانێن  بــەاڵم  بــوو، 
کاتالیزۆری لەم پرۆسەیەدا هەبوو و بوو بە 
هۆی ئەوەی ئەم دوورخستنەوە زۆر زووتر 

جێبەجێ بکرێ.

چێرۆکی دوورخستنەوە
الریجانی  بــنــەمــاڵــەی  گــوتــمــان  ــەروەک  ــ ه
بــە کــارنــامــەی ســەرانــســەر ڕەش و پــڕ لە 
خەیانەتیان، هەمیشە لە خزمەتی ئاغادا بوون. 
باوەڕە بوون  بۆیەش زۆرکەس لەسەر ئەم 
کە سادق دەبێتە جێگری ئاغا و عەلی دەبێتە 
سەرۆک کۆماری داهاتوو. کاتێک بە حوکمی 
خامنەیی سادق هاوکات لەگەڵ سەرۆکایەتیی 
سەرۆکایەتیی  ڕێــژیــم،  ــی  دادوەریـ دەزگـــای 
باالی  بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی  کۆڕی 
باسیان  ڕێژێمیشی پێ سپێردرا، زۆر کەس 
لەوە دەکرد تازە بنەماڵەی الریجانی بە کەس 
سەرەتای  ئەمە  بەپێچەوانە  بــەاڵم  الناچن. 
لە  بوو. زۆر زوو سادق  دوورخستنەوەیان 
بە  دواتر  دوورخرایەوە،  دادوەری  دەزگــای 
فشارێکی بێ وێنە وایان کرد کە عەلی نەوێرێ 
تەنانەت خۆی بۆ مەجلیسی ڕێژێمیش کاندید 
بکات! محەممەد جەواد کە خۆی بناغەدانەری 
دوای  بوو  ڕێژیم  مرۆڤی  مافی  ڕێکخراوی 
بەاڵم  الدرا.  پۆستە  لەم   ١٣٩٨ لە  سااڵنێک 
نــەبــوو و نییە.  ئــەمــە کــۆتــایــی چــیــرۆکــەکــە 
تەبەری"  "ئەکبەر  دادگــایــی کــردنــی  و  گرتن 
لە  زۆرتــر  کە  دادگایەکدا  لە  سااڵنێک  دوای 
مەبەستی  بــە  ــوو  دەچـ تەلویزیۆنی  شــۆی 
بێ ئابڕووکردنی سادق لە مێدیاکانی سەر بە 
هەرچەندە  چێروکەیە.  لەم  تر  بەشێکی  سپا 
ــادە دوای  ــە چــەنــد ڕســتــەی سـ خــامــنــەیــی ل
کێیە  بەاڵم  دایــەوە،  دڵداریی  زۆر  ماوەیەکی 
خامنەییە.  هەمیشەیی  تاکتیکی  ئەمە  نەزانێ 

باسی  ئەحمەدی نیژاد  کاتێک  پێش،  سااڵنێک 
لە هاشمیی ڕەفسەنجانی و بنەماڵەکەی کرد 
و بە فەرمانی ئاغا ڕیسوای کردن، خامنەیی 
پاڵپشتیی  ئــەوەی  وێــڕای  هەینیدا  نوێژی  لە 
خۆی لە ئەحمەدی نیژاد دووپات کردووە، لە 
و  ڕەفسەنجانی  بە  دا  دڵــداری  دوو ڕستەدا 
گوتی: هاشمیی ڕەفسەنجانی هاوڕێی پەنجا 

ساڵەی منە! 
بنەماڵەی  تابووتی  لە  کۆتابزمار  ڕەنگە 
الریــجــانــی چــێــرۆکــی بــەشــداریــی عــەلــی لە 
سەرۆک کۆماری  هەڵبژاردنەکانی  دواییترین 
ڕێژێم بێ. لە کاتێکدا بەپێی زۆر سەرچاوەی 
قــســەی موجتەبا  بــە  عــەلــی  ــکــراو،  ــێ ــاوەڕپ ب
هەڵبژاردنەکانی  گەرمکردنی  بۆ  و  خامنەیی 
ڕێژیم لە ڕۆژی کۆتاییدا خۆی کاندید کرد، 
بەاڵم لەالیەن شوڕای نیگەهبانەوە کە سادق 
یەکێک لە ئەندامەکانی بوو، ناوی لە لیستی 
پاڵێوراوانی کۆتاییدا نەهات. ئەمە بوو مایەی 
شارەزایانی  و  پسپۆڕ  زۆر  سەرسووڕمانی 
عەلی  کــارنــامــەی  چۆنکە  سیاسی.  بـــواری 
تێدا  هیچی  ئاغا  نۆکەریی  لە  جگە  الریجانی 
نەبوو. عەلی موتەهەری لەم بارەیەوە دەڵێ:" 
من لە نەبوونی ناوی خۆم سەرسام نەبووم، 
نەبوونی  کرد  سەرسام  زۆر  ئەمنی  ئەوەی 
ناوی عەلی الریجانییە کە لە تەواوی ژیانیدا 

بەپێی قسەکانی ڕێبەری جوواڵوەتەوە."
ڕستەی  چەند  لە  دیسان  خامنەیی  دواتــر 
بێ ئەوەی  جــار  ئــەم  هەمیشە  وەک  کورتدا 
بەو  دا  دڵــداری  بێنێ،  ناوی کەس  بەڕوونی 
نیگەهبان  ــوڕای  لــەالیــەن شـ کــە  کــەســانــەی 
بنەماڵەکەیان سووکایەتیی پێ کراوە! هەڵبەت 
تێپەڕبوونی کات نیشانی دا کە هیچ شتێکی 
بەپێی  نییە و هەموو شتێک  لە گۆڕێدا  تازە 
دەستوری ئاغا کراوە. دەست لەکارکێشانەوەی 
بڵێین  باشتر  و  نیگەهبان  شــوڕای  لە  سادق 
نەبوو  ئەوەی حازر  دوای  دوورخستنەوەی 
بروانامەی سەرۆک کۆماریی "ڕەئیسی" واژۆ 
بکا، تازەترین بەشی ئەم چێرۆکەیە. بنەماڵەی 
الریجانی کە کاتێک هاوکات سەرۆکی دەزگای 
سەرۆکی  مەجلیس،  ســەرۆکــی  دادوەری، 
بااڵی  بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی  کۆڕی 
نیزام و دەیان پۆستی گەورەو چکۆلەی تر 

الیان بوو، ئیستا تەواو خانە نشین کراون.

هۆکاری دوورخستنەوە
دیکتاتۆری  قــەزافــی،  ــەوە  ــڕن دەگــێ وەک 
لەگەڵ بەشار  لیبی دژایەتیی یەکجار زۆری 
لە  هەبوو.  ســووریــەدا  دیکتاتۆری  ئەسەد، 
عــەرەب،  واڵتانی  سەرۆکانی  دانیشتنەکانی 
تێک  زۆر  ئەسەد  بەشار  دیتنی  بە  قەزافی 
دەچوو، هۆکاری ئەم دژایەتی کردنە و ڕق و 
قینە نە باسی سیاسی بوو، نە پێوەندییەکانی 
ــەواوی  ــ ت لــە  قـــەزافـــی  واڵت.  دوو  نــێــوان 
بوو  بااڵبەرزتر  عەرەب  واڵتانی  سەرۆکانی 
ببینێ  نــەیــدەتــوانــی  بــەشــارئــەســەد،  لــە  جگە 
بەتایبەت  ــرە،  ــەرزت ب بــااڵی  لــەوی  کەسێک 

ئەوەی کە ئەسەد زۆر جوانتریش و بوو!
دیکتاتۆرەکانی  ــەواوی  تـ چێرۆکی  ئەمە 
دنیایە. هیچ کەس بۆی نییە بە هیچ شێوەیەک 
لە ڕیزی دیکتاتۆردا بێت. بنەماڵەی الریجانی 
بنەماڵەی  تاقمێک  ــە  ب پــێــوەنــدی گــرتــن  ــە  ب
دەستڕۆیشتوو هاتنه نێو ئاڵقەی یارانی ئاغا 
و ڕۆژبــەڕۆژ زیاتر خۆیان لەنێو سیاسەتی 
ڕێژیمدا باڵوکردەوە. بوونی بنەماڵەیەکی وەها 
بەرباڵو لەنێو سیاسەت ا مەترسیی گەورەیە 
بۆ جێگریی موجتەبا خامنەیی. لەنێو قاموسی 
هەرچەندیش  نۆکەرێک  هەر  دیکتاتۆرەکاندا 
وەفادار و گوێ لە زار بێت، ڕۆژێک ماوەی 
ــەســەر دێـــت. بــۆیــە بـــەردەوامـــیـــی ژیــانــی  ب
مەترسییەک  الریجانی  بنەماڵەی  سیاسیی 
ئیزن  نابێ  دیکتاتۆر!  جەنابی  سەر  بۆ  بوو 
بتوانێ  کە  بێ  گەورە  ئەوەندە  کەس  بیدەی 
کەسێکە  بکا  هەست  یان  هەبێت،  داواکاریی 
بۆ خۆی، ئاغا تەنیا نۆکەری دەوێ، ئەویش 

نۆکەری بێ دەسەاڵت!

***

وەالنانی هاوبەشە سیاسییەکان لە بازنەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا

ڕەزا دانشجوو
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گەندەڵی لەنێو گەندەڵیدا

سەرهەڵدانی سیاسیی برسییە وشیارەکان

ڕێکخراوی  باڵوکراوەکانی  ئاماری  بەپێی 
ئیسالمیی  ڕێژیمی  نێودەوڵەتی  شەفافیەتی 
بە  نێوخۆییدا  گەندەڵیی  بـــواری  لــە  ئــێــران 
جیهان  واڵتــەکــانــی  گەندەڵترین  بــە  یەکێک 
ــرێ. هــەر لــە ســۆنــگــەی گــەنــدەڵــی و  ــ دادەنـ
سیاسەتە چەوتەکانی ڕێژیم لە جومگەکانی 
ــە خــەڵــکــانــی ئــێــران  ــە ک ــی ــابــووری ــەی ئ ــک دی
بە  و  ڕژاونــە سەر شەقامەکان  تر  جارێکی 
بەرزکردنەوەی دروشم گەلێکی توند بەدژی 
)ڕێبەری  بەتایبەت عەلی خامنەیی  و  ڕێژیم 
ڕێژیم( و ئیبراهیم ڕەئیسی )سەرۆک کۆماری 
ڕێژیمەدا  لەو  ئاڵوگۆڕ  خوازیاری  ڕێژیم(، 

بوون.
بەپێی ڕووماڵ و ڕاپۆرتی ڕاگەیاندنەکانی 
نێوخۆ و دەرەوەی ئێران، ڕێژیمی ئاخوندی 
نرخی  و  ــازار  ب ســەر  بە  کۆنترۆڵێکی  هیچ 
بازاردا نییە و هەاڵوسان و گرانییەکان ڕۆژ 
لە دوای ڕۆژ ڕوو لە هەڵکشانە و گوشارێکی 
ئــەو واڵتــە  لــەســەر خەڵکانی  لـــەڕادەبـــەدەر 
کۆمەڵگەی  کەم داهاتی  خەڵکی  بەتایبەت  و 
لە  خەڵکە  ئەو  بارودۆخی  هەروەها  ئێرانە، 
هەموو سەردەمێک شپرزەترە و سفرەکانیان 

لە هەموو سەردەمەکان بەتاڵترن.
د. ئالبێرت بەغزیەن، ئابووریناسی تارانی، 
برێنجی  ســێــزدەهــەم  "دەوڵـــەتـــی  دەبــێــژێ: 
نرخی  و  ــرێ  دەگـ وەر  تمەنی  ــەزار  هـ  ٣٠
لە  زیــاتــر  دەگەیەنێتە  برێنجە  ئــەو  هــەمــان 
بەفەرمی  ئێران  ڕێژیمی  تمەن".  هەزار   ١١٠
و  شیرەمەنییەکان  هێلکە،  مریشک،  نرخی 
گران  زیاتر  زۆر  تری  خواردەمەنییەکانی 
کردوە و، هەر بەپێی ئەو نرخە ڕاگەیەندراوە 
کیلۆیەک  نرخی  ڕیــژیــم،  خــودی  نوێیانەی 
هەزار   ٦٠ بە  نزیک  گەیشتووەتە  مریشک 
گرەمی   ٨١٠ گــوڵــەبــەڕۆژەی  ــی  ڕۆن تمەن، 
کیلۆیەک  تــمــەن،  هـــەزار   ٦٣ گەیشتووەتە 
پەنێری  تمەن،  ــەزار  ه  ٤٠ بە  نزیک  هێلکە 
پاکەتی  و شیری  تمەن  هەزار   ٣٨ بەستەی 
هەروەها  تمەن.  هــەزار  پانزە  گەیشتووەتە 
نێوخۆی  بــاڵوکــراوەکــانــی  ــە  ــۆرت ڕاپ بەپێی 
ئێران، بەهای هەر دۆالرێک لە سنووری ٣٠ 

هەزار تمەن تێپەڕیوە.
لە سەردەمی  ئابووری  و  ماڵی  گەندەڵیی 

بستە  هــەر  واڵتــە  لــەو  ئەوەیکە  هۆکاری 
نانی  بۆ  بەکۆڵەوە  کۆڵێک  دەبینی،  منداڵێک 
بنەماڵەکەی  تەنانەت  یــان  خــۆی  ڕۆژانـــەی 
ــە، هـــەمـــووی لە  ــی ــەســەری ــووڕب خــەریــک ق
کۆنەپەرستانەی  زاڵی  دەسەاڵتی  ئەستۆی 
هەوڵێکیان  هەموو  کــە،  لەسەرانە  مەندیل 
خەڵک  و،  بــخــەن  کۆمەڵگە  کۆستی  داوە 
دیــاردەی  دەیــان  و  دانێن  تەندوور  قون  لە 
کـــااڵ،  بـــۆ  ــن  ــەســت ــزب ڕی نــاشــیــریــنــی وەک 
گیرۆدەی  کارتۆندا،  خانووچکە  لە  خەوتن 
لە کەلێن و کولێنی کووچە  بەنگەمەنییەکان 
زۆریتر  و،  بێکار  و  هەڵوەدا  شەقاماندا،  و 
ڕۆژە  بەم  کە  کۆمەڵگەیەدا سەرهەڵبدا.  لەو 
سەر  بڕژێنە  و  ئەوکیان  بگاتە  خەڵک  بگا، 

شەقامانەوە.
ــاڵ  ــوڵـ ــەتـ ــایـ ــە "ئـ ــ ــک ــ ــەوەی ــ جــــا ئــێــســتــا ئ
توانیویانە  ئێستا  هەتا  پــاشــکــەوتــووەکــان" 
دەسەاڵت  پاتەران  هاتەران  و  درووشــم  بە 
نەکەون،  دەســەاڵت  لە  و  بگرن  بەدەستەوە 
قسەی تێدا نییە. بەاڵم پاشڤەڕۆی ڕاستەقینە، 
بە  کە  مودێرنەن  شارستانییە  بەناو  ئــەو 
بینینی تابڵۆی خوێناوی و کۆست کەوتووی 
کۆمەڵگەی ئێران، هێشتاش باس لە ڕێفۆرم و 
ئاڵۆزی دروست نەکردن و ترسی هەڵوەشان 

دەکەن. 
نــاوەنــدنــشــیــن  ئیلیتی  زۆری  بــەشــێــکــی 
ــار  جــاروب و  واڵت  دەرەوەی  ــە  ــەت چــوون
دەگــرن،  ڕەخنە  و  دەدوێــن  ڕێژیمیش  دژی 

ئاستێکی  گەیشتووەتە  ئاخوندیدا  ڕێژیمی 
بــارودۆخــی خەڵک ڕۆژ بە  لــەڕادەبــەدەر و 
ڕۆژ زیاتر بەرەو شڵەژاوی و خراپی دەڕوا 
و هەروەها دۆخی کۆمەڵگەش زیاتر بەرەو 
و،  دەکشێ  شێواوی  و  ئالۆزی  شپرزەیی، 
هــەژاری  گەندەڵی،  قەیران،  لەسەر  قەیران 
و  خەڵک  ئەوکی  زیاتر  نــادادپــەروەریــی  و 

کۆمەڵگەی ئەو واڵتەی گوشیوە.
ئەو گەندەڵییانەی کە لە بانکەکانی ڕێژیم و 
بەگشتی سیستەمی بانکیی ڕێژیمدا دەکرێ، 
هاندانی  سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە  یەکێک 
ئێرانە  دەستڕۆیشتووەکانی  و  سەرمایەدار 
بەرەو گەندەڵی و هەر ئەم هۆکارەش بووەتە 
ئــابــووریــی  گەندەڵیی  ســەرهــەڵــدانــی  ــۆی  ه
بــەلــێــشــاو و گــەنــدڵــکــارانــی ئـــابـــووری لــەو 
واڵتەدا. بۆیەشە سەرچاوەی سەرەکیی ئەم 
هەنووکەی  بانکیی  سیستەمی  بۆ  گەندەڵییە 

ڕێژیمی ئاخوندی دەگەڕێتەوە.
پەرەگرتنی گەندەڵی لە ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئاخوندیدا گەیشتووەتە ئاستێک کە تەنانەت 
نوێنەرانی دەستنیشان کراوی ئەو ڕێژیمە لە 
مەجلیسدا بۆ بەدواداچوون و جێبەجێ کردنی 
بدەن  بەرتیل  ناچارن  ڕۆژانەیان،  کارەکانی 
یان بۆ چارەسەری کێشەکانی خەڵک بەرتیل 
و  گەندەڵی  ئیسالمیدا  ڕێژیمی  لە  وەربگرن. 
بەرتیل وەرگرتن و ئاکارپیسی و بێ ڕەوشتی 
بووەتە  و  کــراوە  سیستەماتیک  بــەتــەواوی 

نۆرمێکی ئەو ڕێژیمە.
ــەی  ــەمــاڵ ــن گـــەنـــدەڵـــیـــی ئــــابــــووری لـــە ب
هاوشێوەش  دیاردەیەکی  و  ئاخوندەکاندا 
لەنێو بنەماڵەی چینەکانی تری ئەو ڕێژیمە کە 
دامەزراوە  بەرپرسی  منداڵەکانیان  هەنووکە 
و ناوەندە جیاوازەکانی ئە ڕێژیمەن، بووەتە 
دیاردەیەکی بەرباڵو و گرێدراویی بنەماڵەی 
ســـەران و بــەڕێــوەبــەرانــی ڕێــژیــم و گشت 
دارایـــی  گەندەڵیی  تــەنــانــەت  ئــاخــونــدەکــان. 
ئەخالقی  کۆمەاڵیەتی،  ئــابــووری،  ماڵی،  و 
سیستەمێکی  بـــووەتـــە  ــک  جــۆرێ ــە  ب  ... و 
بە  ــاوی  ن دەکـــرێ  کــە  خۆیاندا  لەنێو  ڕەوا 

ڕێکخراوەیی بوونی گەندەڵی پێ بڵێین.
بارودۆخێک  بە  سیستەماتیک  گەندەڵیی 
دەگــوتــرێ کــە مــانــەوەی ڕێژیمە ســەرەڕۆ 
گرێ  گەندەڵییانەوە  بــەو  دیکتاتۆرەکان  و 
درابێتن و وەها دۆخێکیش لە ڕێکخراوەکان، 
ــەکــە  ــســوکــەوت ــی هــەڵ ــۆرمـ یـــاســـاکـــان و نـ
کە  ئاستێک  دەگــاتــە  کۆمەاڵیەتییەکانیان 
دزی،  ــەوەی  ــوونـ ــاڵوبـ بـ و  ــوون  ــراب ــاشــک ئ
بەرتیل خۆریی  دارایــی،  و  ماڵی  کەڵکاژۆی 
وەزیرەکان و بەرپرسانی تری ئەو ڕێژیمە 

ــاری  ــۆک ــەوان ه ــ ــان هـــەر ئـ ــاکـ کـــە ســـەرەتـ
سەقامگیربوون و پنج داکووتانی ئەم ڕێژیمە 
بوون. ئەزموونی هەموو سەرهەڵدانەکان و 
نەزۆکی  تەنانەت هەوڵی  و  ناڕەزایەتییەکان 
پێمان  سیستەمدا،  لــەو  ڕێفۆرمخوازانیش 
دەڵێ ئەو کەچە "داکۆکیکارانەی مافی خەڵک" 
لە جۆرەکان هۆکاری  هێشتاش بە جۆرێک 
مانەوەی ئەم ڕێژیمەن و لە کاتی تەنگانەدا 

بە هانای ڕێژیمەوە دەچنەوە.
زۆرن  تاقیکراوەی  هۆکارێکی  و  فاکت 
هەن کە هۆکاری دەسەاڵت بەدەستەوەگرتن 
یەكێک  بــەاڵم  دیکتاتۆرەکانن.  مــانــەوەی  و 
کــارەســاتــبــارتــریــن چەشنی شــرۆڤــە و  لــە 
وەرددانــــــەوەی دیــکــتــاتــۆرەکــان ڕوتـــووش 
لەسەر  ئێفێکت دانان  و  دیــاردەکــان  کردنی 
نــێــوەرۆک نــاســیــی دژایــەتــی کــردنــەکــانــە. 
دیاردەیەک کە ئەگەرچی ئەم ڕۆژانە خەڵکی 
ــرەوەری دەکــێــشــن،  ــوێـ ــۆ نــانــی وشــکــی کـ ب
ڕێژیم  ڕەشــبــووی  جەستەی  دە  هێشتاش 
ئەو  دەسوێن.  خەڵکی  سەرهەڵدانەکانی  و 
دژەخەڵکییە،  و  نادیموکراتیک  وێــژمــانــە 
و  نێوخۆ  لە  زۆری  تریبونێکی  ئەگەرچی 
دوو  هــەیــە،  واڵت  دەرەوەی  بەتایبەتیش 

ئاکامی دیار و هەست پێکراوی هەبووە:
لەسەر  بــووە  سنگێک  هەمیشە  یــەکــەم، 
ــکــی  ــەر چـــەشـــنـــە شــۆڕشــێ ــ ــتـــەی هـ جـــەسـ
ناڕاستەوخۆ  و  ئارمانخوازنە  و  ڕادیــکــاڵ 
و  کۆست  هەموو  لە  ڕێژیمیشە  هاوبەشی 

هیچ  و  دەبێتەوە  ئاسایی  ڕاگەیاندنەکاندا  لە 
بایەخێکی پێ نادرێ.

ــاوان وەکـــــوو؛ کــوشــتــن،  ــ جـــۆرەکـــانـــی تـ
دزی کـــردن،  بارمتەگرتن،  و  مــرۆڤ دزیــن 
ــەوەی پـــارە،  ــردن ــی ک کــاڵولــەســەرنــان، ســپ
فرۆشتن و بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان، 
ــی  ــان ــانــی جــۆرەک ــن ــەکــارهــێ ــن و ب ــرۆشــت ف
نەوت  قاچاخی  و  هۆشبەرەکان  خواردنەوە 
ئێراندا  لە  کە  تر  تاوانی  و  ــاردە  دی زۆر  و 
ئاسایی بوونەتەنەوە و تاوانبار و تاوانکاران 
زیاتر  ڕۆژ  دوای  لە  ڕۆژ  دەبــن،  تووشیان 

پەرەیان پێ دەدرێ.
ســزادانــی  و  لێپرسینەوە  یــاســای  بەپێی 
ئیسالمی کە لە ئێراندا باوە، ئەو خااڵنەی کە 
ئاماژەیان پێ کرا، بە تاوان ئەژمار دەکرێن و 
دەبێت تاوانباران و تاوانکارانیان سزا بدرێن. 
بەڕێوەبەرانی  یاساگەلە  جــۆرە  ئــەو  بــەاڵم 
ــان، مندااڵنی  ــرەک بــەرپــرســان، وەزی ڕێــژیــم، 
بەرپرسان و سەرانی ئە ڕێژیمە یان هەمان 
ئاغازادەکان ناگرێتەوە کە هەموو سامان و 
بەتااڵن  ئێرانیان  خەڵکانی  داهاتی  و  دارایی 
بردوە و بەکردەوە دەبینین ئەوان لە هەموو 

سزا و لێپرسینەوەیەک پارێزراون.
لە  بەرپرسانی  گەندەڵیی  و  دزی کـــردن 
سەرەوە بۆ خوارەوەی ڕێژیم، نەشیاوبوون 
ــان  ــەوەری و دەیـ ــەت ــســت ــی شــای ــوون ــەب ن و 
بەرەو  کۆمەڵگەی  هاوشێوە  تری  هۆکاری 
ڕاکێشاوە  تێکدان  و  ئــاڵــۆزی  و  گــەنــدەڵــی 
لەنێوان  گـــەورە  دابڕانێکی  کــە  دەبینین  و 
و  ئـــاراوە  هاتووەتە  کۆمەڵگەدا  چینەکانی 
دیاردە  و  بێڕەوشتی  و  هەژاری  هاوکاتیش 
باڵی  چــڕوپــڕی  بــە  تــر  کۆمەاڵیەتییەکانی 

بەسەر کۆمەڵگەی ئەو واڵتەدا کێشاوە.
بارودۆخی شپرز و داڕووخاوی ئابووری 
ڕێژیمی  ڕەخنەگرانی  هەر  نەک  ئێراندا  لە 
تووڕە کردوە، بەڵکوو دەنگی لە الیەنگرانی 
ئەم  و  کــردۆتــەوە  بـــەرز  ڕێژیمەشی  ــەو  ئ
کە  ئاستەی  بەو  گەیشتووە  توورەیییانەش 
دەربڕیوە  خۆیانیان  ناڕەزایەتیی  بەئاشکرا 
و لەسەر هەاڵوسان و گرانییەکان ڕێژیمیان 
بــووە"،  گــران  "ترۆمۆبیل  کــردۆتــەوە.  وریــا 
بووە"،  گران  "شیرەمەنی  بــووە"،  گران  "نان 
بووە"،  گران  "ڕۆن  بووە"،  گران  "ماکارونی 
لەم ڕۆژانەدا   ... و  بووە"  "خانووبەرە گران 
ئەم هەوااڵنە هێندە باڵو بوونەتەوە کە ئیتر 

گوێمان بەو جۆرە هەواڵنە ڕاهاتوە.
گرانییەکان  بــارودۆخــی  لە  ڕەخنەگرتن 
"ئیبراهیم  ســەرۆکــکــۆمــاریــی  دەروانــــی  لــە 
بازنەی  لە  تەنیا  کابینەکەیدا  و  ڕەئیسی" 

نەهامەتییەکاندا.
نەهامەتییەکانی  و  قــەیــران  ــەم،  ــ دووهـ

ئابووری.
سەرچەشنی سیاسەتی ئابووری دەوڵەتی 
سێزدەیەم و یەکدەستی خامنەیی کە هاوکات 
نازناوی "دەوڵەتی ئینقالبی، شۆڕشگێڕ"یشی 
بۆ  ــەواوە  ــ تـ گـــەڕانـــەوەیـــەکـــی  دراوە،  ــێ  پ
ئیسالمی"ی  ــووری  ــاب "ئ سەرچەشنەکانی 
ساڵەکانی سەرەتای گەیشتن بە دەسەاڵتیان. 
پرسیارەکە ئەوەیە، ئەرێ دەوڵەتەکانی دیکە 
"ئابووریی  هزرینی  بازنەی  لە  توانیبوویان 
پرسیارە  ئەو  بۆ واڵمی  دەرچن؟  ئیسالمی" 
چاوێک بە بەرنامە و شێوازی بەڕێوەبەری 

دەوڵەتەکانی پێشوودا دەخشێنین.
ــامــەکــانــی ڕێــژیــم لە  ســیــاســەت و بــەرن
ساڵەکانی سەرەتای بە دەسەاڵت گەیشتنی، 
زیاتر  و  پــڕوپــووچ  دروشــمــی  پۆپۆلیستی، 
شەریعەتییەکانی  لــێــکــدانــەوە  کــاریــگــەریــی 
خومەینی بەسەرەوە بوو هەتا تێگەیشتنێکی 
ــە دوای  ــۆی ــووری. هــەرب ــابـ ــە ئـ ــت ل دروســ
"بیناتنان- دروشمی  بە  ڕەفسەنجانی  شەڕ، 
تێفکرینە  شــێــوە  ــەو  ل هێندێک  ســازنــدگــی" 
مــاوەی  لە  ڕەفسەنجانی  کــەوتــەوە.  دوور 
ئـــازادی  سیاسەتی  خــۆیــدا  ســەرکــۆمــاریــی 
واڵت،  دەرەوەی  لە  قــەرزکــردن  ئــابــووری، 
ــی هــــــاوەردە و ئـــازادکـــردنـــی  ــردنـ ــادکـ زیـ
نرخەکانی گرتەبەر. بەاڵم لە دوایین دەوری 
هەڵکشانی  تــووشــی  خــۆیــدا  سەرکۆماریی 

الیەنگرانی ڕەوتە فۆرماڵیتەکەی و بەگشتی 
نەکراوەتەوە،  بەرتەسک  ڕێژیمدا  الیەنگرانی 
کرا،  پێ  ئــامــاژەی  پێشتریش  وەکــوو  هــەر 
ئـــەو ڕەخـــنـــەگـــرانـــەش کـــە لـــە ســـەرەتـــای 
کابینەکەیدا  و  ڕەئیسی  هــاتــنــەســەرکــاری 
گەرەکیان بوو بێدەنگی هەڵبژێرن، ئەوانیشی 
تووڕە کردوە و بارودۆخەکە گەیشتووە بە 
خۆیان  بێدەنگیی  ئەوانیش  ئیتر  کە  ئاستێک 

بشکێنن. 
ــەری  ــن ــوێ ــەدڕەزا بـــادامـــچـــی، ن ــ ــەم ــ ــح ــ م
دەستنیشان کراوی پێشووی ڕێژیم بۆ مجلیس 
بەهۆی  ڕێژیمەکەیان  ڕووخــانــی  ترسی  لە 
دیکە  "چیی  دەڵــێ  ناڕەزایەتییەکان  کڵپەی 
بەرانبەری  چەند  هەڵکشانی  بەرگەی  خەڵک 
نرخەکان ناگرن و ئازاری گرانییەکان لەسەر 
سەر  گەیشتووەتە  خەڵک  زۆری  ڕێژەیەکی 
ناوبراو جەختی لەسەر ئەوەش  ئێسقانیان." 
بەڕێوەبەرانی  و  دەسەاڵتداران  کە؛  کردەوە 
چونکی  بچنەوە،  بەخۆیاندا  ــێ  دەب ڕێــژیــم 
ــەو بــاســانــەی کە  ــارودۆخ و ئ ــ ــەرەڕای ب ســ
هــەیــە،  ئــابــووریــی واڵت  ــی  لــەســەر دۆخــ
کەسانی  هاوردنەسەرکاری  و  دامەزراندن 
دەبێ  و  شەرمەزارییە  ــەزان  ن و  نــاشــارەزا 
لەوەش ئاگادار بن کە ئەم جۆرە کارانەیان 
زیان و خەسارێکی گەورە و قەرەبوونەکراو 

بە کۆمەڵگە دەگەیەنن."
ئەو نوێنەرە دەستنیشان کراوەی پێشووی 
خەڵک  کە  بــەوەی  ئاماژەدان  وێــڕای  ڕێژیم 
حەوت  تاکوو  شەش  قەبووڵکردنی  توانایی 
ــی نرخی  ــوون ــب ــنــدەی هــەڵــکــشــانــی گــران هــی
نییە  پێویستەکانیان  و  سەرەکی  کەرەستە 
و دەبێ لەسەر ئەم بارودۆخە ئاگاداری بە 
ڕێژیمەکەی  بەرپرسانی  بــدرێ،  بەرپرسان 
لە مەترسیی ئەو دۆخە ئاگادار کردۆتەوە و 
دەڵێ ئیبراهیم ڕەئیسی، لە کاتی بانگەشەی 
و  دەدا  خەڵک  بە  بەڵێنی  هەڵبژاردنەکاندا 
مندا  سەرۆک کۆماریی  دەورانــی  لە  ئەیوت؛ 
بەرنامەمان  ئێمە  چونکە  نامێنێ،  گرانییەک 
هەیە و چاودێری و کۆنترۆڵی هەموو شتێک 

دەکەین؛ ئەدی کوا؟"
ڕەئیسی  هاتنەسەرکاری  لە  مانگ  هەشت 
و کابینەکەی تێپەڕ بووە، بەاڵم نرخی شتە 
سەرەتایییەکان و بۆ نموونە نرخی پراید لە 
١٢٨ میلیۆن گەیشتووە بە ٢٠٠ میلیۆن تمەن، 
ئەمە تەنیا نموونەیەکی سادەیە و دەکرێ بە 
زۆر شت و کەرەستەی تر ئاماژە بکرێ کە 

نرخەکانیان زۆرتر هەڵکشاون.
هەر لەم پێوەندییەدا محەممەد مەهاجری، 
بناژۆخوازێکی ڕەخنەگری دەوڵەتی ڕێژیم لە 

ــکــی زۆر  ــەرزێ ق نــەخــتــیــنــەیــی و  ــکــاری،  ــێ ب
و،  بــوو  هــەاڵوســان  واڵت،  دەرەوەی  بــە 
هاوسەنگی  سیاسەتی  کــردە  ڕووی  بۆیە 

ستراکچەرە ئابوورییەکان.  
ــاری خــاتــەمــی،  ــ ــۆم ــ ــەرک دەورانــــــــی ســ
ئەحمەدینژاد و ڕوحانی، هەر خوواڵنەوە لە 
بەڕێوەبەریی  نوشستی  و  شکست  بازنەی 
هەڵە، گەندەڵی، نایەکسانی دابەشینی سامان، 
ــری "بــەیــتــی خــامــنــەیــی" لە  ــات ــبــوونــی زی زاڵ
ڕێگەی پاشکۆکانی وەک ئۆرگانە ئەمنییەتی 
دەست  قۆناغی  بــوو.  پــاســداران  سوپای  و 
لە  ئــابــووری  بــەتــەواوەتــی  بەسەرداگرتنی 
دەگرێتەوە  خامنەیی"ییەوە  "بەیتی  ــەن  الی
ئەحمەدینژاد.  سەرکۆماری  سەردەمی  بۆ 
جێبەجێ کردنی  بیانووی  بە  ئەحمەدینژاد 
بە  کرد  دەستی  تایبەت،  کەرتی  سیاسەتی 
بە  دەوڵــەتــی  پشکی  و  کۆمپانیا  فرۆشتنی 
زیاتر  ئامارەکان  بەگوێرەی  تایبەت.  کەرتی 
هیچ  بەبێ  فرۆشتنانە  ئەو  نەودی  سەدا  لە 
زیادکردن "مزایدە" و تەنانەت نرخەکەشیان 
"بەیتی  بــە  دراون  ــاوچــۆن  چــۆن نــاڕوونــە 

خامنەیی" و سوپای پاسداران.
بە  بــەرلــە  تــا  بــیــانــووی خامنەیی  ئــەگــەر 
ســەرکــۆمــارکــردنــی ڕەئــیــســی، یــەکــدەســت 
دەوڵــەت  نــەبــوونــی  شۆڕشگێڕ  و  نــەبــوون 
ئێستاکە تەواوی سەروەت و سامانی  بوو، 
تەنانەت  و،  ناوە  باخەڵی  تەنگەی  لە  ئێرانی 
ئەگەرچێ  بڕیوە.  خەڵک  لە  وشکیشی  نانی 

الپەڕەی تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تویتێری خۆیدا 
بە بەکارهێنانی هەشتاگی )دەوڵەتی ئیفلیج-
ڕەئیسی!  "بەڕێز  نووسیویەتی:  علیل(  دولت 
ــە بــەڕێــزتــان  ــاڵو، دەمـــهـــەوێ ل ــڕاری سـ ــ وێ
بپرسم چەندە کاتتان پێویستە و دەبێت چە 
بدات  ڕوو  واڵت  ئابووریی  لە  کارەساتێک 
دەوڵەتەکەتان  و  ئێوە  کە  بگەن  تێ  تاکوو 

شیاوی دەسەاڵتداری نین؟".
کەسێکی  بیگدلی،  ڕەحمەتوڵاڵ  هەروەها 
ناسراوی ڕیفۆرمخوازی ڕێژیم، لە الپەڕەی 
ــدا  ــێــری خــۆی ــت ــوی ــی ت ــی ــەت ــەاڵی ــۆم تــــۆڕی ک
پێش  مانگی  چەند  "تــاکــوو  نووسیوەیەتی: 
هێزی سایبێری دەیوت: سێ دانە ماکارونی، 
نە  هێلکە،  دانە  پانزە  نە کەشک،  نە سوویا، 
لێ  لەعنەتت  تمەن!  هــەزار   ٩٦ دەبنە  پەنێر، 
بێت ڕوحانی، لەعنەتت لێ بێت خاتەمی! بەاڵم 
دانە  سێ  کەچی  نەهاتووە  ڕەئسی  هێشتا 
ماکارونیی کردووە بە ١٠٢ هەزار تمەن! ئایا 
دەگەین  ڕەئیسی،  ئینقالبییەی  دەوڵەتی  بەم 

بە ئاستێک کە بە تەڵ ماکارونی بکڕین؟
ئاگادار  ڕاگەیاندنەکاندا  لە  وەکــوو  هــەر 
بووینەوە، ئەوە تەنیا خەڵک نین کە تووڕە و 
ناڕازین و سەبریان نەماوە، بەڵکوو الیەنگرە 
ڕادیکاڵەکانی ڕێژیمیش تووڕەن و ئەوانیش 
خۆیانیان  دەنگی  و  شکاندوە  بێدەنگییان 
دەسنیشان  نوێنەرە  لە  کردووەتەوە،  بەرز 
سیاسەتوانە  تــاکــوو  بــگــرە  کــراوەکــانــەوە 
بناژۆخوازەکان و تەنانەت ئەو مەداحانەیش 
کە بەردەوام لە خزمەتی ڕەئیسیدا بوون و 
پێدا هەڵیاندەوت، دەنگی ناڕەزایەتییان بەرز 

بووەتەوە.
هــاتــنــەســەرکــاری رەئــیــســی، بـــەو شیوە 
نیگابانی  شـــورای  ــەوەی  ــاردانـ کـ و  بــڕیــار 
ــکــراو بــوو و ســـەرەڕای  ڕێــژیــم، چــاوەڕوان
ئەوەی کە ڕەخنەیەکی یەکجار زۆر لەسەر 
ئێران  بەڕێوەبردنی  بۆ  ڕەئیسی  ئیبراهیم 
هــەبــوو، بــەڕیــوەبــردن و دەســەاڵتــداری بە 
کاتی  لــە  ڕەئیسی  هەڵسوکەوتی  شــێــوەی 
بەناو  دەزگــای  لە  ناوبراو  بەرپرسیارەتیی 
ئیتر  ــەاڵم  ب ــوو،  ب ــار  دی ڕێژیمدا  دادوەریـــی 
بڕیار درابوو کە لە پاش حەسەن ڕوحانی، 
ناوبراو  بە  بدرێ  دەوڵــەت  بەرپرسیارەتیی 
بــەاڵم  درا.  پێشی  دەزانــیــن  وەک  هــەر  و 
پـــاش هــاتــنــەســەرکــاری ڕەئــیــســی، هــەمــوو 
خەڵک  بــارودۆخــی  کە  ئاگادارین  الیەکمان 
و  کێشە  چــە  تــووشــی  بەگشتی  ــێــران  ئ و 
دیاردە  و  گەندەڵی  تووشی چە  گرفتگەلێک، 
و کارەساتگەلێک بوون و ڕێژیمیش زیاتر لە 

جاران باوەڕپێنەکراتر و بێ متمانەتر بووە.

و  بنەما  بــۆ  خــامــنــەیــی"دا  "بەیتی  لــە  دەبــێ 
بگەڕێین،  ئێران  ئابووری  داڕمانی  هۆکاری 
بەاڵم بەو مانایە نییە، هۆکاری ناڕەزایەتی و 
ئابووریدا  لە  تەنیا  خەڵکی  سەرهەڵدانەکانی 
کـــورت بــکــەیــنــەوە. نــەتــەوەکــانــی ئــێــران بە 
بــەئــامــانــجــگــرتــنــی خــامــنــەیــی، خـــوازیـــاری 
ــەواوی  ــەت ب و  دێــمــوکــراتــیــک  سیستەمێکی 
کۆماری  جیهانبینی  و  هــزریــن  لــە  جــیــاواز 

ئسیالمیین.
بە کورتی: ئیدیۆلۆژیی کۆماری ئیسالمی 
لێ  هــەمــوو شتێکی  کــە  ســەلــمــانــدوویــەتــی 
دەوەشێتەوە. ئەوان هەرچی لەو جسنەی بوو، 
هەر لە سەرەتای شۆڕشێ ٥٧ ەوە، خستیانە 
ــەکــردەوە  ب و  کتێبەکانەوە  ــەڕەی  ــ الپ نێو 
خۆیان  بەرمەبەستی  ئیدیۆلۆژیی  خزمەتی 
ــەوەی شۆڕشێکی  ل بــەر  ئێستا  بــەاڵم  کــرد. 
شۆڕشگەلێکی  سەرهەڵبدا،  ئێراندا  لە  دیکە 
و  مێدیا  و  پێوەندی  بــواری  لە  جوراوجۆر 
تێگەیشتن و زانیاری لە ئێران ڕووی داوە. 
گشت شەقامەکان، ئەمجارە لەژێر هەنگاوی 
ــدەران و وێــژمــانــێــکــی  ــشــان ــێ پـــتـــەوی خــۆپ
لەسەر  و  ڕوون  ئاسۆیەکی  بــەرەو  ڕووت، 
پێگەیشتوویی و دواڕۆژبینیی خۆیان پێناسە 

کردوونەوە. 

فەریبا ڕەشیدی

ئەییوب شەهابی ڕاد
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ڕێزنامەی دەفتەری سیاسی بۆ فێرگەی سیاسی- نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

نیزامی دەکەینەوە، هەر وەها ڕێز دەگرین  فێرگەی سیاسی –  دامەزراندنی 
لە هەموو ئەو تێکۆشەرانەی حیزب کە وەک بەرپرس، بەڕێوەبەر، مامۆستا 
و کادر و پێرسۆنێلی فێرگە لەو ماوەیەدا خزمەتیان کردوە. بە تایبەتی جێی 
خۆیەتی یادی هەوڵ و زەحمەتی ماندوویی نەناسانە و بەنرخی کاک چەکۆ 
ڕەحیمی بکەینەوە کە لە دانانی بناغەی فێرگە و ئامادەکردنی بۆ جێبەجێکردنی 

چاوەڕوانییە پەروەردەییەکانی حیزب، ڕۆڵێکی کەم وێنەی هەبووە.
دەستخۆشی لە ئێوە بەڕێوەبەران و مامۆستایانی ئێستای ئەو فیرگەیەش 
دەکەین کە بە دڵسۆزی، لێهاتوویی و هەوڵی ماندوویی نەناسانەتان، فێرگەی 
پێگەیاندنی پێشمەرگە لە سەر جێبەجێکردنی ئەرکە بە نرخەکانی بەردەوامە.

پیرۆز بێ ٤٠ ساڵەی دامەزرانی فێرگەی سیاسی- نیزامی.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

بانەمەڕی ١4٠١ی هەتاوی

بۆ بەڕێز بەڕێوەبەریی فێرگەی سیاسی- نیزامی 
)فێرگەی پێگەیاندنی پێشمەرگە(!

لەگەڵ ساڵوی گەرم،
دامەزرانی  سەر  بە  ساڵ   ٤٠ ئەمساڵ،  بەهاری 
دێموکراتدا  حیزبی  نیزامیی  سیاسی-  فێرگەی 
سیاسی-  فێرگەی  ساڵە   ٤٠ مـــاوەی  ــرێ.  ــ ڕادەب
پــەروەردەی  گرنگی  ناوەندێکی  بە  بــووە  نیزامی 
حیزبی  پێشمەرگەکانی  و  فەرماندەران  کادرەکان، 
ڕۆڵێکی  دامـــەزراوە،  ئەم  کوردستان.  دیموکراتی 
تێکۆشەرانی  پێگەیاندنی  لــە  هــەبــووە  گـــەورەی 
تێکۆشانی  بۆ  ئامادەکردنیان  و  دیموکرات  حیزبی 
نیزامی،  ــی ســیــاســی،  ــان ــوارەک ب ــە  ل بــەبــەرهــەمــتــر 
هـــەزاران  هــتــددا.  و  بەڕێوەبەرێتی  تەشکیالتی، 
پێشمەرگە و سەدان کادر و فەرماندەری لێهاتووی 
حیزبی دیموکرات، لە ڕێگای دەورە و بەرنامەکانی 
پسپۆری،  زانست،  لە  سوودیان  فێرگەیەوە،  ئەم 
بەڕێوەبەران،  مامۆستایان،  ڕێنوێنیی  و  ئەزموون 
ــوە و  فــەرمــانــدەران و ڕێــبــەرانــی حیزب وەرگــرت
و  نیزامیی  تەشکیالتی،  توانای سیاسی،  و  ئاگایی 

رەزمیی خۆیان پێ دەوڵەمەند کردوە. 
لە  ــێ  دەزان خۆی  ئەرکی  بە  سیاسی  دەفتەری 
 ، نیزامیدا  ٤٠ سالەی دامەزرانی فێرگەی سیاسی 
بە پێزانینەوە ئاوڕ لە کارنامەی پڕ بەرهەمی ئەو 
ناوەندەی فێرکردن و پێگەیاندن لە حیزبی دیموکراتدا 
بداتەوە. ئێمە بە ڕێزەوە یادی داهێنەرانی بیرۆکەی 

به ر له  مااڵوایی

و  کچ  ژن،  وێنەی  باڵوبوونەوەی  دوابــەدوای 
نێودەوڵەتیی  فڕۆکەخانەی  لە  قالیباف  زاواکــەی 
بیست  لە  کە  قــورس  و  زۆر  بارێکی  بە  تــاران 
هەروەها  و  کرابوونەوە  جێ  گـــەورەدا  جانتای 
»سیسمونیی  بە  کە  منداڵ  ژووری  کەلوپەلی 
بەرباڵوی  شەپۆلێکی  دەرکرد؛  ناوبانگی  گەیت« 
ڕەخنە و توانج بەرەوڕووی سەرۆکی مەجلیسی 

کۆماری ئیسالمی کران کە تا ئێستاش هەر بەردەوامە.
باسەکە سەرەتا ئەوە بوو کە چۆن دەبێ بنەماڵەی سەرۆکی یەکێک 
لە سێ دەزگای سەرەکیی واڵت بۆ کڕینی کەلوپەلی منداڵ سەردانی 
دا  لەقاویان  مێدیاکان  و  هەواڵدەری  دواتــر  بەاڵم  بکەن،  ئیستانبوڵ 
و  مڵک  و  نەبووە  ئەوەندە  هەر  قالیباف  بنەماڵەی  کڕینی  لیستی  کە 
حاشا  سەرەتا  قالیباف  کە  سروشتییە  بووە.  تێدا  خانووشی  و  ماڵ 
لە  بەشێک  بە  ئەمەی  مەجلیسدا  کۆبوونەوەی  لە  دواتر  و  بکا  لەوە 
پڕۆژەی شکاندنی خۆی دانا. تەنانەت دوای باڵوبوونەوەی بەڵگەنامە 
شارۆچکەی  لە  کە  ئیستانبوڵ  لە  خانووبەرەیە  دوو  ئەو  شوێنی  و 
»سکای لەند« لە گەڕەکی ماسالک بە ناوی محەممەدڕەزا بوحەیرانی 
و محەممەد بوحەیرانی، زاوا و برای زاواکەی کڕدراوە و مێدیاکانی 
تورکیەش پشتڕاستیان کردەوە؛ دیسان قالیباف پێی چەقاند کە خۆی 
و بنەماڵەکەی لە ئاوی شەو پاکترن! ئەو گوتی بەڵگەنامەکان ساختەن 
و باندێکی ئەمنییەتی لەدژی ئەو دروستیان کردوە، هەر ئەو گرووپەی 
زۆر  ڕێژیمیش  پێشووی  سەرۆک کۆماری  ئەحمەدی نژاد،  پێشتر  کە 
جار ئاماژەیان خۆی گوتەنی ئەوەی بن بەڕەیان بۆ دێنێتە سەر بەڕە. 

بەاڵم ڕوونە کە لەوبەری گەندەڵییەکان شتی تریش لە ئارادایە.
چەندفاقێتیی دامودەزگا ئەمنیەتی و بەڕێوەبەری لە ئێراندا فۆڕمی 
ئەم  و  الداوە  ئیسالمی  کۆماری  تەواوەتیی  لە  سیاسیی  حاکمییەتی 
چەکدارەکان  مافیاییە  گرووپە  لەگەڵ  زیاتری  ویکچووییەکی  فۆڕمە 
هەیە تا حکوومەت. ئەو گرووپە ڕکەبەرانەی کە بۆ مانەوەی پتریان 
لە قووچەکی دەسەاڵتدا خوێنی خەڵک لە شووشە دەکەن، سەروەت 
و  کێبرکێی دەســەاڵت  لە  و  دەبــەن  بەتااڵن  و سامانی گشتیی واڵت 
بە  دەدەن  هــەوڵ  و  دەشکێنن  ڕەکەبەرەکانیان  خۆیاندا  ستاتوی 
چۆڵ  پێ  مەیدانیان  ئەخالقییەکانیان  و  ماڵی  گەندەڵییە  لەقاودانی 
بکەن؛ ئەمە سروشتی مافیای حکوومەت لە ئێران و باندە هاوتەریبە 

ئەمنییەتییەکانە لەو ڕێژیمەدا.
لە  یەکێک  ئــێــران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  ئەمنیەتییەکانی  ــدە  ــاوەن ن
یەکەمی  دەیەی  لە  کە  شکاندنە  پــڕۆژەی  ڕێکخراوەییەکانیان  ئەرکە 
دەسەاڵتی  کە  سپێردرا  کەسانێک  بە  ئەرکە  ئــەو  شــۆڕشــدا  دوای 
سیاسی بۆخۆی دواتر بە شاڕالتان و گەندەڵکار ناوی بردن. لەگەڵ 
ئەم  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  و  ئینتێرنێت  هەمەگیریی  و  پەرەسەندن 
و  بەکرێگیراو  مێدیاکارە  شانی  خرایە سەر  بەرپرسایەتییە  و  ئەرک 
دژبەری  و  ڕەخنەگر  کەسانی  کەسایەتیی  شکاندنی  سایبێرییەکان. 
ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  چەندفاقێتیی  بەهۆی  کە  بووە  ئەرکێک  ڕێژیم 

زیان و خەسارەکانی ئەوکی خودییەکانی نێو دەسەاڵتیشی گرت.
هەوڵی پاوانخوازانەی باندە مافیاییەکانی حکوومەت بۆ گرتنە دەستی 
دەستیاندا  لە  جڵەوە  ئەو  مانەوەی  یان  سیاسی  دەسەاڵتی  جڵەوی 
ئابوورییەکانی  سەرچاوە  بەتااڵنبردنی  و  هەڵلووشین  نرخی  بە  کە 
بۆ  لەتاقەت بەدەری  و  سەخت  چارەنووسێکی  هاتوە،  بــەدی  واڵت 
بە  سەرنجدان  بە  کە  بارودۆخێک  هێناوە.  بــەدیــاری  واڵت  خەڵکی 
هیوا  نەک  حکوومەت  نێو  باندەکانی  بەرژەوەندییەکانی  چەندفاقێتیی 
قوڵبوونەوەی  دوورەدیمەنەکانی  بەڵکوو  ناکرێ،  چارەسەرکردنی  بە 
قەیرانەکان لەسەر حسێبی خەڵک پتر خۆی دەنوێنێ. چەند فاقێتییەک 
ڕێکخراوی  دزەکــردنــی  بۆ  ڕێگەی  کە  ئەمنییەتییەکاندا  نــاوەنــدە  لە 
کردوە  ئیسڕائیل خۆش  مووسادی  وەک  دیکەی  واڵتانی  هەواڵگریی 
کە دەرکەوتەکانی ڕوونن: بەتااڵنبردنی بەڵگە و زانیارییە نهێنییەکان، 
نــاوکــی،  زانــســتــی  کــەرتــی  لــە  ڕێــژیــم  گرینگەکانی  مـــۆرە  کوشتنی 
باڵوکردنەوەی بەڵگەنامە و دێکیۆمێنتە هەرە هەستیارە ئەمنیەتییەکان، 

هێرشی وێرانکەر بۆ سەر بنکە سەربازی و ئەتومییەکانی ڕێژیم.
گەرای ئەو پڕۆژەیە کە سەرەتا بە مەبەستی تۆکمەکردنی دەسەاڵت 
و نەهێشتنی کەسی دژبەر داندرا، ئێستا بۆتە هۆکاری کەلێن و دابڕانی 
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر لە قەوارەی حکوومەتدا. تەنانەت هەوڵی دوو 
سەرۆک کۆماری نێو بەرەی ڕێفۆڕمخوازی حکوومەت بۆ پاکسازی و 
کەلێن  بوو.  ئاسنی ساردکوتان  ئەمنیەتییەکانیش  ناوەندە  یەکخستنی 
و کەلەبەرێک کە سەرەتا کاتێک ڕێبەری ڕێژیم بە پشتیوانی کردن لە 
ئیتالعاتی سپا و دامەزراندنی ناوەندێکی ئەمنیەتیی هاوتەریب چرژی 
قەوارەی  ئەو چڕژە سەرلەبەری  ئێستا  ڕێژیم،  پێکهاتەی  نێو  خستە 

دەسەاڵتی ڕێژیمی داگرتوە. 
سێبەر،  دەوڵــەتــی  هاوتەریبەکان،  و  ڕکەبەر  ئەمنیەتییە  نــاوەنــدە 
لە  قەیرانەکان  کە  کردوە  وای  پەردە  پشتی  جێبەجێکاری  دەسەاڵتی 
ئێران و تەنانەت لە چوارچێوەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی پتر و 
ژیانی  هەم  کە  بارودۆخێک  بن.  چارەسەرنەکراو  و  پەرەسەندووتر 
هەم  گرتوە،  بەئامانج  خەڵکی  کۆمەاڵیەتیی  ئەمنییەتی  و  ئابووری 

زەبرێکی قورسیشی لە پێکهاتەی خودی دەسەاڵت داوە.

شکاندن یان لەقاودان

شەهریار تەهماسبی

چەند دیمەنێکی ڕێوڕەسمی یادی ٤٠ ساڵەی دامەزرانی فێرگەی پێگەیاندنی حیزب
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