سمیناری یادی شەهیدانی میکونوس لە  ٢٤ساڵەی تیرۆری بێرلیندا
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی ٢٦ی خەرمانان،
ساڵڕۆژی تیرۆری دوکتور سادق شهرهفکهندی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و هاوڕێیانی لە بێرلین
بە دەستی تیرۆرسیتەکانی کۆماری ئیسالمی ،سمینارێکی
پێکهێنا.
لەو سمینارە کە بەیانیی رۆژی پێنجشەممە٢٥ ،ی خەرمانان
لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات و بە بەشداریی
سەدان کەس لە کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات گیرا،
ل2
کاک برایم زێوەیی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی...

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
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کاک خالید عەزیزی لە رێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی شەهیدان ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانیدا:

پێشمهرگه له کوردستان خاوهن ماڵه
سزای ئیعدام؛ کەم کردنەوەی
تاوان یان پەرەپێدانی!

د .شەرەفکەندی
رێبەرێکی
بەشەخسییەت

عومهر باڵهکی

ل4

سمایل شهرهفی
شەهید دوکتور قاسملوو:
هیچ نێعمەتێک لــە جیهاندا لە
ئازادی بەنرختر نیە .ئازادی کەرامەت
و «شەخسییەت» دەدا بە ئینسان و
رێگە نادا بکرێ بە مۆرە.
شەهید دوکتور شەرەفکەندی:
دوکتور قاسملوو دەیهەویست خەڵکی
کوردستان لە رێگای وەدەستهێنانی
مافەکانیانەوە پێش هەموو شتێک
هەست بە «شەخسییەت»ی ئینسانیی
خۆیان بکەن.
***
هــەس ـتپــێــکــردنــی مــرۆڤــی کــــورد بە
«شەخسییەت»ی ئینسانی و نەتەوەیی
خــۆی ،بناغەی هــەرە ئەساسیی خەبات
و تــێــکــۆشــانــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستانە .هــەر وەک لە خوێندنەوە
و ق ــس ــەی رێـــبـــەرانـــی ئــــەم حــیــزبــەدا
دەردەکــــــەوێ ،ئــامــانــج لــە هــەوڵــدان بۆ
دەستەبەرکردنی «ئــــازادی» و «مافە
نەتەوایەتییەکان» ،هەمووی بۆ گەیشتن
بە «شەخسییەت»ە .شەخسییەتێک کە
مرۆڤی کــورد تەنیا لە رێگای گەیشتن
بە «ئازادی» و «دەستەبەرکردنی مافە
نەتەوایەتییەکان»ییهو ه دەتــوانــێ پێی
بگات.
ئــیــنــســانــی کــــورد ب ــۆ گــەیــشــتــن بــەم
پلە لــە س ــەرف ــرازی و هــەســتــکــردن بە
سەربەستی ،بە درێژایی مێژوو لە جووڵە
و بزووتندا بووە و لە کۆتاییدا حیزبی
دێــمــوکــرات بــۆ یەکەمجار بەشێک لەم
جووڵە و بزووتنانە لە چوارچێوەیەکی
فکری -تەشکیالتیدا رێک دەخات و بۆ
وەدەستهێنانی کەسایەتیی مرۆڤی کورد
درێژە بەم کاروانە دەدات.
***
دوکتور ســادق شەرەفکەندی یەکێک
لەو رێبەرانەی حیزب بووە کە نەتەنیا
وەک سکرتێری ئەم حیزبە و بەتەنیا لە
سەردەمی کەسی یەکهمیدا لە حیزبدا،
بەڵکوو چ ئــەو کاتانەی لە دەزگاکانی
راگەیاندنی حیزبدا کاری کردوە و چ ئەو
کاتانەی وەک جێگری رێبەری شەهید
دوکتور قاسملوو ،ئەرکی دیکەشی لە
سەر شان بــووە ،هەمیشە دڵەڕاوکێ و
دەغدەغەی ئەم «بوون بە شەخسییەتەی
ئینسانی کورد»ی لەگەڵ خۆێدا گێڕاوە.
ل ــە ســـەردەمـــانـــێـــکدا ک ــە تــئــورییــە
هــــاوردەکــــانــــی چـــەپـــی ســونــنــەتــی و
«ئــۆمــانــیــزمــی بـــــەدرۆ» خــەریــک بــوو
سێبەریان...
ل3

کاریگەریی بڕیاری دادگای
میکونوس لەسەر گۆڕینی
سیاسەتی کۆماری ئیسالمی

عەلی بداغی

حیزبی دێموکراتی کوردستان بە
بۆنەی شەهیدبوونی ئازاد ئاڵی و ئەمیر
نستانی کە لە تێکهەڵچوونەکەی رۆژی
سێشەممە١٦ ،ی خەرمانان لە ناوچەی
سەردەشت لەگەڵ هێزەکانی کۆماری
ئیسالمیدا چوونە کاروانی نەمرانەوە،
رێوڕەسمێکی پێکهێنا.
لەو رێوڕەسمەدا کە ئێوارەی
رۆژی پێنجشەممە١٨ ،ی خەرمانان
بە بەشداریی زیاتر لە  ١٠٠٠کەس
لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بەڕێوەچوو ،لە
نیزیکەوە لەگەڵ کەسوکاری شەهیدانی
تازەی حیزب هاوخەمی کرا و یاد و
بیرەوەریی ئەو شەهیدانە بەرز راگیرا.

لەو رێوڕەسمەدا کە بە خوێندنەوەی
سروودی «ئەی شەهیدان» دەستی
پێکرد ،کاک خالید عەزیزی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
وتارێکی پێشکێش کرد و لە سەرەتای
قسەکانیدا بە ئاماژە بە مێژووی
حیزبی
قوربانیدانی
دێموکراتی
کوردستان و کاروانی دوور و
درێژی شەهیدانی حیزب گوتی :هەر
وەک رێبەرانی شەهید و لە سەروو
هەموویانەوە پێشەوا قازی محەممەد
هیوای دەخواست کە ئێمە بە شێوەیەکی
دیموکراتیک و بێ خوێنڕشتن و
خوێنڕژان بە مافەکانمان بگەین ،ئێستاش
من ئارەزوو دەکەم هەرگیز شەهیدمان

نەبێ ،بەاڵم کاروانی خەبات و تێکۆشانی
ئێمە بۆ جێخستنی مافەکانمان و شەڕ
و کێشەمان لەگەڵ رێژیمێکی دڕندەی
وەک کۆماری ئیسالمییە و بەداخەوە
رەنگبێ لە داهاتووشدا ئەو کاروانە
درێژەی هەبێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە درێژەی قسەکانیدا
گوتی :رێگای شەهیدان ئازاد ئاڵی و
ئەمیر نستانی درێژەی دەبێ ،بەاڵم
رێبوارانی ڕێگای ئەو دوو شەهیدە
تازەیەمان هەر هاوسەنگەرانیان لە نێو
حیزبی دێموکرات نین کە جموجۆڵی
نیزامییان دەبێ یان لە نێوخۆی واڵتدا
حزووریان دەبێ و...
ل2

ل6

ئێران ،ئۆپۆزیسیۆنی سیستمی
نێونهتهوهیی

حەسەن شێخانی

ل6

راپۆرتێك لە كۆبوونەوەی نهێنیی بەسیجی ورمێ لە پێوەندی لەگەڵ چاالكییەكانی پێشمەرگە
كۆبوونەوەی نهێنیی بەسیجی ورمێ بە بەشداریی
بەخشداری سیلوانا لە پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتی
بەرەنگاربوونە لەگەڵ هێزی پێشمەرگە گیرا.
بەپێی راپۆرتی ناوەندی دێموكراسی و مافی مرۆڤ
لە كوردستان ،لە ماوەی چەند رۆژی رابردوودا
دووهەمین كۆبوونەوەی نهێنیی فەرماندەكانی بەسیج
لە ناوچە سنوورییەكانی ورمێ بە بەشداریی رێباز
میرزایی ،بەخشداری سیلوانا لە پێوەندی لەگەڵ
چۆنیەتیی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هێزی پێشمەرگە
بەڕێوەچووە.
ئەم كۆبوونەوەیە لە پایەگای بەسیجی گوندی دزەی
مەڕگەوەڕی ورمێ بەڕێوەچووە و لەم كۆبوونەوەیەدا
ئەردۆغان تورکیە بەرەو کوێ
رەکێش دەکا!
رەزا محەممەدئەمینی
«ئـــەو کــوودتــایــە دیــاریــی خـــودا ب ــوو».
ئەوە رستە بەناوبانگەکەی سەرۆککوماری
تورکیە ،رەجەب تەیب ئەردۆغانە...
ل7

سەرهەنگی پاسدار عەلی حەجازی فەرد ،فەرماندەی
ناحیەی موقاومەتی بەسیجی سپای ورمێ رایگەیاندوە
تا ئەو جێیەی دەكرێ ،دەبێ لە ئاشكراكردنی ئاماری
ورد و دەقیقی كوژراوانی سپا و بەسیج خۆ بپارێزن و
بۆ پاراستنی بایەخەكانی شۆرشی ئیسالمی ،تەنگ بە
حیزبە كوردییەكان هەڵچنن.
سەرچاوەیەكی باوەڕ پێكراو لەم كۆبوونەوەیەدا كە
پێویست ناكا ناوی ئاشكرا بكرێ گوتی :بڕیار دراوە
بەشێك لە زەوییەكانی بازاڕی حەوتووانەی دەزەی
مەرگەوەڕ بە بەسیجییەكان بدرێ و قەرارە بیكەنە
ئەنباری تەقەمەنی .هەروەها کۆبوونەوەکە رێباز
میرزایی بەخشداری سیلوانای ئەركدار كردوە كە بۆ

نیشتمانی بە مین چێندراو
تاهیر قاسمی

وەرگرتنی رەزایەتنامە لە دێهیاری دزەی مەڕگەوەڕ،
كۆبوونەوەیەك بۆ پیاو ماقواڵن ،ردێن سپی و
شووڕای ئەم گوندە پێك بێنێ .
حەجازی فەرد لەم كۆبوونەوەیەدا پێداگریی لەسەر
ئەمە كردەوە كە ئەگەر هێزی پێشمەرگەی حیزبە
كوردییەكان لە ناوچە كوردنشینەكان عەمەلیاتێک
بکەن ،دەبێ لە پێش هەموو شتێكدا ئینترنێتی ئەو
ناوچەیە هەڵبڕن ،یان بە شێوەیەك فیلتێر بكرێ تا
هەواڵەكان باڵو نەبنەوە .موخابراتی گوندی دزەی
مەرگەوەڕ بە هاوئاهەنگی لەگەڵ ناحیەی موقاومەتی
بەسیجی ورمێ ،یەكی دیكە لە بەشەكانی پیالن دژی
هەر چەشنە جووڵەیەكی هێزی پێشمەرگە دەبێ.

دەسەاڵتی کاریزماتیک
رەسووڵ سێلەکە

چــەمــکــی دەســـــەاڵت لــە ســێ روانــگــەی
لــە مــــاوەی رۆژانـــــی رابــــــردوودا،
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی ســەرەکـییــەوە پێناسە دەک ــرێ ،روانگەی
«زاتگەرا» کە دەسەاڵت وەکوو...
کوردستان لە درێژەی خەبات و...
ل8
ل7

جەمسەرەکان ،دەسەاڵت و
دابەشکردنی هێز لە ئاستی
نێودەوڵەتیدا
عەزیز شێخانی

ســیــســتــم و قـــــــەوارە ،چــۆنــیــەتــی
دابەشکران و کۆبوونەوەی دەسەاڵت
و هێز لە نێوان زلهێز و...
ل9
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هەواڵو راپۆرت

سمیناری یادی شەهیدانی میکونوس
له  ٢٤ساڵەی تیرۆری بێرلیندا

حیزب باسی لە نەخش و رۆڵی دوکتور سادق شهرهفکهندی لە بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتدا
کرد و ،کاک عەلی بداغی ،ئەندامی راویژکاری کۆمیتەی ناوەندی باسی لە کاریگەریی بڕیاری دادگای
میکونوس لە سەر گۆڕانکاری لە سیاسەتی دەرەوەی ئێران و گۆڕانکارییەکان لە حاکمییەت لە نێوخۆی
واڵتدا کرد.
ئەو سمینارە بە سروودی نەتەوایەتیی «ئەی رەقیب» دەستی پێکرد و لە الیەن سامان فەقێنەبی،
بەڕێوەبەری سمینارەکەوە باسێک لە کەسایەتیی دوکتور شهرهفکهندی و شوێن و پێگەی ئەو شەهیدە
لە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستانی کرد.
لە یەکەم برگەی سەرەکیی سمینارەکەدا کاک برایم زێوەیی باسەکەی بە پێناسهیهک له کهسایهتیی
فرەرەهەندی دوکتور سەعید شهرهفکهندی دەست پێکرد و تیشکی خستە سەر تایبهتمهندییه بهرچاوهکانی
دوکتۆر سەعید ل ه نێو ریزهکانی حیزب و به تایبهت لە ئاستی ریبهرایهتی حیزبی دێمۆکراتدا.
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا بۆچوون و روانگ ه
جۆراوجۆرهکانی دوکتور سەعید شهرهفکهندیی ل ه بوارەکانی وهک؛ دیفاعی شێلگیران ه ل ه حهقانییهتی

جواڵنهوی کور د و خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه رێگای نووسین و باڵوکردنهوه؛ پێداگری
له سەر پێویستیی تهشکیالت و فاکتهری بەشداریی کۆمهاڵنی خهڵک ل ه سەرخەستنی تێکۆشانی حیزب
و جواڵنهو ه و ،هەروەها خهتدان لە مەیدانی خەبات و ئهرکدار کردنی خهڵک و دەستنیشان کردنی ب ه
پرسایهتیی سهرشانیان ل ه ئاست جواڵنهوهدا شی کردەوە.
باسێک لە بنەما فیکرییەکانی دوکتور سادق شهرهفکهندی لە پێوەندی لەگەڵ چەب و خەباتی نەتەوایەتی
و هەروەها نەخشی شەهید دوکتور شهرهفکهندی لە ئیدارەی و بەڕێوەبەریی حیزب و بڕیارەکانی حیزب
و ،هەروەها پێداگری و سووربوونی دوکتور سەعید ل ه پرسهکانی عهداڵهتی کۆمهاڵیهتی ،ئازادی و
دێمۆکراسی چەند تەوەری دیکەی باسەکەی کاک برایم زێوەیی بوون.
پەنێلگێڕی دووهەمی سمینارەکە کاک عەلی بداغی بوو کە باسی لە کاریگەریی بڕیاری دادگای
میکونوس لە سەر راگرتنی ماشێنی تیرۆری کۆماری ئیسالمی لە ئورووپا و هەروەها کاریگەریی لە سەر
گۆڕانکارییە سیاسییەکان لە نێوخۆی واڵتدا کرد کە هاتنەسەر کاری ئیسالحتەڵەبەکانی لێکەوتەوە.
ئەو بە ئاماژە بەوەی کە لە دنیای هاوچەرخی ئێمەدا تیرۆر بە شتێکی دژەبایەخ سەیر دەکرێ و نیزامی
سیاسیی خەڵکی و دێموکراتیک زۆر بە دەگمەن پەنا بۆ تیرۆر دێنن ،تیشکی خستە سەر کارنامەی دوور
و درێژی تیرۆریستیی کۆماری ئیسالمی لە تیرۆری نەیارانی لە دەرەوەی واڵت و نێوخۆی واڵتڕا بگرە،
هەتا پشتیوانی لە گرووپە تیرۆریستییەکانی جیهان.
ئەندامی راوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا لە سەر هۆکاری پەنابردنی
کۆماری ئیسالمی بۆ تیرۆر گوتی  :الی رێبەرانی کۆماری ئیسالمی تیرۆری دژبەران کارێکی پیرۆزە،
ئەوان هەموو کاتێک باوەڕیان بەوە بووە کە هەموو دەنگە دژەکان دەبێ کپ بکرێن ،هەموو حیزبە
بەرهەڵستکارەکان لە سەریان بدرێ و هەموو ئەو کەسانەی بە ملۆزم دادەنرێن دەبێ لێیان بدرێ .ئەوە
بوو کە لە نیوخۆی واڵت بە قەتڵە زنجیرەییەکان و لە دەرەوەی واڵتیش لە رێگای کۆماندۆکانی تیرۆرەوە
نیزیک بە  ٥٠٠کەس لە چاالکانی سیاسییان تیرۆر کرد.
کاک عەلی بداغی دوایە کۆمەڵێک فاکتی هێناویەوە کە بەو هۆیانە کۆماری ئیسالمیی ئێران بە پشتیوانی
سەرەکیی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی دەناسرێ.
بەڕێزیان دواتر باسی لەوە کرد کە بڕیاری دادگای میکونوس ،یان بە واتایەکی دی خوێنی شەهید
دوکتور شهرهفکهندی و هاوڕێیانی بوو بە نوختەی گۆڕان لە سیاسەتی کۆماری ئیسالمی ،هەم سیاسەتی
دەرەوەی ،هەم ئاڵوگۆڕ لە دەوڵەت لە نێوخۆی واڵت .چونکی رێژیمی ناچار کرد گۆڕان بە سەر
سیاسەتی دەرەوەی خۆیدا بێنێ و لە نێوخۆی واڵتیش بۆ تێپەڕین لە قەیرانی میکونوس رێگای دا
ئیسالحتەڵەبەکان بێنە سەر کار.

کۆمیتەی فینالندی حیزبی دێموکرات
بە بۆنەی ٢٦ی خەرمانان سمینارێکی بەڕێوەبرد
کۆمیتەی فینالندی حیزبی دیموکراتی کوردستان
لە  ٢٤ساڵەی تیرۆری میکونوسدا کۆڕیادێکی بۆ
باس لە سەر تیرۆری دوکتور شەڕەفکەندی و
هەروەها رێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی شەهیدان
ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی پێکهێنا.
ئەو کۆڕیادە کە رۆژی شەممە٢٧ ،ی خەرمانان
لە شاری تۆرکۆ بەڕێوەچوو ،بە سروودی ئەی
شەهیدان و راگرتنی دەقیقەیەک بێدەنگی بۆ
رێزلێنان لە شەهیدانی حیزب دەستی پێکرد.
لە سەرەتای ئەم کۆڕیادەدا سەید خدر
میرسەیدی ،ئەندامی بەرێوەبەریی کومیتەی
فینالندی حیزبی دێموکرات باسێکی لەو رۆژە
مێژووییە و نێوەرۆکی کۆڕیادەکە پێشکێش کرد
و شەهێن زادئەحمەد ،باسی لە ژیان و خەباتی
شەهیدان ئازاد ئالی و ئەمیر نەستانی کرد و
ژیاننامەی نوێترین شەهیدانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی خوێندەوە.
لە تەوەری دووهەمی کۆڕیادەکەدا ،خاتوو
گواڵڵە شەرەفکەندی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە باسەکەی بۆ
خوێندنەوەیەک بۆ تیرۆری میکونوس تەرخان
کردبوو ،باسی لە نیاز و مەبەستەکانی کۆماری
ئیسالمی لە تیرۆری دوکتور شەڕەفکەندی کرد.
چۆنیەتیی سەرکەوتنی پیالنی تیرۆری دوکتور
شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی لە ریستورانی
میکونوس ،باس لە چۆنیەتیی پێکهاتنی دادگای
میکونوس ،بڕیارەکانی ئەو دادگایە و کاریگەریی
لەسەر سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی چەند
تەوەرێکی دیکەی باسەکەی خاتوو گواڵڵە

شەڕەفکەندی بوون.
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا باسی
لە کەسایەتیی فرەڕەهەندیی دوکتور سادق
شەڕەفکەندی کرد و لەسەر تایبەتمەندییە بەرزە
ئینسانییەکانی دوکتور سادق و بنەما فیکرییەکانی
بۆ بەشداران دوا.
لە برگەیەکی دیکەی ئەو کۆڕیادەدا کەریم
فەرخەپوور و نزار کوێستانی شێعر و پەخشانیان
خوێندەوە و سەید ئەحمەد حوسێنی بە گێرانەوەی
ئەزموونی خۆی لە کارکردن لەگەڵ شەهید دوکتور
سادق شەرەفکەندی ،کۆڕیادەکەی دەوڵەمەندتر
کرد.
کۆتایی کۆریادەکە تەرخان کرا بۆ پرسیار و
سەرنجی بەشداران لەسەر ئەو باسانە کە لە الیەن
خاتوو گواڵلە شەرەفکەندییەوە والمی پرسیاری
بەشداران درایەوە.

درێژەی

ژماره688:

رۆژنامەی

رێوڕەسمی پرسە و سەرەخۆشیی شەهیدان ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی

شەهید دەبن ،رێبوارانی ئەو شەهیدانە لە نێو هەموو چین
و توێژەکانی کۆمەڵگای کوردستان دان ،هەموو ئەوانەی
رۆژانە لە نێوخۆی واڵت خەبات و چاالکیی مەدەنی
دەکەن و مل بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران دانانەوێنن ،لە
زیندانەکاندا لە بەرامبەر فشار و ئەشکەنجەدا خۆڕاگرن
و سەربەرزانە بەرگری لە حیزبەکەی پێشوا و ماف و
داوای نەتەوەکەیان دەکەن ،هەموو ئەو تێکۆشەرانەی
واڵت کە هەوڵ دەدەن لە دەرفەتەکان کەلک وەربگرن
و لە کۆماری ئیسالمی قەبووڵ نەکەن؛ هەموو ئەوانە
رێبوارانی رێگای ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی و شەهیدانی
دیکەی کوردستانن.
کاک خالید عەزیزی گوتی خەباتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان فرەچەشن و فرەرەهەندە ،ئێمە دەتوانین
پێکەوە بە چاالکیی پێشمەرگانەمان تێکەڵ بە چاالکیی
مەدەنی و رێکخراوەیی لە نێوخۆی واڵت لەگەڵ ئەو
تێکۆشەرانەی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا دەبنە دەنگی
خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان؛ بە هەموومان کاروانی
خەباتمان بەهێزتر بکەین و بە کۆماری ئیسالمیی ئێران
بڵێین هەتا زوڵم لە دژی ئێمە مابێ خەباتی ئێمەش
بەردەوامە.
بەڕێزیان گوتی دەتوانین بە هاوکاری و هاوپێوەندیی
هەموومان زیانەکانی ئەو تێچووە کەم بکەینەوە و هەموو
ئەوانە بکەین بە ورەیەکی لە بننەهاتوو لە خەباتێکی
جەماوەرێی بەهێز لە نێوخۆی واڵت ،بۆ ئەوەی لە
نێوخۆی واڵتدا کۆماری ئیسالمی بەچۆکدا بێنین.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا پەڕژایە سەر
چەواشەکارییەکانی کۆماری ئیسالمی و ئەو ناو و
ناتۆرانەی لە بزووتنەوەی کورد و حیزبی دێموکراتی
دەدەن .کاک خالید عەزیزی گوتی دەمێک ساڵە کۆماری
ئیسالمیی ئێران دەیەوێ خەڵک و حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە یەک داببرێ ،بەاڵم کاتێ دەبینێ خەڵکی
کوردستان هەموو کاتێ پێشمەرگەیان دەوێ و
پێشمەرگەش بەبێ خەڵکەکەی ناژی ،هەوڵی داوە خەباتی
کورد و حیزبی دێموکرات چەواشە بکا.
کاک خالید عەزیزی گوتی رێژیم لە زوودا حیزبی
دێموکراتی سەر بە ئەمریکا و سەر بە رۆژاوا دەناساند،
ئێستاش کە پێشمەرگەکانی دێموکرات بە حزووری
خۆیان لە نێو خەڵکدا کۆماری ئیسالمییان نیگەران
کردوە و هیوا و هۆمێدیان لە دڵی خەڵک هاویشتۆتەوە،
تۆمەتی بەسراوەیی بە عەڕەبستان و ئێرە و ئەوێمان
لێدەدا.
بەڕێزیان لە درێژەدا گوتی هۆی سەرەکیی خەبات و
حزووری پێشمەرگە لە نێوخۆی واڵت راست کۆماری
ئیسالمییە ،نەک عەڕەبستان و ئەمریکا و ئیسڕائیل .ئەوە
کۆماری ئیسالمییە کە بارودۆخێک پێکدێنێ کە خەڵک
خەبات و تێکۆشانیان هەبێ و تێچووی قورسی چاالکیی
بە دژی ئەو رێژیمە بدەن ،نەک دەوڵەتانی دەرەوە.
خەباتی کورد لە ئێران بۆ مافەکانی و تێکۆشانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان مێژوویەکی  ٧١ساڵەی هەیە و
ئەو رۆژەی کە حیزبی دێموکرات دامەزرا هەندێ لەو
واڵتانەی ناوچە هەر بوونیشیان نەبوو ،بۆیە مێژووی
حیزبی دێموکرات ،نفووزی ئەو حیزبە و جێگە و پێگەی

لە کۆمەلگای جیهانیدا هەمیشە بۆ کۆماری ئیسالمی
جێی نیگەرانی بووە.
کاک خالید عەزیزی هەر لەو بەشە لە قسەکانیدا پێی
لە سەر ئەوە داگرتەوە کە هەتا کۆماری ئیسالمیی ئێران
بمێنێ و ئەو سیاسەتانەی لە کوردستان بباتە پێش و
ئێمەی کورد لە مافەکانمان بێبەش بکا و بیهەوێ لە
پەراوێزمان بخا ،خەباتی ئێمە و حزووری پێشمەرگانه و
تێکۆشانی مەدەنیمان دەمێنن و هەموو ئەوانەش لە سەر
کۆماری ئیسالمی دەبن بە ماڵ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا گوتی ئێمە بە پێی
سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە نێو
ئێمەدا بوونەتە بنەما ،بایەخ و باوەڕ؛ بە نیسبەتی هەرێمی
کوردستان هەست بە بەرپرسایەتیی نەتەوەیی دەکەین،
سەرکەوتنی خەبات لێرە و گەیشتنی هەرێی کوردستان
بە لوتکەی جێخستنی مافەکانیان بەشێکە لە پڕۆژە و
بەرنامەی حیزبی دێموکرات و ب ه پێی توانای خۆی کاری
بۆ کردوە و کاری بۆ دەکا ،بۆیە بۆ جارێکی دیکەش
پێداگری دەکەینەوە کە هۆکاری سەرەکیی هەموو
کێشەکان لە نێوخۆی واڵت و لە سنوورەکان کۆماری
ئیسالمییە نەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نە
پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
کاک خالید گوتی :ئەگەر کۆماری ئیسالمی بە دووی
ئەوەدا دەگەڕێ کە ئەو کێشانەی لە سەر نەمێنێ ،تەنیا
رێگای ئەوەیە گوێ بداتە داخوازی کورد لە رۆژهەاڵتی
کوردستان و لەو پێوەندییەدا پڕۆژەکانی حیزبی
دێموکرات ببینێ.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
بەشی کۆتایی قسەکانیدا گوتی :دهمێک ه ئێم ه لهو دهرد ه
کورده دهگهی 
ن له رۆژههاڵتی کوردستان که پێشمهرگ ه
له کهمین دهکهون نهتیجهی هاوکاریی بهشێکی زۆر
کهم لهو کوردانه 
ن ک ه جاسوس و چاو ساغی دوژمنن.
ل ه کوردستان ئهگهر کۆماری ئیسالمی چاو ساغی
نهبێ دڵنیام ئهوان ه ل ه کوردستان بێگانهن .ئێم ه خاوهن
ماڵین ،پێشمهرگ ه خاوهن ماڵن .هیوادارم رۆژههاڵتی
کوردستان کهم ئهو جۆره کهسانه بۆ خۆیهوه ببینێ.
شعوری نهتهوهیی خهڵکی رۆژههاڵتی کوردستان
شیاوی ئهوه نیه ک ه خهڵکی ئاوای تێدا بێ که پێشمهرگ ه
ل ه داو بخهن .دڵنیام به هاوکاری و ههماههنگیی ههموو
الیهنهکان دهتوانین پێالنهکانی دوژمن بهربهرچ بدهینهوه.
سەرکەوتنی دوژمنانی ئێمە ،سەرکەوتنی پڕۆژەکانی
ئەوان لە دژی کورد لە نەبوونی یەکگرتوویی و یەکڕیزیی
نێوماڵی کورد و هەروەها نێوان الیەنە سیاسییەکانی
کوردە .بۆیە دڵنیام ئێمە حیزبە سیاسییەکان ئەگەر
هەماهەنگی و هاودەنگی و هاوخەباتیمان لەگەڵ یەکتر
هەبێ ،دەتوانین ئادرەسێکی بەهێز لە پرسی کورد لە
ئێراندا دروست بکەین.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا کاک حەسەن
خۆشکەالم ژیاننامەی شەهیدان ئازاد ئاڵی و ئەمیر
نستانیی خوێندەوە و کاک ئەحمەد قادری ،پێشمەرگەی
شاعیر لە وەسفی پێشمەرگەدا شێعرێکی پێشکێشی
بەشداربووان کرد.

مەولود سوارە :ئێمە ئاگربەستمان لەگەڵ ئێران رانەگەیاندوە
تا بڵێین حەڕەکەتەکانی ئەم دواییانە کاتییە
رۆژنامەی عەرەب کە لە لەندەن دەردەچێ ،لە
راپۆرتێکدا رووماڵی چاالکیی پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکرات لەو ماوەیەی کردوە و دەڵێ گۆپاڵە
ئەستوورەكەی ئێران دژ بە کەمینەی كورد لەو واڵتە
رێگری لە بەردەوامیی عەمەلیاتەکانی پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموکرات نەکردوە.
لەو راپۆرتەدا بە ئاماژە بە شەڕ و تێکهەڵچوونەکەی
ئەم ماوەیەی دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە ناوچەی سەردەشت باس لەوە
کراوە کە ئێران لە هەموو کاتێکدا کە شەڕ و پێکدادان
لە نێوان هێزەکانی خۆی و پێشمەرگەدا روو دەدا،
لە بەرانبەر ژمارەی کوژراو و بریندارەکانی سوپای
پاسداران بێدەنگە دەکا و هەواڵەکان چەواشە دەکا.
رۆژنامەی عەرەب لە زمان مەولود سوارە ،ئەندامی
رێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە نوسیویەتی
کە چاالکیی چەکداریی دژ بە رێژێمی ئێران درێژەی
دەبێ و ئەوەش بەشێکی جیانەکراوەیە لە خەباتی کورد
بۆ وەدەستهێنانی مافەکانیان.
مەولود سوارە دەڵێ :ئێمە وەک گەلی کورد لە
رۆژهەاڵتی لە ژێر دەسەاڵتی رێژێمی ئێراندا لە
هەموو بوارەکانی سیاسی ،ئابووری ،رۆشنبیری و
کۆمەاڵیەتیدا مافەکانمان پشتگوێ خراوە.
ئەندامی رێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەڵێ
لەگەڵ هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی پرسی کورد
لە ئێران کراوەتە پرسێکی ئەمنیەتی ،بۆیە ئێستاش
رێژیم هەڵسوکەوتی چەکداری لەگەڵ پرسی کوردی لە
چارەسەری سیاسیی ئەو پرسە پێ باشترە.
مەولوود سوارە لە درێژەی وتووێژەکە لەگەڵ

ئەو رۆژنامەیە و لە وەاڵمی پرسیارێکی دیکەدا دەڵێ
حکومەتی ئێران پارادۆکس لە هەڵوێستەکانیدا هەیە،
لە کاتێکدا بۆ خۆی سیاسەتی پاکتاوی نەژادی دژی
کەمایەتیەکان پیادە دەکا ،لە الیەکی دیکەشەوە بە
بیانووی بەرگری لە زولملێکراوان دەست لە کاروباری
واڵتانی ناوچەکە وەردەدا.
مەولوود سوارە لە بارەی بەردەوامیی چاالکیی
پێشمەرگانە لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستان دەڵێ:
ئێمە ئاگربەستمان لەگەڵ رێژێمی ئێران رانەگەیاندوە تا
بڵێین کە ئەو جواڵنەوانەی ئەم دواییانە کاتییە .نەخێر،
ئێمە رووبەڕووی سیاسەتەکانی رێژێم بە هەموو
شێوەکانی دەبینەوە و لە بەکارهێنانی هێز تا گەیشتن بە
مافە رەواکانمان بەردەوام دەبین.
شایانی باسە کە رۆژنامەی عەرەب ،یەکەم رۆژنامەی
عەرەبی رۆژانەیە کە لە ساڵی  1977لە لەندەن
دامەزراوە.
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هەواڵو راپۆرت

راگەیەندراوهکانی کۆمیسیۆنی
سیاسی  -نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوچەی سەردەشت کەمینێکی هێزەکانی رێژیمیان تێک شکاند
بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی لە ناوچەی سەردەشتەوە بە کۆمیسیۆنی
سیاسی -نیزامیی حیزب گەیشتوون ،دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کە بە رەواڵی سااڵنی پێشوو لەم ناوچەیە خەریکی
تیكۆشان بوون  ،ئێوارەی دوێنێ ١٦ی خەرمانان(٦ی سێپتامبری )٢٠١٦
لە ناوچەی بوڵفەت لە شوێنێک لە نێوان ئاواییەکانی کانی زەرد ،وەردێ
و گڵکەند لە گەڵ تەڵەی ئینفیجاری و کەمین بەرەوڕوو بوون.
بە دوای تەقینەوەی تەڵە ئینفیجارییەکە کە لە ژمارەیەک مین و
گوللەتۆپ پێک هاتبوو ،هێزەکانی رێژیم لە پێگە نیزامییەکانو ئەو
شوێنانەی پێشتر لێیان جێگیر ببوون ،شوێنی رووداوەکە و مەسیرەکانی
دەورو بەریان دایە بەر دەسڕێژ و تۆپ و خومپارە باران .پێشمەرگەکان
لە مەسیری دوورکەوتنەوە لە شوێنی تەقینەوەکە ،لە هێزەکانی ڕیژیم
وەدەست هاتنو ،بەرپەرچی دەسڕێژو تەقەی ئەوانیان دایەوە.
بە هۆی تەقینەوەی تەڵەی ئینفیجاری ،بە داخێکی گرانەوە ،دوو
پێشمەرگەی بەوەج و لێهاتوو بە ناوەکانی ئازاد ئاڵی خەڵکی گوندی
«دۆڵەگەرم»ی سەردەشت و ئەمیر قادریان ناسراو بە ئەمیر نستانی
خەڵکی «نستان»ی ناوچەی رەبەت ،گیانیان لە دەست دا و چوونە ریزی
کاروانی سەربەرزی شەهیدان .پێشمەرگەکان لە کاتی دوورکەوتنەوە لە
شوێنی رووداوەکە ،کەوتنە ژێر تەعقیب و ئاگربارانی هێزەکانی کۆماری
ئیسالمیو لە گەڵیان تووشی تێکهەڵچوون بوون .لە ژمارەی کوژراو و
برینداری دوژمن لەم تێکهەڵچوونانەدا ،هەتا ئێستا زانیارییەکی روونمان
پێ نەگەیشتوە.
کۆمیسیۆنی سیاسی -نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،وێڕای
بەداخبوون لە شەهیدبوونی دوو رۆڵەی دڵسۆز و ماندوویی نەناس
ی و ئەمیر نستانی ،سەرەخۆشی و هاودەردیی قووڵی خۆی
ئازاد ئاڵ 

ن و خەڵکی ناوچەی سەردەشت
بە بنەماڵەکانیان ،هاوسەنگەرانیا 
رادەگەیەنێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامی
١٧ی خەرمانانی ١٣٩٥
٧ی سێپتامبری٢٠١٦

ت و سوپای پاسداران
وەدرۆخستنەوەی درۆو چەواشەکارییەکانی وەزارەتی ئیتالعا 
بە دوای تێکهەڵچوونی ئێوارەی سێشەممە16 ،ی خهرمانانی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە گەڵ هێزە چەکدارەکانی
رێژیمی کۆماری ئیسالمی لە ناوچەی بوڵفەتی سەردەشت ،ماڵپەرەکانی
سەر بە سوپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعاتی ئەو رێژیمە ،دەستیان
کرد بە باڵوکردنەوەی درۆو چەواشەکاری لە پێوەندی لە گەڵ زیانەکانی
پێشمەرگەکان لەم رووداوە دا .دواجار وەزارەتی ئیتالعات بۆخۆشی
لە راگەیەندراوێکی رەسمیدا ،وێڕای بەستنەوەی جموجۆڵی هێزی
پێشمەرگەی حیزبی ئێمە بە عەرەبستانی سەعوودی و واڵتانی دیکە،
رای گەیاند کە هەموو ئەندامانی «تیمی  ١٢کەسییەکە»ی لە نێوبردوون
و تێکی شکاندوون!
هەر وەک لە راگەیەندراوی کۆمیسیۆنی سیاسیی نیزامیی حیزبی ئێمەدا
هاتبوو ،پێشمەرگەکان دوای کەوتنە نێو کەمین و تەڵەی ئینفیجاریی
هێزەکانی سوپای پاسداران ،لە چەندین شوێنەوە کەوتنە بەر دەسڕێژو
ئاگری چەکی هێزەکانی رێژیم .بەاڵم سەرەڕای شەهیدبوونی دوو کەس
لە هاوڕێیانیان بە هۆی تەقینەوەکە و ،برینداربوونی کەسێکی دیکە ،بە
ن و لە ماوەی نزیک بە  ٢٠دەقیقە
خێرایی لە هێزەکانی رێژیم وەدەست هات 
تەق ە و تێکهەڵچوونی دوو الیەنەدا ،توانیان هەم کەمینەکە تێک بشکێنن
و سەنگە ر و شوێنی دامەزرانی هێزەکانی سوپا بە توندی ئاگرباران
بکەن ،هەم بریندارەکە و ،تەرمی دوو شەهیدەکەش لە شوێنی تەقینەوەکە
دوور بخەنەوە .فیلمی بەشێک لە دیمەنەکانی وەدەستهاتنی قارەمانانەی
پێشمەرگەکان لە هێزی دوژمن ،کە لە الیەن کامێرای تەلەڤیزیۆنی
کوردکاناڵەوە گیراوە ،لە دەستمان دایە .ئەگەر چی ئاگربارانی مەسیری
دوورکەوتنەوەی پێشمەرگەکان بە چەکی قورس بۆ ماوەی چەند سەعات
دواتریش درێژەی هەبوو و هەر وەها رۆژی چوارشەممەش جاش و
پاسدارەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ زەبر وەشاندن لە پێشمەرگەکانی
دێموکرات ،بە ناوچەکە دا باڵو ببوونەوە و تۆپ و خومپارەبارانیش هەر
وا درێژەی هەبوو ،بەاڵم بە خۆشییەوە پێشمەرگەکان تووشی زیانی تازە
نەبوونو زیانی گیانیی هاوڕێیانمان هەر ئەو دوو کەسە بوو کە رۆژێک
پێشتر بە هۆی تەقینەوەی تەلەی ئینفیجاری گیانیان لە دەست دابوو.
کە چی هەر لە یەکەم سەعاتەکانی چوارشەممە 17ی خەرمانان ،ماڵپەڕە
ت و سوپای پاسداران لێکدا
زنجیرەییەکانی سەر بە وەزارەتی ئیتالعا 
لێکدا هەواڵی تێک شکاندنو لێک باڵوکردنی تیمی پێشمەرگەکانیان باڵو
دەکردەوە و وێرای دووپاتکردنەوەی ناوی چەند کوژراوێکی خەیاڵیی
هێزی پێشمەرگە ،ئاماری شەهیدەکانی ئێمەو ئەو تەرمانەی کەوتووەتە
دەستیان ،زیادیان دەکرد .فەرمانداری سەردەشتیش درۆی ماڵپەرەکانی
سوپا و وەزارەتی ئیتالعاتی دووپات کردەوە .هەر دوێنێش وەزارەتی
ئیتالعات هەمان ئیددیعای ماڵپەڕەکانی خۆی لە راگەیەندراوێکی رەسمی
دا دووپات کردەوە.
لێرە دا بۆ دڵنیاکردنەوەی خەڵکی دێموکراتدۆستو پێشمەرگەپەروەری
ن و رەواندنەوەی نیگەرانییەکانیان ،رادەگەیەنین کە لە
کوردستا 
تێکهەڵچوون و ئاگربارانی رۆژەکانی سێشەممە و چوارشەممە( 16و

17خهرمانان)ی ناوچەی سەردەشتدا ،وەک پێشتریش رامان گەیاندبوو،
بێجگە لە هاوڕێیان ئازاد ئاڵیو ئەمیر نستانی ،هیچ کەسێکی دیکە شەهید
نەبووە و ئیددیعاکانی سوپای پاسدارانو وەزارەتی ئیتالعات بە تەواوی
درۆن .دیارە ماڵپەرەکانی سوپا و وەزارەتی ئیتالعات باسی هێنانەوەی
تەرمی ٦تا ٨کەس بۆ نەخۆشخانەی سەردەشتیان کردو ە و هەوڵیان داوە
وا بنوێنن کە ئەمانە تەرمی پێشمەرگە شەهیدەکان بوون .بە پێی ئەو
زانیارییانەی لە سەرچاوەی باوەڕپێکراو بە ئێمەش گەیشتوون بێجگە لە
تەرمی شەهیدان ئازاد ئاڵیو ئەمیر نستانی ،چەند تەرمی دیکە لە مەیدانی
شەڕەکە را بردراونەوە بۆ سەردەشت .هەر بە پێی بەدواداچوونەکانی
ئێمە ،ئەوانە تەرمی ئەو بەکرێگیراوانەی رێژیمن کە لە تێکهەڵچوون
ن و ئێستا
لەگەڵ پێشمەرگەکانی حیزب لە ناوچەی سەردەشت دا کوژراو 
بۆ ئەوەی درۆ و بانگەشەکانی خۆیان لە بارەی زەبروەشاندن لە هێزی
پێشمەرگەی دێموکرات وەک راستی نیشان بدەن ،کوژراوەکانی خۆشیان
وەک تەلەفاتی پێشمەرگە ناو دەبەن.
ن و چاالکیی تێکۆشەرانی
ئەوەندەش کە پێوەندیی بە ئامانجی تێکۆشا 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستانەوە هەیە،
ئیددیعای دامەزراوەکانی ئەو رێژیمە لە پێوەندی لەگەڵ بەستراوەیی
حیزبی دێموکرات بە عەرەبستان و والتانی دیکەوە ،هەر بۆ گاڵتە پێکردن
دەبێ .چونکە بەر لەوەی کێشە و ملمالنێی ناوچەیی بکەوێتە نێوان ئەو
رێژیمە و واڵتانی ناوچ ە و تەنانەت بەر لەوەی کۆماری ئیسالمی بێتە
سەر کار ،تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەگەر لە دوورە
واڵتییش بووبن ،پێیان لە نیو خەڵک و نیشتمانی خۆیان نەبڕاوە و هەر
کات ئیرادەیان کردبێ ،چوونەوە نێو خەڵکی خۆیان .ئەگەر گیرسانەو ە
و ژیانی رێبەرانی سیاسیی حیزبێک یا جەریانێک لە دەرەوەی واڵت،
بەڵگەی بەستراوەیی بەم یا ئەو واڵت بێ ،خومەینی ،ریبەر و دامەزرێنەری
کۆماری ئیسالمی کە بەشی زۆری تەمەنی خۆی لە عێراق و فەرانسە
تێپەڕ کرد و لەو واڵتانەوە رێوشوێنی بۆ الیەنگرەکانی لە نێوخۆی ئێران
دیاری دەکرد ،لە هەموان زیاتر دەکەوێتە ژێر پرسیار .جگە لەمەش
رێژیمێک کە دروستکردنی گرووپ و تاقمی جۆراوجۆری بەستراوە بە
خۆی بۆ کاری تیرۆریستی و دەستێوەردان لە کاروباری نیوخۆی والتانی
دیکەی کردوە بە بەشێکی جیانەبۆوە لە نێوەرۆک و سیاسەتی خۆی،
ن
ی لە رۆژهەالتی کوردستا 
بەرامبەر جووالنەوەیەکی رەسەنی نەتەوەی 
و هێزێکی سیاسیی ناسراوی وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان ،جگە
لە دووپاتکردنەوەی ئەم جۆرە بوختانە سواوانە ،شتێکی دیکەی لێ
چاوەڕوان ناکرێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی سیاسی -نیزامی
١٣٩٥/٦/١٨
٢٠١٦/٩/٨

سپاسنامەی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان سەبارەت بە

شەپۆلی هاوخەمییەکان بە بۆنەی شەهیدبوونی ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی
دوابهداوی باڵوبوونهوهی ههواڵی شههیدبوونی دوو پێشمهرگهی
حیزبی دیمۆکرات له ناوچهی سهردهشت شههیدان؛ «ئازادی ئاڵی» و
«ئهمیر نستانی»؛ شهپۆلێکی بهرینی هاوخەمی بەو بۆنەیە وەڕێکەوت و
حیزبە سیاسییەکان ،کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان و چاالکانی نیۆخۆی
رۆژههاڵت و دۆستان و خهمخۆرانی حیزبهکهمان لە نێوخۆ و دەرەوەی
کوردستان بەردەوام لە رێگەی پهیام ،نامە و پێوەندیی تەلەفونییەوە
هاوخهمییان لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان کردوە.
جێگهی خۆیهتی سپاس و پێزانینی خۆمان پێشکێشی ههموو
ئهوئازیزان ه بکهین ک ه ئهم رووداو ه ناخۆشهیان ب ه هی خۆیان زانی و
ل ه رێگهی جۆربهجۆر ه هاوخهمی خۆیانیان دهربڕی .چ ئەو ئازیزانەی

بەشداری رێورهسمی سهرهخۆشیی ئەو شەهیدانە له بنکهی دهفتهری
سیاسی حیزب بوون ،چ ئەو بەرێزانەی ل ه رێگهی دوورهو ه لهگهڵ ئێم ه
هاوخهمی خۆیانیان نواند.
هیوادارین به ههموومانهو ه درێژهدهری رێگهی شههیدانی کوردستان
بین.
حیزبی دیمۆکراتی کوردستان
کۆمسیۆنی سیاسی _ نیزامی
)2016/9/10(1395/6/20

ژماره688 :

رۆژنامەی

درێژەی
د .شەرەفکەندی رێبەرێکی بەشەخسییەت
بەسەر فەزای سیاسیی ئێران و کوردستاندا دەکێشا و ،دەوارە
رەشەکانی مەزهەبگەرایی بەیداخیان بۆ هەڵدەدرا ،ئەوە دوکتور
شەرەفکەندی بوو کە شەو و رۆژی لە سەریەک دادەنا و بە خوێندنەوەی
رابردووی تێکۆشانی نەتەوەکەی ،بیرمەندانە و بە ئیستداللەوە ئیدیعای
چەپی کالسیکی لە سەر بە کۆنەپەرەست زانینی «نیشتمانپەروەری»
و گەلدۆستی» بەرپەرچ دەدایەوە و ئازایانە دیفاعی لە هووییەتی
موبارزاتی خەڵکی کوردستان دەکرد.
ئەو باش دەیزانی کە خەڵکی کوردستان تەنیا ئەو کاتە دەتوانن وەک
نەتەوەیەک ببنە خاوەن کەسایەتی و شەخسییەتی خۆیان کە بە ئازادی
و مافە نەتەوایەتییەکانیان بگەن .هەر بۆیە راست لە سەردەمێکدا
کە تێکۆشان بۆ دەستەبەرکردنی مافی نەتەوایەتی و هەستی
نیشتمانپەروەری تەقبیح دەکرێ و بە هەوڵێکی «کۆنەپەرەستانە»
ناوی دەهێندرێ ،دوکتور شەرەفکەندی نامیلکەیەک لە سەر «مێژووی
» چاپ و باڵو دەکاتەوە و هاوسەنگەران
جوواڵنەوەکانی کوردستان 
و سەرجەم خەڵکی کوردستان بەرەو باوەڕبەخۆبوون و درێژەدان بە
خەباتی رەوای نەتەوایەتی هان دەدات.
***
دوکتور شەرەفکەندی وەک مامۆستاکەی(دوکتور قاسملوو)،
بەو دەرەجە لە رێبەری گەیشتبوو کە وەک «شەخسییەت»ێکی
لێهاتوو بتوانێ رێبەریی حیزبەکە و بزووتنەوە بەدەستەوە بگرێ و
لە دوورەدیمەنی ئەم خەباتەدا هەوڵ بۆ «بەشەخسییەت» کردنی
میلەتەکەی بدات .کە هەمان گەیشتن بە «ئازادی» و «دەستەبەرکردنی
مافە نهتهوایهتییهکان»ه.
دوکتور شەرەفکەندی زۆر باش لە نیەت و ئامانجەکانی مامۆستاکەی
تێگەیشتبوو .ئەو باش دەیزانی کە هەستکردن بە شەخسییەتی
ئینسانی هەروا ئاسان و بێ نرخ نیە .بۆیە زۆر جار هاوسەنگەرانی
لەم ئامانج و نیەتەی شەهید دوکتور قاسملوو ئاگادار دەکردەوە و
دەیگووت:
«دوکتور قاسملوو دەیهەویست خەڵکی کوردستان لە رێگای
وەدەستهێنانی مافەکانیانەوە پیش هەموو شتێک هەست بە شەخسییەتی
ئینسانیی خۆیان بکەن».
دوکتور شەرەفکەندی زۆر باش دەیزانی کە هەوڵدان بۆ گەیشتن بەو
ئامانجانەی کە دەتوانێ لە کۆتاییدا ،هەستی «بەشەخسییەت بوون»
بە میلەتەکەی ببەخشێ ،هەر وەک رێبەرانی پێش خۆی(پێشەوا قازی
و دوکتور قاسملوو) پێش هەموو شتێک پێویستی بە رێبەرێکی خاوەن
کەسایەتی و بەشەخسییەتە.
***
شەخسییەتی «رێبەر» لە کۆمەڵگهیەکەوە و بۆ کۆمەڵگهیەکی دیکە و،
لە حیزبێکەوە بۆ حیزبێکی دیکە فەرق و جیاوازی هەیە.
لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا کە لە الیەن خەڵکی رۆژهەاڵتی
کوردستانەوە بە «رێبەری بزووتنەوەی میللی دێموکراتیک» ناسراوە
و لە خەباتێکی توندوتیژ و لێبڕاو دایە لەگەڵ رێژیمێکی سەرکوتکەر،
کەسایەتی و شەخسییەتی رێبەرانی تایبەتمەندی خۆی هەیە کە تەنیا
ئاماژەدان بە ئامانج لە شەهیدکردنیان بەسە بۆ سەلماندنی ئەم ئیدیعایە.
هەر ئەوەیکە دوکتور شەرەفکەندی توانی دوای رێبەرێکی
کاریزماتیک ،خۆی لە رێبەریکردنی بزووتنەوەیەکی خوێناوی بەرانبەر
بە دڕندەترین دەسەاڵتەکانی سەردەم بدات ،سەلمێنەری ئەوەیە کە
ئەو توانیبووی بە دەرەجەیەک لە «شەخسییەتی رێبەری» بگات و
وەک رێبەرێکی خاوەن کەسایەتی و بەشەخسییەت جێی متمانەی
هاوسەنگەرانی بێ.
لە خۆڕادیویی(اعتمادبەنفس) ،لێبڕاوبوون(قاطع) ،خاکەڕایی(مردمی)،
دیپلۆمات و لە کۆتاییدا ،راشکاو لە دەربڕینی بیروبۆچوون و
دێموکرات ،ئەو شاخس و تایبەتمەندییانەن کە توانیبوویان دوکتور
شەرەفکەندی وەک رێبەرێکی بەشەخسییەت دەربخەن .رێبەرێک کە
پێش هەموو شتێک باوەڕی بە هێزی حیزبەکەی و میللەتەکەی هەبوو.
شەرەفکەندی لە زمان شەهید قاسملووەوە هەمیشە روو بە
هاوسەنگەرانی باسی لە باوەڕیان بە هێزی خۆیان و میللەتەکەیان
دەکرد .ئەو دەیگووت:
«ئەگەر بمانهەوێ هەموو دەرسەکانی دوکتور قاسملووی نەمر لە
یەک دەرسدا کورت بکەینەوە ،ئەوەیە کە سەرنجی ئێمەی بۆ الی
هێزی خۆمان راکێشا و تێیگەیاندین کە ئەگەر باوەڕمان بە خۆمان
هەبێ ،دەزانین چ هێز و توانایەکمان هەیە».
هەر ئەم باوەڕ بەخۆبوونە الی دوکتور شەفکەندی ببووە دەستمایەکی
بەهێز بۆ ئەوەی ئیدیعای سەربەخۆیی حیزبەی لە بڕیارداندا بکات.
کەوابوو بەروویەکی دیکەدا شەرفکەندی وەک رێبەرێکی بەشەخسییەت،
حازر نەبوو لە هیچ شەرایەتێکدا سەودا بە سەربەخۆیی حیزبەکەیەوە
بکات و دەیگووت:
ئێمە سیاسەتی خۆمان بۆخۆمان دیاری دەکەین .چونکە حیزبێکی
سەربەخۆین .چ چووک بین و چ گەورە ،چ بەهێز بین و چ بێهێز،
سیاسەتی سەربەخۆیی خۆمان بە هیچ شتێک ناگۆڕینەوە».
***
بەشەخسییەتبوونی رێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
شەهیدان؛ پێشەوا قازی محەممەد ،دوکتور قاسملوو و دوکتور
شەرەفکەندی کە لە کۆتاییدا لە پێناو «ئازادی» و «دەستەبەرکردنی
مافە نەتەوایەتییەکان»ی میللەتەکەیاندا سەربەرزانە گیانیان فیدا
کرد و ،کەسانی دوای ئەوانیش تا ئێستا حیزبێکی بەشەخسییەت و
بزووتنەوەیەکی بەشەخسییەتی لێکەوتۆتەوە کە بە دڵنیاییەوە هەر
وەک خۆیان وتوویانە لە ئاکامی ئەم خەباتەدا میللەتێک هەست بە
کەسایەتی و شەخسییەتی راستەقینەی خۆی دەکات.
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ژماره688:

سزای ئیعدام؛ کەم کردنەوەی تاوان یان پەرەپێدانی!

عومهر باڵهکی
ئێعدام وشـهیـهکـه ک ـه ل ـه مــاوهی
 37ساڵی رابـــردوودا لهگهڵ ژیانی
گ ـهالنــی ئــێــران گــرێــی خـــــواردوه و
هــهمــوو رۆژێ لــه راگــهیــهن ــدراوه
گشتییهکان و له کــۆاڵن و گهرهک
و شــار و گوند گوێبیستی دهبــن.
به جۆرێک خوویان پێگرتووه که
بۆته بهشێکی عــادی له ژیــان ،بهو
مــانــایـه ئــیــعــدام ســزای ـهکــی تــونــد و
قورسه و دهبێته هــۆی ئهستاندنی
گیانی مرۆڤێک ،خهڵک زۆر ئــارام
و هێدی دهچنه سهیرکردنی و یا
بێتهفاوت بهالیدا تێدهپهرن و ئهوه
کلتوور و فهرههنگێکه کـه نیزامی
کۆماری ئیسالمی لە ماوهی  37ساڵ
دهسهاڵتداری خۆی به سهر گهالنی
ئێراندا ،ههوڵی داوه له رای گشتیی
کۆمهڵگهی ئــێــراندا بیچهسپێنی و
لـه ه ـهمــانحــاڵدا روحــم و بهزهیی
و خۆشهویستی له نێو تــاک تاکی
کۆمهڵگهی ئێراندا بسڕێتهوه.
ل ـه ئــێــرانــی ژێــردهســتــی کــۆمــاری
ئــیــســام ـیدا ژم ــارهیــهک ــی زۆر له
تاوانهکان سزای ئیعدامیان له سهره،
که هێندێک لهو تاوانانه له روانگهی
قــانــوونــی نــێــونــەتــەوەیــی پاراستنی
مــاف ـهکــانــی مــــرۆڤ ،لــه ریـــزی ئـهو
تــاوانــانـه نایهنه ئ ـهژمــار کـه ســزای
بهو چهشنه قورسیان له سهر بێ،
وهک تاوانی سیاسی ،ئابووری ،ماده
هۆشبهرهکان و تاوانه جنسییهکان.
دهوڵ ـ ـهتـ ــی ئ ــێ ــران ل ــەگـ ـهڵ ئــــهوهدا
خۆی ئهندامی رێکخراوهی نهتهوه
یهکگرتووهکانه و بهشێکی بهرچاوی
له پهیمانناسوومه نێونهتهوهیهکانی
پ ــێ ــوهن ــدیدار بــه پــاراســتــنــی مافی
مــرۆڤــی ئــیــمــزا کــــردوه و بــه پێی
یاساکانی نیوخۆشی دهبێ پابهند بێ
به نێوهرۆکی ئهو پهیماننامانه ،بهاڵم
دهبینین رۆژبــــهرۆژ توندوتیژی و
پێشێل کردنی مافی مرۆڤ له الیهن
کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمییهوه
به دژی گهالنی ئێران بهرێوه دهچێ
و روو ل ـه زیـــاد بــوون ـه و چــوونـه
سهری رێژهی ئیعدام و بهرێوهبردنی
ئ ـهو ئیعدامانه له ب ـهرچــاوی خهڵک
نموونهی بـهرچــاو و زهقــی چوونه
ســـــهری ئــــەو شـــێـــوە رەفــــتــــارهی
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمییە
لهگەڵ کۆمهڵگهی ئێران.
بــــ ه گــــوتــــهی رێ ــک ــخ ــراوهک ــان ــی
پاریزگاری و پاراستنی مافی مرۆڤ،
ل ـه زۆربــــهی ســاڵ ـهکــاندا ئــیــران له
ریزبهندی ئهو واڵتانهی که ئیعدامیان
تێدا بهڕێوه دهچێ ،پلهی دووههمی له
دوای چین بۆ خۆی دهستهبهر کردوه
که دیاره ئهگهر رێژهی حهشیمهتی
ئ ــێ ــران لـ ـهگـ ـهڵ ح ـهشــیــم ـهت ـی چین
بـهراورد بکهین ئێران پلهی یهکهمی
له جیهاندا وهبهر دهکهوێ و ئهوه له
حاڵیک دایه که رۆژبهرۆژ بە ژمارهی
ئەو دهوڵ ـهت و واڵتانە ئیزافه دهبێ
که سزای ئیعدام له قانوونی سزادانی
خۆیان الدهبــهن و چهند هۆکارێک
دهستنیشان دهکــهن .له سهردهمی
ئێستای ژیانی مرۆڤایهتیدا ئیعدام
نــاتــوانــێ ســزایـهکــی گونجاو بــێ بۆ
بنبڕکردنی تاوان؛ بۆ نموونه کاتێک
ســزای ئیعدام له س ـهر تاوانباریک
بـهڕێــوه دهچــێ ،و حوکمهکه ئیجرا
دەکری قابیلی گهڕانهوه نییه و ئهگهر
به تێپهڕبوونی کــات روون بێتهوه
ئهو کهسه بهبێتاوانی ئیعدام کراوه
تازه ناتوانرێ ئهو زیندوو بێتەوە و
قهرهبووی بکرێتهوه که زۆر جاران
ل ه مێژووی دادگاکان و قهزاواتدا له
واڵتانی جــۆراوجــۆردا ئ ـهوه رووی
داوه که بێتاوانێک ئیعدام کــراوه.
ب ـهاڵم زیــنــدان و حهبس وا نییه و
ئهگهر کهسێک دوای ماوهیهک که لە
زیندان دایە بێتاوانی دهربکهوێ زۆر

به ئاسانی حکوومهت و دهس ـهاڵت
دهتوانن قهرهبووی بکهنهوه و ئهویش
بگهرێتهوه نێو کۆمهلگه و ژیانی عادی
خۆی دهست پێ بکاتهوه و له الیهکی
دیــکــهشــهوه ت ـهجــروب ـه و زانستی
ئامار سهلماندویانه که بهڕێوهبردنی
سزای ئیعدام نهیتوانیوه هۆکارێکی
کــاریــگ ـهر بــێــت بــۆ کــهمکــردنــهوهی
تاوان و تاونکاری ،بهڵکو به پێچهوانه
زیانیشی بـه کۆمهڵگه گـهیــانــدوه و
کۆمهڵێک گیروگرفتی کۆمەاڵیەتی
بە دوای خــۆیدا هێناوە بە تایبەتی
کاتیک ســەرپــەرســتــی بنەماڵەیەک
ســــزای ئــیــعــدام کـــردنـــی لـــە ســەر
جێبەجێ دەبێ شیرازەی بنەماڵەکەی
لێک هەڵدەوەشێ و هیچ سەیر نییە
بە هەڵوەشانی ئەو جۆرە بنەمااڵنە

بە سەرچاوەکانی ئیسالمیی جێگای
بـــاوەڕ ،بــە فــتــوای جێگای ئێعتبار،
حوکمی قەزیەکە بــدا .»...واتە قازی
دەســتــی ئــاواڵــەیــە بــە لــێــکــدانــەوە و
هەڵسەنگاندنی خۆی هەر حوکمێک
بە دروستی بزانێ لە سەر کەسێک
کە تاوانبار کراوە یان تاوانبارە ،بێ
ئەوەی کە لە بەرامبەر ئەو حوکمەدا
بەرپرسیار بێ ،حوکمی بۆ دەردەکا.
بــە واتــایــەکــی دیــکــە ئــەو قــانــوون و
قسەی رێبەرانی کۆماری ئیسالمی
دەستی دەزگای قەزایی ئاواڵە کردوە
کە حوکمی سزای ئیعدام و سەنگسار
و پەراندنی دەســت و پێ و ...وەک
ئەو ئەفسەرەی ئیدارەی چاوەدێری
و رێــگــاوبــان و شۆفیرەی وایــە کە
بەرگەیەکی جەریمە بۆ شۆفیرێکی

،،

کاتێک دەوڵــــەت هــیــچ پ ــان و بــەرنــامــەیــەکــی
تۆکمەی ئــابــووری و سیاسی نەبێ بۆ بنبڕ کردنی
بێکاری و دابینکردنی ژیانێکی خۆش و پاراستنی مافە
کلتووری و فەرهەنگییەکانی نەتەوە جۆراوجۆرەکانی
ئێران و تەنیا بۆ بەرەنگار بوونەوەی تاوان پشت بە
ئیعدام و زیندانی کــردن ببهستێ ،زۆر سروشتییە
نابێ چــاوەڕوان بین لە کۆمەڵگهیەکی وادا تــاوان و
تاوانکاری پەرە نەستێنی

،،

کەسانێک پەیدا بن کە تووشی تاوان
و تاوانکاری بن.
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
ئیدیعا دهکهن کە تاک لە کۆمەڵگهی
ئێراندا ئازادە و ئەوە خۆیەتی بەرهو
ت ــاوان و تــاوانــکــاری دەروا ،خەڵک
و کۆمەڵگه و دەوڵــەت هیچ رۆڵ و
نەقشێکیان لەو بابەتەدا نییە و ئەگەر
تاکێک تووشی تــاوان و سەرپێچی
دەبــێ ئــەوە خۆیەتی دەبــێ واڵمــدەر
بــێ ،لــە دانــی جــەریــمــەڕا بگرە هەتا
زیندانی هەتاهەتایی و لێئەستاندنی
گــیــانــی .ئــەو بــۆچــوونــەی دەوڵــەتــی
ئــێــران دەرخــــەری ئــەو راستییەیە
کـــە دەیــــهــــەوێ خــــۆی لـــە ئــاســتــی
مەسئولیەت بــەرامــبــەر بەخەڵک و
کۆمەڵگه بــدزێــتــەوە .مەسئولیەتی
دەوڵـــەت پێش هــەر شتێک لــە هەر
کۆمەڵگهیەکدا ئەوەیە کە لە بواری
ئــابــووری و سیاسی و فەرهەنگی،
ئــەمــنــیــەت و خــۆشــبــژێــوی بــۆ هــەر
تاکێکی کۆمەڵگه دابــیــن بکا .بــەاڵم
کۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتای
هاتنە سەر کاری بە زاڵکردنی فەزای
ئەمنی بە سەر کۆمەڵگهی ئێراندا
و گرتنەبەری سزای قورسی ئیعدام،
ویستی دەسەاڵتی خۆی داسەپێنێ
و شوعاری «دامەزرانی ئەمنیەت و
پاراستنی کۆمەڵگه بە رێگهی ئاسنین
پێک دێ ،نــەک بــە نــەرمــی نــوانــدن
لەگەڵ تاوانباران» ،کە ئەوە لە قسە
کردنی «آیت اللە خومەینی»ڕا بگرە
هەتا کاربەدەستێکی رەدە خوارەوەی
ئەو نیزامە لە 37ساڵی رابردوودا بە
ئاشکرا دیارە و کاری پێ دەکرێ .بۆ
نموونە:
ئایەتواڵ خومەینی 14ی رێبەندانی
 1363لە رێوڕەسمی دەهەی فەجردا
لە قسەکانیدا دەڵێ« :ئەگەر ئیمامی
عــەلــی خــاوەنــی روحـــم و بــەزەیــی
بوایە شمشیری هەڵنەدەکێشا و 700
کەسی یەکجێ نەدەکوشت ،بە دانانی
دادگــا و زیندانی کــردن کــاری ئێمە
جێبەجێ نابێ ،ئەو روحم و بەزەیە
مندااڵنەیە وەال بنێین .»...لە راستیدا
وتار و قسەکانی خومەینی بوونەتە
قانوون و لە یاسای بنەڕەتی ئێراندا
بە روونی رەنگی داوەتــەوه .ئەسڵی
 167دەڵــــێ« :قــــازی لــەســەری ـهتــی
هـــەوڵ ب ــدا حــوکــمــی ه ــەر تــاوانــێــک
لە قانوونی نــوســراوەدا بدۆزێتەوە
بەاڵم ئەگەر پەیدای نەکرد ،پاڵپشت

سەرپێچیکار دەنووسێ .هەر بۆیە لەو
کاتەی کۆماری ئیسالمی دەسەاڵتی
ئــێــرانــی بــە دەس ــت ــەوە گــرتــووە بە
بەهانەی جــۆراوجــۆر خەڵک ئیعدام
و زیــنــدانــی دەکــــا .بـــەاڵم دەبینین
لەگەڵ چوونە سەری رێژەی ئیعدام،
رێژەی تاوان و تاوانکاری لە ئێراندا
رۆژبەرۆژ رووی لە زیادبوونە و ئەو
ئیعدام و زیندانی کردنە بەو شێوەیە
کە دەسەڵەتدارانی کۆماری ئیسالمی
بەڕێوەی دەبــەن نەیتوانیوە رادەی
تــاوان و تاوانکاری کــەم کــاتــەوە و
بــۆ گــەیــانــدنــی زیــاتــری ئــەو بابەتە
پشت بــەو ئــامــارانــە دەبەستین کە
زۆربەیان لە سایت و راگەیاندنەکانی
ئێران و جیهاندا باڵو بوونەتەوە و
دەرخەری ئەو راستییەن کە رێژەی
ئیعدام رۆژبەرۆژ لە ئێرانی کۆماری
ئیسالمیدا چۆتە سەرێ.
بــە پــێــێ ئــامــارەکــان پــێــش هاتنە
ســەر کــاری کــۆمــاری ئیسالمی %5
زیــنــدانــیــەکــانــی ئــێــران تــاوانــبــارانــی
مـــادە هــۆشــبــەرەکــان بـــوون بــەاڵم
ئێستا دوای  37ساڵ دەسەاڵتداریی
کۆماری ئیسالمی رێژەی زیندانیانی
مادە هۆشبەرەکان  %45زیندانیانی
ئــێــران پێک دێــنــن .بــە پێی هێندێک
ئامار لە ماوەی  37ساڵی رابردوودا
دەزگــای قەزایی ئێران زیاتر لە ٤
میلیۆن کەسی بە تاوانی بەرهەمهێنان
و فرۆشتن و بــاوکــردنــەوەی مادە
هۆشبەرەکان دەستبەسەر کــردوە
و حوکمی زیندانیان بۆ دەرچــووە
و ئــەوە لە حاڵیک دایــە رۆژب ــەرۆژ
گیرۆدە بوون بە مادە هۆشبەرکان
روو لــە زیــادبــوونـه و بۆتە گرفتی
چ ــارەس ــەرن ــەک ــراو بــۆ کــۆمــەڵــگـهی
ئێران .ئەو ئامارانەی سەرەوە تەنیا
تایبەت بوون بە تاوانی فرۆشتن و
باڵو کردنەوەی مادە هۆشبەرەکان
و ئاماری ئەو کەسانەی کە بە هۆی
قــەتــڵ و زیــنــا و دزی و کۆمەڵێک
تاوانی لەو بابەتە ئیعدام کراون زۆر
لــەوە زیــاتــرە .دەس ــەاڵت بە جێگای
دۆزی ــن ــەوەی رێــگــاچــارەی زانستی
و کۆمەڵناسانە تەنیا لــە ماشێنی
ئیعدام کەڵک وەردەگــرێ بێ ئەوەی
کاریگەری لە سەر کەم کردنەوەی
تاوان و تاونکاری ههبێ.
بێجگە لــەو ئیعدامانەی ســەرەوە
کە بەهۆی تاوانی کۆمەاڵیەتی ،مادە
هۆشبەرەکان ،قەتڵ ،دزی و زینا،

«محاربە با خدا و مفسدفی االرض»
لە ماوەی  37ساڵی رابردوودا ئیعدام
کــراون بێ ئــەوەی کە لە دادگایەکی
دادپــــەروەردا دادگــایــی بکرێن و لە
هــەمــانحــاڵدا دەستیان بە پارێزەر
رابگا.
ئەگەر دەزگایەک یا رێکخراوەیەکی
لێکۆڵینەوە یا پاراستنی مافی مرۆڤ
بتوانێ دەستی بە ئەسناد و بەڵگەی
کۆماری ئیسالمی رابگا و لە ساڵی
 58هەتا ئیستا ئاماری ساڵ بەساڵی
ئیعدامەکان دەست نیشان بکا ،رەنگە
ئاماری ئیعدامەکان سەر لە دەیان
هــەزار کــەس بــدا .بۆ ئــەو مەبەستە
ئیشارە بە ئــامــاری چەند قۆناغ لە
ژیانی کۆماری ئیسالمیدا دەکەین
بۆ نمونە:
ب ــە پــێــی راپـ ــۆرتـ ــی رێــکــخــراوی
لێبوردنی گشتی لە 22ی رێبەندانی
 57هەتا رەشەمەی  1358کە تەمەنی
کــۆمــاری ئیسالمی نــزیــک بــە یەک
ساڵە 438 ،کەس ئیعدام کــراون .بە
پێی ئامارە جۆراوجۆرەکان لە ساڵی
 60هەتا  67زیاتر لە  10700کەس بە
تاوانی جۆراوجۆر بە حوکمی ئیعدام
گیانیان لێ ئەستێندراوە ،کە ئیعدامە
سیاسییەکانی ساڵی  ٦٧بەشێکە لەو
رێژەیە .لە ساڵی  83هەتا  1394بە
پێی ئەو ئامارانەی کە لە سایتەکانی
پــاراســتــنــی مــافــەکــانــی مـــرۆڤ بــاو
بوونەوە ،رادەی  6058کەس ئیعدام
کراون.
ئـــــەوەی لـــە مـــــاوەی  37ســاڵــی
راب ــردوودا دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمی لــە پــێــوەنــدی چۆنییەتی
کەڵک وەرگرتن لە سزای ئیعدام لە
کۆمەڵگهی ئێراندا پێڕەوی کردوە
بــۆ دروســــت کــردنــی فەرهەنگێک
بـــــووە کـــە زۆر دوور بـــــووە لە
مێژووی فەرهەنگی گەالنی ئێران،
فەرهەنگێک کە روحــم و بەزەیی و
خۆشەویستی بکوژێ و دڵرەقی و
خوڵقاندنی ترس و توندوتیژی پەرە
پێبدا و ئەوە یەکێک لەو رێکارانەیە
کە دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
بــۆ مــانــەوەی خــۆیــان گرتوویانەتە
بەر و بەو رێکارە زیانی گەورەیان
لــە کــۆمــەڵــگ ـهی ئــێــران داوە و بە
جێگای رێگری لە پەرەگرتنی تاوان
و تــاوانــکــاری ،رێگاخۆشکەر بوون
بــۆ پــەرەپــێــدانــی تـــاوان و هــۆکــاری
سەرەکی بــوون بۆ باڵو بوونەوەی
نەخۆشییە کۆمەاڵیەتییەکان وەک
«گیرۆدە بوون بە مادە هۆشبەرەکان،
دزی و زینا و قەتڵ و .»...کاتێک
دەوڵــەت هیچ پــان و بەرنامەیەکی
تۆکمەی ئابووری و سیاسی نەبێ
بۆ بنبڕ کردنی بێکاری و دابینکردنی
ژیانێکی خــۆش و پاراستنی مافە
کلتووری و فەرهەنگییەکانی نەتەوە
جۆراوجۆرەکانی ئێران و تەنیا بۆ
بەرەنگار بوونەوەی تاوان پشت بە
ئیعدام و زیندانی کردن ببهستێ ،زۆر
سروشتییە نابێ چــاوەڕوان بین لە
کۆمەڵگهیەکی وادا تاوان و تاوانکاری
پەرە نەستێنی.
لــە کــۆتــایـیدا ئیشارە کــردن بەم
دوو خاڵە پێویستە :کاتێک بە حوکمی
دەزگــــای قــەزایــی ئــێــران مەحکوم
ب ــە ئــیــعــدام ل ــە بـــەرچـــاوی خــەڵــک
دەبێ ئیعدام بکرێ ،کۆمەڵگه زیاتر
دەکەوێتە بەر مەترسی توندوتیژی و
لە هەمانحاڵدا خۆشەویستی و سۆز
و بەزەیی ئینسانی دەکــوژێ و هەر
ئەوە خۆی هۆکارێکە بۆ پەرەپێدانی
توندوتیژی .لــە الیــەکــی دیــکــەوە له
بواری زانستی دەرووناسییەوە ئەوە
سەلمێندراوە کە رەفتاری لەو بابەتە
لــە الی ــەن دەوڵــــەت و دەســەاڵتــەوە
زەربەی قورس لە ویژدانی کۆمەڵگه
دەدا و زیــاتــر ت ــۆوی دڕدونــگــی و
توندوتیژی باڵو دەکاتەوە .ویژدانی
تاکەکانی کۆمەڵگه بە دیتنی کرداری
جوان و مرۆڤدۆستانە وەخەبەر دێ
نەک بە خوڵقاندنی دیمەنی ئیعدامی
مرۆڤەکان هەرچەند تاوانباریش بن.

رۆژنامەی

پێزانین و سوپاسی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

لە دوو حەوتووی رابردوودا ئەندامان ،الیەنگران و دڵسۆزانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شار و ناوچە جیاوازەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان ،جارێکی دیکە وەفاداریی خۆیان بە رێبازو
ئامانجەکانی رێبەرانی شەهیدی خەباتی رزگاریخوازی لە رۆژهەاڵتی
کوردستان نیشان دایەوە .جارێکی دیکە ئەو رق و بێزارییەیان بە
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران نیشان دایەوە کە لە دەروون و
باوەڕی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بەرامبەر بەو رێژیمە پەنگی
خواردووەتەوە.
لە بەرەبەری  ٢٤ساڵەی تیرۆری د .سادق شەرەفکەندی و
هاوڕێیانیدا ،رۆژهەاڵتی کوردستان هەر لە شارو ناوچەکانی
ئیالمەوە تا سەرووترین ناوچەکانی باکووری رۆژهەاڵت ،بۆ جارێکی
دیکە بوونەوە بە گۆڕەپانی پەیمان نوێکردنەوەی هۆگرانی حیزبی
دێموکرات و رێگا و ئامانجەکانی ئەو رێبەرە شەهیدە .ئەندامان و
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات و دڵسۆزانی بزووتنەوەی ئازادیخوازی
لە کوردستان ،بە کاری تەبلیغیی بەرین ،شەقامو بازار و کۆاڵن و رێگا
و بان و تەنانەت دارودیواری بنکە و دامەزراوە سەرکوتکەرەکانی
رێژیمی تیرۆریست و تیرۆیستپەروەری ئێرانیشیان بە تراکت و
دروشم و وتەی رێبەرانی شەهیدی خۆیان رازاندەوە .ئەمجارەش
سەلماندیان کە خوێنی شەڕەفکەندی و رێبەرانی شەهیدی دیکەیان بە
ی و رێگا و ئامانجەکانیان بە شەهید بوونیان ،کوێر نابێتەوە.
فیڕۆ ناچ 
هاوکات لە گەڵ ئەم چاالکییە بەرینانە ،لە زۆر شار و ناوچەی
رۆژهەاڵتی کوردستانەوە ،بە بۆنەی شەهیدبوونی هاوڕێیان ئازاد
ئاڵی و ئەمیر نستانی ،پەیام و بروسکەی هاودەردی و سەرەخۆشی
و پشتیوانی بە تەلەفۆن ،و لە رێگای تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بە
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزب گەیشتوون .کۆمیسیۆنی تەشکیالت،
بە بۆنەی کارو چاالکیی ئەندامان و دڵسۆزانی حیزب ،هەر وەها بە
بۆنەی هاودەردی و هاوپێوەندیی هۆگرانی دێموکرات لەگەڵ حیزبمان
بە دوای شەهید بوونی ئەم دوو تێکۆشەرە بە نرخەدا ،سوپاسی
گەرمی خۆی پێشکەشیان دەکا و بە چاوی رێز و پێزانینەوە ،دەڕوانێتە
تێکۆشان و هەڵوێستی بوێرانە و نیشتمانپەروەرانەیان .بە دڵنیاییەوە
ئەم هاوپیوەندی و پشتیوانییەتان ئێمە لە درێژەدانی ئەرکەکانمان
شێلگیرتر دەکا.
دەستتان خۆش و هیممەتتان هەر وا بەرز هۆگران ودرێژەدەرانی
رێگا و ئامانجەکانی د .شەرەفکەندی و هەموو شەهیدانی سەربەرزی
گەلی کورد.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٨ی خەرمانانی ١٣٩٥
١٨ی سێپتامبری٢٠١٦

الوانی کوردستان لەگەڵ شەهیدان ئازاد ئاڵی و ئهمیر
نستانی پەیمانی وەفایان نوێ کردهوه
دوای شەهیدبوونی ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی ،دوو پێشمەرگەی
بەوەجی حیزبی دێموکرات الوانی کورد ،الوانی دڵسۆزی کورد
بە ناردنی پەیام و چاالکیی شاخەوانی لەسەر لوتکەی چیاکانی
کوردستان پەیمانی وەفایان لەگەڵ شەهیدان نوێ کردەوە.
بەپێی راپۆرتی پەیامنێری کوردستان رۆژی ههینی ١٩ی خهرمانانی
١٣٩٥ی ههتاوی ،وهک وهفایهک بۆ شههیدانی تازەی حیزب و
گەل ،شههیدان ئازاد ئاڵی و ئهمیر نەستانی ،الوانی خوێنگهرم و
نیشتیمانپهروهری گوندی قهلهڕهشێ سهر به شاری سهردهشت ل ه
چیاکانی باژاڕ لووتکهی ئهو چیایهیان ب ه ئااڵی پیرۆزی کوردستان
نهخشاند.
لە شارەکانی دیکەی کوردستانیش گرووپە شاخەوانەکان
بەسەرەکەوتن بە سەر لوتکەی چیاکاندا یاد و بیرەوەریی تازەترین
شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان بەرز راگرتوە.

عهدنانی حهسهن پوور ئازاد کرا
عەدنان حەسەنپوور ،نووسهر و رۆژنامەنووسی کورد دوای ١٠
ساڵ مانەوە ل ه زیندان ئازاد کرا.
ئهم رۆژنامهنووسه ساڵی  ١٣٨٥دهستبهسهر کرا و ل ه هاوینی
ی ئیعدامی بەسەردا سەپا،
ساڵی  ١٣٨٦به تۆمهتی «محاربه« سزا 
بهاڵم بە هۆی ئێعتراز و هەوڵی قانوونیی ساڵح نیکبهخت ،پارێزهری
ناوبراو ئهم حوکم ه ل ه دیوانی بەرزی واڵت ب ه  ٣١ساڵ زیندان داشکا
و دواجار ب ۆ ١٥سال زیندان کەم کرایەوە.
عهدنان حهسهن پوور ،ئهندامی دەستەی نووسهرانی حهوتوونامهی
«ئاسۆ» بوو ک ه به دوو زمانی کوردی و فارسی باڵو دهکرایهوه.
ئهم باڵوکراوهی ه ساڵی  ٨٤ب ه تۆمهتی ههوڵدان به «دژی ئهمنیهتی
میللی» و «شێواندنی بێروڕای گشتی» داخرا.
شایانی باسه عهدنانی حهسهن پوور دوو ساڵ بهرپرسی
ئهنجوومهنی ئهدهبیی شاری مهریوان و ههروهها سهرنووسهری
گۆڤاری «رهوت» بوو.
ئهم رۆژنامهنووسه دوای دهستبهسهرکرانی خهاڵتی تایبهتیی
«ههواڵنێرانی بێ سنوور» ی پێبهخشرا .ههروهها ساڵی  ١٣٩٣ناوی
چوو ە رێزی لیستهی  ١٠٠کهسی ک ه ب ه «قارهمانی ههواڵنێری»
ناسران و ئهم لیست ه بۆ یهکهمجار ل ه الیهن «هەواڵنێرانی بێ
سنوور»هو ه باڵو کرایهوه.
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کۆچی نێودەوڵەتی

سۆران عهلیپوور
لــە ســەرەتــاکــانــی سێپتامبری
٢٠١٥دا ،بــاوبــوونــەوەی وێنەی
منداڵێکی خنکاو بــە تیشێرتێکی
ســــــوورەوە لـــە ک ــەن ــاراوەک ــان ــی
بۆدرومی تورکیه ،کاردانەوەیەکی
جــیــهــانــی بــــەدوای خـــۆ یدا هێنا،
ئ ــەو مــنــداڵــە بــە رێ ــک ــەوت کــورد
بوو ،بە رێکەوت خەڵکی کۆبانی
بـــــوو و هـــــەر بــــە رێــکــەوتــیــش
واڵتــێــکــی بـــەاڵلـــێـــدراو و پ ــڕ لە
شــەڕ و ش ــۆری وەک ســوریــەی
لــە دوای خ ــۆی بەجێهێشتبوو.
کــارەکــتــەری ئــەو وێــنــەیــە بێجگە

دامەزراوەییدا ،تایبەتمەند ییەکی
ســەرەکــیــی کۆچی نێودەوڵەتین،
کـــــۆچ دەبـــێـــتـــە هـــــۆی گــۆڕیــنــی
دێــمــۆگــرافــی واڵتــــی دایــــک یــان
بێبەش بوونی نیشتمان لەو هێز
و مێشکانەی کــە بــۆ پـــەروەردە
کــردنــیــان ســەرمــایــەی رەمـــزی و
مادی تەرخان کراوە .هاوکات لە
واڵتی دووهەمیشدا بەرەوڕووی
دیواری بڵیندی کلتووری جیاواز
و پێکهاتەیەکی ئیداری ،سیاسی
و ئابووری دەبێتەوە کە بۆ هەزم
کردن و چوونە نێو ئەو پێکهاتەیە
رێــگــەیــەکــی درێـــژ و ســەخــتــی لە
پێشە .
ئاراستەی کۆچ لە پەنجا ساڵی
رابردو ودا بە شێوەیەکی بەرچاو

دیکەی جیهانی کۆچ و کۆچبەری
ئـــەژمـــار دەکــــرێــــن ،کـــە رۆڵ و
پــێــگــەیــان لـــە ه ــاوک ــێ ــش ــەک ــا ندا
ب ــەس ــت ــراوەت ــەوە ب ــە شــوێــنــگــەی
ژێئۆپۆلێتیکیەوە و ژمــارەی ئەو
کۆچبەرانەی وەک بــەردەبــازێــک
کەڵک لــەو واڵتــە وەردەگـــرن ،بە
کــورتــی واڵت ــان ــی تــرانــزێــت بــەو
واڵتــانــە دەڵێن کە کۆچبەران بە
مــەبــەســتــی گــەیــشــتــن بــە شوێنی
مەبەست پێیدا تێدەپەڕن یان بۆ
ماوەیەکی کاتیی لێی دەمێننەوە،
لــەو چەند ساڵەی رابـــردوودا بە
هــۆی گــۆرانــکــاری لــە سیاسەتی
کــــۆچ و هــێــنــدێــک رێــکــکــەوتــنــی
ناوچەیی و نێونەتەوەیی ،ژمارەی
کۆچبەران و مــاوەی مانەوەیان

،،

«کۆچ» لە دنیای ئەورۆدا خاوەن کۆمەڵیک تایبەتمەندی و خەسڵەتە کە جیای دەکاتەوە
لە شوێن گۆڕکێکانی رابــردووی مێژووی مرۆڤایەتی؛ پێشکەوتنی هۆکارەکانی راگواستن و
پەیوەندی پێکەوەکردن ،شەڕ و بەاڵ مرۆیی و سروشتییەکان ،هەروەها کاریگەریی راستەوخۆی
سیاسەت و ئابووریی واڵتان لەسەر یەکتر ،لەو هۆکارانەن کە نێوەرۆک و رواڵەتی کۆچیان
گۆڕیوە

،،

لە ناسنامە لۆکاڵیەکەی ،هەڵگری
نــاســنــامــەیــەکــی جــیــهــانــیــش بــوو،
لەوانەیە زۆر کەم هەڵکەوێ کە
چــوارچــێــوەی وێنەیەکی بچووک
 ،ه ــەم ــوو رەهـــەنـــدە رەمــــزی و
بــەرچــاوەکــانــی دی ــاردەی ــەک یــان
رووداوێـــک بگرێتە خــۆی ،بــەاڵم
ئـــــاالن بـــە ت ــەن ــی ــا کــەســایــەتــیــی
«کــۆچــبــەر»ی لــە ســەرەتــاکــانــی
سەدەیە کدا وێنا کرد ،سەدەیەک
کە نە دەرفــەتــی مــانــەوە ،ئارامی
و ئاشتی بــە ئــاالنــەکــان دەدا ،نە
مەودای کۆچێکی بێ قوربانیش.
«کــــۆچ» ل ــە دن ــی ــای ئــــەورۆدا
خـــاوەن کــۆمــەڵــیــک تایبەتمەندی
و خەسڵەتە کە جیای دەکــاتــەوە
لە شوێن گۆڕکێکانی رابــردووی
مێژووی مرۆڤایەتی؛ پێشکەوتنی
هــــۆکــــارەکــــانــــی راگــــواســــتــــن و
پەیوەندی پێکەوەکردن ،شــەڕ و
بــەاڵ مــرۆیــی و سروشتییەکان،
هەروەها کاریگەریی راستەوخۆی
ســیــاســەت و ئــابــووریــی واڵت ــان
لــەســەر یــەکــتــر ،لــەو هــۆکــارانــەن
کە نێوەرۆک و رواڵەتی کۆچیان
گـــــۆڕیـــــوە .زۆر بــــە ئ ــاس ــان ــی
رووداوێـــک لــە گۆشەیەکی دنیا،
دیـــاگـــرامـــی بــــۆرســــەی بـــــازاڕە
جیهانییەکان دەگــۆڕێ .لەوانەیە
ئاسان نەبێ لە چەند وشەیە کدا
پـــێـــنـــاســـەی چـــەمـــکـــی»کـــۆچـــی
نێودەوڵەتی» بکەین ،بۆیە هەوڵ
دەدەیـــن لــە رێــگــەی خــەســڵــەت و
تایبەتمەند ییەکانەوە لە ناسین و
تێگەیشتنی ئەو دیاردەیە نزیکتر
بــیــنــەوە .بــە جــیــهــانـیبــوونــی کــۆچ
هــەم لە رووی جوغرافییەوە و
هــەم لــە رووی کــاردانــەوەکــان و
هەڵوێست گــرتــنــەکــان لــە ئاستی

گـــــــــۆڕدراوە ،لـــە س ــەرەت ــاک ــان ــی
سەدەی بیست و لە سەروبەندی
دوو شــەڕی گ ــەورەی جیهانیدا
 ،دانیشتوانی ئــورووپــا رێگەی
کــۆچــیــان دەگــرتــەبــەر و روویــان
لــە واڵتێکی دیکە دەک ــرد ،ئێستا
بەشێکی زۆری واڵتــانــی قــارەی
ئـــورووپـــا ،ئ ـهمــریــکــا  ،ک ــان ــادا و
ئــۆســتــرالــیــا ب ــوون ــەت ــە شــوێــنــی
مــــەبــــەســــتــــی کـــــۆچـــــبـــــەران لــە
سەرانسەری جیهانەوە ،هاوکات
گـ ــۆرانـ ــکـ ــاریـ ــەکـ ــی ب ــن ــەڕەت ــی ــش
بەسەر جــۆری کــۆچ کردنەکا ندا
هاتووە ،واڵتان تەنیا لەگەڵ یەک
جــۆری کۆچبەر ب ــەرەوڕوو نین،
هــاوکــات لــەگــەڵ کۆچی سیاسی،
کــۆچــی خ ــوێ ــن ــدن ،کــۆچــی ک ــار،
کۆچی بنەماڵەیی و پەیوەند ییە
خێزانییەکان بــەرەوڕوونــە .هەر
لـــەو پ ــەی ــوەن ــد یی ــەدا دەتــوانــیــن
ئــامــاژە بە دوو ئەنجامی دیــاری
ئەو کۆچە نێودەوڵەتییە بکەین،
یەکێک لە ئەنجامەکان دەرکەوتنی
دیاردەیەکی دیکەیە بە ناوی کۆچی
بازنەیی(،)circular migration
واتە گەڕانەوەی هەمیشەیی یان
کاتیی نـــەوەی یــەکــەم و دووەم
بۆ نیشتمانی دایــک و نیشتەجێ
بـــوونـــەوەیـــان لـــە شــوێــنــێــک کە
پــێــشــتــر ب ــەج ــێ ــی ــان هــێــشــتــووە،
ئەنجامی دووەم دروســت بوونی
دیاسپۆرایە لە دەرەوەی زێــد و
نیشتمان و دروســت کــردنــەوەی
جــــۆرێــــک لــــە یـــەکـــگـــرتـــوویـــی،
هــاوکــاری و ناسنامەی سیاسی
و کۆمەاڵیەتییە لە تاراوگەدا لە
سەر بنەمای ئێتنیک ،ئایین ،زمان
یان پێشینەی هاوبەش.
واڵتانی ترانزێت بە ئەکتەرێکی

لە والتــی ترانزێتدا بــەرەوژوور
هەڵکشاوە .واڵتانی وەک تورکیه،
مەراکێش ،ئیسپانیا و مەکسیک
لە بەرچاوترینی ئەو واڵتانەن کە
کۆچبەران وەک بەردەبازێک بۆ
پەڕینەوە و گەیشتن بە شوینی
دیاریکراو کەلکی لێ وەردەگرن.
هەڵبەت ئەو بەرژەوەندیخواز ییە
دووالیەنەیە و پشکی دەوڵەتەکان
لـــەو مــامــەڵــەیــەدا یــەکــجــار زۆر
زیـــاتـــرە ،ب ــۆ نــمــوونــە ل ــە چــەنــد
ســــاڵــــی رابــــــــــــردوودا ت ــورک ــیــه
وەک شــمــشــێــرێــکــی دووســـــەر
کــەڵــکــی لــە کــێــشــەی کــۆچــبــەران
وەرگــرتــووە ،لە الیــەک بۆ فشار
هــێــنــان بــۆ یــەکــێــتــی ئـــورووپـــا و
ب ــەدەســته ــێ ــن ــان ــی دەس ــک ــەوت ــی
زیــاتــر ،لە الیەکی دیکەشەوە بۆ
ســەرکــوت کــردنــی گــەلــی ک ــورد،
نـــاڕازی و جــیــابــیــرانــی نــێــوخــۆ و
پەردەپۆش کردنی پێشێلکار ییە
نێوخۆ و ناوچەییەکانی.
ئـــەگـــەر کــــۆچ لـــە رابـــــــردوودا
دیــــاردەیــــەکــــی پـــیـــاوانـــە بـ ــووە
ی ــان ژمــــارەی ژنـــان ل ــەو کــۆچــە
نێودەوڵەتییەدا زۆر لە خــوارێ
بــــووە ،ئــــەوا ئــێــســتــا ژنــــان هــەم
ژمــارەیــان لــەو دیــاردەیــەدا زۆر
زیــادی کــردووە ،بە تایبەت وەک
کــۆچــبــەری بـــواری کــارکــردن لە
بــەشــەکــانــی خ ــزم ــەت ــگ ــوزاری و
ت ــەن ــدروس ــتـ ـیدا  ،هـ ــەم ئــاســتــی
هۆشیاری و تێگەیشتنیشیان لە
بـــارەی کــۆچــەوە چــۆتــە ســەرێ،
ژن ــان ــی بـــاشـــووری رۆژهـــەاڵتـــی
ئاسیا بۆ کارکردن روو دەکەنە
واڵتــانــی رۆژهــەاڵتــی نێوەراست،
یان ژنانی ئورووپای خۆرهەاڵت
روو دەکـــەنـــە شــــارە گــــەورە و

ژماره688 :

رۆژنامەی

چهند ههواڵی جیهانی
پــیــشــەســاز ییــەکــانــی ئــورووپــای
رۆژئـــــــاوا بـــۆ گـــــەڕان بـــــەدوای
ژیانێکی بــاشــت ـردا ،ئ ــەوە بێجگە
لەو ژنانەی کە بەشێکی بەرچاوی
ئــاوارەکــانــی رووداوە مــرۆیــی و
سروشتییەکان پێک دێنن.
بــــەســــیــــاســــیبــــوونــــی کـــــۆچ،
تایبەتمەند ییەکی دیکەی کۆچی
نـــێـــودەوڵـــەتـــییـــە ،بــــە تــایــبــەت
دوای تـــەقـــیـــنـــەوە و هــێــرشــە
تیرۆریستیەکانی مادرید ،لەندەن
و نیۆرک ،ئەو رووداوانــە بێجگە
لـــــــەوەی کــــاریــــان کــــــردە س ــەر
دروســـت بــوونــی هــاودەنــگـییــەک
لــە نــێــوان واڵت ــان ــی وەرگـــر(ئـــەو
واڵتانەی کۆچبەران روویــان تێ
دەکــــەن) ،بــە دیــوێــکــی دیــکــە شدا
پــرســی کــۆچــیــان لــە کێشەیەکی
مــــرۆیــــیــــەوە گــــواســــتــــەوە نــێــو
فــۆرمــێــکــی ئــەمــنــیــەتــی .هــاوکــات
لەگەڵ شــەری نێوخۆیی سوریە
واڵتانی جیهان بەگشتی و واڵتانی
یــەکــێــتــی ئـــورووپـــا ب ــە تــایــبــەتــی
لــە بـــەردەم چــەنــد ب ــژاردەی ــە کدا
بوون ،یان کێشەکانی نێو سوریە
چــارەســەر بکەن و بــەو شێوەیە
رێــگــە لــە کــۆچــی زیــاتــری خەڵکی
ئەو واڵتــە بگرن ،یان ئــەوەی کە
لــە واڵتــانــی تــرانــزێ ـتدا پــێــش بە
کۆچی کۆچبەران بگرن ،دوایین
بــژاردەش دەســت و پەنجە نەرم
کردن بوو لەگەڵ خودی قەیرانەکە
لــە نێو ئــورووپــادا .لــێــرەدا وەک
نموونەیەک بــاس لە کۆچبەرانی
ســوریــە دەک ــەی ــن کــە چ ــۆن کــار
دەکەنە سەر دارشتنی سیاسەتی
نــاوچــەیــی و جــیــهــانــی ،ئــەگــەر نا
ک ــۆچ ــب ــەران یــەکــێــک ل ــە بــابــەتــە
هـــەر گــەرمــەکــانــی هــەلــبــژاردنــی
ســـەرۆکـــایـــەتـــیـــی ئـــەمـــریـــکـــا و
پەرلەمانی ئوسترالیاشن.
خەسڵەتێکی دیکە کە کۆچبەری
مــۆدێــرن لــە کــۆچــبــەری کالسیک
جــیــا دەکـ ــاتـ ــەوە ئـــەوەیـــە ک ــە لە
واڵتانی وەرگـردا کۆچبەر بێجگە
لـــــەوەی بــابــەتــێــکــی ســیــاســی و
ئەمنیەتی و کلتور ییە ،هاوکات
وەک مەترسی و هەڕەشەیەکیش
بــۆ ســـەر دەوڵـــەتـــی خــۆبــژوێــنــی
کــۆمــەاڵیــەتــی تــەمــاشــا دەکــــرێ.
ئـــەوەی کــە کــۆچــبــەران نــاتــوانــن
ب ــگ ــەڕێ ــن ــەوە بــــــازاری کــــار یــان
لـــە ســــەرەتــــادا پــێــویــســتــیــان بــە
پشتیوانی هەیە تا جارێکی دیکە
هـــەم لــە رێــگــەی بــەرهــەمــهــێــنــان
یــان لە رێگەی زەکــات و ماڵیات
بەشداری لە دەوڵەتی خۆبژوێنی
کــۆمــەاڵیــەتــیدا بــکــەنــەوە ،وەک
خاڵێکی الواز لە الیەن راسیست
یا پارتە راســت و توندڕەوەکان
دەقۆزرێتەوە تا دژایەتیی «ئەوی
دیــکــە»ی پــێ بــکــەن ،ئــەوە بێجگە
لەو داوەر ییــە پێشوەختانەی کە
لە رووی کلتوور ییەوە لە سەر
کۆچبەران دەیــکــەن و روویەکی
نــەرێــنــی لـــەو خــەڵــکــانــە پــێــشــان
دەدەن کــە لــە واڵتــانــی جیهانی
سێهەمەوە کۆچ دەکەن.
دوای تێپەرینی ساڵێک بەسەر
مــەرگــی ئـــاال ندا ،وەک منداڵێکی
کــوردی کۆچبەر لــە لێوارەکانی
واڵتێکی ترانزێتدا ،دەردەکەوێت
کە ئــەوەی لــەو رۆژەدا روو یدا
رێکەوت نەبوو ،بەڵکو ئەنجامی
ئەو دۆخە گلۆلۆکالییە(ناوچەیی/
جــیــهــانــی)یــه کـــە تــێــیــدا هــەمــوو
فاکتەکان و هەموو ئاکتەرەکان
ب ــەش ــدارن تــا جــارێــکــی دیــکــە لە
رێــگــەی وێــنــەی قوربانییەکەوە،
«ئــێــمــە» و «ئــــەوان» بــەرامــبــەر
بــەیــەک رابــگــرنــەوە .ئــاالن لەگەڵ
هەموو ئەوانەی لە رێگەی نێوان
واڵتەکا ندا بوونە قوربانی ،دیوی
هــەرە تــراژیــدی دی ــاردەی کۆچی
نێودەوڵەتین.

دوایین گرووپی موجاهیدینی خهڵق كه ل ه عێراق بوون بۆ
واڵت 
ی ئاڵبانی گواسترانهوه
ی لە عێراق
ی خهڵق ك ه ل ه كهمپی لیبرت 
دوایین گرووپی موجاهیدین 
ی گواسترانهو ه و پاش  ٣٠ساڵ ناچاریان
ی ئاڵبان 
جێگیربوون ،بۆ واڵت 
كردن كه عێراق بهجێ بێڵن.
ی رێكخراوی موجاهیدینی خهڵق
زیاتر ل ه  ٢٨٠كهس ل ه ئهندامان 
ی نێودهوڵهتیی
ی نزیك ب ه فڕۆكهخانه 
ی ههینی له كهمپی لیبرت 
رۆژ 
ی ئاڵبانی نێردران.
بهغدا بۆ واڵت 
ی
ی رێككهوتنێك ب ه نێوبژیوانیی ئهمریكا و ئاژانسی پهناخوازان 
بهپێ 
ی نهتهوه یهكگرتووهكان ،نزیك ب ه  ٢ههزار كهس ل ه
ڕێكخراو 
ی خهڵق ل ه سهرهتای ساڵی٢٠١٦دا
ی موجاهیدین 
ئهندامانی رێكخراو 
ی ئورووپاییدا دابهشكران.
به سهر زیاتر ل ه  ١٠واڵت 
ی خهڵق ههتا چهند ساڵ لهوه پێش ل ه الیهن
رێكخراوی موجاهیدین 
ی
یهكیهتیی ئورووپا و ئهمریكا وهك رێكخراوێكی تیرۆریستی ل ه لیست 
ی
ی دهرهوه 
رهش دابوون ،بهاڵم یهكیهتیی ئورووپا و پاشان وهزارهت 
ئهمریكاش ئهم گرووپهیان ل ه لیستی رێكخراو ه تیرۆریستییەکاندا
دهرهاویشت.
ی رابردوو بۆ سهر موجاهیدین
ی ساڵ 
شایانی باسە هێرشی پاییز 
ی  ٢٣كهس له ئهندامانی ئهم رێكخراوهیەی لێکەوتەوە
کە كوژران 
ی عێراق ب ه پشتیوانیی كۆماری ئیسالمیی ئێران
و ل ه الیهن شیعهكان 
ی ناچار كرد ئهم واڵته بهجێ بێڵن.
کرابوو ،ئهوان 
بارێكی چەكۆچۆڵی ئێران كە قەراربوو بۆ حوسییەكانی
یەمەن بنێردرێ ،راگیرا
سەرلەشكر ناسر تاهیری ،جێگری ستادی ئەرتەشی یەمەن
رایگەیاند كە بارێكی چەكۆچۆڵی ئێران كە بۆ حوسییەكانی دەنارد ،لە
سنوورە ئاوییەكانی واڵتەكەی دەستی بەسەردا گیرا.
ئەمە یەكەم جار نییە كە كاربەدەستانی نیزامی و سیاسیی یەمەن
دەست بە باری چەكۆچۆڵی كۆماری ئیسالمی دادەگرن ،بەڵكوو
تەنانەت ئهمریكاش تا ئێستا چەند باری چەكۆچۆڵی كۆماری
ئیسالمیی گرتوە كە بۆ توندئاژۆ ئیسالمییەكانی یەمەنی ناردوە.
جۆن كێری ،وەزیری دەرەوەی ئهمریكا رۆژی هەینی گوتبووی
ئێران لە ناردنی چەكوچۆڵ بۆ میلیشیاکانی حووسی لە یەمەن دەست
هەڵناگرێ.
لە هەمان حاڵدا محەممەد عەلی فەلەكی یەكێك لە فەرماندەكانی
سپاس پاسدارانی ئێران لە سەرەتا مانگی ئۆتدا گوتی ،ئەرتەشی
ئازادیبەخشی شیعەیان بە فەرماندەیی قاسم سلێمانی پێك هێناوە کە
ئێستا لە ئەرتەشی عێراق و سووریە و یەمەن شەڕ دەكەن.
كارناسانی بواری رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەڵێن ،پێكهێنانی گرووپ
و تاقمە شیعەكان لەم ناوچەیەدا بە مەبەستی خۆشكردنی ئاگری
مەزهەبییە و ئەمە یەكێك لە بەرنامە درێژخایەنەكانی كۆماری
ئیسالمیی هەبووە و هەیە.
لە الیەكی دیكە «عەبدولملک المخالفی» ،وەزیری دەرەوەی یەمەن
لە كۆبوونەوەی واڵتانی «نادەروەست»دا پێداگریی كردەوە كە ئێران
ئێستاش لە دەستێوەردان لە كاروباری واڵتەكەی بەردەوامە.
كاربەدەستانی نیزامیی ئێران و راگەیەنەكانی ئەم واڵتە ،چەندین
جار رایانگەیاندوە كە پشتیوانی لە شیعەكانی یەمەن دەكەن و ئەوە
بە ئەرکی خۆیان دەزانن.
خەزێنەداریی ئهمریكا تا ئێستاش کۆسپی بەردەم فرۆشتنی
فڕۆكە بە ئێرانە
وەزیری رێگەوبانی ئێران دەڵێ ،ئاکامی هەموو وتووێژەكانی كڕینی
فڕۆكە لە شیركەتە بیانییەكان پێوەندیی بە بڕیاری خەزێنەداریی
ئامریكاوە هەیە.
عەباس ئاخوندی ،وەزیری رێگا و شارسازیی ئێران دەڵێ هەموو
گرێكوێرەكانی پێدانی مۆڵەتی كڕینی فڕۆكە لە الی دەفتەری كۆنتڕۆڵی
داراییە بیانییەكانی ئهمریكایە و ئیدارەی گشتیی خەزێنەداریی
ئهمریكا دەبێ ئەو بەربەستانە البەرێ.
دوای رێككەوتنی ناوكی و هەڵوەشاندنەوەی زۆربەی گەمارۆ
ئابوورییەكانی دژی ئێران ،ئەم واڵتە بە تەمایە  ٢٠٠فڕۆكە
مسافیرهەڵگر بۆ نۆژەنكردنەوەی ناوگانی ئاسمانییە كۆن و
لەکارکەوتووەکەی بكرێ ،بەاڵم تا ئێستا کۆسپە قانوونییەکانی
تێنەپەڕاندوە.
ئێران ئێستاش لەسەر كڕینی فڕۆكەی مسافیرهەڵگر لە دوو گەورە
شیركەتی فڕۆكەسازیی ئایرباس و بۆئینگ بە بڕی  ٥٠میلیارد
دۆالر سوورە .ئاخوندی ،وەزیری رێگا و شارسازیی ئێران دەڵێ،
وتووێژەکان لە مبارەیەوە تا ئێستا بە باشی چونەتەتە پێش بەاڵم
دەفتەری كۆنتڕۆڵی داراییە بیانییەكانی ئهمریكا كۆسپی خستۆتە
سەر ئەم مامەڵەیە.
گەاڵڵەی كۆماریخوازەكانی ئهمریكا بۆ پێشگرتن بە پێدانی
پارەی دیكە بە ئێران

باڵڤۆكی «واشنگتۆن فری بیكێن» باس لە گەاڵڵەی نوێی سیناتۆری
كۆماریخوازەكان ماركۆ رۆبیو دەكا كە قەرارە بۆ مەجلیسی سەنا
بنێردرێ و بەپێی ئەم گەاڵڵەیە دەوڵەتی ئهمریكا ناتوانێ هیچ پووڵێکی
دیكە بە ئێران بدا كە رەخنەگران ئەمە بە پێدانی باج بە ئێران دەزانن.
رۆژنامەی «وال ئیستریت جۆرناڵ» نێوەڕاستی مانگی گەالوێژ
لە زمان كاربەدەستێكی ئهمریكای كە نەیویست ناوی ئاشكرا بكرێ
ئاشکرای کرد کە واشنگتۆن هاوكات لەگەڵ گۆڕینەوەی زیندانیانی
دوو واڵت لە زستانی  ٩٤بڕی  ٤٠٠میلیۆن دۆالری نەغدی بە
فڕۆكەیەك بۆ تاران ناردوە.

6

31ی خهرمانانی 21 _ 1395ی سێپتامبری 2016

سیاسی

ژماره688:

رۆژنامەی

کاریگەریی بڕیاری دادگای میکونوس لەسەر
گۆڕینی سیاسەتی کۆماری ئیسالمی

عهلی بداغی
تــیــرۆر بەشێکە لــە مــێــژووی سیاسیی
مرۆڤ و دەســەاڵت .کەم نیزامی سیاسی
لە مێژووی کەونار و هــاوچــەرخدا هەیە
کە هەوڵی تیرۆری دژبەرانی خۆی نەدابێ
و ئەوەشی لە پێناو پاراستنی دەسەاڵت
و سەقامگیریی نیزامەکەیدا بە پیرۆز و
بڕیارێکی بەجێ نەزانیبێ ،بەاڵم لە چەند
دەیەی رابردوودا لەگەڵ چەسپانی بایەخە
جیهانگیرەکان ،ئێستا ئــیــدی تــیــرۆر بە
دیاردەیەکی دژەبــاو و نەریتێکی نیزامە
توتالیتێر و سەرکوتگەرەکان دادەنرێ.
ئێستا بــە دەگــمــەن نــیــزامــی سیاسیی
دێموکراتیک و قانونمەند پەنا بۆ تیرۆر
دەبەن و لە کێبرکێی دەسەاڵتدا بەکاری
دێنن .بەاڵم ئــەوەی لە مێژووی کۆماری
ئیسالمیدا بەدی دەکرێ ،ئەو رێژیمە بە
شێوەیەکی زۆر بەرین شێوازی تیرۆری
نەیارانی گرتۆتە بەر .کۆماری ئیسالمی
سەرەڕای تیرۆری نەیارانی لە دەرەوەی
ســنــوورەکــانــی و لــە واڵتــانــی دیــکــەدا ،لە
نــێــوخــۆی واڵتـــیـــشدا ســــەدان کـــەس لە
دژبەران و رەخنەگرانی دەسەاڵتی تیرۆر
کــردوە ،ئەوەش لە حاڵێکدایە کە ناوەندە
ئــەمــنــیــەت ـییــەکــانــی دەســتــی ب ــااڵی ــان لە
پەروەندەسازی لە دژی دژبەرانیان بووە
و دەزگای قەزایی ئەو رێژیمەش لە هیچ
ئێعدامێکی سیاسی و کوشتاری دژبەرانی
رێژیم نەپرینگاوەتەوە.

واڵت و دەرەوەی واڵتدا کـــران .لەو
کـــاتـــەشدا تــەمــاحــی ب ــەش ــداری ــی واڵت ــە
ئورووپاییەکان لە پشکیان لە وەبەرهێنان
لــە بــــازاڕی ئــێــران و نــۆژەنــکــردنــەوەی
وێرانییەکانی ئەو واڵتە دوای شەڕی 8
ساڵە لەگەڵ عێڕاق وایکردبوو کە تەڕاتێنی
ماشێنی تیرۆری کۆماری ئیسالمی لەو
واڵتانە وەبەرچاو نەیە ،هەتا ئــەوەی کە
بــڕیــاری دادگ ــای مێکونوس کۆتایی بەو
رەوتە هێنا.
کۆماندۆکانی تیرۆری سەر بە کۆماری
ئــیــســامــی دوای ئــــەوەی رۆژی 26ی
خەرمانانی 1371ی هەتاوی توانیان لە
ریستورانتی میکونوس ،دوکتور سادق
شەڕەفکەندی ،فەتاح عەبدولی و هۆمایون
ئــــەردەالن و نـــوری دێــهــکــوردی تیرۆر
بکەن ،کۆماری ئیسالمیی ئێران پێی وابوو
هــەر وەک تیرۆرەکانی پێشوو دەتوانی
بــە سیاسەتی حاشا و تــەمــاحوەبــەرنــان
بۆی دەربچێ ،بەاڵم لەوەیاندا کۆسپێکی
گەورەی هاتە سەر رێ .دەزگای قەزایی
ســەربــەخــۆی ئاڵمان کــە بــڕیــاری دابــوو
بەرگری لە کەڕامەتی خاک و واڵتەکەی
بکا ،پەروەندەیەکی گــەورەی لە پێوەندی
لەگەڵ ئەو تیرۆرەدا پێکهێنا کە کاری دادگا
زیاتر لە  5ساڵی کێشا.
بــڕیــاری دادگـــا لــە خــاکــەلــێــوەی ساڵی
 1376راگەیەندرا و کاربەدەستانی هەرە
پایەبەرزی کۆماری ئیسالمی بە دەست
تێداهەبوون لەو تیرۆرانەدا بە تاوانبار
ناسران و حوکمی دەسبەسەرکرانیان بۆ
دەرچوو.
ئەو بڕیارە بیروڕای گشتیی ئورووپای

،،

دنیای دەرەوە لێبڕاو بوو کە تاکە رێگای ئاساییکردنەوەی
پێوەندییەکانیان ،چوونەوەی تیمە دیپلۆماتیکەکانیان و درێژەی
هاوکارییە تیجارییەکانیان ،ئاڵوگۆری بنەڕەتی لە سیاسەتی کۆماری
ئیسالمییە .ئەوە بوو کە ئێران ملی بۆ ئەوە راکێشا کە چیدی لە هیچ
واڵتێکی ئورووپاییدا تیرۆری دژبەرانی نەکا و گەرەنتیی ئەوەش
دەدا پێی ئەو رێژیمە لە پەروەندەی هیچ کردەوەیەکی تیرۆریستی لە
ئورووپا نەیەتە گۆڕێ

،،

مێژووی تیرۆری سیاسی لە کۆماری
ئیسالمیی ئ ــێ ــراندا تــەنــانــەت بــۆ پێش
هاتنەسەرکاری ئەو رێژیمەش دەگەڕێتەوە.
رێبەرانی ئەو رێژیمە نایشارنەوە کە لە
سەردەمی پاشایەتیی پەهلەیشدا تیرۆری
سیاسییان کردوە.
عەلی ئەکبەر رەفسەنجانی ،پالندانەر
و بڕیاردەری تیرۆرەکانی ڤییەن و بڕلین
بە شانازییەوە باس لــەوە دەکــا کە ئەو
دەمــانــچــەیــەی حەسەنعەلی مــەنــســوور،
ســـــەرۆک وەزیــــرانــــی حـــەمـــەڕەزاشـــای
پەهلەوی پێ کــوژرا ،ئەو دابینی کردبوو
و دابــووی بە محەممەد بۆخارایی هەتا
تیرۆرەکەی پێبکا.
هــەر لە ســەردەمــی ســەرۆک کۆماریی
هاشمی رەفسەنجانیشدا بوو کە زۆربەی
تیرۆرە سیاسییە گرینگەکان لە نێوخۆی

هەمووی بە خۆیەوە سەرقاڵ کرد و 15
واڵتی ئورووپایی بە نیشانەی ناڕەزایەتی
بەو تیرۆرانە ،باڵوێزەکانی خۆیان لە ئێران
کێشایەوە.
هیچ واڵتێکی ئورووپایی بەپێی مێعیار
و پڕەنسیپە نێودەوڵەتییەکان نەیدەتوانی
بــڕیــاری دادگـــای میکونوس لــە بەرچاو
نــەگــرێ و ئــێــران بــۆ دەربـــازبـــوون لەو
قەیرانە کەوتە تەنگانەوە.
دنیای دەرەوە لێبڕاو بوو کە تاکە رێگای
ئــاســای ـیکــردنــەوەی پــێــوەنــدییــەکــانــیــان،
چــوونــەوەی تیمە دیپلۆماتیکەکانیان و
درێـــژەی هــاوکــارییــە تیجارییەکانیان،
ئاڵوگۆری بنەڕەتی لە سیاسەتی کۆماری
ئیسالمییە .ئــەوە بوو کە ئێران ملی بۆ
ئــەوە راکێشا کە چیدی لە هیچ واڵتێکی
ئورووپاییدا تیرۆری دژبــەرانــی نەکا و

گەرەنتیی ئەوەش دەدا پێی ئەو رێژیمە لە
پەروەندەی هیچ کردەوەیەکی تیرۆریستی
لە ئورووپا نەیەتە گۆڕێ.
بڕیاری دادگــای مێکونوس ستۆپی بە
ماشێنی تــیــرۆری کــۆمــاری ئیسالمی لە
بــاشــووری کوردستانیش کــرد .رێژیمی
کۆماری ئیسالمی لە بۆشایی دەسەاڵتێکی
تۆکمە لە باشووری کوردستان کە شەڕی
نــێــوخــۆیــی و نــاســەقــامــگــیــریــی سیاسی
دروستی کردبوو ،تا ئەو کات توانیبووی لە
رێگای جۆراوجۆرەوە نیزیک بە  300کادر
و پێشمەرگەی حیزبە کوردییەکان کە
بەشی هەرە زۆریان کادر و پێشمەرگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بوون تیرۆر
بکا.
بەاڵم دوای بڕیاری دادگای میکونوس
کــە ئــەو رێژیمە ســەبــارەت بــە تــیــرۆری
رێبەرانی حیزبی دێموکڕات بە تاوانبار
ناسرابوو ،درێژەدان بە تیرۆری ئەندامانی
ئ ــەو حــیــزبــە لــە ب ــاش ــووری کــوردســتــان
تــێــچــوویــەکــی قــورســی دیــکــە دەبــــوو کە
کۆماری ئیسالمی نەیدەویست چیدی لەو
قۆناغەدا بیدا.
ل ــە نــێــوخــۆی واڵتـــیـــشدا حاکمییەت
دەبــوا رەفــتــار و رەوتێکی گرتبایە بەر،
کە هاوتەریب لەگەڵ گۆڕانی سیاسەتی
دەرەوە ،ی ــارم ــەت ــی ــی بــردنــەپــێــشــێــی
سیاسەتی رەوانـــدنـــەوەی گــرژییــەکــان
لەگەڵ کۆمەڵگهی جیهانی دابــا ،ئــەوەش
پێویستی بە ئاڵوگۆرێکی بنەڕەتی بوو
کە بە نیزیکبوونی کاتی هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماری دەبوا لەودا خۆی نواندبا.
پــــــــڕۆژەی ئ ــی ــس ــاح ــات دەیـــتـــوانـــی
پووششێکی زۆر بــاش بــۆ چاوبەستنی
دنیای دەرەوە بێ ،هەر بۆیەش بینیمان
لە هەڵبژاردنەکانی 2ی جـ ــۆزەردان ،کە
نیزیک بە سێ مانگ دوای بڕیاری دادگای
میکونوس بەڕێوەچوو؛ محەممەد خاتەمی،
وەک نــمــادی دەســپــێــکــی ئــیــســاحــات لە
بــەردەم ناتق نــووری ،درێژکراوەی هێڵی
حاکمییەت لە بەریەکدا راگیران و شێخی
ئیسالحات بە دروشــمــی ریفۆرمخوازی
توانی هەڵبژاردنەکان بباتەوە .پــڕۆژەی
ئیسالحات نــاتــوانــێ نیشانەی پێکهاتنی
ئاڵوگۆری فیکری لە نێو رێبەرانی رێژیمدا
بووبێ ،چونکی کە تا دوای بڕیاری دادگای
میکونوس و پێش لــەو ه شوێنەوارێکی
ئـــهوت ــۆ ل ــە دەرکـــەوتـــنـــی وەهــــا بــیــر و
بۆچوونێک لە نێو رێبەرانی بــااڵی ئەو
رێژیمەدا هەستی پێنەکراوە و سروشتی
نییە کە رەفسەنجانی ،یەکێک لە ئەندامانی
تیمی تیرۆری حەسەنعەلی مەنسوور لە
سەردەمی پاشایەتیدا و ،پاشان پالندانەر
و یەکێک لە ئەندامانی کۆمیتەی تایبەتیی
تــیــرۆر؛ یــەکــجــێ و یــەکــشــەوە و کتوپڕ
ب ــادات ــەوە و ببێتە یەکێک لــە پشتیوانە
ســەرەک ـییــەکــانــی خــاتــەمــی و دەوڵــەتــی
ریفۆرمخوازی ئەو.
ئەگەر بزووتنەوەی ریفۆرمخوازی لە
سااڵنی پاش و بە هۆی گۆڕانکارییەکانی
دواتردا ئاراستەی جیاوازتری بەخۆیەوە
گرت ،بەاڵم لە دەسپێکدا تەنیا پڕۆژەیەک
بۆ تێپەڕین و بۆ دەربازبوون لە قەیرانی
میکونوس ب ــوو .هــەر بــۆیــەش لــە دوای
تەواوبوونی  8ساڵ سەرکۆماریی خاتەمی
و دوای ئــەوەی دەوڵەتی ریفۆرمخوازی
ئــەو توانی هاوکێشە نێودەوڵەتییەکان
بە قازانجی کــۆمــاری ئیسالمی بگۆڕێ،
دەسەاڵت خرایەوە دەست ئوسولگەراکان
و هەتا ئێستاش مەیدانی سەروەدەرنان
بە ریفۆرمخوازەکان نــەدرایــەوە .لەگەڵ
ئەوەشدا ئوسولگوراکانیش نەیانتوانی قەت
کۆمەڵگا و کەشی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی
کۆمەڵگه بگەرێننەوە بۆ سەردەمی پێش
ســەرهــەڵــدانــی ریــفــۆرمــخــوازی و پێش
بڕیاری دادگــای میکونوس .چونکی ئەوە
دەرەنجامی کاریگەرییەکی قووڵ بوو کە
پــڕۆژەی تێپەڕین لە قەیرانی میکونوس
لە نێوخۆی ئــێــراندا دروســتــی کردبوو،
تێچوویەکی قورس کە رێبەرانی کۆماری
ئیسالمی تەنیا و تەنیا بۆ دەربازبوون لە
بڕیاری دادگــای میکونووس و لە پێناو
پاراستنی تەواوەتیی نیزامەکەیاندا ئامادە
بوون بیدەن.

ئێران ،ئۆپۆزیسیۆنی سیستمی نێونهتهوهیی
نهزمی نوێی جیهانی ل ه دوای رووخــانــی یهکیهتیی
سۆڤیهتهو ه هاتۆت ه ئارا .لهم نهزمهدا کهلێنێک کهوتۆت ه
نهزمی وێستفالیایی .ل ه نهزمی وێستفالیاییدا سنوورهکان
نفووزههڵنهگر بــوون .چهمکی س ـهروهریــی نهتهوهیی
زۆر بههێز بوو و واڵتــان له چۆنیهتیی بهڕێوهبردنی
کــاروبــاری نێوخۆییدا ب ه تــهواوی سهربهست بــوون.
حەسەن شێخانی
دهستتێوهرنهدان له کاروباری نێوخۆیی واڵتان واتای
راستهقینهی خۆی ههبوو .بهاڵم له نهزمی نوێی جیهانیدا
سنوورهکان نفووزههڵگر بوون و ههندێک پرسی وهک
مافی مرۆڤ بوون ه پرسگهلی جیهانی و واڵتان ناتوانن ب ه بیانووی سهربهستی ل ه چۆنهتیی
ئێدارهی نیووخۆییدا ،ب ه مهیلی خۆیان لهگهڵی بجووڵێنهوه.
زۆرب ـهی نزیک ب ه ت ـهواوی واڵتانی جیهان به شێوهیهکی دیفاکتۆش بێ ،سیستمی
نێونهتهوهییان قبووڵ کردوو ه و لهم چوارچێوهیهدا رۆڵ دهگێڕن .کۆماری ئیسالمی لهو
دهگمهن واڵتانهیه ک ه ل ه سهرهتای هاتن ه سهرکاریهوه ئااڵی دژایهتی لهگهڵ سیستمی
نێونهتهوهیی ههڵداوه و ل ه ههمبهر یاسا و رێسا نێونهتهوهییهکاندا مل با دهدا و پابهندیان
نیه .لهبهر ئهوهی ک ه له سیستمی نێونهتهوهیدا هێز دهور دهبینێ و ههر دهوڵهتهی به قهرا
هێزی ،لهو سیستمهدا شوێندانهر ه و ،لهبهر ئهوهی که کۆماری ئیسالمیش ئهو هێزهی
نی ه ک ه ئهو نهزمه بگۆڕێ ،بۆیه ل ه سهر ئهم سهرکێشییانهی ل ه ئاستی نێونهتهوهییدا
ت کۆمهڵێک کێش ه و ئاژاوهشی به تایبهت ل ه
تێچوویهکی زۆری داوه و دهیدا و ،ههڵبه 
ناوچهی رۆژههاڵتی نێوهڕاستدا ناوهتهوه.
پرسیار ئهوهی ه ک ه گهلۆ بهرژهوهندیی واڵتی ئێران دهخوازێ که سیستمی دهسهاڵتداری،
بهو شێوهی ه بجووڵێتهوه یان ئهوه زیاتر بهرژهوهندیی بنیات و باندگهلێکی تایبهت ه له
کۆماری ئیسالمیدا ک ه ههروا ل ه سهر «درێژهدان بهشۆڕش» و «ئیدئۆلۆژیگهرایی» و
«ئارمانجخوازی»دا پێداگری دهکهن؟
حاشای لێ ناکرێ که ل ه نێو سیستمی کۆماری ئیسالمیدا دوو روویــکـهرد ههن.
روویکهردێک خوازیاری پێداچوونهوهی ه به رهفتار و ههڵسوکهوتی کۆماری ئیسالمی
بهتایبهت ل ه ئاستی دهرهکـیدا و ،وا بیر دهکهنهو ه که ئهگهر لهگهڵ سیستمی ههیی ل ه
دنیادا خۆیان موتورب ه بکهن و واز لهو کاڵوهکێشیان ه لهگهڵ نۆڕم و یاسا و رێساکانی
نێونهتهوهیی بێنن زیاتر بهرژهوهندیی خودی سیستمیش دابین دهبێ .ئهم روویکهرد ه
لهگهڵ خواست و ئاراستهی فشار ه نێونهتهوهییهکانیش یهکانگیره .شایانی باس ه که ل ه
ئێستادا کۆمهڵگهی نێونهتهوهیی ل ه رێگهی نهرمئامێرییهو ه و له رێگهی کێشانی ئێران
بۆ نێو دااڵنهکانی وتووێژ و پابهند کردنی ئێران ل ه چوارچێوهی ههندێک رێککهوتن و
کۆنوانسیۆندا ،دهیهوێ ئێران لهو دۆخ ه ناـ نۆڕماڵ ه داماڵێ و بیكاته سیستمێکی پابهند و
ئاسایی ل ه چوارچێوهی سیستمی نێونهتهوهییدا .ههر ئهمهشه که ههرا و ههڵاڵی بنیات ه
نیزامی و ئهمنییهتییهکان و ب ه گوتهی خۆیان بنیات ه ئینقالبییهکانی ،که ل ه چوارچێوهی
روویکهردی دووهـ همدا جێدهگرن ،لێکهوتۆتهوه .هیستریای ئاساییبوونهوهی رێژیم
و کهوتن ه مهترسیی بهرژهوهندییهکانی ئهو بهشهی دهسهاڵت(پارێزهرانی روویکهردی
دووههم) ،خهوی له چاوان بڕیون و پهیتاپهیتا هۆشداری دهدهن «نظام سلطه« دهیانهوێ
کۆماری ئیسالمی له چیهتیی ئینقالبی خۆی بهتاڵ بکهنهو ه و ئهمهش وهک چوون ه ژێر
پرسیار یان نهمانی سهربهخۆیی و سهروهریی نهتهوهیی دهناسێنن و ل ه راستیدا ل ه
ژێر ئهو پهردهیهدا شهڕی زیاتر کردنی دهسهاڵت و سهرمایهی خۆیان ل ه نێو سیستمدا
دهکهن .بۆ سهلماندنی ئهم ئیدیعای ه ئاماژ ه ب ه سێ چهمک دهکهم ک ه له چهند مانگی دواییدا
له فهزای سیاسی و راگهیهنهکانی ئێراندا زۆرترین باسیان لێکراوه و ههڵاڵساز بوون:
)1ئا پی سی یان مۆدێلی نوێی گرێبهست ه نهوتییهکان ک ه ل ه الیهن دهوڵهتهو ه به شێوهیک
فورمول ه و داڕێژرا بوون ک ه بۆ کۆمپانیا نێودهوڵهتییهکان سهرنجراکێش بن ،له الیهن
تهیفی سهرب ه یان نزیک ل ه سپای پاسدارانهو ه به توندی خرایه ژێر پرسیار و دهیانگوت
ک ه ئهم گرێبهستان ه ئێران بۆ قۆناغی پێش میللی کردنی نهوت دهگهڕێنێتهوه و سهروهری
و سهربهخۆیی ئێران ل ه مهیدانه نهوتییهکانی دهباته ژێر پرسیار .ئهمه یارییهک بوو
بۆ ئهوهی ک ه کۆمپانیا دهرهکییهکان نهیهنه ئێران و بواری وزه له مۆنۆپۆلی قهرارگای
«خاتم االنبیاء»دا بمێنێتهوه .ب ه ههرحاڵ دوای ههڵاڵ و ههنگامهیهکی زۆر و دوای کۆمهڵێک
دهستکاری ،مۆدێلی نوێی گرێبهست ه نهوتییهکان بوو ب ه قانوون و راگهیهنرا.
)2پرۆتۆکۆلی قهدهغه کردنی کهڵک وهرگرتن له مندااڵن ل ه شهڕ و کێشمهکێشی
چهکدارانهدا ،ک ه قهرار ه ل ه ماوهی داهاتوودا له مهجلیس تاووتوێ بکرێ ل ه الیهن بهشی
حاکمیهتیی سیستمهو ه خراوهت ه بهر رهخنهی توند .به بــاوهڕی وان ئهم پرۆتۆکۆل ه
دهسهاڵتهکانی رێبهری بهرتهسک دهکاتهوه و ل ه ههمبهر ب ه بهسیج کردنی مندااڵنی
قوتابخان ه ئاستهنگ دروست دهکا .قسهکهیان ئهوهی ه ک ه ئهگهر ئهو پرۆتۆکۆله پهسند
بکرێ لهوانهی ه به بهسیج کردنی مندااڵن وهک بهڵگهی کهڵک وهررگرتن ل ه مندااڵن ل ه
کاروباری چهکدارانهدا لێکبدرێتهو ه و دهلیلێک بۆ فشار خستنهسهر ئێران بهدهستهوه بدا.
)3ئێف ئهی تی ئێف یان گرووپی تایبهتی ئیقدامی ماڵی ک ه بۆ دژایهتی لهگهڵ «پولشویی»
و دابین کردنی ماڵی تیرۆریزم دامهزراوه ههرچهند ل ه الیهن مهجلیسی نۆ و شووڕای
نیگابانهو ه پهسند کراو ه بهاڵم له ژێر فشاری ناونده ئهمنیتییهکان رهوانهی شووڕای
بهرزی ئهمنیهتیی میللی ئێران کراو ه و جێبهجێ کردنهکهی گرێدراوی واژۆی خامنهیییه.
ب ه دوو هۆکاری سهرهکی ،ناوکی سهختی هێز ل ه کۆماری ئیسالمیدا ب ه ئێف ئهی
تی ئێف قهڵسه :ئهلف)لهگهڵ ههرچهشن ه شهفافسازی ل ه کاروباری بانکی و راگواستن ه
بانکییهکاندا موخالیفن .چونکه له تاریکایی و ل ه دهرهوهی یاسا و رێسادا سهرمایهکی
زۆریان کهڵهکه کردوو ه و نایانهوێ ئازادیی کردهییان لهم بوارهدا بهرتهسک بێتهوه .ب)
دهڵێن لهوانهی ه یارمهتیدانی گرووپهکانی حهماس و حیزبوڵاڵ وهک بهڵگهی پشتیوانی ل ه
گرووپه تیرۆریستییهکان لێک بدرێتهوه و ئێران ب ه دهستی خۆی ئاتۆیهکی باش بۆ فشار
خستنه سهر خۆی به کۆمهڵگهی نێونهتهوهیی بدا.
ئێران بۆ گهش ه کردن و پهرهسهندنی پێویستی ب ه پێوهندییهکی باش لهگهڵ دنیای دهرهو ه
ههیه؛ بۆ نموون ه شهفافسازی ل ه کاروباری بانکیدا و قبووڵ کردنی رێساکانی پێوهندیدار
مهرجی هاوکاریی بانک ه گهورهکانی جیهان ه لهگهڵ سیستمی بانکیی ئێران .له الیهکی
دیکهش کۆمهڵگهی نێونهتهوهیی کهڵک وهرگرتنی ئێران ل ه ههرچهشن ه کارئاسانییهکی
نێونهتهوهیی ب ه پابهندبوونی ئێران ب ه یاسا و ریساکانی پێوهندیدارهو ه گرێ دهدا .پرسیار
ئهوهیه ک ه تا کهی ئێران دهتوانێ وهک ئۆپۆزیسیۆنی سیستمی نێونهتهوهیی بمێنێتهو ه و
تا کهی بهشی حاکمیهتیی کۆماری ئیسالمی ل ه پێناو بهرژهوهندیی خۆیاندا و له سهر
حیسابی بهرژهوهندیی واڵتی ئێران دژایهتی لهگهڵ نۆرماڵیزاسیۆنی سیستم دهکهن و
ههروا «غیرمتعارف» دهجووڵێنهوه؟
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ژماره688 :

ئەردۆغان تورکیە بەرەو کوێ رەکێش دەکا!

رەزا محەممەدئەمینی
«ئەو کوودتایە دیاریی خودا بوو» .ئەوە رستە
بەناوبانگەکەی سەرۆککوماری تورکیە ،رەجەب
تەیب ئەردۆغانە کە چەند رۆژ پاش تێکشکانی
«شێوە کوودتاکەی» ١٥ژووئیە٢٥/پووشپەری
رابـــردوودا درکــانــدی .ئــەردۆغــان و پارتەکەی،
پارتی داد و گەشەپێدان ،که له دەوری دووهەمی
هــەڵــبــژاردنــی پــارلــەمــانــی ئ ــەو واڵتـــە لــە ساڵی
رابــــردوودا ،توانیان زۆریــنــەی کورسییەکانی
پــارلــەمــان بــۆخــۆیــان دەســتــەبــەر بــکــەن ،لهپاش
کوودتاکەی پــووشــپــەڕەوە ،هەلێکی باشیان بۆ
رەخــســا بــۆ ســەرکــوت و دەســبــەســەر کــردن و
ئاخنینی بەندیخانەکان لە نەیارە سیاسییەکانیان.
لەو ماوە کورتەدا دەیــان هــەزار کەس لە بەشە
ئیداری و دادوەری و نیزامییەکانی ئەو واڵتە بە
تاوانی الیەنگری لە بزووتنەوەی فەتحووڵاڵ گوڵەن
و بەشدار بوون لە کوودتادا بەبێ لێکۆڵینەوە و
دادگایی کردن  ،رەپێچەکی بەندیخانەکان کران.
دەیان کاناڵی تەلەویزیۆنی و گۆڤار و رۆژنامە
داخران و سەدان چاالکی سیاسی و رۆژنامەوان
و بیرمەندی ئەو واڵتە دەسبەسەر بوون.
دیـــــارە دژکــــــــردەوەی ئــــەردۆغــــان و هــێــزە
ئــەمــنــیــت ـییــەکــانــی ئــــەو واڵتـــــە لـــە ب ــەران ــب ــەر
نــەیــارانــیــان ،نیگەرانی و نــاڕەزایــەتــیــی بەرینی
لــە نێوخۆ و دەرەوەی تــورکــیــەدا لـێکــەوتــەوە.
لــە نــێــوخــۆ ،حیزبەکانی دەرەوەی دەســـەاڵت،
بە پارتی دێموکراتیکی گــەالن(هــەدەپــە)یــشـهو ه
کــە پارتێکی کــوردییــە ،ســــەرەڕای مهحکووم
کردنی کوودتای پووشپەر ،دژی رەشبگیری و
سەرکوتی بەرباڵوی موخالیفانی دەوڵەت بوون
کە هێزەکانی میت و پۆلیس دەستیان دابوویە.
لــە دەرەوەی تــورکــیــەش ئهمریکا و زۆرب ــەی
واڵتــانــی ئــورووپــایــی بە نیگەرانییەوە سەیری
رووداوەکانی پاش شێوەکوودتایەکەیان دەکرد
و لــەو پــێــوەنــدییــەدا رەخــنــەیــان لــە ئــەردۆغــان
و دەوڵــەتــەکــەی گ ــرت .بــەو حــاڵــەش ه ــەروەک
چـــاوەڕوان دەکــرا ،دەرئەنجامەکانی کــوودتــا و
دژکـ ــردەوەی ئــەردۆغــان و هێزە ئەمنییەکانی
تورکیە نەک هەر بەرتەسک نەکرانەوە ،بەڵکوو
داوێنی کوردەکانیشی گرتەوە و کوردیش لە رق
و تۆڵەی ئەردۆغان و هێزەکانی بێبەش نەبوون.
دەوڵــەتــی تورکیە لــە رۆژی یەکشەممه٢١ ،
خــەرمــانــاندا ٢٨ ،شــــارەداری هــەڵــبــژێــردراوی
خــەڵــکــی لــە شــارەکــانــی ب ــاک ــووری کــوردســتــان
بــە تــاوانــی هــەبــوونــی پــێــوەنــدی لــەگــەڵ پــارتــی
کــرێــکــارانــی کــوردســتــان(پ ـێک ـاکــا) ل ـه س ـهر کار
الدا .پارلەمانی تورکیە کە هەروەک پێشتر باس
کرا ،حیزبی دەسەاڵتدار لەودا زۆرینەی یاسایی
کورسییەکانی بەدەستەوەیە ،بە پشتبەستن
بە یاسای بنەرڕەتی کە رێگەی پێداوە لە کاتی
باری نائاساییدا دەسەاڵتی تایبەت بداتە دەوڵەت،
کەڵکی لەو خاڵە دەستوورییە وەرگرت و دەستی
ئەردۆغان و هێزە ئەمنییەکانی بۆ هێرش بۆ سەر
شارەوانییەکانی سەر بە هەدەپە لە باکووری
کوردستاندا ئازاد کرد .هێزە سەرکوتکەرەکانی
تورکیە بــەوەشــەوە رانــەوەســتــان و لــە مــاوەی
چەند رۆژی رابردۆوە سەدان رۆژنامەنووس و
چاالکوانی سیاسی کوردیان قۆڵبەست و رەوانەی
گــرتــووخــانــەکــان کـــردوە .دیـــارە ئــەو هێرشەی
پۆلیس و هــێــزە ئەمنییەکانی تــورکــیــە لەگەڵ
ناڕەزایەتی و خۆپێشاندانی بەرینی خەڵکی کورد
و حیزبەکانی باکووری کوردستان بــەرەوڕوو
بــۆتــەوە و لــە دەرەوەی واڵتــیــش بــۆتــە هــۆی
وەدەنگ هاتنی کۆر و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان
و رخ ــن ــەی ت ــون ــدی لــێک ــەوت ــۆت ــەوە .ئــــەوە لە
کاتێکدایە کە شەڕ و پێکدادانی خوێناوی بەشی
زۆری شارو گوندەکانی باکووری کوردستانی
گرتۆتەوە و هێزەکانی ئەڕتەش و ژاندەرمە و
کوردە بەکرێگیراوەکان(قروجییەکان)زۆر تاوانی
نارەوایان دەرحەق بە خەڵکی بێتاوان بەئەنجام
گەیاندوە و چەندین شار و شارۆچکە و گوندی
ئەمبەشە لە کوردستانیان کردۆتە سووتمانی
تۆڵەسەندنەوە و وێرانیان کردوە.
ئ ــەگ ــەر بـ ــەر ل ــە هــەڵــگــیــرســانــەوەی ش ــەڕە
ن ـهخــوازراوەکــەی یەکساڵی راب ــردوو لە نێوان
تورکیە و هێزەکانی پێکاکادا هیوایەکی نەزۆر
بەهێز بۆ چارەسەری ئاشتیانەی کێشەی رەوای
کورد لەو واڵتەدا هەبوو ،ئەوە دەسپێکردنەوەی
شەڕ و پێکدادان لە الیەک و لە الیەکی دیکەش
ئــەو شێوەکوودتایەی کە ئاکامەکهی لە باری
ســیــاس ـییــەوە لــە کــورتــخــایــەندا ،بــە قــازانــجــی
ئەردۆغان و پارت و دەوڵەتەکەیدا شکاوەتەوە،

ئـ ــەو ه ــی ــوای ــەی الیــەنــگــرانــی چــــارەســــەری و
بەیەکەوەژیانی ئاشتیانەی نــەتــەوەی کــورد و
تورکی لەو واڵتەدا کەمرەنگتر لە پێشوو کردەوە.
هــەر لــە ســەرەتــاکــانــی هــاتــنــە ســەر دەســەاڵتــی
پارتی داد و گەشەپێدانەوە لەساڵی ٢٠٠٢وە،
ئەو حیزبە بە کەڵکوەرگرتن لە هەستی ئایینی
خەڵکی باکووری کوردستان و وادە و بەڵێنی
چــارەســەری کێشەی کــورد و کۆتاییهێنان بە
شەڕی نێوخۆیی ،توانی جێگە و پێگەیەکی بەهێز
لە نێو گەلی کــورددا بۆخۆی دەستەبەر بکات.
دیارە لەو پێوەندییەدا جێی وەبیر هێنانەوەیە کە
بۆ یەکەمجار لە مێژووی نوێی ئەو واڵتەدا کێشەی
کورد وەک یەکێک لە گرفتە سەرەکییەکانی ئەو
والتە بە فەرمی باسیلێ کرا و چەند هەنگاوێکی
بــەکــردەوەش ،بەتایبەت لە بــواری بــایــەخدان بە
زمان و فەرهەنگی کوردی هەڵێندرایەوە .بەاڵم
ئەو چەند هەنگاوە فەرهەنگی و کولتوورییەش
ن ـهبــوون بــە پــاڵــنــەر و بەستێنێکی گــونــجــاو بۆ
چــارەســەری کێشەی کــورد و کۆتاییهێنان بە
شەڕ و خوێنرێژی زیاتر لە  ٣٠ساڵی رابردوو.
چونکە بــە روونــی دەرکـــەوت کــە ئــەردۆغــان و
پارتەکەی لە راســتـیدا یــاری بە کێشەی کورد
دەکەن و دەیانەوێ لە بەرانبەر حیزبەکانی دیکە،
کە هەر لەجێدا بــاوەریــان بە بوونی کوردیش
لــەو واڵتــــەدا نییە ،دەنــگــی دەنــگــدەرانــی کــورد

ناوچهیی

هــێــزەکــانــی پـێکــاکــا و لــە شــارەکــان دووریـــان
بکەنەوە ،بەاڵم زۆر بەدوور دەزاندرێ ئەردۆغان
و دەوڵەتەکەی بتوانن بەربەرەکانی نەتەوەیی کە
ریشەی لە هەستی کوردایەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی
دایە لە درێژخایەندا کپ و خامۆش بکەن.
بــەردەوام بوون لە سیاسەتی نکوڵی لە کورد
و درێــژەدانــی شــەڕی ماڵوێرانکەر و بێئاکامی
نــێــوخــۆیــی ،نهتەنیا لــە نێو کــۆمــەاڵنــی خەڵکی
کوردستان لە باکوور شکستخواردوویە ،بەڵکوو
لــە نێو باقی خەڵکی ئــەو واڵتـــەشدا الیەنگری
کەم بۆتەوە و خەڵکی دەزانــن ئــەوەی دەبێ بە
خوێنی الوەک ــان ــی ،کـــورەی ش ــەڕی نێوخۆیی
نێڵ بــدات و زیــان ببینن ،ئــەوانــن؛ هــەر بۆیەش
ئەو ناڕەزایەتییە بێگومان لە هەڵبژاردنەکانی
داهــــاتــــوودا خـــۆی ل ــە داب ــەزی ــن ــی دەنــگــەکــانــی
ئەردۆغان و پارتەکەیدا دەبینێتەوە .بەتایبەت
کە ئەو شەڕە هەر بە باکووری کوردستانەوە
نەبەستراوەتەوە و زۆربــەی شاره گەورەکانی
گرتۆتەوە و کاریگەری نەرێنی له سهر ئابووری
و داهاتی ئەو واڵتە داناوە و تێچوویەکی زۆری
لێدەکەوێتەوە.
لە کۆڕ و کۆمەڵە سیاسییەکانی دەرەوه و
تەنانەت لە نێو واڵتانی هاوپەیمانی تورکیەشدا،
درێژەدانی شەڕ لە باکووری کوردستان رەخنەی
زۆری لێگیراوە و واڵتانی ئورووپایی له سهر

،،

مان و مەوجوودیەتی تورکیە وەک واڵتێکی یەکگرتوو ،لە گرەوی
پێکەوەژیانی ئاشتیخوازانەی کۆمەاڵنی خەڵکی تورکیە دایە و درێژە کێشانی
ناکۆکی و شەڕ و سیاسەتی دژایەتی لەگەڵ کوردان لە الیەن ئەردۆغان
و دەوڵەتی تورکیەوە لە نێوخۆی ئەو والتە و لە ئاستی ناوچەدا ،ناتوانی
سەرکەوتوو بێ و بڵێسەی ئاگری ئەو شەڕه ،دەتوانێ لە سەر داهاتووی
تورکیە و ئەردۆغان و پارتەکەی شوێندانەر بێ

،،

بــۆ الی خــۆیــان راکــێــشــن .جگە ل ــەوەش لەگەڵ
دەسپێکردنەوەی شەڕ کە هەم لە باری نیزامی
و هــەم لــە مــەیــدانــی خــەبــاتــی ســیــاسـییــەوە بە
زەرەری پێکاکا و هەدەپە و و بەگشتی دۆزی
کــورد شکایەوە لە الیــەک و لە الیەکی دیکەش
دەسکەوتنی زۆریــنــەی رەهــای کورسییەکانی
پاڕلەمانی و بێمنەت بوون لە هاوبەندی لەگەڵ
حیزبەکانی دیکە بۆ پێکهێنانی دەوڵــەت ،لەدوای
هەڵبژاردنەکانی ساڵی رابردووە ،بوونە هۆکارێک
بۆ گۆڕینی هەڵسوکەوت و راوێ ــژی سیاسیی
ئ ــەردۆغ ــان و پــارتــەکــەی .تــەنــانــەت ئـــەوان بە
راشکاوی و بێپەردەپۆشی باس لە کۆتایی هاتنی
پرۆسەی وتووێژەکان دەکەن و بە نەزۆکی ناو
دەبەن ،ئەوە لە حالێکدایە کە لەو چەند رۆژەدا
ئۆجەالن لە دوورگــەی ئێمڕالییەوە ،بانگەشەی
دەسپێکردنەوەی دانوستان و چارەسەری شەڕ
و کێشەی لە ماوەی  ٦مانگ دابوو.
رێــگــە چــــارەی دۆزی کـــورد ل ــەو بــەشــە لە
کــوردســتــاندا چـییــە؟ ئایا ئــەردۆغــان دەتــوانــی
بــە کــەڵ ـکوەرگــرتــن لــە فـــەزای سیاسیی دوای
کوودتای پووشپەڕ ،بەردەوام بێ لە درێژەدانی
شەڕ و پێکدادان؟ ئەو شەڕە رەوایی هەیە لە نێو
کۆمەاڵنی خەڵکی تورکیە و لە دونیای دەرەوەدا؟
شک لەوەدا نییە وەک چۆن حیزب و دەوڵەتەکانی
پێش ئەردۆغان و پارتەکەی نەیانتوانی کێشەی
نــەتــەوەیــی ل ــەو واڵتــــەدا پــووشــبــەســەر بــکــەن،
ئەردۆغانیش بە زەبــری شەڕ و هێز و هێرش،
ناتوانێ ئــەو کێشەیە چــارەســەر بکات .تورکیە
واڵتێکی فرەنەتەوەیە کە جگە لە دوو نەتەوەی
سەرەکی تورک و کورد ،چەند نەتەوەی کەمینەی
دیکەشی وەک الز و چەرکەس و ئەرمەنی تێدا
دەژین و سیاسەتی ئاسیمیالسیۆن و بە تورک
کردنی نەتەوەکانی دیکە زۆر لەمێژە شکستی
خواردوە .هەر بۆیەش رەنگە لە بواری نیزامییەوە
هێزە دەوڵەتییەکان بتوانن گوشار بخەنە سەر

توندوتیژی و لەژێر پێنانی مافی مرۆڤ نیگەرانی
خۆیان دەربڕیوە .تورکیە هەمیشە ویستوویەتی
کێشەی کورد لەو واڵتە بە تیرۆریزمەوە گرێ
بدات و وا بنوێنێ لە شەڕ لەگەڵ تێرۆریستان
دایە؛ بەاڵم سەرەڕای ئەوەی یەکێەتیی ئورووپا
و ئهمریکا ،پێکاکا وەک رێکخراوێکی تیرۆریستی
پێناسە دەکەن ،باش دەزانن خوڵقێنەر و هۆکاری
ســەرەکــیــی ئــەو گــرێکــوێــرەیــە ،بێبەشی گەلی
کورد لە ماف و داخوازەکانیهتی لە تورکیەدا و
هەتا کورد لەو واڵتە و لە یاسای بنەڕەتیدا ناوی
نەبێ و وەک هاوواڵتیانی تورک نەیەنە ئەژمار،
شەڕ و ئاژاوە و هەر دەمێنێ.
زۆر روون و ئاشکرایە هــەدەپــە و هەموو
نــاوەنــدە سیاسییەکانی کــوردیــش دەزانـــن کە
لــە کــوتــایـیدا تەنیا رێگا بــۆ ئــەو کێشەیە هەر
دانوستان و مێزی وتووێژە و دەبێ هەتا بۆیان
دەکرێ مەجالی شەڕ و کوشتن و لە ئەنجامدا،
پێکهاتنی فەزای رق و توورەیی نێوان نەتەوکان،
بەتایبەت کــورد و تــورک بەرتەسک بکەنەوە.
دەبێ تێبکۆشن لە خەباتی مەدەنی و پارلەمانیدا
و لە وەدەستهێنانی دووبارەی متمانە و دەنگی
دەنگدەرانی کورد لە باکووری کوردستانیشدا
سەرکەوتن دەستەبەر بکەن و نیشان بدەن ئەوە
ئەوانن کە نوێنەرایەتی گەلەکەیان دەکەن ،نەک
ئەردۆغان و پارتەکەی .مان و مەوجوودیەتی
تورکیە وەک واڵتێکی یەکگرتوو ،لــە گــرەوی
پێکەوەژیانی ئاشتیخوازانەی کۆمەاڵنی خەڵکی
تورکیە دایــە و درێــژە کێشانی ناکۆکی و شەڕ
و سیاسەتی دژایەتی لەگەڵ کــوردان لە الیەن
ئەردۆغان و دەوڵەتی تورکیەوە لە نێوخۆی ئەو
والتە و لە ئاستی ناوچەدا ،ناتوانی سەرکەوتوو
بێ و بڵێسەی ئاگری ئــەو شــەڕه ،دەتــوانــێ لە
سەر داهاتووی تورکیە و ئەردۆغان و پارتەکەی
شوێندانەر بێ.

رۆژنامەی

دوو حهوتووانهی رۆژههاڵت

نیشتمانی بە مین چێندراو
تاهیر قاسمی
لــە م ــاوەی رۆژانـــی رابــــردوودا ،پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە درێــژەی خەبات و تێکۆشان لە ناوچەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان ،کەوتنە سەر مەیدانێکی بە مین چێندراو لە الیەن هێزەکانی
داگیرکەری کوردستان و لە ئەنجامدا بە داخەوە دوو پێشمەرگەی قارەمانی
کوردستان شەهید بوون.
ئەگەرچی ئەو مینانەی بۆ پێشمەرگەکان دانــدرابــوون ،مینی ئاسایی
نەبوون و لە راستیدا بۆمبێکی بەهێز بوو لە گوێن ئەو بۆمبانەی کە
سپای رەشی داعش بەردەوام بە کاریان دێنێ بەاڵم شەهیدان ئازاد ئاڵی
و ئەمیر نستانی تاکە قوربانیانی تەقینەوەی مین لە ماوەی دوو حەوتووی
رابردوو لە رۆژهەاڵتی کوردستان نەبوون .تازە زانیارییەکان لە بابەت
دەستپێکردنەوەی هەڵمەتێکی نۆی بۆ چاندنی مین لە ناوچەکانی پیرانشار و
مەریوان لە الیەن سپای پاسداران ،ئاشکرا ببوو کە بە داخەوە لە ناوچەی
مەریوان سێ مێرمندال کەوتنە سەر مەیدانی مین .رۆژێک پێشتریش لە
ناوچەی سەردەشت  ٣مناڵی دیکە کە خەریکی کایە و یاریی منااڵنەی
خۆیان بــوون ،کەوتنە ســەر مین و یەکیان گیانی لە دەســت دا و دوو
منالەکەی دیکەش بە توندی بریندار بوون.
بە پێی ئامارەکان  ٦میلیۆن هێكتار ل ه خاكی ئێران ب ه  ٢٠میلیۆن مین
چێندراوه .بەوەش لە ئاستی نێونەتەوەییدا واڵتی ئێران پلەی دووهەمی
لە زیاترین زەویی بە مین چێندراو هەیە .زۆربهی نیزیک بە تەواوی ئەو
ی
مینانە و ئەو ناوچە مینرێژکراوانەش لە کوردستان و لە چوار پارێزگا 
ئیالم ،كرماشان ،سن ه و ورمێ هەڵکەوتوون .مینە چێندراوەکان دوو بەشن؛
بەشێکیان پاشماوەی شەڕی  ٨ساڵەی نێوان عێراق و ئێرانن کە دوای کۆتایی
شەڕیش کۆماری ئیسالمی هیچکات مەیلی بە الی هەڵگرتنەوەی ئەو مینانە
و پاک کردنەوەی کوردستان لە مین نەبووە .نەک هەر نایهەوێ ئەو مینانە
هەڵگرێتەوە و زەویە مینڕێژکراەکان پاک بکاتەوە تەنانەت هەر لەو کاتەوە
کە کوردستانی داگیر کردووە ،سیاسەتی چاندنی مین لە کوردستان پێڕەو
دەکا .ئەوەش بەشی دووهەمی مینە چێندراوەکان لە کوردستان پێک دێنێ.
سیاسەتی مینڕێژکردنی خاکی داگیرکراو لە الیەک خدەی هەر داگیرکەرێکە
سەبارەت بە نیشتمانێک کە داگیری کردوە و لە الیەکی دیکەش چونکە لەو
نیشتمانەدا نامۆیە و دژی خەڵکە و خەڵک دژیهی ،ناچارە پەرژینێک بە مین
لە دەوری هێزە چەکدار و سەرکوتکەرەکانی خۆی چێ بکا.
ئامارەکان هەروەها دەڵێن له ساڵی رابردوودا   ٣٦كهس له كوردستان
بوونەتە قوربانیی تهقینهوهی مین کە  ١٢كهسیان بەو هۆیە گیانیان لهدهست
داو ه و  ٢٤کەسیشیان بریندار و نقوستان بوون .مندااڵن و مێرمندااڵن چ
لە کاتی یاری و گەمەدا و چ ئەو کاتانەی کە بۆ لەوەڕاندنی مەڕ و مااڵت
لە کێو و چیاکانن ،سەرەکیترین قوربانیانی تەقینەوەی مینن .کۆڵبەران
و کاروانچیان ،جووتیاران و مــەڕداران و ئەو ژن و پیاوانەی بەهاران
بە مەبەستی چنینەوەی گیای بەهاری روو لە چیاکان دەکــەن ،بەشێکی
دیکە لە قوربانیانی نیشتمانی بە مین چێندراون .بەرباڵویی مەیدانی مین لە
کوردستان تا ئاستێکە کە تەنانەت هێندیک جار هێزەکانی سپای داگیرکەر
بۆخۆیشیان دەبن بە بەشێک لە قوربانیانی ئەو مینانەی کە هەر خۆیان
دایانچاندوە.
کــەلــک وەرگ ــرت ــن لــە مــیــن بــە تــایــبــەت مینی دژە نــەفــەر لــە ئاستی
نێونەتەوەییدا بابەتێکی جێگای باس و سەرنجە .خەسارەکانی ئەو جۆرە
مینە بە درێژایی سەدەی رابردوو گیانی زۆر کەسی مەدەنی ئەستاند یا
نقوستانی کردن .خەسارەکە بە رادەیەک بوو کە واڵتانی جیهانی ناچار کرد
بیر لە سنووردارکردنی بە کارهێنانی ئەو جۆرە مینە بکەنەوە .سەرەنجام
ساڵی  ١٩٩٧لە شاری ئۆتاوای کانادا پەیمانی ئۆتاوا بۆ ئەو مەبەستە
هاتە کایەوە .بە پێی ئەو پەیمانە واڵتــان عەمباری مینە دژەنەفەرەکانی
خۆیان تونا دەکەن و لە سازکردن ،کەلک وەرگرتن ،کڕین و فرۆشتنیشی
خۆ دەپارێزن .ئەگەرچی زۆربەی واڵتانی جیهان ئەم پەیماننامەیان واژۆ
کردووە لێ هێشتا  ٣١واڵت و لەوانە کۆماری ئیسالمیی ئێران ئامادە نەبووە
مل بەو پەیمانە بدا .بەاڵم بەرامبەر بەوە نیزیک بە تــەواوی حیزبەکانی
رۆژهەاڵت پەیوەست بە بانگەوازی رێکخراوی ژێنێڤا کال بوون کە یەک
لە ئامانجەکانی ئەو رێکخراوە بەکارنەبردنی مینی دژەنەفەر لە شەڕ دایە.
ئەگەرچی ئەم پەیوەستبوونەوەی حیزبەکانی رۆژهــەاڵت بە بانگەوازی
کۆتایی بە کاربردنی مینی دژەنەفەر گرینگ و لە جێگای خۆی دایە و ئەوان
رۆڵێکی ئەوتۆیان لە مینڕێژکرانی ئەو پانتاییە بەرینەی نیشتمانی رۆژهەالت
نییە بەالم واژۆکەیان هەتا ئێستا بەرهەم و دەرەنجامێکی ئەوتۆی لێ
نەکەوتۆتەوە .رۆژانــە مین لە کوردستان گیانی هاونیشتمانان دەستێنێ
بەبێ ئەوەی رێکخراوی ژێنێڤاکال ئاگادار بێ ،بە قەد ئەو هەموو قوربانییە
هەڵوێستی هەبێ و بیروڕای گشتی سەبارەت بەو تاوانە ئینسانییە دژ
بە مرۆڤی کورد ،بە گژ کۆماری ئیسالمیدا بکرێ .حیزبەکانی رۆژهەاڵت
ئەگەرچی یەک لە دوای یەک پەیوەست بە بانگەوازی ژنێڤ بوون و ئەوە
نیزیک بە چوار ساڵ بە سەر ئەو پەیوەستبوونەیاندا تێدەپەڕێ بەاڵم بە
داخەوە ئەو خاڵە هاوبەشە نەیتوانی ئەوان سەبارەت بەو بابەتە گرینگە
کە رۆژانــە گیانی کوردستانیان دەستێنێ ،کــۆک و هاوکار بکا .ئەگەر
پەیوەستبوونی حیزبەکانی رۆژهــەاڵت بە رێکخراوی ژێنێڤاکال تەنیا بۆ
مانۆڕێکی سیاسی یا بەستنی دەستی خۆیان لە بەکاربردنی مین بێ لە
حاڵێکدا کە مینی دوژمن رۆژانە گیانی خەڵکی کوردستان دەستێنێ ،ئەوە
تەنیا بەردەکانیان بەستۆتەوە و سەگەکانیان بەرەاڵ کردوە .بەاڵم بوونی
ئەوان لەو رێکخراوەدا هەروا بەستێنێکی گرینگ و دەست لێنەدراوە بۆ
کاری هاوبەش و بۆ بەگژداچوونەوەی کۆماری ئیسالمی لە مینڕێژکردنی
بەردەوامی کوردستان و بۆ رزگار کردنی نیشتمانێکی بە مین چێندراو.
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ژماره688:

رۆژنامەی

ئەندیشە

دەسەاڵتی کاریزماتیک
رەسووڵ سێلەکە
چەمکی دەسەاڵت لە سێ روانگەی سەرەکییەوە
پێناسە دەکــرێ ،روانگەی «زاتــگــەرا» کە دەســەاڵت
وەک ــوو تــوانــایــیــەک پێناسە دەکــا کــە هــەر کەسێک
دەتـــوانـــێ ب ــە ش ــێ ــوەی زاتــــی هــەیــبــێ ب ــۆ ئـــەوەی
کاریگەری بە سەر کەس یان کەسانیترەوە هەبێ.
روانــگــەی «دووالیــەنــیــگــەری» کە دەســەاڵت وەکــوو
پەیوەند ییەکی کۆمەاڵیەتی پێناسە دەکــا ،واتە ئەو
پەیوەند ییانەی لە نێوان گرووپە کۆمەاڵیەتییەکاندا
بــوونــیــان هــەیــە ،ئــەو روانــگــەیــە دوو بــۆچــوونــی لە
ســـەرە« :مــاکــس وێــبــێــر» پــێــی وایـــە کــە دەســـەاڵت
شانسی سەرکەوتنی ئیرادەی هەندێک کەسە لە نێو
پەیوەند ییە کۆمەاڵیەتییەکاندا« ،رۆبــێــرت دال»
دەسەاڵت وەک توانایی ئەکتەری «ئەلف» دەبینێ کە
دەیهەوێ کارێک بە ئەکتەری «ب» ئەنجام بدا ،کارێک
کە بەبێ فشار و دەستێوەردانی ئەکتەری «ئەلف»
ئەنجام نــەدەدرا(پــەیــوەنــدیــی نــابــەرابــەر) .روانــگــەی
سێهەمی پێناسەی دەســەاڵت «دامەزراوەگەری»یە
کە هەمان دەسەاڵتی دامەزراوەیی و دەوڵەتە و لە
رێگای دامـــەزراوەی یاساییەوە دەســەاڵت بە سەر
تاک و گرووپەکاندا پیادە دەکرێ.

،،

دەسەاڵتی کاریزماتیک لە الیەن
سووژهکانی دەسەاڵتەوە دانی پێ دانراوە
و بە شێوەیەکی ئارەزوومەندانە و ئازادانە
قەبووڵ کــراوە ،کەسی ژێــردەســەاڵت بە
ت ــەواوی لــە ســەرۆکــەکــەی دڵنیایە و بە
تەواوی ئیمانەوە و بە شێوەی روحی خۆی
دەخاتە خزمەت دەسەاڵتی سەرۆکەوە و
بەردەوامیش بە وەئەستۆگرتنی ئەرکێکی
پیرۆز گوێڕایەڵی خۆی بۆ سەرۆک تەئید
دەکاتەوە

،،

لــە هــەرســێ روان ــگ ــەوە ،دەســـەاڵت وەک تــوانــای
ســـەرکـــەوتـــنـــی ئــــیــــرادەی ئ ــەک ــت ــەرێ ــک بـ ــە س ــەر
ئەکتەرێکیتردا سەیر دەک ــرێ ،بــەاڵم ئەوەیکە کە
دەبێ جیاکاری بۆ بکرێ ئەوەیە کە لە نێو هەموو
جۆرەکانی دەسەاڵتدا کامیان شەرعییەتی هەیە؟
کاتێک دەسەاڵت شەرعییەتی هەبێ ،پێی دەگوترێ
«زاڵـــێـــتـــی»( ،)dominationوات ــە دەســەاڵتــێــک کە
سووژهکان قەبووڵیان کردبێ پێڕەوی لێ بکەن ،جا
لەوانەیە ئەو پێڕەوی کردنە بە رەزامەندی بێ یان
ئیجبارێکی ناڕاستەوخۆ .بە گوێرەی لێکۆڵینەوەکانی
«ماکس وێبێر» ،سێ فــۆڕم لە دەســەاڵتــی شەرعی
یان «زاڵێتی» لە کۆمەڵگهدا بوونیان هەیە :یەکەمیان
دەسەاڵتی نەریتییە کە لە سەر بنەمای «کەسایەتیی
پیرۆز» دام ــەزراوە و نــەوە بە نــەوە لە کۆمەڵگهدا
دەگـــوازرێـــتـــەوە ،وەکــــوو دەســـەاڵتـــی پــاشــایــەتــی.
دووهەمیان «دەسەاڵتی یاسایی و بە عەقاڵنیکراوە»
کە لە کۆمەڵگهیەکی مــۆدێــڕ ندا بوونی هەیە و لە
رێگەی دەوڵەت و بیرۆکراسییەتەوە پیادە دەکرێ.
سێهەم فۆڕم لە دەسەاڵتی شەرعی« ،دەسەاڵتی
کــاریــزمــاتــیــکــە» و لــە ســـەر بــنــەمــای ســەرۆکــێــکــی
بــانســروشــتــی ونــائــاســایــی دامــــەزراوە کــە خــاوەنــی
کــەســایــەتــیــی ت ــای ــب ــەت ــە .کــەســێــکــی جــــادوویــــی و
پێغەمبەرئاسا ،کە بە چاوی سووژهکانییەوە بەرزتر
لە مرۆڤێکی ئاسایی سەیر دەکرێ ،کەسێک کە بڕوا
بە مردنی ناکرێ و وەک نێردراوێک لە ئاسمانەوە
بــۆ ســەر زەوی دەبــیــنــرێ .دەســەاڵتــی کاریزماتیک
دەســەاڵتــێــکــە کــە بــە تـــەواوی گــرێــدراوی هــەســت و
ســۆزە ،هەروەها دوورە لــەوەی کە ســووژهکــان لە
هیچ بوارێکدا پرسیار لە سەر کواڵێتی و کەسایەتیی
کاریزما دروست بکەن.
لەو شێوە دەسەاڵتەدا سەرۆک کە رۆڵی سەرکی
دەگــێــڕێ ،چەند ئــەرکــی لــە ســەر شــانــە ،یەکەمیان:
بەشدار کردنی کەسانیتر بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی،
لــە رێــگــەی گــوتــارەکــانــییــەوە .دووهــەمــیــان :وێنا
کردنی کۆمەڵێک بایەخی دڵخواز و ئیدەی گشتییە.
سێهەمیان :تەیار کردنی سووژهکانیەتی بۆ کاری
بەکۆمەڵ ،جیا لەو کارەی کە بە تاک ئەنجامی دەدەن.
هەندێک لە تایبەتمەند ییەکانی
کاریزماتیک ئەوانەن:
دەسەاڵتێکی دانپێدانراوە :دەسەاڵتی کاریزماتیک
لە الیەن سووژهکانی دەسەاڵتەوە دانی پێ دانراوە
و بــە شــێــوەیــەکــی ئـــارەزوومـــەنـــدانـــە و ئ ــازادان ــە
دەسەاڵتی

قەبووڵ کــراوە ،کەسی ژێردەسەاڵت بە تــەواوی لە
سەرۆکەکەی دڵنیایە و بە تــەواوی ئیمانەوە و بە
شــێــوەی روحــی خــۆی دەخــاتــە خــزمــەت دەســەاڵتــی
س ــەرۆک ــەوە و بــەردەوامــیــش بــە وەئــەســتــۆگــرتــنــی
ئەرکێکی پیرۆز گوێڕایەڵی خۆی بۆ سەرۆک تەئید
دەکاتەوە.
دەســەاڵتــێــکــی نـــادامـــەزراوە ییـــە :گ ــرووپ ــی
دەسەاڵتدار بە شێوەیەکی دامەزراوەیی و پیشەییانە
هەڵنابژێردرێن ،بەڵکوو زۆربەیان لە پەیوەند ییەکی
شەخسیدان لەگەڵ سەرۆکەکەیان و دەبێ لە کەسانی
خوارووتریش دڵنیا بن .سەالحییەتی کەسەکان بۆ
گەیشتن بە پۆستەکانیان پەیوەندی بە رادەی نزیکی
لە کەسانی ســەرەوە بە تایبەت ســەرۆکــەوە هەیە.
هەر بۆیەش سووژهکان یان کەسانی ژێردەسەاڵت
بۆ ئەوەی دڵنیایی سەرووترەکانیان وەدەست بێنن
بە تەواوی گوێڕایەڵیان دەبن و هەر ئەرکێک دەگرنە
ئەستۆ کە پێیان بسپێردرێ .دەســەاڵت بە شێوەی
زنجیرەیی نیە بەڵکوو بە شێوەی هێشووییە .لەم
شــێــوە دەســەاڵتــە کــەســەکــان بــۆ دەســکــەوتــی مــادی
ناچنە ژێــر دەســەاڵت یــان نێو دەســەاڵتــەوە بەڵکوو
تەنیا سۆز و عاتیفە و خۆشەویستی سەرۆکە و ئەو
وادە و بەڵێنەیە کە سەرۆک پێی داون .هەر ئەوەشە
کە هەموویانی لێک گرێداوە و خستوونیەتە خزمەت
سەرۆکەوە .دەسەاڵتی کاریزماتیک بە تەواوی دژی
دەسەاڵتی دامەزراوەیی و هەر دەسەاڵتێکە کە یاسا
و رێساکان حاکم بن.
هێزێکی تەواو ئینقالبییە :دەسەاڵتی کاریزماتیک
لــە م ــێ ــژوودا هــەمــیــشــە وەک هــێــزێــکــی شــۆڕشــی و
ئینقالبیی سوننەتی بــووە .بە پێچەوانەی ئەو هێزە
شۆڕشیانەی کە بە شێوەی عەقاڵنی ویستوویانە
شــۆڕش بکەن بــۆ دەربــازکــردنــی کۆمەڵگە لــە داب
و نەریتە دواکــەوتــووەکــان ،دەسەاڵتی کاریزماتیک
هەوڵی ئەوە دەدا کۆمەڵگه لە گۆڕانکاری بپارێزێ و
لە داب و نەریتە کۆنەکانیدا بیهێڵێتەوە.
وەک کــەوانــە یــان پــەڕانــتــێــزه لــە مــێــژوودا:
دەسەاڵتی کاریزماتیک ،لە نێو رەوتــی مێژوودا بە
خێرایی لە شوێنێک دروســت دەبــێ و بە خێراییش
ون دەبێ ،چونکە بە تەواوەتی گرێدراوی سەرۆکە،
لــە ئــەگــەری نــەمــانــی ســــەرۆک ،ئ ــەو دەســەاڵتــەش
بـــەرەو نــەمــان دەچـــێ .هــەر بــۆیــە وەک ئ ــەوە وایــە
کە لە نێو مــێــژوودا دوو کــەوانــەی بۆ بکرێنەوە و
پــاش مــاوەیــەک دابــخــرێــنــەوە .بــە پــێــچــەوانــەی دوو
فــۆڕمــەکــە یتــری دەس ــەاڵت ــی شــەرعــی ،دەســەاڵتــی
کاریزماتیک دەسەاڵتێکی درێژماوە نیە .لە دەسەاڵتی
نەریتی و پاشایەتیدا دوای نەمانی پاشا ،دەسەاڵت
دەگوازرێتەوە بۆ جێنشینەکەی و میراتگرەکەی ،لە
دەســەاڵتــی دامــەزراوەیــی و دەوڵــەتــیـشدا دەســەاڵت
هەر لە جێی خۆ یدا دەمێنێتەوە و تەنیا کەسەکانی
نێو دەسەاڵت ئاڵوگۆڕیان پێ دەکرێ.

،،

دەسەاڵتی کــاریــزمــاتــیــک ،لــە نێو
رەوتــی مێژوودا بە خێرایی لە شوێنێک
دروســـــت دەبــــێ و بـــە خــێــرایــیــش ون
دەبــێ ،چونکە بــە تــەواوەتــی گــرێــدراوی
ســەرۆکــە ،لە ئەگەری نەمانی ســەرۆک،
ئــەو دەســەاڵتــەش بــەرەو نــەمــان دەچــێ.
هــەر بــۆیــە وەک ئ ــەوە وای ــە کــە لــە نێو
مــێــژوودا دوو کــەوانــەی بۆ بکرێنەوە و
پاش ماوەیەک دابخرێنەوە

،،

کۆتایی دەسەاڵتی کاریزماتیک چلۆنە و بە چ
ئاراستەیەکەوە دەڕوا؟
دەســەاڵتــی کــاریــزمــاتــیــک شــەرعــیــیــەتــەکــەی تەنیا
گــرێــدراوی یــەک کــەســە و دەســەاڵتــێــکــی لــەرزۆکــە،
چونکە مانەوەی ئەو دەسەاڵتە پەیوەندی بەو وادە
و بەڵێنانە هەیە کە ســەرۆک بە سووژەکانی داوە.
ســەرۆک دەبــێ بــەردەوام سووژ هکانی بە قەناعەت
بگەیەنێ و بەردەوام دڵنیاییان پێ بداتەوە ،لە ئەنجامی
هەڵەیەکی ســەرۆک یــان کاتێک کــە ئیتر ئیدەکانی
سەرۆک لەگەڵ واقعییەتی کۆمەڵگهدا ناگونجێن ،ئەو
دەســەاڵتــە بە خێرایی لە نێو دەچــێ .ئەگەریش بە
تەواوەتی لە نێو نەچێ ،لە چوارچێوەی دەسەاڵتێکی
شەرعی دەچێتە دەرەوە و خــۆی دەگــوازێــتــەوە بۆ
دەسەاڵتێکی تۆتالیتێر.

رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە گرینگەکانی
لە ئێراندا(بەشی حەوتەم)
حەسەن حاتەمی
جەاللی ئالیئەحمەد
جگە لە روحانییەکانی پێش دامەزرانی حیزبەکان  -کە باسمان کردن ،-لە رەوتی ئیسالمی سیاسیی
بەرایی لە ئێراندا ،نەقشی گرینگ و کاریگەریان هەبوو و دواتریش تا رادەیەک بەردەوام بووە؛ کەسانی
ناروحانیش هەبوون کە دەوری خۆیان کەم و زۆر گێڕاوە .بۆ وێنە :جەاللی ئالیئەحمەد ،دوکتور عەلی
شەریعەتی و ئەحمەد موفتی زادە -کە هەر یەکی بە پێی کەسایەتییەکی بوویانە ،کاریگەریی تایبەتییان
هەبوو .-لە بەشی کوردستان باسی کاک ئەحمەد موفتی زادە دەکرێ.
جەاللی ئالیئەحمەد ،نووسەر و وەرگێڕێکی بەتوانا و ئەندامی حیزبی توودەی ئێران ،نیرووی سێیەم و
جەبهەی میللی و کوڕهمامی ئایەتووڵاڵ تاڵەقانی بوو .ئەو زۆربەی تەمەنی وەک رووناکبیر ژیا .جەالل -
سەرەڕای ناڕەزایەتیی باوکی ،-لەگەڵ سیمینی دانشور -نووسەر و وەرگێری زانا ،-ژیانی هاوبەشی پێک
هێنا .سیمین – بەقەولی جەالل :ئۆگری کتێب و قەڵەم ،دانشیاری رشتەی جوانناسی و خاوەنی گەلێک
نووسین و تەرجەمە و یەکێک لە باشترین یارمەتیدەرانی ژیان و بەرهەمەکانی ئالیئەحمەد بووە.
 ویکی پێدیا ،دانیشنامەی ئازاد-چەند کتێبی باڵوکراوە و نەکراوە ،چەند سەفەرنامە و وەرگێڕدراو -کە سەرجەم نزیکەی  ٤٠دانەن،-
بەرهەمی ئالیئەحمەدن .کتێبەکانی «خسی در میقات» -سەفەرنامەی حــەج و  -ئاڵوگۆڕی فیکری،-
«غربزدگی» و «خدمت و خیانت روشنفکران» ،لە بەستێنی رەوتی ئیسالمی سیاسیدا ،کاریگەریی گرینگیان
هەبوو.
جــەالل ســەفــەری ئیسرائیلیشی کــردبــوو و بەرهەمەکەی نووسینی «سفر بە والیــت عزرائیل» بوو.
پێشکەوتنەکانی ئیسرائیل لە شارۆچکە دروست کردن و گوندەکانی کاری هاوبەش(سوسیالیسم دهقانی) و
بە زمانی عیبری «کیبوتس هزوریا» و بەتایبەتی هاوپێوەندیی نێوان خەڵک لە ئیسراییلدا ،سەرنجی جەاللی
زۆر راکێشابوو .بەاڵم پێوەندیی ئیسراییل و رۆژئاواییەکان بۆتە هۆی دوورکەوتنەوە لە وانیش.
سەفەری جەالل بۆ ئیسراییل ناڕەزایەتیی زۆری لێکەوتبۆوە .چونکە موسڵمانەکان سەفەر بۆ ئیسرائیل
بە «مکروە» دەزانــن .عەلیی خامنەیی  -رێبەری ئێستای کۆماری ئیسالمی ،-کە پێشتریش بەشێک لە
بەرهەمەکانی جەاللی خوێندبۆوە ،دەڵێ« :بە بەرهکەتی خوێندنەوەی وتاری ویالیهتی ئیسرائیل ،-لەگەڵی
ئاشنا بووە و لە رێگای تەلەیفون رەخنەی»مریدان» ی لە ئالیئەحمەد گرتوە.
 بی بی سی فارسی-جەالل لەگەڵ شەمسی برای ،لە ساڵی ١٣٤٢ی هەتاوی چوونە ماڵە ئاغای خومەینی .ئەوان ،کتێبی «غرب
زدگی» جەاللی ئالیئەحمەدی لەبن دۆشەگچەکەی دانیشتنی خومەینیدا ،دەبینن .خومەینی بە جەاللی کوتوە:
ئەو قسانەی ئێمە دەبوو بیکەین ،ئێوە کردووتانە .ئەو یارمەتی ماڵی ئەو دوو برایەی کردووە ،کە شەمسی
ئالیئەحمەد بۆ پێشەکی خانوو کڕین کەڵکی لێ وەرگرتوە.
 دیدار با شمس آل احمد ،نوشتەی محمد علی صالحی ،سایت طالقان-دوکتور سادقی زیباکەالم ،کتێبی «غربزدگی» ،پتر بە مەنشوورێک دەشوبهێنێ کە راگەیاندنی بیروبڕوا
و خولیای باوهڕێکە کە نووسەر بڕوای پێیەتی و لە هەمانکات وهاڵمی چارەسەری کێشەکانیشە .چونکە
جەالل لە شوێنێکی کتێبەکەدا ،دەنووسێ « :من دەڵێم ئۆگری رۆژئاوا بوون(غربزدگی) ،گرتنی وەبا و ،ئەگەر
جوانیش نەبێ دەڵێم نەخۆشی گەرمابوون یا سەرمابوونە .بەاڵم نا وەک سن لە گەنمیدا وایە کە لە نێوێدا
دەیڕزێنێ ... .بەهەرحاڵ قسە لە نەخۆشییەکە ،کە لە دەرەوەڕا هاتوە و پەرەی گرتوە .پێوەرەکانی ئەو دەردە
و هۆیەکانی و ئەگەر کرا رێگای چارەسەریشی دەبێ بۆ ببینیەو ».و...
کتێبی «غربزدگی» لە ساڵی 1340ی هەتاوی نووسراوە و  ١٣٤١باڵو کراوەتەوە – .ویکی پێدیا.-
جالل بۆخۆی دەڵێ :وشەی ئۆگری رۆژئاوا بوون(غربزدگی) ،لە زاری ئەحمەدی فردید -ئیسالم ناسێنکی
بەتوانا ،کە پتر قسەی کردوە و نووسراوەی زۆر کەمە ،-وەرگرتوە .ئەو کتێبە بەرهەمی کۆبوونەوەگەلێکە
کە «شووڕای ئامانجی فەرهەنگی ئێران»(شورای هدف فرهنگ ایران) سەربە بەشی فەرهەنگ و ئامووزشی
پەهلەوی دووەم ،ئیزنی چاپ و باڵوبوونەوەی دابوو.
داڕێژەرانی فیکری حکوومەتی پەهلەوی ئامادەبوون جۆرێک موخالیفەت لەگەڵ رۆژئاوا بکەن و لەگەڵ
کەسێکی وەک جەاللی ئالیئەحمەد هاوقسە بن .چونکە جەالل لە نێو توێژی رووناکبیر و ئەهلی قەڵەم
و خوێندنەوە ،رێز و حورمەتی زۆر بوو .رێژیمی پەهلەوی ئەگەرچی زۆربــەی رواڵــەت و کەرەسەکانی
رۆژئاوایی قبووڵ کردبوو ،بەاڵم ئەو بەشەی کە پێوەندی بە بنچینەکانی قبووڵی فیکری -سیاسی وەک:
ئازادی ،مافی مرۆڤ ،مافی چارەنووسی گەالن ،هەڵبژاردنی ئازاد و مافی شارومەندین ،دژایەتیی بنەڕەتی
لەگەڵ وێنەی سیاسیی شا هەبوو.
ئەگەرچی هۆیەکانی حکوومەتی پەهلەوی و ئالیئەحمەد لە رەخنە گرتن لە رۆژئاوا و وردە گلەیی لە
دێمۆکراسی جیاواز بوو ،بەاڵم لە کردەوەدا ،ئامانجێکی رواڵەتی وەک یەکیان هەبوو ...هەروەها ،شەریعەتی
دژهرۆژئاواییەکی دیکە بوو ،کە نزیک دە ساڵ دواتر دەرکەوت.
 -مقالەی د .صادق زیباکالم ،چگونگی تولد کتاب غربزدگی جالل آل احمد :غرب ستیزی و غرب زدگی،روزنامەی ایران ،شمارە -٣٧٣٢
کتێبی «غربزدگی» ،بوو بە هۆی نارەحەت بوونی «فریدون آدمیت ،خلیل ملکی ،احمد شاملو» و رەخنە
و هەڵسەنگاندنی «د .صادق زیباکالم و داریوش آشوری» و کەسانی دیکەش.
ئاشووری «غربزدگی» ،لە دوو بەشی نێوخۆیی و دەروەییدا ،شرۆڤە کردوە و لە بواری نێوخۆییدا
لە قەولی جەاللەوە ،دەنووسێ« :ئێمە دوای ئەو هەموو ساڵە کە بە نابینایی ئەو رێگایەمان دۆزیوەتەوە،
ئێستا دەتوانین راوەستین و رێی رابردوو هەڵسەنگێنین .یا بە جۆرێکی دیکە ،ئەوە خاڵی وەخۆهاتنەوە و
وشیارییە بۆ رووناکبیری ئەو واڵتە کە لە ماوەی  50ساڵی رابردوودا ،ئەزموونی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی
گەورەی تێپەڕاندوە و هەڵکشان و داکشانی زۆری دیوە .لە نێو حیزب و ئیدئۆلوژییەکاندا ،بەردەوام و
پچڕاو ،کەوتوە و هەستاوەتەوە و لە ئاکامدا ،ئەگەرچی نائومێد و کپ بووە ،بەاڵم هەگبەیەک لە ئەزموون و
بوونەکان فێر بووە و دەیهەوێ لە رابردوو بڕوانێ» و...
لە بواری دەرەوییشدا ،دەنووسێ« :هەڵوێستەیەکە لەسەر ئەوهی کە ئێمە بۆ وەک میللەتێک یا رۆژهەاڵتیی
موسڵمان بەگشتی لە ماوەی دەورانێکی مێژوویی چەند سەدەییدا ،بەو شێوەیە چووکە کراوینەوە و بەرەو
هەڵوەشان چووین .لە حاڵێکدا ،رۆژئاوا یا ئورووپای مەسیحی بە دەرجەی هەرە سەروو و سەردەستی و
پلەی گەورەیی لە توانایی و فەرهەنگ گەیشتوە و لە هەمانکاتدا ،رۆژهەاڵتیش ژێردەستە و زەلیل بووە».
و....
 -داریوش آشوری مقالەای تحلیلی ،هشیاری تاریخی ،١٣٤٦ ،در مجلە خوشە بە سردبیری احمد شاملومنتشر شدە است-.
ئەو کتێبە یا مەنشوورە ،کە داڕێژەرانی فیکری -فەرهەنگیی رێژێمی حەمەرەزا شای هاوبیر بووە ،و
وەک لە وتووێژی شەمسی ئالیئەحمەددا ،ئاماژەی پێکرا ،لە الیەن روحوڵاڵ خومەینی – نا ئایەتوڵاڵ،-
خوێندراوەتەوە.
کۆمار ئیسالمی گەوره ڕێ(اتوبان) یهکی لە تاران بە ناوی جەاللی ئالی ئەحمەد کردوە و لە ساڵی
١٣٨٧وە «جشنوارە»ی ئەدەبی بۆ دادەنێ و تەمەری پۆستی بە ناوی چاپ کردوە .عەلیی خامنەیی -وەلی
فەقیهی دووەم ،هێندێک جار لە قسەکانیدا ،نەقلی قەول لە نووسراوەکانی جەالل دێنێتەوە .ئەو وتوویەتی :لە
کاتی الویدا ،جارێک لە مەشهەدەوە چۆتە تارانێ هەتا جەاللی ئالیئەحمەد ببینێ ،بەاڵم بە هۆگەلێک نهیتوانیوە
چاوی پێی بکەوێ.
 -ویکی پێدیا ،دانیشنامەی ئازاد-

9

31ی خهرمانانی 21 _ 1395ی سێپتامبری 2016

نێونهتهوهیی

ژماره688 :

رۆژنامەی

جەمسەرەکان ،دەسەاڵت و دابەشکردنی هێز لە ئاستی نێودەوڵەتیدا

عهزیز شێخانی

سیستم و قەوارە ،چۆنیەتی دابەشکران
و کۆبوونەوەی دەسەاڵت و هێز لە نێوان
زلهێز و جەمسەرەکان بە کلیلی سەرەکیی
شیکردنەوەی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان
دەنــاســرێــن .دەوڵــەتــەکــان بــە فــاکــتــەری
ســەرەکــی پێوهندییه نێودەوڵەتییەکان
و ئــەکــتــەری کـــارای سیاسەتی جیهانی
دەناسرێن .ئەوان لە یەکتر جیاوازن و لە
دونیادا دوو دەوڵەتی تەواو هاوشێوە و
وێکچوو نابینین .هەر دەوڵەتەی مێژوو،
حــەشــیــمــەت ،جــۆغــڕافــیــا ،ژێئۆپۆڵێتیک،
ســـەرچـــاوەی ســروشــتــی و کــۆمــەڵــگـهی
تایبەت بە خۆی هەیە .کێنس واڵتز ،کە بە
باوکی رێالیزمی نوێ ناسراوە ،سیاسەتی
جــیــهــانــی وەک ق ــەوارەی ــەک ــی رێــکــخــراو
دەبینێ .بە باوەڕی ناوبراو و زۆر شارەزا
و ب ــی ــردۆزەرەوە ،ق ــەوارە و ساختاری
سیستمی نــێــودەوڵــەتــی ئاناڕشیستییە.
مەبەستی واڵتز لەو کۆنسێپت و مانایە
ئەوەیە کە لە سەرووی دەوڵەتەکان هێز
و دەسەاڵتێک نییە ،کە دەوڵەتەکان ناچار
بــە ئەنجامدان یــان پــاشــگــەزبــوونــەوە لە
بڕیارەکان بکات .دەوڵەتەکان بە ئەکتەری
سەربەخۆ ناسراون ،کە لە چوارچێوەی
سیستم و ســاخــتــارەکــەدا ئەرکەکانیان
رادەپــەڕێــنــن .گرینگترین تایبەتمەندیی
قەوارە و سیستم ئەوەیە کە هێز چۆن و
بە چ شێوازێک لە نێوان ئەکتەرە پلە یەک
و زلهێزەکاندا دابەشکراوە .بێجگە لەوە،
زلهێزی یەکەم یان چەند زلهێزی هاوتا لە
سەر چ بناخە و بە چ شێوازێک پارێزگاری
لــە بــەرژەوەنــدییــەکــانــی خــۆیــان دەکــەن،
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی خۆیان دەپارێزن
و تێدەکۆشن ناوەندەی هێز لە کۆنتڕۆڵی
خۆیاندا قەتیس بێڵنەوە.
دەوڵـــــەتـــــەکـــــان لــــە چــــوارچــــێــــوەی
ســیــســتــمــەکــاندا کـــــاروبـــــاری خــۆیــان
رێکدەخەن .لە سەردەمە جیاوازەکاندا
ژمارەیەک دەوڵەت ،دوو زلهێز یان یەک
تاکەزلهێز ،کاریگەریی یەکالکەرەوەیان لە
سەر سیاسەتی نێودەوڵەتی دانــاوە .ئەو
دەوڵەتە گەورانە بۆ دیاریکردنی کایەی
سیاسەتی نێودەوڵەتی و جێبەجێکردنی
ئامانج و بــەرژەوەنــدییــە کــورتــمــاوە و
درێژخایەنەکانیان دەبنە جەمسەرێکی کارا.
پرسی جەمسەربەندییە جیهانییەکان
لە فــۆڕم و شــێــوازی چەند -و دوو -و
یەکجەمسەری بایەخی زۆرتری پێدراوە
و وەک یەکێک لە تیۆرییە سەرەکییەکانی
پێوهندییه نێودەوڵەتەییەکان سەرنجی
خراوەتە سەر .ناسینی سیاسەتی جیهانی
و تێگەیشتن لــە چۆنیەتی دابەشبوونی
هــێــز ،راگــرتــنــی بــااڵنــســی هێز و بوونی
هــێــژمــۆنــی لــە چــەقــی بــازنــەی زانستی
پێوهندییه نێودەوڵەتییەکان جێدەگرن.
وانــە مێژووییەکان دەیسەلمێنن کــە لە
دوای ئاڵوگۆڕە گەورەکان یان شکان و
الوازبوونی زلهێزەکان قەوارەیەکی تازە
و ساختاریکی نوێ سەرهەڵدەدات.
مـــانـــای ج ــەم ــس ــەر لـــە ســیــاســەتــی
نێودەوڵەتیدا ئەوەیە کە چەند ئەکتەرێکی
گرینگ لە جیهاندا هەن ،کە بە دەرچوون
یـــان هــاتــنــیــان س ــروش ــت و ســاخــتــاری
سیستمی جیهانی ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێ.
گرینگیی ئەو بابەتە تەنیا بۆ تێگەیشتن
لە کایەی جەمسەرەکان نییە ،بەڵکو بۆ
هەلالجی کــردنــی زۆرتـــری هێژمۆنی و
دژەهێژمۆنی بااڵنسی هاوپەیمانەتی و
هەروەها رۆڵی دەوڵەت و دەرکەوتەکانی
لە رەوتی پێوهندییه نێودەوڵەتییەکاندا
سوودی هەیە .جەمەسەرایەتی سیستمی
جیهانی مــانــایــەکــی تــیــۆری هــەیــە و بە
وتــــەی ویــلــیــام وهــۆڵــفــۆرس ســنــووری
بایەخەکانی تایبەت بە دابەشکاری توانا
و زەرفییەتەکان دەڕەخسێنێ .بە واتایەکی
دیکە ،ئــەو سنوورانە دیــاری دەکــات کە
دەسەاڵت و تواناکانی دەوڵەتێک پێویستە
خاوەنیان بێ ،بۆ ئەوەی وەک ئەکتەرێکی

جەمسەر لە سیستمەکهدا مەزەندە بکرێ
و رۆڵ بگێڕێ .لە روانگەی کێنس واڵتز،
دەوڵەتێک کە بە شێوەیەکی فرەرەهەند
دەوڵەمەند و دارایــە ،دەتوانێ لە لوتکەی
جەمسەرەکەدا جێ بگرێ .بە وتەی واڵتز
خــاوەنــایــەتــی هێز و وزەی گونجاو بۆ
گەیشتن بە ئامانجەکان ،بوونی حەشیمەت،
رووبەرێکی بەرچاو و فراوان ،توانا و وزە
ئابوورییەکان ،سەرچاوە سروشتییەکان،
هــێــزی نــیــزامــی ،خۆرێکخستنی خــێــرا و
تۆکمە لەو تایبەتمەندیانەن کە دەوڵەتێک
دەکــەنــە ئــەکــتــەری ی ــەک ــاک ــەرەوە و لە
ئاستی سیستمی نێونەتەوەییدا دەبێتە
جەمسەرێکی کاریگەر .بە وتــەی یەکێک
لــە کــارنــاســانــی ســـەر بــە قــوتــابــخــانــەی
رێالیزم ،ئەکتەری ناسراو بە جەمسەر
بــە دەوڵــەتــێــک یــان هاوپەیمانەتی چەند
دەوڵەتێک دەگــوتــرێ ،کە بە چوونە نێو
یــان دەرچـــوون لــە پــڕۆســەیــەک ،قــەوارە
و س ــاخ ــت ــاری ســیــســتــمــی پــێــوهنــدییــ ه
نێودەوڵەتییەکان ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێ.

بە گوێرەی تیۆری رێالیزم ،کۆنسێپتی
جەمسەرایەتی لە مــاوەی چەند قۆناخی
جــیــاوازدا دەرکــەوتــوە و شکڵی گرتوە.
لــێــکــدانــەوەکــان لــە ســـەر قــۆنــاخــەکــانــی
سیستمی نێودەوڵەتی جیاوازن .بەشێک لە
شارەزایان ،سەرهەڵدانی جەمسەرگەرایی
لـــە پ ــێ ــوهن ــدییـ ـه ن ــێ ــودەوڵ ــەتــیی ــەک ــان
بــــۆ ســـــەردەمـــــی دوای رێــکــکــەوتــنــی
وێــســتــفــاڵ( )١٦٤٨دەگــێــڕنــەوە ،کــە هەتا
کۆتاییەکانی شــەڕی دووهــەمــی جیهانی

،،

کێنس واڵتز ،کە بە باوکی
رێالیزمی نوێ ناسراوە ،سیاسەتی
جیهانی وەک قەوارەیەکی رێکخراو
دەبــیــنــێ .بــە بـــاوەڕی نــاوبــراو و
زۆر شـــارەزا و ب ــی ــردۆزەرەوە،
ق ــەوارە و ساختاری سیستمی
نــێــودەوڵــەتــی ئــانــاڕشــیــســتـییــە.
مەبەستی واڵتز لەو کۆنسێپت و
مانایە ئــەوەیــە کــە لــە ســەرووی
دەوڵــەتــەکــان هێز و دەسەاڵتێک
نییە ،کــە دەوڵــەتــەکــان نــاچــار بە
ئەنجامدان یان پاشگەزبوونەوە
لە بڕیارەکان بکات .دەوڵەتەکان
بە ئەکتەری سەربەخۆ ناسراون،
کـــە لـــە چـــوارچـــێـــوەی سیستم
و ســاخــتــارەکــەدا ئــەرکــەکــانــیــان
رادەپەڕێنن

،،

چــەنــد جــەمــســەری بــــووە .بــە بــــاوەڕی
بەشێکی دیکە ،قۆناخی چەند جەمسەری
لە سیستمی نێودەوڵەتی لە ساڵی ١٨١٦
دەست پێدەکا و هەتا ساڵی  ١٩٤٥درێژەی
هەیە .سیستمی نێودەوڵەتی لە کۆتایی
شــەڕی دووهــەمــی جیهانی هەتا کۆتایی
شەڕی سارد دوو جەمسەری بــووە ،کە
واڵتــە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و یەکێتی

ســۆڤــیــەت رێــبــەرایــەتــیــان دەکــــرد .پــاش
لێکهەڵوەشانی یەکێتی سۆڤیەت و کۆتایی
شـــەڕی نــاســراو بــە ســــارد ،شــــارەزا و
پسپۆڕانی پێوهندییه نێودەوڵەتییەکان لە
سەر جۆری سیستمی جیهانی هاوڕا نین.
ئەگەرچی باس لە سیستمی یەکجەمسەری
دەکرێ ،بەاڵم هێشتا سیستمی جیهانی لە
مــاوەی  ٢٦ساڵی راب ــردوودا بە جۆرێک
شكڵی نەگرتوە ،کە تاریفێکی راستەوخۆ و
کۆنکرێتی هەبێ.
لیکۆڵەرەکان لە پێناوی جیاکردنەوەی
س ــاخ ــت ــار و قـــــــەوارە لـــە پــێــوهنــدییــ ه
نێودەوڵەتییەکان لە تێرمی یەکجەمسەری
ک ــەڵ ــک وەردەگـــــــــرن .لــــەو ســیــســتــمــەدا
دابەشبوونی دەس ــەاڵت بە جۆرێکە ،کە
زلهێزی تاقانە راگری سیستمەکەیە و لە
بواری کولتوری ،ئابووری و نیزامییەوە
شــوێــنــدانــەر و یـــەکـــاکـــەرەوەیـــە .لــەو
سیستمەدا زلهێزە گەورەکە دەتوانێ پرسە
گرینگەکان چــارەســەر بکات و ئەکتەرە

بــچــووکــتــرەکــان بــە تــاک و بــە شــێــوازی
هاوپەیمانەتی نــاتــوانــن رێــگــری جیددی
لە جێبەجێکردنی پالن و سیاسەتەکانی
جــەمــســەری تاقانە بــکــەن .لــە تێڕوانینی
رێالیستە کالسیک و تەنانەت ریالیستە
نــوێــیــەکــاندا پــرســی بــااڵنــســی دەس ــەاڵت
لە سیستمی یەکجەمسەری ئەگەرێکی
دوورە .لــە خــوێــنــدنــەوەی ئــــەواندا هەر
کاتێک بااڵنسی هێز هاتە کایەوە ،بە مانای
نەمانی یەک جەمسەرییە .لە سیستمی
دوو و چەند جەمسەریدا بااڵنسی هێز
کۆڵەکەیەکی گرینگی درێژەدان بە رەوتی
ناسراوە .ئەکتەرە گەورەکان ناچارن ،لە
سەر چەندایەتی و چۆنایەتی ئەو بااڵنسە
بسازێن.
مێژووی چەند ســەت ساڵەی دەوڵــەت
و پێوەندی نێوان دەوڵەتەکان (کە زیاتر
رۆژئــاوایــی سەنتەرە) ئاشکرای دەکــات،
کە زلهێز و جەمسەرەکانی هێز لە رەوتی
رووداوەکــــــاندا ئــاڵــوگــۆڕی بــەرچــاویــان
بـــەســـەردا ه ــات ــوە .ئــــەوان بــە گــوێــرەی
کامڵبوونی دەوڵــەتــەکــان و گەشەکردنە
هەمەالیەنەکان شکڵ و قەوارەیان گۆڕاوە
و تــاکــتــیــک و ســتــراتــیــژیــان ئــاڵــوگــۆڕی
ب ــەس ــەردا ه ــات ــوە .بــە واتــایــەکــی دیــکــە،
ئامرازەکانی هێز و سەپاندنی ئیرادە و
ج ــۆری بــەرژەوەنــدییــەکــان لــە قۆناخە
جیاوازەکانی سیستمی جیهانیدا کاریگەر
و شوێندانەر بــوون .بۆ وێنە ،زلهێز و
واڵتانی وەک بریتانیا ،فەڕانسە ،رووسیە،
پڕوس و ئیسپانیا لە قۆناخی ناسراو بە
چەند جەمسەری(پاش  ١٦٤٨یان  )١٨١٦بە
هۆی خاوەنایەتی هێزی نیزامی و دەریایی
ئەکتیو و بەهێز دەرک ــەوت ــوون .هێز بە
رێژەی جیاواز لە نێوان چەند جەمسەر و
زلهێزێکدا دابەشکرابوو ،بۆیە ئەوان زیاتر
لە زلهێزە ناوچەییەکان ،لە سەر رەوتی
رووداوەکـــــان کــاریــگــەر و یــەکــاکــەرەوە
بوون .لەو سەردەمەدا توانای ئەکتەرەکان
و جیاوازیی نێوانیان بە رێژەی سەردەمی
جــووتجــەمــەســەری( ١٩٤٥هەتا )١٩٨٩
بەرفراوان و قووڵ نەبوون .لە سەردەمی
شــــەڕی ســــارد ئـــایـــدۆلـــۆژی ،ســتــایــلــی
دەوڵــــەتــــداری ،سیستمی بــەڕێــوەبــەری
و ئــابــووری لــە نــێــوان دوو جەمسەردا
کاریگەریی هەمەالیەنەی لــە ســەر زۆر
بەستێنی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابووری

و نیزامی دەوڵەتەکانی جیهاندا دانابوو.
لــە دوای رووخــانــی دیـــواری بێرلین
و کــۆتــایــی هــاتــنــی کــێــبــەرکــێــی تــونــد و
هەمەالیەنەی نێوان دوو زلهێزی گەورەی
جیهان ،واڵتــە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و
یەکێتی سۆڤیەت ،شــارەزا و لێکۆڵەرانی
پــێــوهنــدییـه نــێــودەوڵــەتـییــەکــان لــە سەر
سیستمی تــازەی جیهانی و چەندایەتیی
جەمسەرکان کۆک نەبوون .بەشێکیان لە
سەرەتای نەوەتەکان لە سەر ئەو باوەڕە
بوون ،کە رەنگە لە دوو جەمسەری بەرەو
چــەنـدجــەمــســەری بــگــەڕێــیــنــەوە .چاڕڵس
کڕاوتم لەو سەردەمەدا لە ریزی پێشەوەی
ئەو کەسانە بوو ،کە لە وتارێکی گۆڤاری
کاروباری دەرەوەدا(ئەو گۆڤارە لە ئەمریکا
دەردەچێ) باسی لە تاکجەمەسەری کرد.
ناوبراو لە نووسینەکەیدا ئاماژە بەوە
دەکــــات ،کــە سیستمی جیهانی لــە دوو
جــەمــســەریــەوە بـــەرەو چەندجەمسەری
نــاڕوات و قۆناخی یەکجەمسەری دێتە
کایەوە ،کە واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا
بــە هــاوڕێــیــەتــی لــەگــەڵ هاوپەیمانەکانی
دەبێتە ناوەندی یەکەمی هێز لە جیهاندا.
لەو ســەردەمــەدا ئەمریکا بە بــەراورد
لــەگــەڵ رابــــــردوو ،لــە سیستمی نــوێــی
جیهانیدا نەخشی هێزی تاقانەی دەگێڕا
و لە زۆر ب ــواردا بە رادەیــەکــی بەرچاو
وەپــێــش کــۆنــە زلــهــێــزەکــان کــەوتــبــۆوە.
سیستمی ناسراو بە یەکجەمسەری لە
ماوەی نیزیک بە دوو سەدەی رابردوودا،
کەمتر بەم شێواز و فۆڕمە دەرکەوتبوو.
شایانی باسە کە ئەمریکا لە سەرەتای
ســەدەی بیستەمیشدا خاوەنی دەسەاڵت
و هێزی بــەرچــاو بــوو ،بــەاڵم لــە ئاستی
سیاسەتی دەرەوەدا زۆر ئەکتیو نەبوو.
لە سەردەمی شــەڕی دووهەمی جیهانی
و دوات ــر سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا
ئاڵوگۆڕی بــەســەردا هــات و لە ئاکامی
توانا بەرچاوەکانی بــوو بە ئەکتەرێکی
کارا و لە سیستمی نێودەوڵەتیدا نەخشی
رێــبــەرایــەتــی و بــڕیــاردەری بــە بــااڵ بــڕا.
ئــەو واڵتــە بــە بــوونــی هێزیکی گــەورەی
نــیــزامــی(زەمــیــنــی ،ئاسمانی و دەریــایــی)
و هــەروەهــا تەرخانکردنی بودجەیەکی
زەبـــەالح بــۆ ئــەو بــەشــە ،چــەکــی نــاوکــی،
ئابوورییەکی بەهێز و ئامادەبوونی لە
کەلێن و قوژبنی جیهان بــە ســەر کۆنە
رقەبەر و زلهێزەکەی دیکەدا زاڵە.

،،

مـــــانـــــای جـــەمـــســـەر لــە
سیاسەتی نێودەوڵەتیدا ئەوەیە
کــە چەند ئەکتەرێکی گرینگ لە
جیهاندا هــەن ،کە بە دەرچــوون
یان هاتنیان سروشت و ساختاری
سیستمی جــیــهــانــی ئــاڵــوگــۆڕی
بـــەســـەردا دێ .گــریــنــگــیــی ئــەو
بــابــەتــە تــەنــیــا بــۆ تێگەیشتن لە
کایەی جەمسەرەکان نییە ،بەڵکو
بــۆ هــەلــاجــی کــردنــی زۆرتـــری
هێژمۆنی و دژەهێژمۆنی بااڵنسی
هاوپەیمانەتی و هەروەها رۆڵی
دەوڵەت و دەرکەوتەکانی لە رەوتی
پێوهندیی ه نێودەوڵەتییەکاندا
سوودی هەیە

،،

ئەمریکا بــە هــەمــوو تــوانــاوە هەوڵی
پاراستنی پێگە و جێگەی خۆی دەدات و
تێدەکۆشێ وەک زلهێزیکی تاقانە لە قەیران
و رووداوەکـــانـــی دنــیــادا دەرکــــەوێ .بە
گوێرەی خوێندنەوە مێژووییەکان سیستمە
جیهانییەکان بە ئاسانی ناگۆڕێن و رەنگە
سێبەری تاکجەمسەری بە ئاسانی لە سەر
روومەتی پێوهندییه نێودەوڵەتییەکان
نەڕەوێتەوە .بە واتایەکی دیکە ،تێکچوونی

ئـــەو ســیــســتــمــە پــێــویــســتــی ب ــە گــۆڕانــی
ســەنــتــەری هێز و دەرکــەوتــنــی زلهێزی
رقەبەر هەیە کە زۆر جار ئاکامی داڕمانی
گــەورههــێــز یــان هەڵگریسانی شەڕێکی
گــەورە و شكڵگرتنەوەی ساختاری تازە
لە پێوهندییه نێودەوڵەتییەکانە .ئەمڕۆ
زلهێزی تاقانە لە بوارە جیاوازەکانی وەک
ئابووری ،نیزامی ،تێکنۆلۆژی ،لێکۆڵینەوە
لــە بۆشاییەکانی ئــاســمــان ،بــازرگــانــی و
کولتووردا کاریگەریی بەرچاو و تەنانەت
یەکالکەرەوەی هەیە .لەو نێوەدا تەنانەت
بــاس لــە زاڵــبــوونــی زمــانــی فــەرمــی ئەو
زلهێزە دەکرێ ،کە لە دنیادا وەک زمانی
سەردەست و پێویست دەکار دەهێنرێ و
لە زۆربەی بەستێنە جیاوازەکانی زانست،
کولتوور ،تێکنۆلۆژی و پـــەروەردەدا بە
سەر زمانە باوەکانی دیکەدا زاڵە.
بـــاس لــــەوە دەکــــرێ کــە ســەردەمــی
یــەکجــەمــســەری هەتا  ٢٠٠٣کــە شــەڕی
عێڕاق دەستی پێکرد ،بە چڵەپۆپەی خۆی
گــەیــشــتــبــوو .ل ــەو ســـەردەمـــەدا ئەمریکا
لەگەڵ هاوپەیمانەکانی بەبێ گــەڕانــەوە
بۆ ئەنجومەنی ئاسایش و زلهێزە کۆنە
رقــەبــەرەکــەی ،شــەڕی عێراقیان دەست
پێکرد .دوای ئەو قۆناخە و سەرهەڵدانی
زنــجــیــرە قەیرانێکی زیــاتــر لــە کەلێن و
قوژبنی جیهاندا و دەرگیربوونی ئەمریکا
لە نێوخۆ و دەرەوە لەگەڵ لێکەوتەکانی
ئ ــەو قــەیــرانــانــە ،دەرف ــەت ــی دەرکــەوتــنــی
زلهێزی ئــابــووری خوڵقاند .بە بــاوەڕی
بەشێک لە رێالیستەکان سیستمی ئەمڕۆی
جیهانی سێ جەمسەرییە ،کە ئەمریکا،
رووسیە و چین دەکەونە بازنەی زلهێزە
پلە یەکەمەکان .شایانی باسە کە لە ناوچە
جیاوازەکانی جیهاندا زلهێزی مامناوەندی
هەن ،کە دەکەونە خانەی پلە دووهەمەکان.
جــیــاوازی رێالیستەکان لــەوە سەرچاوە
دەگـــــرێ ،ک ــە ســــەرچــــاوەی دەس ــەاڵت ــی
زلهێز لە کوێوە دێن و چۆن رێژەکەیان
هەڵدەسەنگێنن .به گوێرەی خوێندنەوەی
رێالیستەکان زلهێزەکان لە سەر ستاتوس
و جــێــگــە و پــێــگــەی خــۆیــان کێبەرکێی
دەسەاڵت و هێز دەکەن .بەهێزبوونی چین
لە بــوارە جیاوازەکانی وەک ئابووری و
تێکنۆلۆژی چیرۆکی دەرکەوتنی زلهێزێکە
کە تایبەتمەندی خۆی هەیە ،بەاڵم هێشتا
نــەکــەوتــۆتــە س ــەر هێڵێ ئەکتیوکردنی
سیاسەتی دەرەوە و شــویــنــدانــەربــوون
لە ســەر رەوتــی رووداوەکــــان لــێــرەوە و
لەوێ .چین خاوەنی کولتوور و سیستمی
سیاسی تایبەتە ،کە توانای ئیدارەکردنی
هێمنانە و نەرمی پرسە نێوخۆییەکانی نییە
و بە هێزی رووت گرفتە نيوخۆییەکانی
پووشبەسەر کــردوە .ئەو فاکتەرەش لە
سەر ستراتیژی سیاسەتی دەرەوەی چین
کاریگەرە ،چونکە چین ناتوانێ بە رێژەی
گــەشــەکــردنــی ئــابــووریــی و تێکنۆلۆژی،
لە جیهاندا وەک ئەکتەریکی جەمسەر
سیاسەت بکا.
شایانی ئاماژەپێکردنە کە بێجگە لە
بازنەی جیهانی ،لە بازنەی بچووکتردا
زلهێز و دەوڵەتی مامناوەندی لە هەموو
کەرتەکانی سەر گۆی زەوی هەن .تەنانەت
لە ناوچە و هەرێمێکدا دەکــرێ باس لە
دابەشکردنی دەسەاڵت و هێز و هەروەها
بــوونــی جەمسەر و پاشکۆی جەمسەر
بکرێ .بۆ وێنە لە کەرتی ئورووپا و پاش
شەڕی سارد بریتانیا ،فەڕانسە ،ئاڵمان و
رووسیە بە چوار زلهێزی ناسراو پێناسە
دەکــرێــن .رووســیـه لە ریــزی ئ ــەواندا لە
بواری نیزامی بەهێزترینیانە و لە بازنەی
زلــهــێــزی پــلــە یــەکــەمــەکــاندا بــە ئــەژمــار
دێ ،بەاڵم ئەوانی دیکە دەکەونە بازنەی
پلە دووهــەمــەکــان .ســێ واڵتــی بریتانیا،
فەڕانسە و ئاڵمان بە هاوکاری ئەمریکا
دەبنە جەمسەری بەهێز ،بۆیە لە کەرتی
رۆژهەاڵتی ئورووپا و لە سنووری ژێر
دەســەاڵتــی کــۆنــی رووســـەکـــاندا لەگەڵ
رووسیە شەڕی خۆسەلماندن دەکەن.
ئەمریکا لە بواری نیزامییەوە بە هێزی
یەکەمی جیهان بە ئەژمار دێ ...،ل11
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ژماره688:

درێژەی
راگەیەندراوهکانی کۆمیسیۆنی
سیاسی  -نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی
تێکۆشەر قادر مەکاڵوەیی

روونکردنەوە لە بارەی :زنجیرەیەک کردەوەی گرتنو
رفاندنی چەند پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
هەیاس کاردۆ

لە دوو رۆژی رابردوودا ،هەواڵی رفێندرانی چەند پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ن و هێندێک راگەیاندندا ،باڵو
کەمو زۆر و بە نیوەچڵی و ناتەواوی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکا 
بووەتەوە و بووە بە هۆی دروستبوونی پرسیار و نیگەرانیی جۆراوجۆری دۆستان و دڵسۆزان.
بە پێویستی دەزانین بۆ ئاگاداریی زیاتری بیروڕای گشتی ،دامەزراوە پێوەندیدارەکان و هێز
و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان ،بەم جۆرە پەردە لە سەر چۆنیەتیی روودانی ئەو زنجیرە
کردەوەیە البدەین:
لە رۆژانی دووشەممە و سێشەممەی رابردوودا ،چەند پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە ناوەکانی  -١نادر ئیالمی -٢ ،ئارام نازر و -٣سیروس رەبیع بەیگی کە پێشتر
ن و دواتر ئەم گرووپەیان بە
لە نێو گرووپی ناسراو بە «پارتی ئازادیی کوردستان»دا بوو 
جێ هێشتو ە و بوون بە پێشمەرگەی حیزبی ئێمە ،لە سێ پیالنی جیا جیادا ،هەوڵی گرتن و
رفاندنیان دراوە .ئەم کەسانە لە الیەن کەسانێکی سەر بە پارتی ناوبرا و و بە ناوی دیدارو
دەعوەتی دۆستانە بۆ شوێنی دوور لە بنکەکانی حیزب راکێشراونو دواتر کۆمەڵە چەکدارێکی
«پارتی ئازادی» بە پێی نەخشەی دیاریکراوی پێشوویان لە ژێرناوی «ئاسایش»ی هەرێمی
کوردستاندا ،هەڵیان کوتاوەتە سەر ئەم هاوڕێیانەمان.
یەکێک لەم رووداوانە شەوی دووشەممە لە سەر سێشەممەی رابردوو(١٢لە سەر ١٣ی
سێپتامبر) لە نزیک کۆیەو لە نێو دارستانەکانی دەروازەی رۆژاوای شار(نزیک دەواجین) بووە
کە دیارە پێشمەرگە «نادر ئیالمی» ئەگەر چی لێی دراو ە و بریندار کراوە ،بەاڵم بەرگریی لە
خۆی کردو ە و توانیوێتی خۆی لە دەستیان رزگار بکا.
رووداوی دووهەم ،رۆژی سێشەممە ١3ی سێپتامبر لە ماڵێک لە «کەسنەزان»ی نزیک
هەولێر بووە .چەکدارەکانی پارتی ناوبراو بە پێی نەخشەی لە پێشدا دیاریکراوی خۆیان لە
رێگای کەسێکی هاودەستیانەوە ،پێشمەرگە «ئارام نازر» بۆ ماڵی ناسیاوێکی پێشووی خۆی
رادەکێشن .هەر کە ناوبراو لە تاکسی دادەبەزێو پێ دەنێتە نێو ئەو ماڵە ،کۆمەڵێک چەکداری
«پارتی ئازادی» پەالماری دەدەن ،قۆڵبەستی دەکەن و دەیڕفێنن.
حاڵەتی سێهەم بێسەروشوێن بوونی پێشمەرگەیەکمان بە ناوی «سیروس رەبیع بەیگی»
لە رۆژی شەممەی رابردوو()٢٠١٦/٩/١٠وەیە .ناوبراو بە نیاز بووە بە سەفەر و بۆ دیداری
ناسیاوێکی خۆی لە کۆیەوە بچێتە سلێمانی ،بەاڵم لەو رۆژەوە بێسەروشوێنەو هیچ هەواڵێکمان
لێی نیە .بە سەرنجدان بە هاوکاتبوونی ونبوونی ناوبراو لە گەڵ ئەم رووداوانەی دیکە و
بە وەبەرچاوگرتنی پێشینەی ناوبراو کە ئەویش لە گرووپی ناسراو بە پارتی ئازادییەوە
هاتبووە نێو ریزی پێشمەرگەکانی حیزبی ئێمە ،گومانی بە هێزمان ئەوەیە کە بێسەروشوێنکرانی
ناوبراویش هەر کاری ئەو الیەنە بێ.
پێوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە دوای ئاگاداربوون لەو کردەوانەی گرووپی
ناوبراو ،ئاسایشی هەرێم لە کۆیە و هەولێرو دەزگا پێوەندیدارەکانی دیکەی لەم کردەوانە ئاگادار
کردوەتەو ە و داوای کردوە لێپرسینەو ە و بە دواداچوونیان بۆ بکرێ.
لە پێوەندی لەگەڵ ئەم زنجیرە کردەوەیەی گرووپی ناسراو بە «پارتی ئازادی»دا ،چەند خاڵ
بە ئاگاداریی هەموو الیەک دەگەیەنین و تەئکیدیان لە سەر دەکەینەوە:
١ـ ئەو کەسانەی «پارتی ئازادی» نەخشەی لە داوخستنو رفاندنی بۆ کێشاون و جێبەجێی
کردوون ،تەنیا گوناه و تاوانیان ئەوەیە کە ریزەکانی ئەو گرووپەیان بە جێ هێشتو ە و هاتوونەتە
ریزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بێ ئەوەی چەک و کەلوپەل و ئەموالی
ئەم گرووپەیان لەگەڵ خۆیان هێنابێ .ئەمە لە کاتێک دایە کە جاری وا هەبووە لە حیزبی
دێموکراتیشەوە کەس یا کەسانێک چوون بۆ نێو ئەو گرووپە و بە شتێکی زۆر ئاساییمان زانیوە.
هەر بۆیە لێدا 
ن و بێڕێزی پێکردن و ڕفاندنی ئەم کەسانە بە پێشێلکردنی ماف و ئازادیی تاکو
رێوشوێنە دێموکراتیکەکان دەزانینو بە توندی مەحکوومیان دەکەین.
٢ـ لە سەر خاکی هەرێم و لە ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ،الیەنێکی
چەکدار کە خۆی وەک پارتێکی سیاسی دەناسێنێ ،ئەگەر کێشە و گرفتی لهگەڵ کەسانێک لە
ب و رێکخراوێکی دیکەشدا هەبێ ،دروست وایە بە رێگای پێوەندییە سیاسییەکان ،یا
حیز 
ی و هێمنانە و لە رێگای دامەزراوە حکوومییەکانەوە ،هەنگاوی بۆ بنێ ،نەک
بە رێگای یاسای 
ن و بێسەروشوێنکردنیان دابڕێژێو جێبەجێیان بکا.
نەخشەو پیالن بۆ تۆڵەستاندنەوە و رفاند 
 -٣پاراستنی گیانی ئەم پیشمەرگە رفێندراوانە و راگرتنی ڕێز و کەرامەتیان لە ئەستۆی
الیەنی ناوبراوە .ئێمە داواکاری ئازادیی هەر چی زووتر ئەم پێشمەرگانەین .هەر لەو کاتەدا
سەرکردایەتیی پارتی ئازادی لە ئاکامی زیانباری ئەم جۆرە کردەوانە ئاگادار دەکەینەوە.
ئێمە چاوەڕوانی ئیقدام و بە دواداچوونی دامەزراوە پێوەندیدارەکانی هەرێمی کوردستان
دەمێنینەوە .هیوادارین بە هەوڵی دڵسۆزان ە و بەرپرسانەی هەموو الیەک ،ڕێ لە دووپاتبوونەوەی
کردەوەی هەڵنەسەنگێندراو و زیانباری لەم چەشنە بگیرێو ئەم جۆرە کردەوانە واڵمی سیاسی
و یاسایی شیاوی خۆیان وەربگرنەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی سیاسی-نیزامی
٢٠١٦/٩/١٥
٢٥ی خەرمانانی ١٣٩٥

رۆژنامەی

«سروشت دهیویست سۆزی قهندیل بدا به سازی زمزیران
و سروودێکی نهبیسراوی کۆنهبهفران بدا به هاوینی کهڵوێ
و هێزی بازوو بداتهو ه ب ه مهیدانی ملمالنهی مهیدانچۆخه .ل ه
باڵند ه و ل ه زریان و ئاسکهکێوی ،ل ه رووبــار و ل ه شهماڵ و
ل ه پێشمهرگ ه ویستی یهکیان ههڵبژێرێ و پهیامی خۆی پێ
راسپێرێ .پێش وهی تهتهر ههڵبژێرێ ،باڵندهیهکی پێشمهرگ ه
ئهشقی قهندیلی بۆ زمزیران برد و گهڕایهوه .له بێدهنگی و
دهستهوهستانیی ســروش ـتدا قهندیل وتــی :هــۆ برووسکه،
ههنگاوهکانت ســروودن ،چاوهکانت ور ه و هیوا .دهستهکانت
خۆڕاگری و پهنجهکانت دارستانن .تۆ بب ه ب ه قهندیل و من دهبم
بهپێشمهرگه( ».چەکۆ باران)
«کاک ه چکۆله»ی هاودهمی سهماوهر و پسپۆڕی چا
لێنان و دایم گوێ بهزهنگ بۆ خزمهتی پێشمهرگ ه و میوانی
پێشمهرگه ،دواتــر بوو ب ه شاسواری مهیدانێک که خۆلێدانی
کاری ههموو کهس نهبوو .بۆ یهک ساڵ ،دڵی «کاکه چکۆله»
دهگهڵ قوڵتهی ئاوی سهماوهر ،بۆ بهشداری له شهڕی دژی
داکیرکهردا دهکوڵی وحهجمینی نهبوو .یهک ساڵ چــاوهڕێ
مانهو ه بۆ ئهوهی بتوانێ ئهوینی خۆی بهخاک و نیشتمان نیشان
بدا و ورهی خۆی له مهیدانی کارهساتدا تاقی بکاتهوه .ههر
بۆی ه کاتێک دهستی پێ کرد وهک با خوشی و ههڵۆئاسا فڕی.
قادر مهکاڵوهیی لهراستیدا ریشهی دارێک بوو ک ه ههردهم ب ه
قوواڵیی خاکا رۆدهچوو .خۆری ههتاوێک بوو خۆ ئاوابوونی
ن ـهبــوو .رێــژن ـهی بــارانــێــک بــوو کـه لـه ب ـههــاری قـهتنـهبــڕاو ه
سهرچاوهی گرتبوو ،ههر بۆیه جاربهجار بهگوڕتر دهبوو .ئهو
لووتکهی شاخێک بوو ههتا دههات خۆی له هـهوران نزیکتر
دهکــردهوه .خوڕهی جۆبارێک بوو ک ه له بهفراوی کوێستان ه
سهرکهشهکان سـهرچــاوهی گرتبوو .ئهو رێبوارێک بوو بێ
ههدادان ،دڵدارێک بوو زۆر بهپهیمان ،پێشمهرگهیهک بوو ههتا
بڵێی بهئیمان .ئهو قارهمانێک بوو له ریزی قارهمانان.

قادر مهکاڵوهیی
«ل ـهوهتــی وهبــیــرم دێ نــاوی پێشمهرگهم بیستوه .نــاوی
پێشمهرگه شتێک نی ه بۆ من نائاشنا بــێ .شههید «دوکتۆر
کهریم» ههر خهڵکی دێیهکهی خۆمان بوو ک ه بهشداری خهباتی
ساڵهکانی  47-46بوو .ئهوکات گوندی مه سهرهرێی هاتوچۆی
پێشمهرگ ه بــوو .زۆرجـــار دهم ــان دیتن و قسهمان دهگ ـهڵ
دهکردن .»...قادر قادری که وهک زۆربهی خهڵکی ناوچهکانی
سهردهشت و رهبهت نازناوی گوندهکهی خۆی «مهکاڵوا»ی
وهرگرتو ه و به قادر مهکاڵوهیی ب ه ناوبانگه ،ل ه وهها شوێنێک
و له نێو دنیای ئۆگریی به پیشمهرگ ه و خهباتی پێشمهرگهدا
فامی کردۆتەوە و پێی ناوهت ه دنیای پڕ ل ه کارهساتی ژیان.
ههر لهمنداڵییهوه له زوڵم بێزار بوو ه و له ههر رێگایهکهو ه
بۆی کراو ه دژی راوهستاوه .لهبهر ئهشکهنجهی بێبهزهییانهی
منداڵێکی قوتابخانهی گوندهکهیان له الیهن «سپاه دانش»هو ه
ل ه خوێندن بێزار بوو ه و رووی د ه قوتابخانه نهکردوه .دیار ه
کوڕێک ک ه ههر ل ه منداڵییهو ه ناوی پێشمهرگهی بیستو ه و
زوڵمی مامۆستای تهحهممول نهکردوه ،که گهوره بوو بێگومان
چاوکراو ه و نهترس دهبێ« .کاکه چکۆله»ش ههرک ه دهخۆی
رادیو ه و ههستی کردو ه بۆ ئهو مهیدانی پر له سهروهریی ه
دهبــێ ،ران ـهوهســتــاوه و خــۆی ت ـێکــردوه .هێشتا تــازهالوێــک
بووه ک ه له کۆبوونهوهی کادری سیاسیی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستاندا بهشداری کــردوه که ه ـهروهک بۆ خۆی دهڵێ:

«دههاتن تۆوی شۆڕشیان دادهچاند» .دواتر بهو ه رازی نابێ
وخهونی ههڵگرتنی چهکی پێشمهرگایهتی دهبینێ .ههر بۆی ه
خۆی دهگهیهنێت ه بنکهی پێشمهرگ ه و داوای چهک دهکــا .ل ه
بنکه چهکی نادرێتێ و داوای لێ دهکــرێ بگهڕێتهوه چونک ه
زۆر منداڵ ه ههر سهرپهل دهڵێ برۆو ه و قادر دهڵێ نا ،ههتا
خۆی بهسهر دادهبــڕێ و به ئاواتی خۆی دهگــا .لهو کاتهو ه
لهپهنای سهماوهر دادهندرێ که راست ب ه قهرا خۆی بووه .کار
و پیشهی «کاک ه چکۆله» ساز کردنی چا بۆ پێشمهرگ ه و میوان
و ئاگاداری کردن له بنک ه دهبێ .ههمووی ئهوان ه دهکا تهنیا بهو
ئاواته رۆژێک وهک باقی پێشمهرگهکان چهکی شهڕهف بکرێت ه
شانی و خۆی ل ه ریزی مافپارێزانی نهتهوهکهیدا ببینێ.
قادر مهکاڵوهی لهو سااڵنه دهدوێ که دوژمن هێرشی
دێنا و پێشمهرگ ه له سهنگهری بهرگریدا رادهوهستا .باسهکانی
مهکاڵوهیی کوردانه ،سادقانه و لێزانانهن .ههر وشهیهک ب ه
کاری دێنێ ،دهزانێ دهڵێ چی و ب ه چ مهبهستێک باسی دهکا.
ئهو باسی تیکۆشهرانی مهیدانی خهباتم بۆ دهکا .دان ه به دانه،
لهسهر هـهر کامیان بڕێک رادهوهســتــێ و بۆ هـهر کامهیان
سفهتێکی پڕ ل ه شانازی باس دهکا .ئهو لهو ههموو شههید ه
دهدوێ که هاوسهنگهری بوون و بە رۆیشتنیان داخیان لهسهر
دڵی داناوه .کاک قادر رووداوهکان چۆن بوون ئاوا دهگێڕیتهو ه
و به گێرانهوهیان دهرگای مێژوویهکی پڕاوپڕ له فرمێسک و
خوێن ،دارماڵ له ههڵکشان و داکشان ،لێواولێو ل ه سهربهرزی
و شانازی ،لیپاولیپ لهشادی و پێکهنینمان به روودا دهکاتهوه.
قادر مهکاڵوهیی ،تێکۆشهری ماندوویینهناس ،ب ه تهمهنی
کهم ،بهبێ ئامووزش ،بێسهواد و بێئهزموون ،خۆی به نێو
دنیای پڕ له کارهساتی پێشمهرگهدا کرد و ههنگاو به ههنگاو
دهگهڵی رۆیشت .ماندوو دهبوو بهاڵم کۆڵی نهدهدا .سهرهنگرێ
دهبــوو کهچی زوو راست دهبــۆوه .دهگهمارۆ دهک ـهوت بهاڵم
ورهی له دهست نهدهدا .بریندار دهبوو بهو حالهش سهنگهری
چۆل نهدهکرد .بۆ رێی دوور و پڕ ل ه مهترسی بهڕێ دهکرا
کهچی خۆی لێ النهدهدا .ههر بۆی ه وردهورد ه بوو ب ه جێباوهڕی
هاوسهنگهر و بهرپرسانی و بۆ راپهڕاندنی کاری قورس و
پڕمهترسی روویان تێکرد.
ژیانی خهباتکارانهی قــادر مهکاڵوهیی له هاودهمیی
ســهم ــاوهرهک ــهڕا دهســتــی پــێ کــرد و ه ـهتــا بهرپرسایهتیی
ی ل ه
تهشکیالتیی نێوشاری رهبــهت درێ ــژهی کێشا .بهگشت 
ساڵی 1359ی ههتاویدا دستی پێکرد و ساڵی  1375وازی
ل ه خهباتی تهواوکات هێنا و نهزمیکی دیکهی دا به ژیانی .لهو
ماوه دوور و درێژهی خهبات و تێکۆشانی نهپساوهیدا ئهم
بهرپرسایهتییانهی ههبوون:
ههتا ساڵی  1363وهک پێشمهرگهی هێزی زمزیران پاسهوانی
خاکی پیرۆزی کوردستان بووه.
ساڵهکانی  63ههتا  67وهک فهرماندهری پهل ل ه ههمان هێز
ماوهتهوه.
ساڵهکانی  68ههتا  70فهرماندهری لکێک ل ه پیشمهرگهکانی
پێ سپێردراوه.
ساڵی  71بهرپرسی تهشکیالتیی نێو شاری رهبهت بووه.
ساڵی  72ئهندامی کۆمیت ه شارستان و فهرماندهری لک بووه.
ساڵی  73و  74ئهندامی کۆمیت ه شارستان و بهرپرسی
ناوچهی «مهیدان چۆغه» بووه.
ساڵی  75دیسان کراوهتهوه بهرپرسی نێو شاری رهبهت.
ههمان ساڵ داوای لێ کراوه ببێته فهرماندهری هێزی دووی
رێبهندان ل ه ناوچهکانی سهقز که قبووڵی نهکردوه و ههر ئهو
ساڵه چهکی شهڕهفی ماچ کردوه و تهحویلی داوهتهوه.
ی ل ه ماوهی  16ساڵ خهباتی نهپچڕاو ه
تێکۆشهر مهکاڵوهی 
و لێبڕاوانهی خــۆیدا نیشانی دا ئاشقی نیشتمانهکهیهتی،
فیداکاری خهباتهکهیهتی ،رێرهوی رێبازهکهیهتی و دڵسۆزی
حیزبهکهیهتی .ئهو ههروهها دهری خست توانای کاری گهور ه
و ئیستیعدادی فێربوونی زۆری ههیه .لهخۆڕا نهبوو مهکاڵوهیی
بوو به خۆشهویستی خهڵک و هاوسهنگهرانی ،بوو به جێ
متمانهی فهرماند ه و بهرپرسانی و ههروهها بوو ب ه چقڵی چاوی
دوژمنانی .له ههموو ئهو مــاوه سهختانهی خهباتدا «کاک ه
چکۆله»ی مامۆستا مهال ساڵ ه تیژ وهک با ،بهرزهفڕ وهک ههڵۆ،
لهسهر ههست وهک ئاسک ،ههڵم هتبهر وهک پڵینگ ،خهمخۆر
وهک رهفیق ،دڵسۆز وهک دایــک ،چاونهترس و جهسوور و
شۆڕشگیڕ وهک پێشمهرگه ،له خزمهت ئامانج ه پیرۆزهکانی
گهلهکهیدا بوو ه و ئهوهی ل ه دهستی هاتوو ه دریغی نهکردوه.
چوارجار لهشی ب ه گوللهی چهکی دوژمن دابێژراوه و تووشی
ئــازار و ج ـهزرهب ـهی زۆر هــاتــوه .تهنانهت جارێکیان ک ه ب ه
مهبهستی زهماوهند دهگهڵ دڵدار دهیهوێ روو بکاتهوه ناوچه،
تووشی شهڕێکی قورس دهبێ و له جیاتی وهدهســت هێنانی
دڵدار لهشی سهرتاپا زامــداری دهگهڕێندرێتهوه نهخۆشخانه.
بهڕاستی ئاشقێک لهوه زیاتر دهتوانی چی بدا بۆ ئهوهی ئهوینی
خۆی بسهلمێنێ؟ مهگهر گیاندان بتوانێ ئەو ئەوینە بسەلمێنێ
ک ه مهکاڵوهیی و مهکاڵوهیییهکان موخلیسان ه ئاماده بوون
فیدای بکهن.
ئهگهر بوونی پێشمهرگ ه مانای ههڵوێسته و ههڵوێستیش
مانا ب ه خهبات دهبهخشێ و خهباتیش بـــهردهوام بوونمان
مسۆگهر دهکــا ،کـهوابــوو با رێــز له قــادر مهکاڵوهیی بگرین
که وشیاران ه ههڵوێستی گرتوه ،زانایان ه خهباتی درێژ ه داو ه
و ئازایانهش پێشمهرگایهتی کردوه .سهرکهوتن بۆ تێکۆشهر
کــاک قــادر قــادری(م ـهکــاوهیــی) و ب ـهردهوامــیــی بــۆ خهباتی
ئازادیخوازانهی گهلهکهمان.
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ژماره688 :

رۆژنامەی

ملوانکە

عهلی فهتحی
«ئــــهوان بـــهرهو بــهرزایــی هـهڵــکــشــان ،تا
دهستیان ب ه خاک رابگا» یانیس ڕیچۆس.
خهمێکی قوڵ دایگرتبوو .ههواڵی مهرگی
بـــراکـــهی ئــــــازاری دهدا .زۆر مــنــاڵ بــوو
جێیهێشتبوو .دوای دهیــانســاڵ تهنیا بۆ
کاتژمێرێک توانیبووی چاوی پێیبکهوێتهوه.
ل ه سهر گاشه بهردێک دانیشتبوو و سهیری
گـهڵـییـهکـهی خــــوارهوهی دهکـــرد .الپــهڕهی
بیرهوهرییهکانی نێو زهینی خۆی ههڵدهداوه.
هـهســتــی دهکــــرد لــهو ســی ســاڵــی دوایــــیدا
رووداوگ ـهلــێــک ق ـهومــاون و بــراک ـهی لێیان
بێبهش بووه .ههرجارێ ههناسهی حهسڕهتی
ههڵدهکێشا ،بههۆی شنهبای ئهو سهره بهرهو
شیوی خواروو باڵوهی پێدهکرا.
ئازاد لهوالتر چاوی تێبڕیبوو .تێگهیی ک ه
ئهو دوور دهڕوانێ و له خهیاڵدا گهڕاوهتهو ه
دواوه .لێینیزیک کهوتهوه .دهستێکی له سهر
شان دانا.
 کاکه ،ئهوهنده خهفهت مهخۆ ،ژیان ه وکۆڵێک ئازار و مهینهت....
 دهزانـــم ئــازادگــیــان .غـــهدره ،غهدرێکیگــــهوره .بـــرای بــچــووکــم بـــوو .ئــهو کــاتـهی
بهجێمهێشت و رووم ل ـه پێشمهرگایهتی
کــرد ،ئهو مناڵ بــوو .دوای سی ساڵ چاوم
پێیکهوتهوه ،ئهویش تهنیا بۆ یهک کاتژمێر...
سته بــا پیاسهیهک بـــهرهو داوێــنــی
 هه خـــوارهوه بکهین .کانیاوێکی خۆشی لێیه.
ئاوێکی فێنک به ڕوخسارتدا بکه و دڵنیام
نهختێک دێیهوه سهرخۆ .باوهڕ بکه سهبارهت
به ژیانی خۆم بدوێم ،ههموو ئازارهکانت ل ه
بیر دهکهی.
یهکهمجار بوو ههستی کرد وهکوو سکرتێر
لهگهڵ پارێزهرهکهی قسه ناکا ،بهڵکوو برای
بچووکی خۆی الیهتی و پێکهوه به مهبهستی
گهڕان له قهاڵ دهرکهوتوون و هاتوون ه شاخ.
 یــانــی ئــــازاد گــیــان ،تــۆ دهخـــــوازی منخهمهکانی خــۆم ف ـهرامــۆش بکهم و بیر ل ه
کــاروبــاری سکرتێری نهکهمهوه و گــوێ ل ه
ئازارهکانت بگرم؟
ئازاد وهکوو خووی ههمیشهیی ،قاقایهکی
لێدا.
 ئهی باشه برای گهورهم بۆ چییه .خاڵ هخاڵه بۆوهیه چوێلهکانم بۆ بگرێ .ئهگهر ب ه
قسهی من بێ ،خهمهکانی خۆت وهال دەنێی،
سکرتێریش بمێنهوه بۆوهی به چاکی گوێ ل ه
ئازارهکانی من بگری.
له سهر کانی و تهواوی رێگادا ،ئازاد باسی
ژیانی خۆی کرد.
 -کــاک ـه ،ئ ـهگ ـهر ژیـــان ب ـ ه مــن قــــهرزدار

نهبێ ،من دهینداری ئهو نیم .دهبــێ ڕۆژێک
نووسهران له سهر ژیانی من و ئازادهکان
بنووسن .چیرۆکی ئێمهمانان پڕن له تابڵۆی
بێدەرەتانی...
ئازاد وێدەچوو کهسی خۆی دۆزیبێتەوە؛.
وردهورده چــووه نێو گۆمی مهندی ژیــان.
بـ ـهوپـ ـهڕی مــتــمــان ـهو ه بــاســی ژیــانــی خــۆی
دهکرد .بنهماڵهیهکی ههژار ،وهکوو ههزاران
بێدهرهتانی نیشتمانهکهمان ،ئەوە سەرەتا و
کۆتایی بەسەرهاتی چیرۆکی ئەو بوو.
ق ــاق ــا و پــێــک ـهنــیــن بـــۆ ســاتــێــکــیــش لێی
دوورنهدهکهوتهوه.
 ئ ــازاد ،تــۆ ئــهوهت بــاشـه ،ئـهگـهر باسیئازارهکانی خۆیشت دهکهی ،بزه و پێکهنینت
لێنابڕێ!
 کاکه ،لهو ڕۆژهوه که لهدایکبوومه ،ژیاندهخــوازێ پێمپێبکهنێ ،بهاڵم بهپێچهوانهوه،

خوێنشیرین و لێو بهبزهک ه بۆ نههاتووه؟
له نهێنیپارێزیدا کهسێکی کهموێنه بوو .ل ه
باری خوێندهوارییهو ه تا پێنجی سهرهتایی
خوێندبووی ،بهاڵم ئینسانێکی ورد و ژیر بوو.
زۆر سهرکێش ،ه ـهردهم ئ ــارهزووی دهکرد
ئـهگـهر ڕۆژێ ــک بمرێت ،وهک ــوو قارهمانێک
بمرێت .شۆخ و شهنگییهکهی الی هاوڕییانی،
خۆشهویستی کردبوو .زۆر زوو ببوو ه جێگر
پ ـهل و بـ ـهوهش نـهوهســتــابــوو خێرا وهکــوو
س ـهرپ ـهل پلهی ب ـهرزکــرابــۆوه .کارلێهاتوو
بوو و چۆن به قاقاکانی ژیانی بهزاندبوو،
به لێهاتوویی و جوامێریشی ترسی یهخسیر
ک ــردب ــوو .ســـــهرهڕای گــشــت ئـ ـهوانـ ـهش به
سنوورهکانی ههڵسوکهوتی خۆی دهزانی.
 ئــازاد ،هیچ دهزانــی زۆرجــار بیر ل ه تۆدهکهمهوه ،بهو تهمهنه کهمه ،چۆن دهتوانی
ئهو گشته زانیارییهت ههبێ.

مــن بـه قاقاکانم ئــهوم بــهزانــدوو ه و ئیزنم
نهداوه هومێدم لێبستێنێ .ئهگهرچی هەموو
خۆشییهکانی لێم زەوت کردووە...
ئـ ـهوان ئیتر بــــهردهوام پێکهو ه دهب ــوون.
پ ــێ ــوهن ــدی ســکــرتــێــر و پـ ــارێـ ــزهر شتێکی
تـــهواو ڕواڵــهتــی بـــوو .ئـــازاد نــهک هــهر ب ه
چ ـهک ،به روحیش پــاسـهوان و خهمخۆری
بــرای گـــهورهی بــوو .بـه واتــای ـهک عاتیفهی
خۆشهویستی ،بهسهر ئهرکی پاسهوانێتیدا
زاڵ ببوو .سکرتێریش ئهو کاته ههستی ب ه
شــادی دهک ــرد ،ئهگهر کارێکی کردبا ئــازاد
شادبێ .ئــازاد له ههموو سهفهر و دیــدار و
سێمینارهکان لـهگـهڵ بــرای گـــهورهی بــوو،
تهنانهت بۆ تاوێکیش ئاماد ه نهبوو جێیهێڵێ.
سکرتێر ئهگهر بۆ دیدارێکی کهسایهتییهکانی
باشووری کوردستان چووبا و ئازادی لهگهڵ
ن ـهبــووای ـه ،ئـ ـهوان خێرا دهیــانــپــرســی ،کــوڕ ه

 کاکه ،منداڵی گــونــدم .....قاقا و پێکهنینههمیشه ههوێنی واڵمهکانی بوون.
 باشه منیش وهکوو تۆ گوندیم... ئــاخــر زانــیــارییــهکــانــی ئــێــوه زیــاتــرنـــووســـراوی سـ ـهر کــتــێــبـهکــانــن ،ب ـ ـهاڵم من
لهگهڵیان ژیاوم.
ئازاد له ناسینی سروشتدا ،زۆر شارهزا
بوو .بۆ نێوی دار و دهوهن ،گژ و گیا و گوڵ
و باڵنده و پهلهوهر و ئاژهڵ و چی دیاردهکانی
سروشت ههبوون ،خۆی قامووسێکی زیندوو
بوو .بهو خاکیبوونه یا بهقهولی خۆی گوندی
بوونهی ،ڕۆژ بـهڕۆژ جێی خۆی لهنێو دڵی
برای گهورهیدا کردبۆوه.
 ئــازاد گیان ،ئ ـهی بیرێک ل ه پێکهێنانیژیانێکی هاوبهش ناکهیهوه ،پێم ناڵێی کهی
نازدار حهیرانێک دهدۆزییهوه؟
 -ههههههه ....کاک ه ئهویش نــۆرهی خۆی

درێژەی
کـــە بـــە گـــوێـــرەی هــاوپــەیــمــانــەتــی لـــەگـــەڵ واڵتـــە
ئورووپاییەکان لە ئاشتی و شەڕدا و لە چوارچێوەی
رێکخراوی ناتۆدا هاوپەیمانەکانی دەپارێزێ .لە ماوەی
ســااڵنــی رابــــردوودا و لــە هــەنــاوی قەیرانی ئۆکڕاین،
ســووریــە و هتددا هــەوڵــدراوە کە بــاس لە پێویستیی
سیستمی چەندجەمسەری بکرێ .لە روانگەی الیەنگرانی
ئ ــەو بــیــرۆکــەیــە ،کــۆبــوونــەوەی دەســــەاڵت و هــێــز لە
یەکجەمسەردا کێشە و ئــاژاوەی زۆرتر دەخوڵقنێنێ
و بــااڵنــســی هــێــز تــێــک دەدا .رووس ــەک ــان لــە هێنانە
پێشی دەســتــەواژە و سیستمی چەندجەمسەری وەک
کەرەستەی سیاسەتەکانی خۆیان و هەروەها رامکردنی
سیاسەتەکانی ئەمریکا کەڵک وەردەگرن.
لە سەر کاریگەری جەمسەرەکان لە سەر ئاسایش
و ئاشتی جیهان روانــگــەکــان جــیــاوازن .کــارنــاســان و
شــارەزایــانــی تیۆری تایبەت بە جەمسەربەندییەکان
لــە ســەر تایبەتمەندی و کــاریــگــەریــی جەمسەرەکان
لــە ســەر ئاسایش و سەقامگیری نێودەوڵەتی هــاوڕا
نین .لــەو نێوەدا بۆ تێگەیشتن لە سروشت و جۆری
جەمسەربەندییەکان لــە پانتایی جیهان لێکۆڵینەوە
و خوێندنەوەی بــەراوردکــاری ئەنجام دراون ،کە لە
ئاکامدا بە شێوەیەکی رێژەیی خاڵە جیاواز و زەقەکانی
سیستمە یەک -و دوو -و چەندجەمسەرییەکان شی
کراونەوە .مێژووی چەندسەت ساڵەی دەوڵەتی مۆدێرن
و پــێــوهنــدییـه نــێــودەوڵــەتـییــەکــان دەریدەخــــا کــە لە
سیستمە چەند جەمسەرەییەکەدا شــەڕە گەورەکانی

دێ.
 کهست دۆزیوهتهوه یان نا؟ئ ــازاد ه ـهرجــارێ ئ ـهو پــرســیــارهی دوایــی
لێکرابا ،به پێکهنینهوه خۆی ل ه واڵمدانهو ه
دهپاراست .ئهو پێیوابوو جارێ هێشتا وهختی
درکاندنی ئهو نهێنییهی ژیانی نههاتووه.
***
گهلێک جار لهگهڵ پێشمهرگهکانیش بهرهو
قواڵیی ناوچهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان و
بهتایبهتی زێدی خۆی دهچۆوه .شارهزای چیا
و شیو و دهشتهکان بوو .ههرکات دهگهڕاوه،
کۆڵێک ئاوهدانی لهگهڵ خۆی بۆ قهاڵ بهدیاری
دههێنا.
شهو لهگهڵ سکرتێرهکهی دانیشتبوون.
 کاکه ،هیچ دهزان ــی هـهرکــات دهچمهو هناوچه ،دڵم دهکرێتهوه .ئاخ چهند خۆشه ل ه
نیشتمانی خۆت بهسهربهستی بژی...
 هیچ شک ل ـهوهدا نییه ئازادگیان ،بهاڵمبــا لــهو قــسـهیـ ه گ ـهڕێــیــن ،لــهو ســهفــهرهمدا
تهلهفوونێکی جوانم بۆت هێناوه...
 ههههههههههه ،کاک ه ئهو ه نیی ه تهلهفوونمههیه ،زۆر باش کار دهکا.
 نا ئیدی زهمــانــی ئـهوانـه بهسهرچووه.ک ـهس نــادۆزیــیــەوە شتی وای پێبێ .منیش
دهخــوازم براکهم تهلهفوونێکی جوانی پێبێ.
با بهقهولی خۆت فیتوویهکانی بۆت دهنێرن،
جوان بن .ئهگهریش چوویهوه ناوچه وێنهی
بهدڵی خۆت بگره....
ئ ــازاد نــاوی نــووکـ ه و پهیامهکانی نابوو
فیتوو و سیگناڵی فیتووشی بۆیان دانابوو.
ه ـهرجــارێ پهیامی بــۆ دههـــات ،دووبـــهدوو
کۆڵێک بهو دهنگی فیتوویه پێدهکهنین .خێرا
سکرتێر ههرای لێدهکرد:
 ئازاد بگهیێ فیتوویه ،نهکا نازدارحهیرانبێ.
ئێوارهیهک خێرا چوو ه الی برای گهورهی.
 کــــاکــــه ،ئــــــهوه پ ــێ ــش ــمــهرگــهک ــان بـهمهعموورییهت دهچــنـهو ه نــاوچـه ،دهخــوازم
ئیزنم بدهی منیش لهگهڵیان بچم.
 ئ ــازاد ،ئهرکی تۆ ئـهوهیـ ه الی من بی،باشه هیچ دهزانی وهختێک دهچییهو ه ناوچه،
من تهواوێک تهنیام ،پاشان هاوڕێیان چۆن ه
پهسندی چوونهوهی تۆیان کردووه؟
 کاک ه تۆ خوا لێم تێکمهده .زۆریان لهبهرپاڕاومهوه منیش لهگهڵیان بم ،ئهوان گوتوویان ه
ئهگهر کاک خالید ئیزنت بدا ،دەتوانی رەگەڵ
تیمەکەمان بــکــەوی ....ئهگهر خۆشت دهوێم
بێدڵیم مهکه و با لهگهڵیان بچمهوه.
 ئازاد گیان ،ناخوازم بێدڵیت بکهم ،بهاڵمههرجارێ دهچییهوه من تهواوێک نیگهرانی
دامدهگرێ ،تێدهگهی؟
 نا نا بهڵێن بێ زۆر زۆر وریا بم و ئاگاملهخۆم بێ.
 دهی باشه ،ئێستا که بهڵێنت داوه ،منیشئیزنت پێدهدهم.

ئـــازاد دهســتــی بــۆ جانتاکهی خــۆی بــرد.
مــلــوانــکـهیـهکــی مێخهکیی دهرهــێــنــا بــۆ الی
سکرتێری راداشت.
 ئهو دیارییهم با الی خۆت بێ .زۆرم دڵپێوهیه.
 ئهوه چییه؟ نهکا نازدار حهیرانێک بۆیدروستکردبی!
ئازاد سهری لهقاند و بز ه له سهر لێو نهێنی
دڵی درکاند .برای گهوره تێگهیی.
 تێگهیشتم .قهولم پێتدابوو نازدار حهیرانبدۆزییهوه ،خهرجی شاییهکهتان وهستۆی
خــۆم بگرم .لە ســەر بەڵێنی خــۆم ســوورم،
بەاڵم بەو شەرتەی زۆرت ئاگا لە خۆت بێ،
ئاخر تۆ زۆر سەرکێشی...
 با بێمهوه ،ب ه تێر و تهسهلی باسی دهکهم.ههتا دێمهوه کاک ه تۆیش دهبێ زۆرت ئاگا له
خــۆت بــێ ،نەکەی بهێڵی دوژمــن زەفەرمان
پێبەرێ ....با دوایی نەڵێن خەتای ئازادبوو...
 ئـ ــازاد گــیــان نــیــگـهرانــی مــن م ـهب ـه ،مننیگهرانی تۆم گوندییه سهرکێشهکه!
ئازاد رۆیشت و سکرتێر ملوانکهی مێخهکی
لهنێو دهستیدا راگرتبوو و ب ه نیگهرانییهو ه
سهیری ڕۆیشتن و دوورکهوتنهوهی ئازادی
کرد.
***
16ی خهرمانان بوو ،کاتژمێر 6ی ئێواره.
لهنێوخۆی واڵتهوه پێوهندی گیرا .تهلهفوونی
سکرتێر زهنگی لێدا.
 بهڵێ فهرموو...  ....کاک ه بـهداخـهو ه خهبهر خۆش نین.کوڕهکان بهسهر بۆس ه و کهمیندا کهوتوون،
شههیدمان ههیه .ئازاد ئالی و ئهمیر نستانی
شههید بوونه .هاوڕێیانی دیکه بهساڵمهتی
دوورکهوتوونهوه .... .بهداخ ......نا .....
پێوهندی پچڕا.
سکرتێر دهستێکی بۆ ملوانکهی مێخهک
بــرد .له پێش خــۆی دایــنــا .ئ ـهو ملوانکهیهی
ئــازاد له سهفهری پێشتردا ل ه خۆشهویست
و نازدار حهیرانهکهی بهدیاری وهریگرتبوو.
برای گـهور ه بە لهدهستدانی برای بچووک،
دیسان لە سەر کورسیلەی کۆنی هۆڵی چۆلی
سینەمای ژیان دانیشت .فیلمی سەر پەردەی
سینەمای زەینی ئەوجارە ،سەربردەی ئازاد
بوو :ئازاد و سەردەمی مناڵی ،پێشمهرگایهتی،
عاتیفه ،سەرکێشی ،قــارەمــانــخــوازی ،قاقا،
فیتوو ،ملوانەکە ،نازدار حەیران ،پاسهوانی و
دیمەنی سهفهرهکان ،لەگەڵ دوایین دیدار و
پاڕانەوە بۆ گەڕانەوە ،ههرههموویان پهرد ه
به پهرده نمایشکران.
کــاتــێــک وەخ ــەب ــەر ه ــات ــەوە ،هــەســتــی بە
بەرامەی مێخەک کرد و شوێنەواری دەنکە
مێخەکەکان لـه س ـهر دەســت و پەنجەکانی
نەخشیان بەستبوو.

جەمسەرەکان ،دەسەاڵت و دابەشکردنی هێز لە ئاستی نێودەوڵەتیدا
جیهان هەاڵیساون و قەیرانی گەورە سەریان هەڵداوە.
لە سەردەمی شەڕی سارد و دوو جەمسەریدا شەڕ
و قەیران بــەردەوام بوون ،بەاڵم بوونی چەکی ناوکی
و کۆمەڵکوژ و ترس لە هەڵگریسانی شەڕی وێرانکەر
زلهێزەکانی لە شەڕی راستەوخۆ دوور خستۆتەوە .لە
دوای کۆتایی شــەڕی ســارد و لەبەریەک هەڵوەشانی
یەکێتی سۆڤیەت و سیستمی ناسراو بە یەکجەمسەری
کێشە و قەیرانەکان لە زۆر ناوچەی جیهان درێژەیان
هەبوە ،بەاڵم لە نێوان زلهێزە پەلە یەک و دووەکــاندا
روبــەڕوبــوونــەوەی راســتــەوخــۆ رویــنــەداوە .فاکتەری
ســەرەکــی لــە سەرهەڵنەدانی شــەڕی گـــەورەی نێوان
زلهێزەکان لە دووجەمسەری و چەندجەمسەریدا زیاتر
لە مەترسی بەکارهێنانی چەکی ئەتۆمی و ناوکییە ،کە
هەتا ئەمڕۆ دەست و پەلی زلهێزەکانی بەستوە.
لــە روانــگــەی بەشێک لــە الیەنگرانی قوتابخانەی
رێالیزم سیستمی یەکجەمسەری باشتر دەتوانی ئارامی
و ئاسایش بپارێزێ .بە تێگەیشتن و خوێندنەوەی ئەوان،
ئەمریکا تێکۆشاوە ،شەڕی گەورە لە نێوان زلهێزەکان
هەڵنەگریسێ ،چونکە لە شەڕە گــەورەکــاندا هێژمۆنی
زلهێزەکان باوی نامێنێ و بێبایەخ دەبن .لە بارودۆخی
یەکجەمسەریدا دەوڵەت و زلهێزە مامناوەندییەکان
بە تەنیا دەرەقەتی زلهێزی گەورە نایەن و کۆکردنەوەی
هاوپەیمانەتی بۆ دژایەتی کردن و رقەبەرایەتی هێزە
گــەورەکــە ،کارێکی ئــاســان نییە .رەنــگــە بــۆ زۆربــەی
دەوڵەتەکان سازان و گونجان لەگەڵ دەسەاڵتی گەورە

و هەروەها قبووڵ کردنی هاوسەنگیی هێز تاقە رێگای
ژیانێکی ئــارام بــێ .لە روانــگــەی تیۆری سەقامگیری
هــێــژمــۆنــیدا ،ئــاســایــش و ئ ــارام ــی لــە بــوونــی تــاکــە
جەمسەریدا زیاتر دەپارێزرێ .بە گشتی قەیرانەکان
لەو جۆرە سیستمەشدا کۆتاییان نایەت و کەم و زۆر
لە کەلێن و قوژبنی دنیادا ئاژاوە و کێشە نێوخۆیی و
ناوچەییەکان دەبینرێن ،بــەاڵم رووبــەڕووبــوونــەوەی
گەورە لە نێوان زلهێزی یەکەم و ئەوانی دیکەدا ئەگەری
کەمترە.
لــە م ــاوەی چەند س ــەدەی رابــــردوودا ،مرۆڤایەتی
شــارەزایــی لــە سروشتی دەوڵــەتــداری و پێوهندییه
نێودەوڵەتییەکان بە شێوەیەکی رێژەی بەدەست هێناوە.
لە کایە گــەورەکــاندا دەوڵەتە بچووکەکان پاشکۆن و
گەورە زلهێزەکان بە گوێرەی توانا و بەرژەوەندییەکانیان
لە سەر رەوتــی رووداوەکــان شوێندانەرن .ئەگەرچی
سیستمی پێوهندییه نێودەوڵەتییەکان لە داهاتووشدا
لــە ژێ ــر حــوکــمــی ئ ــەو یــاســا ســروشــتـییــە دەرنــاچــێ،
بەاڵم سروشتی ســەردەم ،جۆری دەوڵەتەکان ،ئاستی
گەشەکردنی تێکنۆلۆژی و هتد .لە ســەر چۆنیەتی و
چەندایەتی جەمسەرەکانی دواڕۆژ کاریگەر دەبن.
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خەاڵتی پارێزەرانی مافی ئاژەاڵن لە ئێران بە دوو الوی کورد درا
دوو الوی کورد خەاڵتی تایبەتی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ
توندوتیژیی دژی ئاژەاڵنیان پێدرا.
لە رێورەسمێکی تایبەتدا کە رۆژی شەممە٢٠ ،ی خەرمانان
لە شاری تاران گیرا ،ئازاد عەباسی بە نوێنەرایەتی لە
ڕێکخراوی «ژینگەی یار» لە سنە و پەخشان قەلەندەری
چاالکی مافی ئاژەاڵن لە مەهاباد ،خەاڵتی «ورچی قاوەیی»
بۆ ساڵی ١٣٩٥یان پێ بەخشرا .ئەوان هەروەها رێزنامەیەکیان
لە الیەن مەعسوومە ئێبتکار ،سەرۆکی ڕێکخراوی ژینگەی
ئێرانەوە پێدرا.
پەخشان قەلەندەری و ئازاد عەباسی هەروەها بە هۆی
هەوڵە بوێرانەکانیان لە بواری لەقاودانی پێشێلکردنی مافی
ئاژەاڵن و کوشتنی ئەسبی کۆڵبەران ،توانیان ئەو خەاڵتە
وەدەست بێنن.
جێی باسە کە گرووپی ژینگەی یار لە راستای وەبیرهێنانەوە

دەنگی گڕ و قرچنی زەنگی
قوتابخانەکان
تههای رهحیمی

و راکێشانی سەرنجی خەڵک بۆ مافی ئاژەاڵن ،ژینگەی ئاژەاڵن
و ژینگە چاالکە.

بهڕێوهچوونی رێوڕهسمی یادکردنهوهی
شاخهوانی ناوداری کورد «محهممهد ههوراز»

به بۆنهی رۆژی ل ه دایکبوونی شاخهوانی بهناوبانگی
کورد «محهممهد هەوراز» رێوڕهسمێک ل ه شاری نهغهد ه
بهڕێوهچوو.
رۆژی ههینی٢٧ ،ی خهرمانان ب ه ئامادهبوونی بهشێکی
بهرچاو ل ه خهڵک و شاخهوانهکانی کوردستان کە له شارهکانی

پیرانشار ،مههاباد ،بۆکان ،پاوه ،سهقز و سنهوە چوبوونە
نەغەدە ،یادی لە دایکبوونی ئەو شاخەوانە مەزنە ،ک ه
نازناوی ئێرانی و جیهانیی ههیه ،بەرز راگیرا.
محهممهد ههورازی شاخهوان ،وهرزشکارێکی خۆشناوی
کوردستانی ل ه دایکبووی ساڵی  ١٣٤٨ل ه شاری نهغهد ه بوو،
ئەو لهساڵی ١٣٦٧بهشیوهی رهسمی رووی لە شاخەوانی
کرد و هەتا کاتی کارهساتی گیانلهدهستدانی توانی گهلێگ
سهرکهوتن لهو بوارەدا تۆمار بکا.
ئهم شاخهوانه کورده دوای ههڵکشانی سهرکهوتووانه
ب ه دۆند و شاخه ئاستهمهکانی دنیا وهکوو کێوی
ی  ١٣٨٢ل ه کاتی شاخهوانی ل ه
ئێوێرێست  ،ب ه داخهوه ساڵ 
شاخی»گاشبرۆم»ی پاکستان ل ه گهڵ «موقبیل هونەرپەژوه»
بەهۆی رووداوی ههرهسهێنانی بهفر کەوتە ژێر رنوو و ل ه
نهخۆشانهیهک ل ه پاکستان گیانی لهدهست دا.

پێشوازی خهڵکی بانه و بۆکان له گرووپی ههڵپهڕکێی «نیشتمان»

خهڵکی بان ه و بۆکان پێشوازییان لە گرووپی ههڵپهركێی
نێشتمان کرد که له فستیڤاڵی نێونهتهوهیی کرۆواسیدا
سهرکهوتنیان ب ه دهست هێنابوو.
گرووپی نیشتمان یهکهمین ئهزموونی بهشداریکردنی ل ه
فستیڤاڵی جیهانی هونهری ههڵپهرکێ ،ب ه هاوکاریی وپاڵنهری
دهرهێنهری ناسراوی کورد رهحیم زهبیحی تاقی کردهوه.
چوارمین فستیڤاڵی «موزیک وسهما»ی فۆلکلۆریک ک ه
رۆژانی ٣ی سیپتامبر تا ١٠ی سیپتامبر له واڵتی کروواسی

بهڕێوهچوو .گرووپی ههڵپهرکێ»نیشتمان»یش کە بۆ ئهم
فستیڤاڵه بانگهێشت کرابوو ،توانی ل ه نێوان  ١٦گرووپ ل ه
 ١٠واڵتی ئاسایی و ئورووپایی و ئهفریقاییدا پلەی یەکەم
وەدەست بێنن.
ئەم گرووپە بە چەند تابڵۆ هەڵپەرکێی کوردی ،تێکەڵ بە
«نایە»ی مامۆستا عوسمان سوور و «زەرب»ی کهیوانی
کوری توانییان شکۆ و جوانی ههڵپهرکێ کوردی له ئاستی
جیهاندا پێشان بدهن.
گرووپی «نیشتمان» لە کۆتایی فستیڤاڵەکەدا تهندیس و
رێزنامەی فستیڤاڵەکەی پێدراو ههروهها ههموو ئهندامانی
ب ه میداڵی زێڕ خهاڵت کران .ههرب ه بۆنهی ئهم سهرکهوتن ه
هونهرییه کاتی گهرانهوەیان بۆ کوردستان ل ه الیهن
خهڵکی هونهردۆستی بان ه و بۆکانەوە بهشێوهیهکی بهرباڵو
پێشوازییان لێ کرا.
گرووپی ههڵپهرکێی «نیشتمان» که ل ه ساڵی
١٣٨٤دامهزراو ه و له ماوهی ئهم  ١١ساڵهدا توانیویهتی وهکوو
گرووپێکی فهرههنگی و هونهری رۆڵی بەرچاوی ههبێ بۆ
زیندووهێشتنهوهی کلتووری کوردهواری.
ئهم گرووپ ه لهچهندین فستیڤاڵی نێوخۆیی ودهرهوهدا
سهرکهوتنی وهدهست هێناو ه و ل ه کاتێکدا پێدهنێت ه دوازدەهەمین
ساڵی دامهزاراندنی ک ه پتر ل ه  80ئهندامی ههیه.

فێستیڤاڵی شانۆی كوردی له سهقز رۆژی
٢٩ی خهرمانان دهستی پێکرد

فێستیڤاڵی شانۆی كوردی له سهقز
له رۆژی ٢٩ی خهرمانان تا ٢ی
رهزبهر به بهشداریی چەند گرووپێک
لە نێوخۆی ئێران و واڵتانی بیانی له
شاری سهقز درێژەی دهبێ.
هیوا حاجی محهممهدی ،سكرتێری
بەڕێوەبەریی سێزدەهەمین فێستیڤاڵی
شانۆی كوردی له سهقز گوتی،
 ١٣گرووپی شانۆیی بۆ بهشی
كێبڕكێیهكانی ئهم خولهی فێستیڤاڵ

بهر ل ه مااڵوایی

دیاری کراون.
ناوبرا هەروەها گوتی شانۆكانی
خانووی سێههم ،خهج و سیامهند،
چریكهی چیای ئاڵۆز ،بهتهنیا ژنێك،
سامفۆنیای ئاژهڵهكان ،رهشۆ ،پاییز،
دوایین شهڕهكانی فهرمانده ،پهیڤ،
ئهوهی روو دهدا گرینگه ،سپی مهند و
تارتۆف چەند شانۆیەکن کە لە خولی
نوێی شانۆی كوردی له سهقز پیشان
دەدرێن.

ناوبراو ههروهها گوتی ئهم
بهرههمانه له شارهكانی سنه ،ورمێ،
مههاباد ،دێلوڕان ،بۆجنورد ،سهقز،
 ،ههولێر ،ئامهد و باتمانەوە لهم
فێستیڤاڵهدا بهشدارییان كردوه.

دیسان پاییزە ،دیسان زەنگی ژەنـگگــرتــووی قوتابخانەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان بەیانییەکی تەمومژاوی بە دەنگێکی گڕ و نامۆی قرچنەوە دەسپێکی
ساڵێک خوێندن و خۆپێگەیاندن رادەگەیەنن .هەڵبەت دەنگێک کە لە کەش و
شوێنێکی نامۆتر بە کۆمەڵگەی ئەمڕۆیی و بە تۆنێکی بێگانە لە پێشکەوتن و
دژ بە مافی مرۆڤ و تەواو دوژمن بە ئازادی .ئەو دەنگە گڕنەی هەموو جارێ
لە بەرگێکدا و بە ناوێکەوە ،وەک تارماییەکی بەدشوم خۆ بەسەر ئەو واڵتەدا
دەکێشێ ،دەرەتان بە هیچ بولبولێکی ئەو نیشتمانە نادا بە جریوەی خۆی ،خۆی
ودڵداری بالڵێتەوە ،دیسانەکە بڕیارە لە سەر سەکۆی قوتابخانەکانەوە وانەی
دژەنیشتمانی بە گوێی زارۆکانی رۆژهــەاڵتدا بخوێنێ .دەنگێک کە بە دەنگی
الیەالیەی شیرینی دایکان بێگانەیە و ،دەنگێکە دوور لە نارەنارەی ئەو قوتابییە
نوێیەی بە هــەزار ئــاوات و ئیحساسەوە پێی ناوەتە قوتابخانە .هەڵبەت بەر
لەوەی بیر لەوە دەنگە گڕە جینجنۆکەیە بکەینەوە ئەگەر ئاوڕێک لە هەنگاوە
شل و خاوەکانی تازەقوتابی بدەینەوە ،هەر هەنگاوە و دەیان کەسەری پێوە
دەبینین ،ئەو هەنگاوانەی زیڕەی دنیایەک رەنج و چەرمەسەری دایک و باوکانی
دەستتەنگ و پشتچەماوەی ژێر باری قورسی گوزەران تێیدا دەزرینگێنەوە.
ئەو شەقاوانەی دنیایەک بیرەوەری ناخۆش و تۆقێنەری وەک رووداوەکانی
شیناوێ دەیتەزێنن و روومــای بەشمەینەتی ئــەو کەسانەی لــەو کارەساتە
رزگار بوون ،هێندەی دیکە گاڤەکانی تازە قوتابی خاوتر و لەرزۆکتر دەکەن
و داهاتوویەکی لێڵ و ناڕوون دەکەن بە دوورەدیمەنی دواڕۆژی قوتابی .لەو
کەوشەنەی بە دەنگ و رەنگی نامۆ سواغ کراوە ،زۆربەی قوتابخانەکانی وێنای
ترس و شوێنگەی ئەگەری روودانی کارەساتن ،پیر و پەککەوتوو وەک بیر و
ئایدیۆلۆژیا و بەرپرسە بەسەرچووە داسەپاوەکان .هەر لە بنەڕەتدا زۆرێک لەو
شوێنانەی قوتابخانەن ،کەپرن ،کەڵەکە بەردن ،گەوڕن ،یان بە نایلۆن و جەگەن
و قامیش و گیاوگژ داپۆشراون ،گەرما و سەرمایان بە ئەمری خودایە ،کەلوپەلی
پێویستی فێرکارییان چرافانووس و شۆقێکی کزە .دیــاردە ماڵوێرانکەرەکان
داخزیونەتە ناخی ناوەندە بناخەییەکانی پێگەیاندن و زانست ،شۆڕبوونەتەوە
هەناوی نەمامە شلک و نەرمەکانی داهاتوو ،کە بڕیارە کۆڵەکەی ئەو کۆمەڵگەیە
بن ،بەڵێ گیرۆدەیی لە ئەمینترین شوێنی ئەو کۆمەڵگەیە خۆی مەڵۆس داوە،
بەبێ ئەوەی خەمێکی لێ بخورێ و ئامارێکی راست و دروستی قوربانیبوون
لە کەشی پـــەروەردەدا بە خەڵک و کۆمەڵگە بــدرێ .وانــە مرۆییهکان پڕن لە
دوگما ئایدۆلۆژیک و پێدروای چهواشهکراو .له ژێر کولتوور و فهرههنگی
داسهپاودا ،کولتووری گهالنی بندهست پشتگوێ دهخرێ و دادهپڵۆسێندرێ.
لێرە ،لە سەراسەری ئەو واڵتەدا هەوڵ دەدرێ لە یەکەم رۆژەکانی خوێندنەوە،
ئایدیۆلۆژییە ناپیرۆزەکانی دەســەاڵت بە پێی بەرنامە بە روحی خوێندن و
فێرخوازدا بکەن و نەوەی داهاتووی پی گۆش بدەن .دەگەڵ داسەپاندنی ئەو
دەنگە دیسانەکە کۆمەڵێک باری قورس دەخرێتە سەرشانی بنەماڵەکان ،ئەو
بنەمااڵنەی بە هەوڵ و تێکۆشانی خۆیان ،کاسبکاری ،کشتوکاڵی ،کرێکاری،
کۆڵبەری و ...خەریکە شەڕ دەگەڵ ژیانێک دەکەن کە بەرهەمی ناتێگەیشتوویی
دەسەاڵتێکی چەقیوی زڵکاوی هزرەکانە .منداالنی رۆژهەاڵت لە کاتێکدا روو
دەکەنە قوتابخانە کە ،ژینگەی پەروەردەیی بەتەواوەتی کەوتۆتە ژێر کاریگەریی
راستەوخۆی باری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و بەگشتی رووداوەکانی پیوەندیدار
بە شەڕی پاوانخوازی نێوان بەرەکانی دەسەاڵت بۆ قۆرخی گۆڕەپانەکانی ژیان.
تەنانەت جگە لە دەنگە قرچنەکە ،بڕیار لەسەر خوێندنی زمانە پێشکەوتووەکانی
دیکەی دنیاش دەمەقڕەی نێوان پلەبەرزەکانی واڵتی لەسەرە ،هەر لێرەشەوەیە
کە جار نا جارێک کابرایەکی ریشنی عهبالهبهر لە کۆڕێکی ماتەمەوە پالن و
بەرنامەی خوێندن بەگویرەی خەوە ئاڵۆزەکانی رۆژانی پێشووی دیاری دەکا
و ،مایەفیتنە و گوێ لەمستەکانیش بە سنگ کوتان دادەگژێنە رێچکە و بەشە
خوێندنەکان و بە بیانووی کڵۆل و هڵۆڵ دەکەونە هەڵپاچ و داپاچی زانستەکان.
دیسان پاییزە و کۆمەڵگە مرۆییەکان بەرد بناخەی ساڵێکی داهاتوویان رێک
و لــووس و لەبار ئامادەی ژیانێکی بێ گرێوگۆڵ دەکــەن ،کەچی لێرە لەژێر
باری دەسەاڵتێکی داعشی ئاسا ،زەنگی دەسپیکی قوتابخانەکان هەتا دێ گڕتر و
قرخنتر و گرژتر و نامۆتر لەچاو ساڵی پار دەنوێنن و وانە و نێوئاخنی کتێبەکان
زیاتر بەرەو بەرتەسکی و دوورەپەرێزی لە پێشکەوتن هەنگاو دەنێن .مندااڵنی
ئەوساڵی رۆژهەاڵتی کوردستان دیسانیش ،دەست دەکەن بە تێپەڕاندنی ساڵێکی
خوێندن ،کە بەڵێن و بڕیارێکی زۆری دەوڵەتی بۆ گۆڕینی کەشی پەروەردە و
خوێندن بە زمانی زگماکی و نۆژنکردنەوەی بینا و قوتابخانەکان ،لەسەر بوو،
بەاڵم لە دەنگی گڕ و نامۆی زەنگی قوتابخانەکاندا هەمەن دەنگە فێاڵوی و بێ
بەڵێنەکە نێوهڵۆڵەکە خوێ دەنوێنێ ،بۆیە هەتا گەیشتن بە دەنگێکی رەسەن و
خۆماڵی دەبێ پشوودرێژ و بوێر بین.

