چاالکیی بهرینی تهبلیغی به بۆنهی ٢٦ی سهرماوهز ل ه ناوچهی جیاجیاکانی رۆژههاڵتی کوردستان
ئەندامان و هەڵسووڕاوانی سەر بە تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە زۆربهی شار و شاروچک ه و گوندهکانی پارێزگاکانی
ئیالم ،کرماشان ،سنه و ورمێی رۆژههاڵتی کوردستان ،بە بۆنەی
٢٦ی سەرماوەز ،رۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستانەوە بە
باڵوکردنەوەی تراکتەکانی تایبەت بەم یادە و نووسینی دروشم
لهسهر دیوارهکان ،ئەم یادەیان بەرز راگرت.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان چاالکیی
تەبلیغیی تێکۆشەرانی دێموکرات ،بە بۆنەی رۆژی پێشمەرگە و
ئااڵی کوردستانەوە بەرز دەنرخێنی و ،سەرکەوتنیان لە ئەرکە
پێئەسپێردراوەکانیاندا بە ئاوات دەخوازێ.

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
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» و «ئااڵی کوردستان» داهێنانی حیزبی دێموکراتی کوردستانن
«پێشمهرگه 
خوێندنەوەیەک بۆ
هۆگریی خەڵکی رۆژهەاڵت بە
» و «ئااڵی کوردستان»
«پێشمەرگە 

قادر وریا

خهباتی چهکداری :شێوازێکی ههردهم
له رۆژهڤ
(بهشی یهکهم)
ئاسۆی حهسهنزاده

ل5

لە ماوەی دوو حەوتووی رابردوودا
شار و گوندەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان
پێشمەرگە
مــەیــدان و شــایــەدی چاالکیی بەرینی
هۆگران و ئەویندارانی «پێشمەرگە» و
(کەسایەتیی نەتەوەیەک)
«ئااڵی کوردستان» بوون.
لە
بەرباڵوتر
ئەمساڵ بە شێوەیەکی
ل5
سمایل شەرەفی
سااڵنی رابردوو ،دڵسۆزان و الیەنگرانی
حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات ــی ک ــوردس ــت ــان،
تێکۆشەرانی گۆڕەپانی خەباتی نهێنی،
پێشنیوەڕۆی رۆژی ٢٥ی سەرماوەز بە بۆنەی رۆژی کەریمی و هەروەها بە بۆنەی کۆتایی هاتی دەورەی 220ی
١٦ی سەرماوەز (رۆژی خوێندکار)
لە دوو حەوتوو پێشترەوە ،بە پێشوازی ئااڵی کوردستان و رۆژی پێشمەرگەی کوردستان لە یەکێک سەرەتایی پێشمەرگه ،لە الیەن پێشمەرگەکانی دەورەوه،
26ی سەرماوەز ،رۆژی ئا 
بۆنەیەکی دابڕاو لە پەیامەکانی
اڵ و رۆژی لە سالۆنەکانی حیزب ،رێورەسمێکی بەشکۆ بەڕیوەچوو.
سروودێکی شۆڕشگێرانە پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
پێشمەرگەی کوردستانەوە چوون .ئەم
سەرەتای ئەو رێورەسمە بە ســروودی نەتەوەیی ئەی
پاشان سێ پێشمەرگەی دەنگخۆشی نێو رێزەکانی حیزب
پێشوازییە زیاتر لە شێوەی نووسینی رەقیب کرایەوە و ،ئامادەبووان بۆ رێزگرتن لە یاد و ناوی بە ناوەکانی «هێمن کەریمی ،ســەردار زەنگەنە و رێبوار
ل6
دروشــمــگــەلــی تــایــبــەت بــەم بــۆنــانــە و سەرجەم شەهیدانی سوورخەاڵتی کوردستان ساتێک بە حەسەنی» چەند تابلۆیەک لە گۆرانی کوردییان پێشکەش
ئەیوب شەهابیراد
باڵوکردنەوەی تراکتەکانی پێوەندیدار بێدەنگی راوەستان .دواتر پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی بە ئامادەبووان کرد.
بــە رۆژی ئ ــااڵ و رۆژی پێشمەرگ ە دێموکراتی کوردستان لە الیــەن کــاک حەسەن قــادرزادە
له بڕگەیەکی دیکەی ئەو رێورەسمەدا ،لە الیەن بەشێک
و هــەڵــکــردن و هــەاڵوەســیــنــی ئــاالی خوێندرایەوە .
لە دڵسۆزان و الیەنگرانی حیزب لە نێوخۆی واڵت تابلۆیەک
کــوردســتــان لــە شوێنە بــەرچــاوەکــان،
دوابــــــــەدوای پــەیــامــی ح ــی ــزب ،ب ــە هـــاوکـــاری ک ــۆری که لە ئااڵی کوردستان و لۆگۆی حیزب نەخشرا بوو ،کە
درێژکردنهوهی گهمارۆکانی داماتۆ و
خــــۆی دەرخــــســــت .ســەرنــجــڕاکــێــش هونەری حیزب سروودێکی حەماسی لە الیەن پولێک لە به نوێنهرایهتیی وان ،لە الیەن هاوڕێ کارۆ رەسووڵییهوه
چارهنووسی بهرجام
ئ ــەوە بــوو کــە هــەر چ ــوار پــارێــزگــەی پێشمەرگەکانەوە پێشکەش کرا و دوای ئەو ســروودەش ،پێشکهش به سکرتێری گشتیی حیزب ،کاک خالید عهزیزی
رۆژهەاڵتی کوردستان ،پارێزگاکانی :شێعرێک لــە الیـــەن شــاعــیــری پێشمەرگە عــەلــی لەیالخ کرا.
ل6
ورمێ ،سنە ،کرماشان و ئیالم ،مەیدانی خوێندرایەوە.
ئەو رێورەسمە دوای چەند کاتژمێر بە هەڵپەرکێی گشتی
حهسهن شێخانی
بەڕێوەچوونی ئەم جــۆرە چاالکییانە
بڕگەکانی دیکەی ئەو رێورەسمە بریتی بوون لە:
کۆتایی پێهات.
بوون.
پێشکەش کــردنــی گــۆران ـییــەک لــە الی ــەن حەمهدهمین
یــــادکــــردنــــەوە و ب ــەرزراگ ــرت ــن ــی
بـــیـــرەوەریـــی ل ــە دایــکــبــوونــی ئ ــااڵی
بهشداری ههیئهتی حدک ل ه کۆنفرانسی حیزب ه
کردنەوەی پێشانگای فۆتۆ ستۆری لەالیەن یەکیەتیی
کــوردســتــان و هــێــزی پێشمەرگە لە
نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان ئەویش
سۆسیالیستهکانی ئورووپا (کۆنفرانسی سلێمانی)
الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان
لە ئاستی سەرانسەری و بە بەشداریی
پاش نیوهرۆی رۆژی ٢٠١٦/١٢/١١
رێژەیەکی زۆر لە دڵسۆزان و هۆگرانی
هێزی پێشمەرگ ە و ئااڵی کوردستان ٢١( ،س ـهرمــاوهزی  )١٣٩٥ههیئهتێکی
لە چەند بارەوە جێگای سەرنج و هەر حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو
لەوکاتەدا مایەی شــادی و شانازییە .ل ه بهرێزان؛ مستهفا مهولودی ،جێگری
ئــامــاژەیــەکــی ک ــورت بــە هێندێک لەو سکرتێری حــیــزب و ک ـهریــم مــهــدوی،
رەهەندانە دەکەین:
ئ ــەن ــدام ــی کــۆمــیــتــەی نــــاوەنــــدی ،ل ه
نـــێـــوەرۆکـــی خــەبــاتــکــارانــە و کۆنفرانسی حیزبە سۆسیالیستەکانی
خەباتخوازانەی چاالکییەکان:
ئ ــورووپ ــا کــە ب ـ ه مــیــوانــداری یهکتیی
بەرباڵوی
بەشداریی بوێرانە و
کرد.
شداری
ه
ب
رێکخرابوو
نیشتیمانی
باسەکاندا بە حیزبەکانی رۆژهــەاڵتــی
بوونی
حەرەکەتانەدا،
الوەکان لەم جۆرە
ل ــە پــــەروایــــزی ئـ ــەم کــۆنــفــڕانــســەدا کوردستان نـــەدراوە ،هەئیەتیی حیزب
وزە و پوتانسیەلێکی گەورە بۆ تێکۆشان هـهیــئـهتــی حــیــزب ل ـهگ ـهڵ کــۆمــەڵــێــک لە پەیامێکی بــە دوو زمــانــی کــــوردی و
و خەبات دژی دیکتاتۆری و بندەستی ههیئهت و نوێنهرانی حیزب و سازمان ئینگلیزی لە نێو بەشدارانی کۆنفڕانسەکەدا
سەرلەبەیانی رۆژی چوارشەمە٢٤ ،ی سەرماوەز ،یەکیەتیی الوانی دێموکراتی
لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،دەسەلمێنێ .و کهسایهتیەکانی بەشداری کۆنفڕانسەکە باڵو کردەوە.
لــەم پــەیــامــەدا بــاس لــە خوێندنەوەی رۆژهەاڵتی کوردستان ،بەبۆنەی ٢٦ی سەرماوەز رۆژی پێشمەرگە و ئااڵی
ســـەرەڕای لە ژێــر چاوەدێریدابوونی دیدار و چاوپێکهوتنیان کرد و لە پیوەندی
زۆربەی ئەو شوێنانەی کە لەم جۆرە لــەگــەڵ ئاڵۆگۆڕەکانی نــاوچــە و رۆڵــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان بۆ کوردستان ،پێشانگایەکی فۆتۆ ستۆری لەژێر ناوی «حەماسەی رۆژهەاڵت»
بۆنانەدا دەبنە مەیدانی چاالکیی هۆگرانی نامەسئوالنهی رێژیمی کۆماری ئیسالمی دیاردەی تێرۆر و توندوتیژی و هەروەها لە یەکێک لە هۆڵەکانی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکرات بەڕێوە برد .ئەم
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،هەروەها ئــێــران ل ــەم رووداوانــــــــەدا ،هەڵوێست رۆڵی رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران پێشانگایە تەرخانکرابوو بۆ نەمایشی جەولە و چاالکییەکانی قۆناغیی نوێی
لەگەڵ ئـــەوەشدا ،سوپای پــاســداران ،و بــۆچــوونــەکــانــی حیزبی دێموکراتی لە پەرەپێدان بە تیرۆریزمی نێودەوڵەتی تێکۆشانی پێشمەرگەکانی حدک لە خاکی رۆژهەاڵتی کوردستان کە لە الیەن
و سیاسەتی تیرۆریستانەی ئەم رێژیمە کــادری بەوەجی حیزبی دێموکرات ،هــاوڕێ کــارۆ رەسووڵی کرایەوە و بە
ئیدارەی ئیتالعات ،بەسیج و بەگشتی کوردستانیان خستەروو.
بەکرێگیراوەکانیان لــە ســەروبــەنــدی
هــەر لــەم کۆنفڕانسەدا دوای ئــەوەی بەرانبەر بە ئازادیخوازانی کورد و ئێرانی بەشداری ئەندامانی رێبەری و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات رێز لە
یاد و ناوی قارەمانتیی پێشمەرگە گیرا.
بۆنە حیزبی و نەتەوەییەکاندا دەکەونە دەرکـــەوت کــە دەرەتــانــی بــەشــداری لە کرابوو.
حــالــەتــی ئ ــام ــادەب ــاش ،تــێــکــۆشــەرانــی
گۆڕەپانی خەباتی نهێنی ،لە زەبروزەنگ
مافی مرۆڤ و پێوەندییە
تنۆکێک لە دەریای فیداکاریی
کۆتایی شەڕ لە وێرانەشاری
«یەكگرتن» و گەمەكانی پشتی!
و
نــاپــریــنــگــێــنــەوە و تەلیسمی تـــرس
کان
ه
ی
ی
ت
ه
وڵ
ه
نێود
پێشمەرگە
حەڵەب ،کۆتایی قەیرانی سووریە نییه
ســەرکــوت دەشــکــێــنــن .دیـــارە بەشێک
خالید محهممهدزاده
رەزا محەممەدئەمینی
عومهر باڵهکی
عهزیز شێخانی
لــە بــەشــدارانــی ئــەم ج ــۆرە چاالکیانە
ئەندام و الیەنگری حیزبی دێموکراتی
مافی مــرۆڤ مێژوویەکی کۆنی هەیە و
رۆژهـــەاڵتـــی شـــاری کــاولــکــراوی
ئـــەو بـــاس و خ ــواس ــان ــەی نـــاوەنـــاوە
خ ــۆر لــە پــشــت چــیــا بــەرزەکــان
کوردستانن و بە رێنوێنی و هاندانی
و
مــرۆڤ
سروشتی
ـە
ـ
ل
ـڕاو
ـ
ـەب
ـ
دان
بەشێکی
بەشار
هێزەکانی
ن
ه
الیــ
ه

ـ
ل
ـەب
ـ
ـەل
ـ
ح
ســەبــارەت بــە پرسی «یەكگرتن» لەنێو پ ـهنــای گــرتــبــوو .شــێــوهی رۆژانـــی
تەشکیالت و راگەیاندنی حیزبەکەیان،
و
ئایینیەکان
کتێبە
یە.
ی
مرۆڤایەت
مێژووی
کۆماری
پاسدارانی
سوپای
و
ئەسەد
بلوكبەندی حیزبە سیاسییەكان دەبینری ،پێشووتری ن ـهدهدا .ئارام و هێورتر
ئەم جۆرە چاالکیانە دەکەن ... .ل2
ل7
مێژووییەکان...
بەڵگەنامە
لە
بەشێک
ئیسالمیی ئێران و دەستە و ...ل9
هێندەی هەوڵێكە بو لێكترازانی ...ل9
خۆی دهنواند ....ل11
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درێژەی

خوێندنەوەیەک بۆ
» و «ئااڵیکوردستان»
هۆگریی خەڵکی رۆژهەاڵت بە «پێشمەرگە 
بەاڵم بە دڵنیاییەوە بەشێکی بەرچاو لەو الوانەی بەشداری ئەم جۆرەچــــاالکــــیــــانــــە
یبـــــە ح ــی ــزب ــی
دەبن ،تەنیا کوردایەتی و هەستی نەتەوەیی و پێوەندییەکی مەعنەو 
دێموکرات و هێما شۆڕشگێڕی و نەتەوەییەکان دەیانبەستێتەوە،ئەگینا لەگەڵ
حیزب و تەشکیالتە نهێنییەکەی پێوەندییەکی رێکخراویان نیە .بەوحاڵەش چونکە
حیزبی دێموکرات و پێشمەرگە و ئااڵی کوردستان ،لە الی ئەوانخۆشەویستن،
هەروەها بەو هۆیەوە کە تێکۆشان و چاالکی بە دژی رێژیمی دیکتاتۆرو دژەک ــوردی
کۆمای ئیسالمی و دەزگا سەرکوتکەرەکانی بە جۆڕێک لە خەبات وبەربەرەکانیی
شۆڕشگێڕانە دەزانن ،خۆویستانە تێکەڵ بەم جۆرە چاالکیانە دەبن.
بە رەوا زانینی بەرگریی چەکدارانە بەرامبەر دوژمنان و رێزلێگرتنی:
رێزگرتن لە وشــە و نــاوی پێشمەرگە و بــەرز راگرتنی یادیبــــــــەرگــــــــری
و فیداکارییەکانی لە رووبــەڕووبــوونــەوە لەگەڵ هێزە پەالماردەرو
سەرکوتکەرەکانی رێژیمە دژبەکوردەکان ،لەو بڕوایەوە سەرچاوەدەگــرێ کە بۆ
بەرەنگاربوونەوەی زەوتکەرانی مافە نەتەوەییەکانمان و سنووردانانب ــۆ هــێــرش و
دەستدرێژی و تاوانەکانیان ،بەرگریی رەوا و وەدەســت هاتن بەچــــــەکــــــیــــــش
پێویستە .گەلی کــورد کە چــاوی تەماعی نەبڕیوەتە خاکی هیچنــەتــەوەیــەکــی
دیــکــە و هــەمــوو جــارێــش بــە رێــگــای هێمنانە و ئاشتیخوازانە،داخــوازەکــانــی
خۆی بەرەوڕووی رێژیمە یەک لە دوای یەکەکان لە ئێران و عێراقو تـــورکـــیـــە
و سوریە کردووەتەوە ،هەر کات لە جیاتی رێزگرتن لە داواکانیهــــــێــــــرشــــــی
کراوەتە ســەر ،بە چەکیش بەرگریی لە مان و خاک و شوناسیخــۆی کــردوە.
رێزگرتنی خەڵکی رۆژهــەاڵتــی کوردستان لە 26ی ســەرمــاوەز،وەک رۆژی
پێشمەرگە ،رێزگرتنە لە دەیان ساڵ حەماسەخوڵقێنیی رۆڵەکانیان،ریــز گرتنە لە
چەند هەزار پێشمەرگەی شەهید کە لە سەنگەری راوەستان بەرامبەرهــــــێــــــرشــــــی
کوردکوژاندا ،گیانیان بەخشیوە .رێزگرتنە لەو تێکۆشەرانەی هەروال ــە مـــەیـــداندا
ماونەتەو ه و ئــااڵی تێکۆشانیان شەکاوە راگــرتــوە .گومانی تێدان ــی ــە کــــە ئ ــەم
رێزگرتن و خۆشەویستییە ،هێزی پێشمەرگە و رۆڵە چەکدارەکانیکـــــورد کـــە لە
بەشەکانی دیکەی کوردستانیش کە بەرگری لە نەتەوەکەیان و خاکینیشتمانەکەیان
دەکەن ،دەگرێتەوە.
هێماکانی شوناسی نەتەوەیی رۆژبەڕۆژ زیاتر جێی خۆیاندەکەنەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ لە دایکبوونی حیزبی دێموکراتیکـــوردســـتـــان
و کــۆمــاری کــوردســتــاندا ،بــوو بــە خــاوەنــی کۆمەڵێک ســامــان ودەســـکـــەوتـــی
نەتەوەیی .جگە لە داهاتنی وشە و ناوی «پێشمەرگە» و پێکهاتنیهـــــــــــێـــــــــــزی
پێشمەرگە لەو ســەردەمدا« ،ئااڵی کوردستان»یش بۆ یەکەم جارهــــــــــەر لـــــەو
ســەردەمدا دەرفەتی ئەوەی بۆ رەخسا نوێ ببێتەوە و بە رەسمیهــــەڵ بــکــرێ.
دیارە سروودی نەتەوەیی «ئەی رەقیب»یش هەر یادگاری کۆماریکوردستانە و
بۆمان ماوەتەوە.
سااڵنێکی زۆر هێز و الیەنە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانبـــــە ح ــی ــزب ــی
دێموکراتیشەوە ،بۆ نەڕەنجانی «خاتری موبارەک»ی الیەنە ئێرانییەشۆ ڤێنییە کا ن
و لە ترسی تاوانبارکران بە جیاییخوازی ،لە باسی کۆماری کوردستانو رابــــردووی
بزووتنەوەی نەتەوەیی لە کوردستان ،گرینگییەکی ئەوتۆیان بە ئااڵیکـــوردســـتـــان
نەدەدا ،یا وەک شتێکی مێژوویی و پەیوەست بە رابردوو ،باسیاندەکـــرد .دوای
ئــەوەی هەرێمی کوردستان بوو بە خــاوەن پارلمان و حکوومەتو ،هەڵکردن و
درا،
بە کارهێنانی «ئااڵی کوردستان» لە پارڵمانی کورستان رەسمیەتیپـــــــــێ
کولتووری بە کارهێنانی ئااڵ وەک هێمایەکی نەتەوەیی ،سنوورەدەسکردەکانی
بڕی و لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش ،پێشوازی لەو ئاالیەکــــــرا .دیـــــارە
لە نێوان ئاالی کۆماری کوردستان و ئااڵی پەسندکراوی پاڕلمانیکـــوردســـتـــان،
هێندێک جیاوازی هەن .بەاڵم خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان و زۆرلە دانیشتوانی
بەشەکانی دیکەی کوردستانیش ،وەک هێمایەکی گشتی بۆ هەموونەتەوەی کورد
نەک ئااڵی بەشێکی کوردستان ،رێزی لێ دەگرن.
لە رۆژهەاڵتی کوردستانیش ،کەسانی خاوەن هەست و شوعوورینــەتــەوەیــی بە
هۆی ئەم ئااڵیەوە ،بوونی کورد وەک نەتەوەیەک و کوردستان وەکنیشتمانی ئەو
نەتەوەیە ،دەردەبڕن .ئەم دیاردەیە لە رۆژهەاڵتی کوردستان روویلــە زیــادبــوون
دایە و لە بۆنە نەتەوەییەکان و نەورۆز و تەنانەت جێژن و خۆشییبــنــەمــالــەی ـیدا،
تا دێ زیاتر خۆی دەردەخا .بایەخدان بە هێما نەتەوەییەکان وەکرێــگــایــەک بۆ
بەرگری لە شوناسی نەتەوەیی و شانازی پێوەکردنیان ،بەڵگەیەبـــــــۆ گــــەشــــە
کردنی بیری نەتەوەیی و وشیاریی سیاسی کە بە دڵنیایەوە لە سەردەوڵــەمــەنــدیــی
خەباتی نەتەوەیی لەم بەشەی کوردستان هەم لە رووی نێوەرۆک وهەم لە رووی
شێوازەکانی تێکۆشان بۆ مافی نەتەوەیی ،کاریگەریی قووڵی دەبێ.
دوێنێ و ئــەمــڕۆی خەباتی خەڵکی کــوردســتــان ،پێکەوەبەستراون:
بە پێچەوانەی ئەو هەواڵنەی بە مەبەستی دابڕینی ئەمڕۆی کوردیرۆژهــــــــــەاڵت
لــە رابــــردووە سیاسی و نەتەوەییەکەی دەدرێـــن ،بــزووتــنــەوەیســــیــــاســــی و
حەقخوازانە لە رۆژهەاڵتی کوردستان نایهەوێ و ناتوانێ پشت لەرابـــــــــــردووی
خۆی بکا .ئەگەر پێکهاتنی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆماریکـــوردســـتـــان
وەک سەرەتایەک بۆ بە کردەیی کردنی خەونەکانی بزووتنەوەینەتەوەیی لەم
بەشەی کوردستان قبووڵ بکەین ،ئەوەی دوای  70ساڵ لە توێیت ــێ ــک ــۆش ــان ــی
و
جۆراوجۆری خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی رووناکبیران،الوان
چاالکانی بوارە جیاجیاکاندا دەیبینین ،بەردەوامییە لەسەر ویستو ئامانجەکانی
پێشوو .رزگاربوون لە ژێردەستی و هەاڵواردن و بێمافی ،پێکهێنانیکیانی کوردیی
ی تایبەت بە خۆی،گــەیــشــتــن بــە
خاوەن ئااڵ و سوپای میللی و سروودی نەتەوەی 
دەسەالتێکی کوردیی خاوەن نێوەرۆکێکی ئینسانی و دێموکراتیک،هەتا ئێستاش
لە دیارترین ویست و ئاواتەکانی توێژی سیاسی و چاالکی رۆژهەاڵتن .ئەوە کە
زەبروزەنگ و سانسۆڕ و سزا و سەرکوتی دڕندانەی کۆماری ئیسالمی ،دەیهەوێ
بە هەر نرخێک بووە ئەم دەنگانە نەبیسترێن و ئەم خەونانە نەبیندرێن ،هیچ لە
راستیی مەسەلەکە ناگۆڕێ.
بەم پێیە ســەرەڕای سەرکوت و بەربەستی جۆراوجۆر لەسەر رێی خەبات و
بزووتنەوەی نەتەوەیی لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،بیری نەتەوەیی و شوناسخوازی،
وشیاریی سیاسی و ئامادەیی خەبات و تێکۆشان بۆ ئاوات و ئامانجی رزگاریخوازانە
لە گەشانەوە و بەرەوپێشچوون دایــە .ئەم راستییە هەر لەو کاتەدا کە مایەی
دڵگەرمی و شانازییە ،ئەرکیش دەخاتە سەر حیزبی دێموکراتی کوردستان و
رێکخراوە سیاسییەکانی دیکە بۆ ئەوەی لە خوێندنەو ه و لێکدانەوەی خۆیاندا و
بەرنامەدانانیان بۆ تێکۆشانی سیاسی و مەیدانیدا حیسێبی تایبەتی بۆ بکەن.

هەواڵو راپۆرت

ژماره694:

رۆژنامەی

سپاس و پێزانین بۆ ئەندامان و دڵسۆزانی چاالکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە نیوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان
تێکۆشەرانی نێو رێکخستنە نهێنییەکانی حیزب!
خەڵکی هۆگری پێشمەرگە و خوازیاری شەکانەوەی ئااڵی
کوردستان!
نزیکبوونەوەی٢٦ی سەرماوەز ،رۆژی پێشمەرگە و رۆژی ئااڵی
کوردستان ،جارێکی دیکە بۆوە بە هاندەری ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ
ئەوەی شەپۆلێک چاالکیی تایبەت بەم دوو بۆنەیە ئەنجام بدەن.
بۆ دوو حەوتوو دەچێ کە رۆژههاڵتی کوردستان هەر لە ئیالمەوە تا
پارێزگەی ورمێ ،بووە بە مەیدانی چاالکی نواندنی دڵسۆزانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان  .شار و گوند و رێگاوبانەکان بە هیممەت و
باوەڕی خەباتکارانە و نەتەوەیی هۆگرانی ناوی پێشمەرگە و ئاالی
کوردستان ،بە دروشمی شۆڕشگێرانە و تراکتەکانی پێوەندیدار بە
پێشمەرگەو ئااڵی کوردستان نەخشێندران.
چاالکی نواندنی دڵسۆزانی حیزبی دێموکرات و هۆگرانی ئااڵی
کوردستان و هیزی پێشمەرگە ،لە هەلومەرجێکدا بوو کە لە هێندێک
شار و ناوچە ،جارێکی دیکە پۆل پۆل الوانی کورد لە الیەن ئیدارەی
ئیتالعات دەسبەسەر و رەوانەی زیندان دەکران .جگە لەمەش وەک
هەموو جارێ کە بۆنە حیزبی و نەتەوەییەکان نزیک دەبنەوە ،سوپای
پاسداران و بەسیج و دەستوپێوەندە بەکرێگیراوەکانیان ،هێز و
ئیمکاناتی بەرێنی خۆیان بۆ پێشگیری لەم جۆرە چاالکیانە خستبووە
حاڵەتی ئامادە باش .لەگەڵ هەمووی ئەو زەبروزەنگ و هەڕەشە
و چنگ و دەدان نیشاندانەی دەزگا سەرکوتکەرەکانی کۆماری
ئیسالمی ،دیسانیش رۆژهەاڵتی کوردستان ،بە دروشم و سروودو
تراکت و پوستێری تایبەت بە ئااڵ و پێشمەرگە ،گەشایەوە.
بە دڵنیایەوە ،هاوکاریی خەڵک لەگەڵ تێکۆشەرانی گۆڕەپانی خەباتی
نهێنی و پێشوازیی ئەوان لەو چاالکیانە ،هەم دڵگەرمی و هاندانێکی بە
نرخ بووە بۆ ئەندامان و الیەنگرانی حیزب ،هەم رێخۆشکەر بووە بۆ
سەرکەوتنی ئەو جۆرە چاالکیانە.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رێز
لە شەونخوونی و هەڵسووڕانی نەترسانە و ماندوویی و سەرما
نەناسانەی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە پێشوازی ٢٦ی سەرماوەزدا
دەگرێ و دەستخۆش و ماندوونەبوونیان لێ دەکا .سپاسی خەڵکی
وشیار و بە هەڵویستی شار و گوندەکانی کوردستانیش دەکەین کە
پشتیوان و هاوکار و هاندەری رۆلەکانیان لە هەڵمەتی تەبلیغاتیی
تایبەت بەم یادەدا ،بوون.
بەرینی و سەرکەوتوو بوونی چاالکییەکان ،هەڵگری ئەو
پەیامە گرنگەیە کە زەبر و زەنگ و دڕندەیی دەزگا ئەمنیەتی و
سەرکوتکەرەکان بە هەر رادەیەکیش بێ ،ناتوانێ رێ لە چاالکیی

دڵسۆزان و تێکۆشەرانی دێموکرات بگرێ ،هەر وەک ناتوانێ ببێتە
کۆسپ لەسەر رێی خۆشەویستیی روو لە گەشەی هێزی پێشمەرگ ە
و ئااڵی کوردستان لە دڵی خەڵکی رۆژههاڵتی کوردستاندا.
دەستتان خۆش و سەرتان هەمیشە بەرز ،دڵسۆزان و هۆگرانی
ئااڵی کوردستان و پێشمەرگە!
بەو هیوایەی بەهاوخەباتی و هاوپیوندیی تێکۆشەران و خەباتکارانی
هەموو بوارەکان ،خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بە ئازادی ئاالی
کوردستان و رۆلە پێشمەرگەکانیان بگرنەوە ئامێز.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
١٧ی دیسامبری ٢٠١٦
٢٧ی سەرماوەزی ١٣٩٥

پەیامی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنفڕانسی حیزبە سۆسیالیستەکان
لە شاری سلیمانی

دۆستانی بهرێزی بهشدار ل ه کۆنفرانسی هاوههڵوێستی و
هاوسهنگهری لهگهڵ خهڵکی کوردستان و عیراق ل ه دژی تیرۆر!
ههمووان دهزانین که «تیرۆر» و «توندوتیژی» خاوەنی
مێژوویهکی کۆن و لەمێژینەن و لهگهڵ مێژووی ملمالنێ و هەوڵدان
بۆ خۆداسەپاندن و سڕینەوەی ئەویتر هاوسەردەمن .ئهو دەوڵەت
و الیەن و گرووپانهی تیرۆر و تۆقاندیان کردۆت ه کهرهسهیهک
بۆ گهیشتن به ئامانج و مهبهستە تایبهتییەکانی خۆیان ،زەرەر و
زیانێکی قورس و گرانیان بە کۆمەڵگای مرۆڤایەتی گەیاندووە کە
قەرەبووکردنەوەیان هەروا ئاسان نابێ.
هەرچەند ههوڵ و تێکۆشان بۆ کەمکردنەوە و سنووردار کردن
و ،لە کۆتاییدا بنبڕکردنی تیرۆر و توندوتیژی ،ههر ل ه ئارادا
بووه و ئێستاش درێژهی ههیه ،بهاڵم بهداخهوه ئهو مۆتهکهی ه
نهبڕاوهتهوه و کۆمهڵگای جیهانی بهخۆیهوه سهرقاڵ کردووه .حیزبی
دێموکراتی کوردستان که خۆی قوربانی تیرۆر ه و ل ه رێگای تیرۆر و
رهشهکوژییەوه زیانی زۆر گهورهی بهرکهوتووە و لەم پێوەندییەدا
دوو رێبەر ،شەهیدان؛ دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی و
بهدەیان کادر و پێشمهرگهو ئهندامی به هۆی پیالنی تێرۆرستییەوە
ل ه دهست داوه ،بە درێژایی زیاتر لە حەوت دەیە خەبات و تێکۆشانی
دژی توندوتیژی و کردەوە و رێکاری تێرۆریستانە بووە.
حیزبی ئێمە له ههر شوێنێک و بە هەر ئامانجێک ،کردهوهیهکی
تیرۆریستی کرابێ ،ئیدانهی کردووە و ،ئەم کردەوە دژە
ئینسانییەی ب ه ههموو شکڵ و شێوهیهکانیهو ه رهت کردۆتەوە و
رەد دەکاتەوە .شەهیدی رێبەرمان دوکتور عەبدولرەحمان قاسملوو
وێرای ئهوهی بهداخ بوو لەوەیکە« ،کردهو ه تیرۆریستهکان زیاتر
سهرنجی بیروڕای گشتی جیهانی بۆ الی خۆی ڕادهکێشی» ،ههر
چهشنه کردهوهیهکی تیرۆریستیی مهحکووم دهکرد .به راشکاوی
دهیگوت« :تهیار ه رفاندن ،بۆمب دانانهوه و بارمتهگرتن ههر چهند
دهنگدانهوهیهکی زۆریان ههبێ ،بهاڵم ل ه الیهن حیزبی دێموکراتی
کوردستانهو ه مهحکوومه» .حیزبی ئێمە لە گەڵ ئەوەیکە ناچار
بووە بۆ دەستەبەرکردنی ماف و داخوازە رەواکانی گەلی کورد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان ،لە گەڵ دوو دەسەاڵتی سەرکوتکەر بکەوێتە
بەربەرەکانێیەکی خوێناویی نابەرانبەرەوە ،لەبەرانبەردا بۆ گهیشتن
ب ه ئامانجە رەواکانی ،ههموو وهسیلهیهک و ههموو تاکتێکیکی بهرهوا
نەزانیوە و ،پێی وایە بهکارهێنانی تاکتیک و وهسیلهی ناڕهوای
وهک «تیرۆر» ،بزووتنەوەی مافخوازانەی نەتەوەکەی ل ه ئامانجی
ئینسانی و دێموکراتیکهکانەی دوور دهکاتهوه .ئێم ه له کاتێکدا لهو
کۆنفرانسهدا قس ه لهسهر یەکخستنی هێزەکان بەرانبەر بە تێرۆر
دەکەین ،که بهداخهو ه تیرۆریزم گهورهترین ههرهشهیه بۆ سهر
ئاسایشی جیهانی و گیانی ئینسانهکان ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێی وایه ئهوهندهی هێزه تیرۆریستهکان مهترسیدار و بهبهرنامهن،
واڵتان و هێزهکانی دژبەری تێرۆر ،پالن وسیاسەتێکی روون و
شێڵگیرانهیان بۆ بهربهرهکانی له گەڵ تیرۆریزمدا نیه!

رادیکاڵیزمی مهزهههبی که ههوێنی تیرۆریزمی ناوچەیی و
نێودەوڵەتیی ئهم سهردهمهیه ،یهکهم بڵێسهکانی ل ه رێژیمی
کۆماری ئیسالمی ئێرانهوه ههستاون و یهکهم قوربانییهکانیشی
ئازادیخوازانی ئێرانی و بهتایبهت تێکۆشهرانی کورد بوون .ئێستا
ک ه بهداخهوه تیرۆر به چڕی ئەم ناوچهیهشی گرتووتهوه ،ئهگهر
به جیددی و بهکردهوه ،پێش بهدهستێوهردانەکانی حکومهتی ئێران
لە ئاڵۆزی و پشێوەییەکاندا نهگیردرێ ،نەتەنیا بەشێکی هەرە
ئەساسی ئەم قەیرانانە چارەسەر ناکرێن ،بەڵکوو جیاوازیی پێکهات ه
ئایینی و نەتەوەییەکانی واڵتانی ناوچەکە کە ئێران بە پیالنگێڕی
هەوڵی مودیرییەتکردنیان دەدا ،زیاتر لە جاران بەرانبەر بە یەکتر
رادەوەستن ک ه چارهسهرکردنیان ئهگهر نهڵێین مهحاڵه ،النیکهم
لهکورت ماوهدا زۆر بهزحمهته .ئهگهر به روونی بێین ه سهر عیراق
و ههرێمی کوردستان ،له بهر ههلومهرجی قورسی سیاسی ل ه
ئێران ،تێکۆشهرانی دێموکرات و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ناچار کراون،
ژینگەی کارو تێکۆشانی سیاسی خۆیان جێبهێڵن و پەڕیوەی عێراق
و هەرێمی باشووری کوردستان بن.
لهو واڵت و هەرێمەیش وهک زۆر واڵتی ئورپایی ب ه ئاسانی دهستی
رهشی تیرۆر دهگهیشت ه تێکۆشهرانی سیاسیی کورد و ئێرانی و
دهیانیان لێ تیرۆر کراوهو ،ههموو شوێنیکی ئهو واڵتهیان لێ نائهمن
کرا .ههر بۆی هحیزبی دێموکراتی کوردستان بەردەوام ب ه ههستیاری
زۆرترهوه ل ه کردهوهی تێرۆریستیی لهم واڵت ه روانیوه .کاتی خۆی
کە داعش رووی کردە عێراق و ترس و تۆقاندنیان پهر ه پێدا ،حیزبی
ئێمە هاتە سهرخهت و له راگهیاندراوێکدا ل ه ٥ی ئووتی  ،٢٠١٤ئهو
کردهوانهی ب ه توندی ئیدانه کرد .تهنانهت دوای هێرشی داعش بۆ
پارێزگای نهینهوا و دهست بهسهرداگرتنی شاری موسڵ و پهالمار بۆ
سهر کوردستان و هێزی پێشمهرگه له ههرێمی کوردستان ،حیزبی
دێموکرات سهرهڕای ئیدانه کردنی ئهو دەستدرێژیانە ،رایگهیاند کە؛
«بۆ پاراستنی دهستهکهوتهکانی ههرێمی کوردستان و خهبات ب ه
دژی تیرۆریزم ،ئامادهیه هێزی پێشمهرگهی به چهک و ئیمکاناتی
خۆیی بۆ یاریدهی هێزی پێشمهرگهی هەرێم بنێرێ و شان ب ه
شانی پێشمهرگهی ههرێمی کوردستان ،دیفاع ل ه خاکی کوردستان و
دهستکهوت و ئهزموونی ئەم هەرێمە بکا».
هەر ئەو کات دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
له بهیاننامهیهکدا رایگەیاند کە؛ «ههڵوێستمان بهرامبهر ب ه تیرۆر
و تیرۆریزم بۆ ههموو الیەک ئاشکرا و ههر لهو کاتهدا نهگۆڕه.
ئێمه گهورهترین زهبر و زهره و زیانمان له تیرۆر و تیرۆریزم
بهرکهوتووه .ههر بۆی ه تیرۆر له ههر کوێ و له ههر کاتێکدا و
بهدهستی ههر کهس و دژی ههر کهس بێ ،بهکردهوهیهکی دژی
ئینسانی دهزانین و مهحکوومی دهکهین .به شێوهیهکی روونتر شهر
فرۆشتنی تاقمی تیرۆریستی داعش و دهستدرێژی و پهالماریان بۆ
سهر ناوچ ه کوردستانییهکان بهتوندی مهحکووم دهکهین» ... .ل3
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درێژەی

ژماره694:

رۆژنامەی

پەیامی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنفڕانسی حیزبە سۆسیالیستەکان لە شاری سلیمانی

هەر ئەو کاتیش وێڕای داخوازیمان لە هێز ه نیشتمانییهکانی ئهو بهشهی کوردستان کە پێکهو ه و
بهپێی بهرنامهیهکی تۆکمه بهگژ نهخشهو پیالنی ئاژاو ه گێرانهکانی ئهو گرووپه دژی ئینسانییهدا بچنهوه،
دهستخۆشیمان لەحکومهتی ههرێمی کوردستان سەبارەت بە داڵدهدان و حاوانهوهی ئاوارهکانی شەڕ کرد و،
لە هەمان کاتدا دڵگرانیی خۆمان بە بێ موباالتی حکومهتی ناوهندیی عیراق ب ه نیسبهت خهڵکی ئاوارهی عیراق
ل ه ههرێمی کوردستان دەربڕی .له کۆتایی دا ئێمه المان وای ه ئێستا که تیرۆر و تیرۆریزم بۆت ه دیارهدهیهکی
جیهانی و ،ئاسایش و سەقامگیریی کۆمهڵگای نێودهوڵهتی تووشی مهترسی جیددی کردووه ،لهسهر هێز و
واڵتانی بهرهی دژ ه تیرۆر ه که تیرۆریزم له تهواوهتی خۆی و لهههر شکڵ و شێوهیهکدا مهحکووم بکهن و بە
جیددی ل ه بهرامبهریدا رابوهستن .بۆ ئەم جدییەتەیش ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان لەوباوەڕەداین

کە گوشارخستنە سەر رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران و بەرتەسکردنەوەی ئەم رێژیمە لە دەستێوەردان و
پشتیوانیی لە تاقم و گرووپە توندرەوە مەزهەبییەکان پێویستە .ل ه ههرێمی باشووری کوردستانیش پێویست ه
هێزەکانی دژە تیرۆر و پێشمهرگهی کوردستان زیاتر پۆشت ه پڕچهکتر بکرێن تا باشتر و ئاسانتر بتوانن
بەرەنگاری تیرۆر و تیرۆریزم ببنەوە .ئهو کات ه النی کهم لهو ناوچهی ه تیرۆریزم پێشی پێ دهگیرێ و کۆنترۆڵ
دهکرێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢١ی سەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتاوی

لە نۆڕوێژ رێز لە پێشمەرگە و ئااڵی کورستان گیرا

رۆژی شەممە ٢٧ی سەرماوەزی
١٣٩٥ی هەتاوی ،کومیتەی گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە واڵتی نۆڕوێژ،
بە هاوکاریی یەکیەتی الوانی دێموکراتی
رۆژهەاڵتی کوردستان و یەکیەتی ژنانی
دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی کلتووریی
کوردیی «رۆمەریکە» ،بۆ رێزگرتن لە
ئااڵی پیرۆزی کوردستان و پێشمەرگەی
کوردستان ،بە ئامادەبوونی سەدان کەس
لە ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،رێوڕەسمێکی
بەشکۆیان بەڕێوە برد و رێزیان لە

پێشمەرگە و ئااڵی کوردستان گرت.
سەرەتا پێشکەشکاران هاوڕێیان «بەفرین
رۆستەمی» و «سۆران مەحموودی»
دەستپێکی رێوڕەسمی رێزگرتن لە رۆژی
ئااڵ و پێشمەرگەیان راگەیاند و بەرنامەکە
بە سروودی نەتەوایەتی «ئەی رەقیب» و
چەند ساتێک بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی
پاکی شەهیدانی رێگای رزگاریی کوردستان
دەستی پێ کرد.
پاشان هاوڕێ «سەردار مەرەسەنە»
بەرپرسی بەشی تەشکیالتی کومیتەی
نۆڕوێژ پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی

دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی ٢٦ی
سەرماوەز رۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی
کوردستان پێشکەش کرد.
لە بڕگەیەکی دیکە کۆڕی سروودی
یەکیەتی الوان بە سروودی “هەڤاڵی
پێشمەرگە” جۆش و خرۆشێکی
تایبەتییان بە رێوڕەسمەکە بەخشی.
دوای ئەو سروودەش ،پەیامی هاوبەشی
یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی
کوردستان و یەکیەتی ژنانی دێموکراتی
کوردستان و کۆمەڵەی کلتووری
«رۆمەریکە» لە واڵتی نۆڕوێژ ،لە الیان
هاوڕێ «جەعفەر رەسوڵی» بەرپرسی
یەکێتی الوانی رۆژهەاڵتی کوردستان لە
دەروەی واڵت خوێندرایەوە .
دوابەدوای پەیامی یەکیەتییەکانی
الوان و ژنان و کۆمەڵەی کلتووری،
سروودی «کوردستان ،تۆی ژیان» لە
الیەن کۆمەڵێک لە پێشمەرگە دێرینەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە پێشکەش
کرا.
چەند تابڵۆیەکی هونەریی تیپی هەڵپەڕکێی
یەکیەتی الوان ،بڕگەیەکی جوان و رازاوەی
دیکەی رێوڕەسمەکە بوو.

بەرێوەچوونی رێورەسمی ٢٦ی سەرماوەز،
لە واڵتی فینالند

بۆ رێز گرتن لە پێشمەرگەی کوردستان و رۆژی ئااڵی کوردستان رۆژی شەممە
رێکەوتی ١٧ی١٢ی ، ٢٠١٦لە شاری تورکوی فینالند بە بەشداری جەماوەرێکی زۆر
لە کوردانی دانیشتووی واڵتی فینالند رێورەسمێکی بەشکۆ بەرێوە چوو .دوابەدوای
پەیامی کۆمیتەی فینالند که لە الیەن هاورێ سەید ئەحمەد حوسینی خوێندرایەوە،
پەیامی یەکیەتییەکانی ژنان و الوانی دێموکرات لە الیەن هێمن فاروقی و پەیامی
پیرۆزبایی یەکیتی نیشتیمانی کوردستان لە الیەن کاک ئهنوهر خویندرانەوە،
هەروەها کۆمەڵە حیزبی کومونیستی ئێران ،کۆمەلەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی
کوردستان ،بزووتنەوەی گۆڕان ،فیدراسێۆنی کۆمەڵە کوردیەکان لە فینالند وێرای
ناردنی برووسکەی پیرۆزبایی بۆ بەرێوەبەری کۆمیتەی گشتیی حیزب لە فینالند،
هەیئەتێکی نوێنەرایەتیشتان بەشداری رێورهسمهکه بوو .جێی ئاماژەیە کە لە نێوئاخنی
بەرنامەکاندا هەر یەک لە بەرێزان سەید خدر میرسەیدی و مامۆستا نزار لە وەسفی
پێشمەرگەدا شێعر و پەخشانیان پێشکهش به ئامادهبووان کرد.

دیداری هاوبەشی نێوان یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان و یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستان
سەرلەبەیانی رۆژی سێ شەممە ٢٠١٦/١٢/٦ ،شاندێکی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان بە
سەرپەرەستی پێشەوا عەلی پوور سکرتێری گشتیی رێکخراو ،لە هەولێر سەردانی سکرتاریای یەکیەتیی الوانی
دێموکراتی کوردستانیان کرد و لەالیەن شاندێکی پایەبەرز بە سەرپەرستی سکرتێری رێکخراو ،بەرێز تەیمور
عەبداڵ پێشوازییان لێکرا.
لەو دانێشتنەدا شاندی خانەخوێ وێڕای بەخێرهاتنی شاندی الوان ،خۆشحاڵی خۆیان بەم دیدارە دەربڕی.
لەم دانێشتنەدا پێشەوا عەلی پوور ،سکرتێری گشتیی یەکیەتیی الوان باسی لە دۆخی هەنووکەیی ناوچە
و زەروورەتی یەکخستن و یەکیەتیی هێزەکانی الوان لە هەر چوار پارچەی کوردستان کرد .هەر لە درێژهی
باسەکەیدا سکرتێری گشتیی الوان گوتی« :دۆخی ئێستای ناوچەکە کۆمەلێک دەرفەت و قەیرانی لێدەکەوێتەوە و
ئەگەر هێزە کوردییەکان یەکگرتوو بن دەتوانین ئەم دۆخە وەک دەرفەت بەکاربێنین و دوورە دیمەنی سەربەخۆیی
روونە ،هەروەها پێویستە رێکخراوەکانی الوان لە هەرچوار بەشی کوردستان حیزبەکانیان لە هەستیاری ئەم
دۆخە وە ئاگا بێننەوە و دابەش بوون بەسەر بلۆکبەندییەکانی ناوچە ماهیەتی تێکۆشانی نەتەوەییمان کەمڕەنگ
دەکاتەوە ،هەر بۆیە دەبێ هەموومان لەدەوری هێما و سیمبولە نەتەوەییەکان کۆببینەوە و ئااڵ و سروودی میللی
و هێزی پێشمەرگە و خاکی کوردستان بکەینە بنەمای کاری هاوبەش و پێویستە بە چاالکی و تێکۆشانی هاوبەش
الوانی هەموو بەشەکان لەدەوری یەک کۆ ببینەوە».
پاشان بەڕێز تەیمور عەبداڵ سکرتێری یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستان وێڕای پشتیوانی لە
دەستپێشخەرییەکەی شاندی الوانی رۆژهەاڵت ،باسی لە مێژووی هاوبەشی کوردانی باشوور و رۆژهەاڵت
کرد و ئامادەیی رێکخراوەکەیانی بۆ هەرچەشنە چاالکییەکی هاوبەش دەربڕی .بەهێزکردنی پێوەندییەکانی دوو
الیەن و پشتیوانی لە دۆزی رەوای الوانی رۆژهەاڵت باسێکی تری بە ڕێز تەیمور عەبداڵ بوو.
پاش دوو کاتژمێر دیالۆگ لە نێوان ئەندامانی شاندی هەردووال و تاوتوێ کردنی دۆخی الوان و کاریگەرییان
لەسەر دۆخی ئێستای کوردستان ،دیدارەکە کۆتایی پێهات.

بارودۆخی مافی مرۆڤی لە ناوچە جیاجیاکانی
ئێران خراپتر بووە

دامهزراوه مهدهنییهکانی ئێران ،ئەندامانی کۆڕی
گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیان هاندا
کە لە بەرژەوەندیی بڕیارنامەی پێشێلکردنی مافی
مرۆڤی ئێران دەنگ بدەن.
بەپێی راپۆرتی سهرچاو ه ههواڵدهرییهکان٢٩ ،
رێکخراوی بهرگریکاری مافی مرۆڤ له بەیاننامەیەکی
هاوبەشدا ،خوازیاری پاڵپشتیی دووبارەی کۆڕی
گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە بڕیارنامەی مافی
مرۆڤ ئێران بوون.
ههروهها لە بەشێکی دیکەی ئەو بەیاننامەیەدا
هاتووە« :سەرەڕای کرانەوەی دیپلۆماتیک و
بازرگانی لە دوای جێبەجێ کرانی بەرجام ،مافی
مرۆڤ دەبێ نیگەرانیی یەکەمی واڵتانی خوازیاری

پەرەپێدانی پێوەندیی ئابووری و دیپلۆمات لەگەڵ
دەوڵەتی ئێران بێ .بارودۆخی مافی مرۆڤ لە ناوچە
جیاجیاکانی ئێران خراپتر لە رابردووە .لەکاتێکدا
دەوڵەتی ئێران بەدوای پێوەندی قووڵتر لەگەڵ
کۆمەڵگای نێوەدەوڵەتییە ،دەرفەتێکی باشە تاکوو
خوازیاری باشترکردنی دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران
بین.
بەیاننامەی  ٢٩رێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران،
هیواخوازە کە کاتێ دەنگدان بۆ ئەو بڕیارنامەیە
ل ه کۆڕی گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
پاڵپشتی زیاتری لێبکرێ که ل ه نێوهڕاستی مانگی
دێسامبر دهنگی بۆ دهدرێتهوه.

رێکخراوی پهیامنێرانی بێسنوور :تورکیه گهورهترین زیندانی
رۆژنامهوانان ل ه ساڵی 2016دا بووه

رێکخراوی پەیامنێرانی بێسنوور رایگهیاند،
ژمارەی رۆژنامەوانی دەسـبهسهرکراو لە
جیها ندا لە ساڵی ٢٠١٦دا بە تایبەتی لە تورکی ه
بهرزبۆتهو ه و لە سەرووی لیستەکە دایە .ئهو
رێکخراوە لە راپـۆرتی سااڵنەی خۆی کە رۆژی
سێشەممە23 ،ی سهرماو هز ،لەسەر ماڵپەڕەکەی
ژمارەی
نووسیویەتی
باڵویکردۆتەوە،
رۆژنامەوانان لە زیندانەکانی جیهان گەیشتووەتە
 ٣٤٨رۆژنامەوان ،لەوانە زیاتر لە  ١٠٠کەسیان
لە زیندانەکانی تورکیه دان .ههرو هها ئاماژە
بۆ ئەوەش دەکا که ئەو بەرزبوونەوەیە لهچاو
ساڵی  ٢٠١٥بە رێژەی  %٦زیادی کردوە .بێجگە

لە واڵتانی جیهان ،گرووپ و تاقمی جیاجیاش
رۆژنامەوانیان دەسـبهسهر کردووە و هەندێـکیان
وەکوو بارمتە گرتوون ،لەوانە داعش ٢١
رۆژنامەوانی بردووە کە  ١٠کەسیان لە عێراق
بوون ،حوسییەکانی یەمەن  ١٥رۆژنامەنووس،
بەرەی نوسرە و باڵەکانی تری قاعیدە  ٣کەس و
الیەنی نەزانراویش  ١٣رۆژنامەوانیان بردووە.
ئێرانیش له ریزبهندیی ئهو رێکخراو هیه له پلهی
 169دایهو دۆخێکی خراپی ههیه .ئێران ،میسر
و چین ،دوو لە سێی ئەو  ٣٤٨رۆژنامەوانەیان
خستۆتە زیندانەوە.
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دهقــی پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
رگه»
کوردستان ،ب ه بۆنهی 26ی سهرماوهز ،رۆژی «پێشمه 
و «ئااڵی کوردستان» ،ک ه ل ه الیهن کاک حهسهن قادرزاده،
ئهندامی دهفتهری سیاسییهو ه پێشکهش کرا:
ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
کادرو پێشمهرگ ه تێکۆشهر و فیداکارهکانی کوردستان!
بنهماڵهی سهربهرزی شههیدان و پێشمهرگهکان!
ب ه بۆنەی هاتنی 26ی سەرماوەز ،رۆژی پێشمەرگە و رۆژی ئااڵی
کوردستان  ،گهرمترین پیرۆزبایی خۆمان پێشکەشی کۆمهاڵنی خهڵکی
کــوردســتــان بــە گشتی و ،رۆڵــ ه بهئهمهگ و گیان لهسهردهستهکانی
نەتەوەکەمان ،وات ه پێشمهرگ ه گیانبازهکانی کوردستان بە تایبەتی دهکهین.
26ی ســــهرمــــاوهز(16ی دیــســامــبــر) رۆژێــکــی گرینگە لــە مــێــژووی
جــوواڵن ـهوهی رزگــاریــخــوازانـهی نـهتـهوهکـهمــاندا 71 .ســاڵ لهمهوپێش
به دهستی رۆڵ ـه دڵسۆز و ب ه ئهمهگهکانی گهلهکهمان ئــااڵی پیرۆزی
کوردستان وهک هێمایهکی نهتهوهیی ل ه بهشێک ل ه شار و گوندهکانی
رۆژههاڵتی کوردستان ههڵکرا و شهکایهوه .به مهودایهکی کورت پاش ئهم
» لهسهر خهباتکار و بهرگریکاری نیشتمانیی
رووداوه ،ناوی «پێشمهرگه 
کورد دانــرا« .هێزی پێشمەرگە» و «ئــااڵی کوردستان» لە داهێنان و
دەسکەوتە هەرە بەنرخەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و کۆماری
کوردستان بە سەرۆکایەتیی پێشەوا قازی محەممەدن .لهو کاتهوه «ئااڵ»
و «پێشمهرگه» بوون ه شوناس و پێناسهی نهتهوهییمان .ئااڵی کوردستان
و پێشمهرگه بوونە سومبول و هێمای خهبات و بهرگری و تێکۆشان
و نهسرهوتن .بوونە ههوێنی هــاوکــاری و یهکگرتوویی نهتهوهیی لە
نێوان رۆڵەکانی گەلی کورد و هێزە سیاسییەکانی کوردستان لە بەشە
جیاوازەکانی نیشتمانەکەمان .ئهم هێمایانە وهک ئهستێرهیهکی پڕشهنگدار
ئاسمانی کوردستانیان روون کردۆتهو ه و بروسکهئاسا دڕیان بهشهو ه
زهنگی زوڵم و تاریکی داوه.
بیر و بــاوهڕی شۆرشگێڕان ه و ئامانجی رزگاریخوازانه ،هاندەری
سەرەکیی هێزی پێشمهرگ ه بووە بۆ پارێزگاری لە نەتەوە و نیشتمان
و ،گیانبەختکردن لەم رێگایەدا .پێشمهرگ ه وهک هێزێکی واڵتپارێز و
رزگاریدهر له ژێر ئااڵی پیرۆزی کوردستان و له پێناو خاک و واڵتهکهیدا
ههمیشه وهک قهاڵیهکی لهگیراننههاتوو بهرگری کردو ه و نهیهێشتوو ه
دوژمنانی گهلهکهمان ب ه نیاز و خهون ه چهپهڵهکانیان ،که تێکشکاندنی
خەباتی رزگاریخوازی و لهنێوبردنی شوناس و کلتووری نهتهوهییمان
بووه ،بگەن .رۆڵ ه دڵسۆزهکانی ئهم خاک و نیشتمانه ،نهو ه دوای نهو ه
له پێناوی پاراستنی ماف و ویست ه رهواکانی نەتەوەی کورددا بوون بە
ن لهم رێگایهدا بمرن ،بهاڵم
پێشمەرگە و فیداکارییان کردوه و ئاماده بوو 
ههرگیز تهسلیمی زۆرداری و بندەستی نهبن.
له قۆناغی ئێستای خهباتی نهتهوهیی و دێموکراتیی گهلهکهشماندا
پێشمهرگه هەر وا هێما و رەمزی خۆڕاگریی نەتەوەی کورد بەرامبەر
زۆرداریــی زەوتکەرانی مافەکانی نەتەوەی کــوردە .جگە لەمەش نەک
هەر لە روانگەی خەڵکی کوردستانەوە ،بەڵکوو لە روانگەی ناوهندهکانی
بــڕیــاردهری جیهانیش هێزی پێشمەرگە وهک هێزێکی ئاشتیخواز و
داکۆکیکاری ئازادی پێناسه دهکرێ و ،رێز له ئازایهتی و لهخۆبردوویی
دهگیرێ.
هۆگرانی پێشمەرگە و ئااڵی کوردستان!
بەشدارانی بەڕێزی یادی 26ی سەرماوەز!
رۆژههاڵتی نێوهڕاست بهگشتی و ئهم ناوچهیهی که کوردستان و
نەتەوەی دابەشکراوی کوردی تێدا هەڵکەوتووە بە تایبەتی ،له ئاڵۆزترین
ناوچهکانی جیهانن .هاتنی داعش وەک هێزێکی توندڕەو و دواکەوتوو
و دژەمرۆیی بۆ نێو گۆرهپانهکه ،ئهم ناوچ ه پڕکێشهیهی هێندهی دیک ه
ئاڵۆزتر کردوه .ناکۆکی و ملمالنێی نێوان واڵتانی ناوچهکه و حوزووری
زلهێزهکانی جیهان و واڵتانی خاوهن بهرژهوهند ،دۆخی رووداوهکانی
ب ه ئاقارێکی دیکهدا بردوه .له دوو ساڵ و نیوی رابردوودا ئهم ناوچان ه
بوونه شوێنی تهراتێن و پێکدادانی توند و خوێناویی چهندین هێز و الیهنی
ناوچهیی و نێودهوڵهتی .قوربانیانی سهرهکیی ئهم شهڕه خهڵکی بێدیفاع و
ژن ومنداڵ و پیر و پهککهوتوو بووه .له ئاکامی ئهم شهڕ و ملمالنێیانەدا
سـهرهڕای قووڵتر بوونهوهی کێشە سیاسی و ئابووری و نهتهوهیی و
مهزههبیهکان ل ه نێوان پەیڕەوانی ئایین وئایینزا جیاوازەکاندا ،ژێرخانی
ئابووریی ئهم واڵتان ه ب ه تهواوی رووخــاوه .ب ه میلۆنان کهس ئاواره و
بێ ماڵ و حاڵ بوون ،به سهدان ههزار کهس کوژران و بڕیندار بوونو
بوون بە دهستهچیلهی ئهم شهڕه ،بهبێ ئهوهی هیچ دهستکهوتێکیان ههبێ.
بهشێکی زۆری کوردستان ل ه بــاشــوور و رۆژئــــاواوە لهنێو
جهرگهی ئهم کارهسات و رووداوان ـهدا بوون و ههن .له ئاکامی هێرش
و پهالماری داعش بۆ سەر گەلی کورد لەم دوو بەشەی کوردستان ب ه

سیاسی
ههزاران کهس گیانیان بهخشیو ه یا بە دیل گیراون و بهدەیان ههزاری
دیک ه ئاوار ه بوون .بهاڵم سهرهڕای ئهم کارهسات ه دڵتهزێنان ه رۆڵەکانی
نەتەوەی کورد لە بەرگی پیرۆزی پێشمەرگە و بهرگریکاری کــورددا،
داکۆکییان لە خاکی کوردستان و نەتەوەکەیان کردوە ،پاشهکشهیان ب ه
هێزه پهالماردهرهکان کردو ه و ناوچ ه داگیر کراوهکانیان رزگار کردو ه
و هەر وا وەک شوورەیەکی پۆاڵیین لە بەرامبەر پەالماردەرانی خاکی
کوردستاندا راوەستاون.
ی ئەم ناوچە پڕ ئاڵۆزییەدا جێگای
ئەوەی لە پێوەندی لەگەڵ رووداوکان 
سەرنجە ،هەوڵی هێندێک لە دەوڵەتانی ناوچەیە کە بە ناوی پشتیوانی
لە خەڵکی عێراق و سووریە لە بەرامبەر داعش و گرووپە توندڕەوەکانی
دیکە ،هاتوونە نێو رووداوەکان و بوون بە الیەنێکی شەڕ و ملمالنێیەکان.
ئەو دەوڵەتانە ههوڵ دهدهن ئهم ههلهی که بۆ کورد رهخساو ه لهباری بهرن
و کۆسپ لهسهر رێگای گهش ه کردن و پێشکهوتنی ههرێمی کوردستان
و ناوچ ه رزگارکراوهکانی رۆژئــاوای کوردستان دروســت بکهن و بۆ
پاراستنی بهرژوهندییهکانیان و قایم کردنی جێی پێی خۆیان ئامادهن ههر
کارێک بکهن .کۆماری ئیسالمیی ئێران ،کە ئاژاوەگێڕی و دەستتێوەردانی
کاروباری واڵتانی ناوچە و تێرۆر و تێرۆریزم بەشێکی سەرەکی لە
رابردوو و نێوەرۆکی رێژیمەکەی پێک دێنن ،ئێستا بۆت ه بهشێک لهو شهڕ ه
و ب ه ناوی شهڕی دژی تیرۆر و پاراستنی شوێن ه پیرۆزهکان ،پشتیوانی
ل ه دیکتاتۆرترین و خوێنرێژترین رێژیمی ئهم ناوچهی ه دهکا ،و ناکۆکی،
ملمالنێ و شهڕی مهزههبی لە ناوچەکە دا پەرە پێ دەدا.
سهرهڕای ههموو پیالن و هەوڵەکانی دەوڵەتانی دژە کوردی ناوچە،
کورد یەکێک لە فاکتەرە گرنگەکانە کە هێزە جیهانی و ناوچەییەکان ناتوانن
حیسێبی بۆ نەکەن .وەک دەبینین لە شەڕی جیهانیی دژە تیرۆردا نەتەوەی
کــورد ،هاوپەیمان و هێزێكی سەرەکییە و ئەم راستییە و کۆمەڵیک
هۆکاری دیکە وایــان کــردوە ،لە ئاستی نیودەوڵەتیدا ،پرسی کــورد و
نەتەوەی کورد،پشتیوانییان لێ بکرێ .ئەمە گۆرانێکی گرنگە لە مێژووی
پرسی کورددا که دهرفهتێکی باشی بۆ ئەم نەتەوەیە رەخساندوە تا بتوانێ
بۆ خۆشی قسەی لەسەر چارەنووسی خۆی هەبێ .بەاڵم ئهگهر فاکتهر ه
دهرهکییهکان یارمهتیدهر و هاوکاری ئهم ههلومهرج ه بن ،بهداخهو ه
فاکتهر ه نێوخۆییهکان لە بەرژەوەندی دۆخهکهدا نین .نایهکگرتوویی و
نهبوونی هاوکاری ل ه نێوان هێز و الیهنه سیاسییهکان و لەمەش خراپتر
ملمالنێی زیانبار ،وایــان کــردوە بەم جــۆرەی پێویستە سوود لهم ههل ه

،،
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تێکۆشانەیە کە حیزبی دیموکرات و هێزە سیاسییەکانی دیکە لە پێناوی
بەرەوپێشبردنی پرسی کورد لە ئێران ،بەڕێوەی دەبەن .ئەگەر ئەندامانی
حیزب بە شەکاندنەوەی ئااڵ و سروودی نەتەوەیی و کاری شۆڕشگێرانە،
دەیانەوێ ئیرادەی گەلەکەمان بۆ رزگاری لە ستەمی نەتەوایەتی بنوێنن،
ئەگەر هێزی پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە ئامادەبوون
لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکی رۆژهــەاڵتدا ،پەیامی کۆڵنەدان و بەردەوامی لە
خەبات تا گەیشتن بە رزگاری و ئازادی بە گوێی ڕێژیمی کوردکوژی
کۆماری ئیسالمی رادەگەیەنێ ،ئەگەر تێکۆشەرانی ئەم حیزبە لە مەیدان و
بوارەکانی دیپلۆماسی و مافی مرۆڤ و راگەیاندندا ،دەنگی ستەملێکراوی
و حەقخوازانەی ئێوە بە گوێی جیهانییەکان دەگەیەنن ،ئێوەش پێویستە
لە نێوخۆی واڵت ،بە گوێرەی ئیمکان و بارودۆخی نیوخۆ ،هەر چی زیاتر
بۆ ئامانجە نەتەوەییەکانتان خەبات بکەن.
ئێمە پێمان وایە شوناس و ئامانج و هێما نەتەوەییەکانمان دەتوانن
هەم لە نێوان تاکەکانی کورد لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،هەم لە
نێوان هێز و الیەنە سیاسییەکانی ئەو بەشە ،هەروەها لە نێوان الیەنە
سیاسییەکان و کۆمەاڵنی خەڵکدا ،هەوێنێکی بەهێز و بەستێنێکی لەبار
بن بۆ هاوکاری و یەکگرتوویی.
بۆیە لە رۆژی 26ی ســەرمــاوەز ،رۆژی ئاال و رۆژی پێشمەرگەی
کوردستاندا ،بانگەوازی یەکیەتی و پەیامی پێویستیی یەکگرتن و پێکەوە
بوون بەرەورووی هێز و الیەنە سیاسییەکان و هەروەها بەرەورووی
ئیوە چین و توێژە جیاوازەکانی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان دەکەینەوە.
هاوکاری و یهکگرتوویی هێز و الیهنه سیاسییهکانی کوردستان زامنی
بهرهوپێشچوونی خهبات و تێکۆشانی میللی ـ دیموکراتیکی گهلهکهمان و
دهستهبهرکەری ماف و داخــواز ه رهواکانی خهڵکی زوڵملێکراو و بهش
مهینهتی کوردستانه .هەر بۆیە هیوامان ئەوەیە بانگەوازی ئێمە بۆ یەکێتی و
یەکگرتوویی و هاوکاری لە الیەن هێز و الیەنە سیاسییەکانەوە ،پێشوازیی
لێ بکرێ .تەنیا رێگای لەپەراوێز دەرهێنانی رۆژهەاڵتی کوردستان و
پرسی کورد لە ئێران ،ئەوەیەکە هەم هێز و الیەنە سیاسییەکانی ئەو
بەشە ،لە ژێر چەتری هاوپەیمانەتییەکدا یەکبگرن و پالن و بەرنامەی
جێددی بۆ تەنگ هەڵچنین بە کۆماری ئیسالمی بخەنە روو ،هەم خەڵکی
رۆژهەاڵتی کوردستان ،پێویستە رۆژبەڕۆژ زیاتر بێنە مەیدان و بە سوود
وەرگرتن لە خەباتی هێمنانە ،مەدەنی و جەماوەری و هەر شێوەیەکی
گونجاوی دیکە ،داوای مافەکانی خۆیان بکەن و ئەم رێژیمە ناچار بە

تەنیا رێگای لەپەراوێز دەرهێنانی رۆژهەاڵتی کوردستان و پرسی کورد لە ئێران ،ئەوەیە کە هێز و الیەنە
سیاسییەکانی ئەو بەشە ،لە ژێر چەتری هاوپەیمانەتییەکدا یەکبگرن و پالن و بەرنامەی جێددی بۆ تەنگ هەڵچنین
بە کۆماری ئیسالمی بخەنە روو

،،

زێڕین ه وەرنەگیرێ .راستییەکەی ئەوەیە یەکگرتووییەکی نیوخۆیی لە
ئاستی هەرێمی کوردستان و هاوپەیمانەتییەکی نەتەوەیی لە ئاستی
هەموو کوردستان بە تایبەتی لە ئاستی هێزە سیاسییە سەرەکییەکاندا
پیویستە ،بۆ ئەوەی هەلومەرجی ناوچەیی و جیهانی بە قازانجی پرسی
کورد بقۆزرێتەوە .ئەگەر ئەم یەکگرتوویی و هاوپەیمانەتییە وەدی نەیە،
بهرپرسیارهتییەکی مێژوویی دهکهوێته سهرشانی هێزە سیاسیهیەکانی
کوردستان و مێژوو زۆر بێبهزییانه قهزاوهتیان لهسهر دهکا و مهسهلەی
ش بۆ قۆناغێکی نادیار دوا دهکهوێ.
کوردی 
خەڵکی پێشمەرگەپەروەر و ئااڵپارێزی رۆژهەاڵتی کوردستان!
لە  71ساڵەی هەڵکرانی ئاالی کوردستان لە رۆژهەاڵتی کوردستان
و ناودێر کردنی تێکۆشەری چەکداری کورد بە ناوی پێشمەرگە ،بە
پێویستی دەزانین گەرمترین ڕێز و پێزانینمان پێشکەشی ئێوە بکەین کە
لە ماوەی  7دەیەی رابردوودا ،تێچووی بەردەوامیی رێگا و ئامانجەکانی
کۆماری کوردستان لەسەر شانی رۆڵەکانی ئێوە بووە .ئااڵی کوردستان
لــە هــەنــاوی خــەبــات و تێکۆشانی ئێوە بــۆ مافە نەتەوەییەکانتان بە
رێبەریی حیزبی دیموکراتی کوردستاندا ،لەدایک بووە .هەروەها هێزی
پێشمەرگە کە لە ئامێز و داوێنی جمهوورییەکەی زێد و نیشتمانی ئێوە
بە سەرۆکایەتیی پێشەوا قازی محەممەد ،هاتە نێو گۆڕەپانی خەبات.
بۆ زیاتر لە  70ساڵ دەچێ کە ئێوە لە پشتیوانیی حیزبی دیموکراتی
کوردستان درێغتان نەکردوە .هاندەری رۆڵەکانتان بوون تا لە ریزەکانی
ئەم حیزبەدا ،بۆ دووبارە کردنەوە و ژیاندنەوەی هیوا و ئامانجەکانی
کۆماری کوردستان ،خەبات بکەن و ببن بە ئەندامی حیزب و پێشمەرگەی
کوردستان .چەکی بەرگری لە کەرامەتی نەتەوەکەیان بکەنە شان و ئاال
جوانەکەی کۆماری کوردستان شەکاوە رابگرن.
حیزبی دیموکراتی کوردستان دڵنیایە کە ئاوات و هیوای رزگاربوون لە
ی و گەیشتن بە مافە نەتەوەییەکان ،هیوا و ئارەزووی زۆربەی هەرە
بندەست 
زۆری تاکەکان لە رۆژهەاڵتی کوردستانە .ئەو جموجۆڵ و چاالکییانەی
ئێوە بۆ پاراستنی شوناسی خۆتان و بەرگری کردنتان لە زمان و خاک
و کولتووری خۆتان ،هەروەها دەنگ هەڵبڕینتان بۆ نەهێشتنی هەاڵواردن
و ستەمی نەتەوەیی و زمانی ،تەواوکەر و درێــژکــراوەی ئەو هەوڵ و

پاشەکشە بکەن.
پێشمەرگە قارەمانەکان!
الوانی دڵ پڕلە خۆشەویستیی ئااڵی کوردستان!
لەم رۆژەدا بە گەرمی پیرۆزبایی لە ئێوە و هەموو ئەو کەسانە دەکەین
کە لە سەنگەری بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستا 
ن و لە پێناوی
شەکانەوەی ئااڵ و بەرزکردنەوەی ناوی کوردستاندا ،خەباتیان کردوە و
خەبات دەکەن .ساڵو بۆ گیانی پێشمەرگە شەهیدەکان و ساڵو بۆ بنەماڵە
سەربەرزەکانیان .ساڵو بۆ ئەو الوانەش کە ناهێڵن چەک و ئااڵی دەستی
شەهیدەکان ،بکەوێتە سەر ئەرز و سەنگەر و جێگای بەتاڵی شەهیدەکان
پڕ دەکەنەوە.
جەژنی ئەمڕۆمان هاوکاتە لەگەڵ جەژنی تەواوبوونی دهورهی 220ی
سهرهتایی فێرگهی سیاسی ـ نیزامی حیزب .هەر ئەمڕۆ پۆلێکی دیکە لە
الوانی کوردستان بە رەسمی هاتنە ریزی پێشمەرگەکانی دێموکرات .بە
دەرفەتی دەزانین لەم بۆنەیەدا پیرۆزبایی لەوانیش بکەین و سەرکەوتنیان
لە ئەرکی پیرۆزی پێشمەرگایەتیدا بە ئاوات بخوازین.
هەر شەکاوە بێ ئاالی کوردستان،
سەرکەوتن بۆ هێزی پێشمەرگە و خەباتی پێشمەرگانە لە پێناوی
رزگاریی نەتەوەی کورد و خاکی کوردستان،
ـ بهردهوام و پتهوتر بێ پهیوهندیی نێوان هێزی پێشمهرگه و کۆمهاڵنی
خهڵكی کوردستان.
جارێکی دیکە رۆژی ئااڵ و رۆژی پێشمهرگهی کوردستان ل ه ههموو
دڵسۆزان و ئۆگرانی ئازادی و رزگاری بهتایبهتی پێشمهرگ ه قارهمانهکان
پیرۆز بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
26ی سهرماوهزی ساڵی 1395ی ههتاوی
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خهباتی چهکداری :شێوازێکی ههردهم له رۆژهڤ
(بهشی یهکهم)

ئاسۆی حهسهنزاده
()٢٦ی سـهرمــاوهزی ههر ساڵێک بیرهوهریی مێژوویهکی پڕشنگدار
له یادهوهریی بهكۆمهڵی گهلی کورد له رۆژههاڵتی کوردستاندا زیندوو
دهکاتهوه ،مێژوویهک که دواتر بوو به ههوێن و بنهمای بهشێکی گرینگ
له هێماسازیی نهتهوهیی سهرجهم کورد که بریتییه له «پێشمهرگه»
و «ئــااڵی کوردستان» .لهبهر ئـهوه که حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئهم رۆژهی وهک رۆژی پێشمهرگه دیاری کردوه ،ئهو بۆنهیه ههروها
دهرفهتی ئاوڕدانهوه و بیرکردنهوه له رابردوو و ئایندهی رهههندی ههره
بهرجهست ه و رهنگه بتوانین بڵێین بڕیاردهری بزاڤی مافخوازانهی کورد
واته خهباتی چهکدارییه.
لــهم وت ــارهدا به کورتی ه ـهوڵ دهدهیــن ههڵوێستهیهک لهسهر بنهما
گشتییهکانی شهرعییهتی خهباتی چ ـهکــداری ،ئامانج لـهم شــێــوازه له

تێکۆشان له کانتێکستی خهباتێک که حیزبی دێموکرات تا ئێستا بهڕێوهی
بردووه ،پێوهندیی نێوان ئهم شێوازه له خهبات لهگهڵ شێوهکانی دیکهی
خهبات ،گرینگیی ههلومهرج له بردنه پێشی ئهم جۆره له خهبات ،روانینی
ئهکتهرهکانی دهرهوهی بزوتنهوهی کورد له رۆژههاڵت بۆ ئهم شێوازه له
خهبات و هتد بکهین.
بنهماکانی شهرعییهتی خهباتی چهکدارانه
بهدرێژایی چهندین دههه له مێژووی خهباتی رێکخراوی چهکدارانهی
کورد له ئێران ،گوتاری زاڵ له کۆمهڵگای سیاسیی ئێمهدا بهتایبهتی له
بهستێنی پارته سیاسییهکانی رۆژههاڵتدا سهبارهت به هۆکار و پاساوی
پهنابردن بۆ خهباتی چهکدارانه بریتی بووه له بهرگریی رهوا له بهرامبهر
هێرش و دهستدرێژیی نیزامیی دهسهاڵتی ناوهندی بۆ سهر خاک و خهڵكی
کوردستان.
نــهک هــهر ب ـهرگــری لـهخــۆکــردنــی مــرۆڤ ـهکــان لــه ب ـهرامــب ـهر هێرشی
فیزیکیی زۆردار و چهوسێنهران بۆ سهر ئهوان ،بهڵکوو هاتنهدهست و
بهرهنگاربوونهوهی زوڵم و ستهم بهگشتی مافێکی سهلمێنراوی مرۆڤهکانه.
ئـهو مافه له مێژووی نــوێدا و بهتایبهتی له نهریتی فهیلهسوفهکانی
«لومیهر» بریتییه له دژکــردهوهی بهرگریکارانهی هاوواڵتییان بهدژی

زیادهڕهویی حاکمان .راگهیاندراوی مافی مرۆڤ و هاوواڵتیی شۆڕشی
فهڕانسه( )١٧٨٩بهرهنگاربوونهوهی ستهم وهک یهکێک لهو چوار ماف ه
بنهرهتی و سروشتییهی مرۆڤ دهناسێ که هیچ ههلومهرج و زهمانێک
ناتوانێ بیانسڕێتهوه (م ــاددهی )٢لــه مێژووی نوێی کــورد له ئێراندا،
ئهگهر بهرهنگاریی چهکدارانهی سنوورداری تێکۆشهرانی کورد و حیزبی
دێموکرات له بهرامبهر سیاسهتی سهرکوتکارانهی رێژیمی شاههنشاهی
(تهنانهت له رهههنده سیرفهن پۆلیسییهک هیدا) بێگومان دهچێته ئهم
خانهیهوه ،ئهوه لهدوای دهرچوونی فهتوای جیهادی ئایهتوڵاڵ خومهینی له
٢٨ی گهالوێژی  ١٣٥٨بهدژی خهڵکی کوردستان و جێبهجێکرانی بهرباڵو
و بێبهزهییانهی ئهم فهتوایه لهم رێکهوته بهوالوه و بهتایبهتی له نیوهی
یهکهمی دهههی شهستی ههتاوی دایه که پێویستی و رهوایی خۆڕاگریی
چهکدارانهی هێزه کوردییهکان بهرامبهر به دهسهاڵتی تارانی باشتر له ههر
کاتێک سهلماند و چهسپاند .لهو پێوهندییهشدا ئهوه که حیزبی دێموکرات
له الیهن تاقمی تازه به دهسهاڵتگهیشتووهوه به ههڵوهشاوه راگهیهنرا و
تێکۆشانی سهرجهم هێزه نهیارهکان قهدهغه کرا ،یان ئهو باسه که هێز ه

سیاسییهکانی کورد له ئێران له کاتی دانوستان لهگهڵ رێژیمی نوێ دهکرا
و دهبوو به چ سیغهیهک له جێبهجێکردنی ماف و داخوازییهکانی خهڵکی
کوردستان رازی بن ،هیچ له شهرعییهتی ئهو خۆڕاگریی ه چهکدارانهیه
ناگۆڕێ.
بهرگریی رهوا نـهک هـهر وهک دژکـــردهوهی تێکۆشهری چهکداری
کورد بۆ دیفاع له خهڵکی بێدیفاعی کوردستان ،بهڵکوو له ههموو ئهو
حاڵهتانهشدا که شۆڕشگێرانی کورد بهبێ ئهوهی بۆخۆیان دهسپێشخهری
رووبهڕووبوونهو ه چهکدارییهکان بووبن کهوتوونهته بۆسهی دوژمن
یان هێرشیان کراوهته سهر ،پاساوێکی بێئهمالوئهوال و قسهههڵنهگر
بــۆ شهرعییهتی پهنابردنی رۆڵـهکــانــی کــورد بــۆ چـهکــه .ل ـهم حاڵهتهی
دواییدا لهراستیدا بهرگریی چهکدارانهی رۆڵهکانی کورد شتێک نیه جگه
له دهرهنجامی مامهڵهی دژمنکاران ه و دژهمرۆیی هێزه نیزامییهکانی
دهوڵهت لهگهڵ ویستی سروشتیی کۆمهڵێک مرۆڤ بۆ جێبهجێکردنی مافه
سیاسییهکانیان له رێگای حــزوور و تێکۆشانی سیاسی لهنێو خهڵکی
خۆیاندا.
بــهاڵم بهرگریی رهوا تهنیا بنهمای کـــردهوهی چـهکــدارانـهی
بزوتنهوهیهکی رزگاریخوازانه نیه که پێویسته سهرنجی بدرێتێ و پشتی

پێ ببهسترێ .ههروهک له گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکرات له نیوهی
دووهمی دهههی شهستی ههتاویدا لهو پێوهندییهدا دهردهکهوێ(تهنانهت
پێش ئهودهمیش) رێبهرایهتیی ئهو حیزبه لهپێناوی ناچارکردنی دهسهاڵتی
ناوهندی بۆ دانپێدانانی مهسهلهی کورد وهک مهسهلهیهکی سیاسی و ملدان
بۆ چارهسهری ئهو پرسه به رێگای وتووێژ ،دهستی هێزی پێشمهرگهی بۆ
ئهنجامدانی کردهوهی چهکدارانهی دهسپێشخهرانهش به قهبار ه و تاکتیکی
جۆراوجۆر ئاوهاڵ کردبوو .ل ه الیهکی دیکهوه ،مادام خواست و خهباتی
سیاسیی کورد له رۆژههاڵت چ به ماهیهتی مێژوویی خۆی و چ تهنانهت له
بهستێنی کهالمی و گوتاریدا پێش ههموو شتێک لهسهر پرهنسیپی مافی
دیاریکردنی چارهنووسی گهالن راوهستاوه ،پێویسته سهرجهم سازوکاری
خواست و خهباتێکی لهم چهشنه له گۆشهنیگای خاک و س ـهروهری و
راستکردنهوهی سیاسهتی داگیرکارانهوه سهیر بکرێ .ههربۆیه جێی
خۆیهتی بنهمای خهباتی چهکدارانه تهنیا به بهرگریی رهوا نهبهسترێتهوه
بهڵکوو رهوایی خهباتی چهکدارانه بهشێوهیهکی لهس هرپێخۆراوهستاو(قائم
بالذات)یش که سهرچاوهگرتوو له مافی دیاریکردنی چارهنووسه و نهک
تهنیا وهک دژک ــردهوه له بهرامبهر هێرش و دهستدرێژی ،بهرجهست ه
بکرێتهوه.
سهرهڕای واقیعی پڕ ل ه توندوتیژی و پێشێلکاری له پێوهندییه
نێودهوڵهتییهکاندا ،چارهسهری ئاشتیخوازانهی کێشهکان یهکێک له
پرهنسیپ ه بنهڕهتییهکانی یاسای نێودهوڵهتیی مۆدێرنه .ئهم ئهسڵه زۆر جار
له الیهن دهوڵهتانی سهرهڕۆوه بۆ مهحکومکردنی رهههندی چهکدارانهی
بزوتنهوه رزگاریخوازییه نیشتمانییهکان بهکار براوه .ئهوه له حاڵێک دایه
که مادهی ٢-٤ی مهنشووری نهتهو ه یهکگرتووهکان پهنابردن بۆ شهڕ تهنیا
له دهوڵهتان قهدهغه دهکا و پێوهندیی به بزوتنهوه رزگاریخوازییهکانهوه
نیه .ل ـهوهش زیاتر ،ب ه لهبهرچاو گرتنی جێکهوتنی مافی دیاریکردنی
چارهنووسی گهالن و پشتیوانیی رێکخراوی نهتهوه یهكگرتووهکان له
رهوتی روو له رزگاریی موستهعمهرهکان ،له ساڵهکانی شهست و حهفتای
زایینیدا دهوڵهتانی جیهانی سێههم به پشتیوانیی دهوڵهتانی سۆسیالیستی
کۆمهڵێک بڕیارنامهیان به پهسند گهیاند که بهپێی وان ئهو گهالنهی وا بۆ
رزگاریی خۆیان له ژێردهستهیی خهبات دهکهن بۆیان ههیه لهو پێناوهدا
پهنا بۆ شهڕیش بهرن و تهنانهت پشتیوانیی دهرهکیشی (چ به شێوهی
مهعنهوی و سیاسی و چ به شێوهی ماددی و لۆژیستیکی) بۆ وهدهست
بێنن .ئهمه له گرینگترین بڕیارنامهی ئهو سهردهمهدا که لهالیهن دیوانی
دادی نێودهوڵهتییهوه وهک نوێنگهی نهریتی نێودهوڵهتی له قهڵهم دراوه
واتــه بڕیارنامهی ٢٦٢٥ی ساڵی  ١٩٧٠لهسهر پرهنسیپهکانی یاسای
نێودهوڵهتی سهبارهت به پێوهندیی دۆستانهی نێوان دهوڵهتان به چهشنێک
رهنگدانهوهی ههیه چونکه لهوێدا به روونی ئاماژه به خۆڕاگری و خهباتی
گهالن بۆ رزگــاری وهک ریزپهڕێکی ئهسڵی قهدهغهبوونی پهنابردن بۆ
شهڕ کراوه.
له الیهکی دیکهوه ،ههموو ئهو ئهرک و ئیلتزاماته که قانوونی
نێونهتهوهیی بهشهردۆستی (واتــه قانوونی مافی مرۆڤ له کاتی شهڕ
و ب ـهرهوڕووبــوون ـهوهی چهکدارانهدا) دهیخاته سهر شانی بزووتنهوه
رزگاریخوازهکانی جیهان و بهگشتی بهرپرسیارێتیی نێودهوڵهتیی ئهکتهره
غهیره دهوڵهتییهکان ،به مانای ئهوهیه که یاسای نێونهتهوهیی النیکهم
بهشێوهی ناڕاستهوخۆ قبووڵی ئهو واقیعه دهکا که کۆمهڵێک بزوتنهوهی
سیاسی و چهکداری له جیهاندا ههن که له نهبوونی بهستێنێکی لهبار بۆ
بردنهپێشی پرسی خۆیان ل ه رێگای سیاسی و دێموکراتیکهوه ناچارن پهنا
بۆ مێتۆدی چهکدارانه ببهن.
ئ ـهگ ـهر قــبــووڵــمــان بــێ کــه کــوردیــش گ ـهلــه و خــاوهنــی مافی
دیاریکردنی چارهنووسه ،ئهو وهخته بهوێنهی بزاڤی گهالنی ژێردهستی
ئیستعمار ،بزوتنهوهی رزگاریخوازانهی کوردیش ههقی خۆیهتی که ئهگهر
هیچ رێگایهکی بۆ بردنهپێش و جێبهجێکردنی ئاشتیخوازانه و دێموکراتیکی
داخــوازه رهواکانی بۆ نههێلرێتهوه ،نهک ههر له چوارچێوهی بهرگریی
رهوادا بهڵکوو به بڕیار و ئیرادهی خۆی و به ههر رێگایهک که له دهستی
دێ داکۆکی له مان و مهوجودییهتی گهلهکهی بکا و تهواوهتیی خاک و
سهروهریی نهتهوهیی ئهو گهله وهدهست بێنێ(تهوه).
درێژهی ههیه

پێشمەرگە
(کەسایەتیی نەتەوەیەک)
سمایل شەرەفی
قسەکردن لەسەر «پێشمەرگە» تەنیا لە چوارچێوەی
پێناسەی «چەکدارێکی بەبیروباوەڕ»دا ،لەوانەیە
غەدرێک بێت لە یەکێک لە دەسکەوتە مێژووییەکانی
نەتەوەی کورد .پێشمەرگەی کوردستان وەک هێزێکی
خەباتکاری میللەتی کورد لەگەڵ ئەوەیکە بە سەدان
دەسکەوتی پڕنرخی بۆ ئەم میللەتەکەی دەستەبەر
کردوە و پارێزگاری لە گەلێک دەسکەوتی دیکە
کردوە ،لە هەمان کاتدا خۆیشی دەسکەوتێکی هەرە
پڕبایهخی زەمەنێکی زێڕینی ئەم میللەتەیە .دەسکەوتێک
کە رۆڵێکی هەرە بنەڕەتی لە بیچمگرتنی شوناسی
نەتەوەیی خەڵکێکی بێدەوڵەتی وەک کورددا گێڕاوە.
دەسکەوتێک کە لە هەناوی مەزنترین رووداوی
مێژوویی نەتەوەیەکەوە لەدایک بوو .پێشمەرگە یەکێک
لە مەزنترین لق و پۆپەکانی کۆماری کوردستانە کە
خۆی وەک دەسکەوتێکی ئەم «باوەڕبەخۆبوون» و
ئیرادە مەزنە ،هەوڵی پەرەپێدان و پاراستنی گەلێک
دەسکەوتێکی مەزنتر لەخۆی دا.

پێشمەرگەی کوردستان پێش ئەوەی بۆ کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان وەک عونسورێکی عەینی ،لە
قەاڵفەتێکی جوامێرانەدا ببێتە رەمزێک بۆ قارەمانێتی
و بەرەنگاری ،لە زەیین و ناخی تاکی نەتەوەیەکی
بێدەرەتانی بەتاڵ لە هەرجۆرە پشتیوانییەکدا،
«باوەڕبەخۆبوون»ی بنیات نا .باوەڕبەخۆبوونێک کە
تا ئێستاشی لە گەڵدا بێت ،سەرەڕای دەیان دوژمن
و نەیاری رەنگاوڕەنگی تەیار بە هەمووی پیالن و
کەرەسەیەکی داپڵۆسێنەرانە ،هەروا ئەم میللەتەی لە
سەر پێ راگرتووە.
پێشمەرگەی کوردستان بە رۆڵی خۆبەخش
و خۆنەویستانەی لە جوواڵنەوەی مافخوازانەی
نەتەوەکەیدا پێناسەیەکی جیاوازی بە «گیانفیدایی»
و «نیشتماندۆستی» بەخشیوە« .نیشتمانپەروەری» و
بەدوای ئەودا «گیانفیدایی» ،بۆ پێشمەرگە تەنیا ئەرکی
سەربازێک نەبووە بۆ نیشتمانەکەی ،بەڵکوو بەشێکی
هەرە ئەساسی بووە لە ئەخالقی ئینسانیی ئەم مرۆڤە
خاوەن باوەڕ و خەونە .ئەخالقێک کە پێشمەرگەی لە
بیرکردنەوە و تێفکرینی گەلەکەیدا کردۆتە قارەمانێکی
هەتاهەتایی .قارەمانێک کە تەنیا خاک و خەڵکی خۆی
بە پشتیوانیی راستەقینە دەزانێ و تەنیا لە داوێن و

باوەشی ئەواندایە کە ،هەست بە بوونی خۆی و
نەمریی رەسالەت و ئەرکەکانی دەکات.
پێشمەرگەی کوردستان کە لە هەناوی زەمەنێک
لە زەمەنە مێژووییەکانی نەتەوەکەیدا لە دایک بووە،
بەهۆی ئەوەی تەنیا پاراستنی خاک و خەڵکی خۆی
بە ئەرک زانیوە ،بە دوور بووە لە دەستدریژکردن
و بەکارهێنانی وەک هێزێکی پەالماردەر و داگیرکەر.
سنووری دەرکەوتن و بەرەنگاریی پێشمەرگەی
کوردستان بەرانبەربە دوژمنانی میللەتەکەی ،راست
هەمان سنووری واڵتەکەیەتی.
فەلسەفەی وجوودیی پێشمەرگە بە پێچەوانەی
«سەرباز»ی نەتەوە پاوانخواز و دەوڵەتە داگیرەکان
– کە پەالماری خاک و خەڵکی دیکەیان پێ دەدرێ –
تەنیا هەوڵدانە بۆ رزگاری و پاراستنی گەل و نیشتمانی
خۆی .هەر ئەم تایبەتمەندییەش وای کردوە کە
پێشمەرگە وەک هێزێکی گەلی و نیشتمانی بمێنێتەوە و
متمانە گەلی خۆی وەدەست بێنێ .متمانەیەک کە ئەمڕۆ
دوای زیاتر لە حەوت دەیە لە مێژووی تێکۆشان و
گیانفیدایی ،بۆتە بەشێک لە شوناسی هێزی پێشمەرگە.
ئەم تایبەتمەندییانە و هەموو ئەو تەعبیر و پێناسانەی
تا ئەمڕۆ لە پێوەندی لەگەڵ پێشمەرگەدا باس کراون،

ئەوەمان لێ دەخوازێک کە پێویستە هەورازتر لە [ناو]
ێک بۆ پێشمەگە بڕوانین .پێشمەرگە ناتوانێ بەتەنیا
ئەو سەربازە بێت کە لە خزمەت بەجێگەیاندنی بڕیارە
ن دایە .بەو مانایە کە وەک «سەرباز»ێک
سیاسییەکا 
تەنیا گوێڕایەڵی فەرمانێکی سەرووتر لە خۆی بێت.
بەڵکوو پێشمەرگە ئەو قارەمانە بە بیروباوەڕەیە کە لە
سەر ئیرادەی نەتەوەیەک دەجووڵێ و ،رەساڵەتەکەی
جیا لە بەجێگەیاندنی ئەرکی «قارەمانێک» ،بەهێزکردنی
هەستی باوەربەخۆبوونی میللەتێکە کە بە درێژایی
تاریخ هەوڵی شکاندنی ئیرادەی دراوە.
پێشمەرگە ئەو چەکدارە خاوەن بیرو باوەڕەی
کوردە کە ماناکانی ئەو دیوی هەوڵدان بۆ توانەوەو
ئاسمیالسیۆنی نەتەوەکەی بەرپەرچ دایەوەو «بوون»
و «بەردەوامی»ی بە نەتەوەیەک بەخشی کە تا
ئێستایشی لەگەڵدا بێ ،دوژمنان پیالنی لێڵکردنی ئاسۆی
هیوا و هومێدی دادەڕێژن.
پێشمەرگەی کوردستان ئەو چەکدارە خاوەن باوەڕیە
کە لە زەمەنێکی بەشەخسییەتی تاریخی میللەتەکەیدا
بەرگی کەسایەتی بەبەردا کرا و ،بە درێژایی تەمەنی
خۆی هەوڵی کەسایەتی بەخشین بە بزووتنەوەی
مافخوازانەی نەتەوەکەی دا.
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سیاسی

ژماره694:

رۆژنامەی

١٦ی سەرماوەز (رۆژی خوێندکار)
بۆنەیەکی دابڕاو لە پەیامەکانی

ئەیوب شەهابیراد
خوێندنی ئاکادیمی و زانستی بە تایبەت لە ئاستی ســەرەوە
(زانکۆکان) لە سیستەمی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا هەمووکات
یەکێک لە ئاڵنگارە سەرەکییەکانی هەم رێژیم و هەم خوێندکاران
بووە .ئەگەر لە رەهەندی کۆی گشتیی بارودۆخی ژیانی سیاسی،
کۆمەاڵتی و ئابووریی کۆمهڵگهی ئێرانەوە چــاو لە بارودۆخی
خــوێــنــدکــاران بکەین ،بێگومان بەشێکی دانــەبــڕاو لــەم کێشە و
قەیرانانەن کە دەسەاڵتی سیاسی بەرهەمی هێناون .بەاڵم گرینگی
توێژی خوێندکاران ،الیەنی هەستیاری و خەسارهەڵگریەکەیەتی.
کە باس لە خوێندکار و زانکۆ دەکرێ ،مەرج نیە ،ببێتە ناوەندێک
بۆ یــاری و ملمالنێ سیاسییەکان یان پ ــەروەردە کردنی رێبەر
و کاریزما بۆ داهاتووی واڵت ،بــەاڵم بە پێی هەموو ستانداردە
جیهانییەکان ،زانکۆ ناوەندێکی زانستییە بەبێ هیچ بەربەستێکی
سیاسی – ئیدئۆلۆژیکی بۆ پـــەروەردە کردنی خوێندکارێک کە
النیکەم هیچ پرسیارێکی نابێ بێ واڵم بمێنێتەوە ،چ بگا بە رێگە
ن ــەدان بــە بــاس کــردنــی پرسیارەکانی .چونکە خوێندکارێک کە
خواست و پرسیارەکانی لە زانکۆ بێ واڵم یان قەدەغە دەکرێن،
بێگومان لە کۆمهڵگهیەکی داخراوتر لە زانکۆ ژیان بەسەر دەبا و
رەنگە کۆمهڵگهش دەرفەتێکی بۆ تاقیکردنەوەی کردەکی ئەزموونە
زانستیەکانی خوێندکاری پێ نەبێ.

ئەگەر نەڵێین کە خوێندکار لە زانکۆدا ،ژینگەیەکی کۆنکرێت و
ئاخنراو بە ئیدئۆلۆژیەکی توند و وشکی بۆ دروست کراوە ،بەاڵم
بە دڵنیاییەوە دەسەاڵتێکی سەرکوتکەر و ئیدئۆلۆژیەکی دوگمی
مەزهەبی بەردەوام لە هەوڵی کۆنتروڵ و چاوەدێری کردنی دایە
تا کەسایەتییەکی فکریی دڵخوازی خۆی لێ بەرهەم بێنێ .کۆماری
ئیسالمی هەمووکات بە ئاشکرا لە هەوڵی ئ ــەوەدا بــوە نەتەنیا
ژینگەی سیاسی  -کۆمەاڵیەتی زانکۆ بگۆڕێ بەڵکوو لە رووی
مەعریفی و زانستیشەوە دەسکاری وانەکانی خوێندن بکا .ئەگەرچی
رەفتار و سیاسەتی سەرکوتگەرانە تا ئێستا پێناسەیەکی نەگۆڕ و
گشتگیری رێژیم بەرامبەر بە کۆی کۆمهڵگهی ئێران بووە بەاڵم
پێویستە لە یادکردنەوەی بۆنەی ١٦ی سەرماوەزدا ،هەڵسانگاندێک
بۆ هەستیاریی رێژیم بەرامبەر بە خوێندکار و هەروەها روانگەی
باوی هێزە ئۆپۆزیسیۆن و گۆڕانخوازەکانی ئێران بەرامبەر بە
خوێندکاران ئەنجام بدەین.
رەنگە لە دۆخێکی ئاسایی هەر کۆمەاڵگەیەکدا ،بەپێچەوانەی
رەوتی جێکەوتووی نێو ژینگەی سیاسیی ئێران ،ئەرکدار کردنی
خوێندکاران بە دروستکردنی ژینگەیەکی سیاسی – تەشکیالتی لە
نێو زانکۆ یان باشتر بڵێین پێویستیی دروستکردنی بزووتنەوەیەکی
خــوێــنــدکــاری ،هــەم وەک پرسیار و هــەم وەک خواستێك هیچ
لۆژیکێکی النیکەم ئاکادیمیکی تێدا نیە .دیــارە ئەمە بە مانای بێ
هەڵوێست کردن یان بێ هەڵوێست نیشاندانی خوێندکار بەرامبەر بە
دۆخی ئارایی یان پرسەکانی کۆمهڵگ ه نیە ،بەاڵم هەر لەم پێوەندیەدا
ئێمە مێژوویەک بە دوو رەهەندی لێک جیا بەرامبەر بە خوێندکاران
دەبینین .یەکەم ئاراستەیەکی تەواو سەرکوتکەرانە و نامەعریفی
گــرتــۆتــەبــەر و لــەالیــەکــی دیــکــەوە بــەهــۆی دۆخ ــی مــافــخــوازانــەی
کۆمەڵگەی ئێران و تەنگەبەریی هێزە سیاسییە ئۆپۆزیسیۆنەکان،
بارگرانییەکی زۆر خراوەتە سەر شانی خوێندکاران ،بەشێوەیەک
کە لە ئێستادا هیچ الیەنێک نەیتوانیوە نە خوێندنەوەی لۆژیکی و نە
هەڵوێستێکی دروستی بەرامبەر بە خوێندکاران لە ئێراندا هەبێ .تا
ئێستاش بەشێکی زۆر لە ژینگەی چاالکانی مەدەنی -سیاسی نێوخۆ
و هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی دەرەوە لە ئەنجامی ئەم لێکدانەوەیەدا
قەتیس ماونەتەوە کە ئایا بابەتێک بە ناوی بزووتنەوەی خوێندکاری
تا چەند شکڵی گرتوە ،تا چەند سەرکەوتوو بــووە یان شکستی
هێناوە .بەکورتی هەمووی ئەم الیەنانە لە روانگەی بەرژەوەندی،
پێگە و رێکخستنەکانی خۆیان لەنێو خوێندکاران و زانکۆکانەوە

دەڕواننە توێژی خوێندکاران لە ئێراندا.
لە واڵتانی ئازاد و دێموکراتیکدا زۆرجار نوخبە و ئێلیتی ئەو
کۆمهڵگایانە پرسە ستراتیژیک و چارەنووسسازەکانی واڵت لە
چوارچێوەی باسێکی ئاکادێمک و نەتەوەییدا دەبەنە زانکۆکان،
لەوەێ دەیخەنە بەر باس و راوێژ .بەاڵم زانکۆ لە واڵتێکی داخراوی
وەک ئێراندا بۆتە جێی ملمالنێی الیەنە جۆراوجۆرەکانی دەسەاڵت
بۆ قۆرغکردن و دەست بەسەرداگرتنی .تەنانەت بەهۆی جەوهەری
گۆڕانخوازی و رێفۆرمیستی خوێندکاران ،زۆرجار ئەو الیەنانەی
کە خۆیان بە رێفۆرمخواز دادەنێن ،بۆ شۆناس بەخشین بەخۆیان
پەنا دەبەنە ساحەی زانکۆکان و وەک سەکۆیەک بۆ دەربڕینی
بیروبۆچوونەکانی خۆیان کەڵکی لێ وەردەگرن .دیارە ئەم جۆرە
ملمالنێ و روانگەیە تا ئێستا زۆر کارەسات و تراژیدیای بەرامبەر
بە توێژی خوێندکاران لەالیەن دەسەاڵتەوە لێ کەوتۆتەوە .بەاڵم بەو
حاڵەش رێژیم هەموو ساڵێ یادی بۆنەی ١٦ی سەرماوەز (رۆژی
خوێندکار) لە چوارچێوەی پەیامە ساویلکە و ئیدئۆلۆژیکیەکانی
خۆیدا دەکاتەوە .لە رۆژهەاڵتی کوردستاندا بۆ هۆی دۆخی تایبەتی
و خەباتکارانەی لەمێژینەی خۆی ،خوێندکارانی کورد هەمووکات
دەورێکی کاریگەریان لە بزووتنەوەی نەتەوەیی – دێموکراتیکدا
هەبووە .تەنانەت زۆر جاران رێکخراوەکانی خوێندکاریی تایبەت بە
خوێندکارانی کورد لە زانکۆ جۆراوجۆرەکانی ئێران شکڵیان گرتووە
و چاالکی بەرچاویان هەبوە .بەاڵم هەوڵە خۆڕسکەکانی خوێندکارانی

کورد زۆرجاران بۆتە قوربانیی ملمالنێی هێزە سیاسییە کوردەکان
لە پێناو بە حیزبی کردنی چاالکییە خوێندکارییەکان.
بە شێوەیەکی گشتی لە ئەدەبیاتی سیاسی هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی
ئێران و رێفۆرمخوازەکانی نێوخۆ و هەروەها کۆماری ئیسالمی
دوو روانگەی سەرەکی بەرامبەر بە توێژی خوێندکار بە زەقی
دەبینرێ .کە باس لە دەور و کاریگەریی خوێندکاران لە کۆمهڵگهدا
دەکــرێ ،الیەنی یەکەم هەمووکات دەســتــەواژەی دروستکردنی
بــزووتــنــەوەیــەکــی خــوێــنــدکــاری ســەراســەری دێننە بــەر بــاس و
الیەنی دووهــەم واتــە رێژیم ،دەیهەوێ هەر جــۆرە چاالکییەکی
خوێندکاران بخاتە قالبێکی ئیدئۆلۆژیکی مەزهەبی لەپێناو خزمەت
بە ئامانجەکانی دەســەاڵت .بێگومان توێژی خوێندکار لە ئاستی
جیهان و بە شێوەیەکی مێژوویی بەهۆی فاکتی وشیاری و روحی
ئارمانخوازانەی ،هەمیشە هێزێکی چاالک و زیندوو بوە لە بەرامبەر
ستەم و نادادپەروەری دەسەاڵتداران .بەاڵم ئەمە هیچکات بە مانای
بە سیاسی کردنی زانکۆ و بە رێکخستنی خوێندکار وەک ئەکتەرێکی
سیاسی نیە ،بەڵکوو ئەمە تایبەتمەندی سروشتی ئاکادیمیکی
ژینگەی زانکۆ و ئەرک و پەیامی پەروەردەیی خوێندکارە .کەواتە
هەروەک چۆن خوێندکاران لە ئێرانی دیکتاتۆرلێدراودا ،هەمووکات
خاوەنی پەیامی گۆڕنکاری و نەمانی سەتەمکاری بوون ،لەسەر
هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانیش پێویستە چیتر لە دیالۆگ و پرسی بوون
و نەبوونی بابەتی بــزووتــنــەوەی خوێندکاری و هۆکارەکانیدا
قەتیس نەمێننەوە و هەوڵ بدەن ژینگەی زانکۆ و توێژی خوێندکار
بۆ ئەرک و بەرپرسیارەتییە سەرەکییەکانی خۆی بگەڕێننەوە.
چونکە مێژووی دەســەاڵتــداری بەتایبەت لە ئێراندا سەلمێنەری
ئەم راستیەیە کە کێشانی هەر جۆرە ملمالنێیەکی سیاسی بۆ نێو
گۆڕەپانی زانکۆ ،هەموو کات بۆتە هۆی دەستێوەردان و قۆرغکاری
زیاتر لەالیەن دەسەاڵتەوە.
بێگومان هیچ بزووتنەوەیەکی سیاسی – دێموکراتیک بە بێ
رێکخستن ناتوانێ پەیامەکانی خۆی بگەیەنێتە جەماوەر و بە بێ
بوونی ئاڵترناتیوی بەهێزیش ناتوانێ سەرکەوتوو بێ .بەاڵم توێژی
خوێندکاریش بە پێی سروشتی خۆی لە باری فکری و مەعریفیەوە
هەمیشە توێژێکی رێکخراو بۆ هەر گۆڕانکارییەکی مافخوازانە
بووە .کەواتە دەتوانین بڵێین کە فاکتی بەهێز و هەمیشە ئامادەی
خوێندکاران پەیامی رۆشنگەری و دانەبڕانیەتی لە خواستەکانی
کۆمهڵگه.

درێژکردنهوهی گهمارۆکانی داماتۆ و
چارهنووسی بهرجام
لــێــتــان نــاشــارمــهو ه ک ـ ه یــاســای گ ـهمــارۆکــانــی
دامــاتــۆ(ایــســا) لـ ه مهجلیسی نوێنهرانی ئهمریکا
درێژ کرایهوه ،ب ـهدوای ئ ـهوهدا بووم که ئێران چ
کاردانهوهیهک نیشان دهدا ،ب ه تایبهت ک ه خامنهیی
ل ه وتاردانێکدا وێــرای هێرشی کهالمی بۆ سهر
ئهمریکا ،گوتی :درێژکردنهوهی گهمارۆکانی داماتۆ،
پێشێلکردنی ئاشکرای بهرجامه و ئێرانیش ب ه
حەسەن شێخانی
دڵنیاییهوه دژکردهو ه نیشان دهدا.
ل ـه پــێــوهنــدی ل ـهگ ـهڵ بــهرج ــامدا ئێم ه ل ـهگ ـهڵ دوو
دهستهواژ ه بهروڕووین« :روحی بهرجام» و «مهتنی بهرجام» .مهبهست ل ه روحی
بهرجام ئهوهیه ک ه ههندێک کــردهی دژی ئێران ،لهگهڵ دهقی بهرجام دژبهیهکی
نییه ،بهاڵم بهستێن و ههلومهرجهکانی کهڵک وهرگرتنی ئێران لهو ئیمتیازانهی
ک ه ب ه پێی مهتنی بهرجام پێی دراون ،سهختتر دهکا و فهزایهکی مهنفی دروست
دهکا و سهرمایهگوزارانی بیانی ل ه کارکردن ل ه ئێران بهپارێزتر دهکا .دیاره وهک
دهگوترێ ل ه بهرجامیشدا هاتووه که الیهنهکان پێویست ه لهو کردانهی لهگهڵ روحی
بهرجامیشدا دژایهتی ههیه ،خۆببوێرن .بهاڵم ل ه روانگهی حقوقییهو ه تهنیا وهختێک
الیهنێک کردهکانی لهگهڵ دهقی بهرجام دژایهتی ههبێ ،به پێشێلکهری بهرجام لهقهڵهم
دهدرێ .لهو کاتهو ه ک ه بهرجام کهوتۆته قۆناغی جێبهجێکردن ،ئێران و ئهمریکا،
ههندێک له کردهکانی یهکتریان ب ه پێشێلکهری روحی بهرجام لهقهڵهم داوه .بهم
شیکردنهوهیه ،ئهوهی که مهبهستی خامنهیی بوو ،دژایهتی لهگهڵ مهتنی بهرجام بوو.
دوای قسهکانی خامنهیی ئهوهی ک ه ئهمریکا جێی متمان ه نی ه و ئهگهر بهڵێنیش بدا،
لهژێری دهردهچێ و جێبهجێی ناکا ،ب ه تهوژمێکی زیاتر به کۆمهڵگه پۆمپاژ کرا؛ ب ه
چهشنێک ک ه ئهگهر کهسێک ئاشنایی پێویستی لهگهڵ سیاست و چهمکگهلی وهک «
سیاسهتی راگهیهنراو» و «سیاسهتی کردهیی» نهبێ و ،بهتایبهتیش ئاشنایی لهگهڵ
شێوازی سیاسهت کردنی کۆماری ئیسالمی نهبێ ،وای دهزانــی که ئاستهنگێکی
گهور ه له بهردهم بهرجامدا پێکهاتووه و بهرجام لهگهڵ کۆسپ بهرهوڕوو دهبێ.
سهرۆکی دهسهاڵتهکانی جێبهجێ کــردن ،یاسادانان و دادوهری ،بهرپرسانی
پایهبهرزی لهشکهری و کشوهری ،ههموویان ب ه جیاوازییهکی کهم ،درێژکردنهوهی
گهمارۆکانی ئیسایان به پێشێلکهری بهرجام لهقهڵهم دهدا و پێداگرییان لهسهر
وهاڵمــدانـهوهی لێبڕاوانهی ئهمریکا دهکــرد .راگهیهن ه رهسمییهکانی ئێران و ئهو
راگهیهنانهی سهر ب ه الیهنێکی دیاریکراون ،پهیتاپهیتا ئهو کارناسانهیان دهدواندن
ک ه رویکهردێکی بردنه ژێرپرسیارانهیان ب ه نیسبهت بهرجام ههیه .بهم پێیه جارێکی
دیک ه و ب ه تهوژمێکی ههرچی زیاترهو ه ل ه تهپڵی دژایهتی لهگهڵ ئهمریکایان دا و
ویستیان بهرای گشتی بڵێن ئهمریکا ههروا دوژمنی پل ه یهکی ئێران ه و نابێ متمانهی
پێبکرێ ،تهنانهت ئهو رهوتهی که بهرجام وهک زیانێکی گهور ه بۆ ئێران وێنا دهکهن،
دهڵێن بهرجام تهنیا قازانجێکی ک ه بۆ ئێرانی ههبووبێ ئهوهیه که ،سهلێمندرا ئهمریکا
بۆوهی نابێ متمانهی پێبکرێ .لهم بارهو ه پێویست ه ئاماژه بهم خااڵنهی خوارهو ه
بکهین:
)1ب ـهپــێــچ ـهوان ـهی گـهمــارۆکــانــی ئــورووپــا و ئهنجوومهنی ئاسایشی نـهتـهو ه
یهکگرتووهکان ک ه ههڵوهشاونهوه ،بهتایبهت ئهو گهمارۆیانهی له الیهن کۆنگرهی
ئهمریکاو ه پهسند کراون ،ههڵنهوهشاونهوه ،بهڵکوو تهنیا راگیراون یان ههڵپهسێراون.
به پێی بهرجامیش ،دوای  8ســااڵن ،ئهمریکا ههڵیاندهوهشێنێتهوه .له پرۆسهی
دانوستانهکانی ناوکیدا ،باسی گهمارۆکانی داماتۆ کــراوه ،بهاڵم ئهمریکا بهڵێنی
نهداو ه که ئهو گهمارۆیانه درێژ نهکرێنهوه .بهرجام بهشگهلێک له گهمارۆکانی داماتۆ
لهکار دهخا .بهم پێیه لهحاڵهتی جێبهجێ کردنی گهمارۆکانی داماتۆ ،دهقی بهرجام
پێشێل دهکرێ.
)2ههیئهتی چاوهدێری بهسهر بهجامدا ،که له ئێران پێکهاتووه ،دوای کۆبوونهوهی
خۆی ،رایگهیاند که ئهگهر گهمارۆکانی داماتۆ(ایسا) بکهون ه بواری جێبهجێ کردنهوه،
ئهوا دهقی بهرجام پێشێل دهکا .جهوههری راپۆرتی ئهو ههیئهته پێمان دهڵێ ک ه دهبێ
جیاوازییهک له نێوان سیاسهتی راگهیهنراو _ که مهسرهفی نێوخۆیی و ئاراستهکردنی
رای گشتیی نێوخۆیی ،بهشێک له ئامانجهکانیهتی _ و سیاسهتی کردهیی ئێران،
دابنێین و مهعلووم ه که ئێران لهم جۆر ه کاتانهدا ،عهقاڵنیتر دهجووڵێتهو ه و ب ه
سهرنجدان ب ه دۆخ و پێگهی ،نایهوێ ل ه پێشێلکردنی بهرجامدا دهستپێشخهر بێ.
وێدهچێ ئهمریکا ل ه رێگهی دیکهو ه و ب ه شێوازی دیک ه زهخت بخاته سهر ئێران،
بهاڵم ههرچۆنێک بێ ،ب ه کهموکووڕییشهوه بێ ،بهرجام جێبهجێ دهکــا .ههوڵی
ئهمریکا ئهوهی ه ک ه ئێران وهسهر تهڵه بخا و هانی بدا که ببێته پێشێلکهری بهرجام.
بۆی ه ئێران له پراتیکدا عهقاڵنیتر ل ه ئیدیعاکانی دهجووڵێتهوه.
)3بهاڵم پێداگریی ئێران لهسهر روحیهی دژایهتی لهگهڵ ئهمریکا و ئهوهی ک ه
رادهگهیهنێ ئهمریکا بهرجامی پێشێل کردووه ،نیشاندهری نیگهرانیی ئهو واڵتهی ه ل ه
سیاسهتهکانی دهوڵهتی ترامپ .یهکهم :ئێران دهیهوێ رای گشتی خۆی بۆ ههرچهشن ه
کردهوهیهکی ئهمریکا ل ه داهاتوودا ئاماد ه رابگرێ .بهم هۆیهیه ک ه ناوکی سهختی
دهسهاڵت ل ه ئێران لهگهڵ ئهم رویکهرد ه ک ه ناحهزیی روخساریی ئهمریکا کهمرهنگ
بکاتهوه ،ب ه توندی دژایهتی دهکا و وهک مهترسییهک رووبهڕووی دهبێتهوه .چونک ه
خویایه ک ه یهکهم ههنگاوی ئێران بۆ رووبهڕووبوونهو ه لهگهڵ ههر ههنگاوێکی
دژبهرانهی ئهمریکا ،رای گشتیی ئامادهکراو و ئاراستهکراوه .دووهم :ئێران دهیهوێ
ئهو پهیامه ب ه ئهمریکا بدا ک ه ئهگهر زیاتر لهوه بهڵێنیشکێنی بکا و له داهاتوودا ب ه
بهرجام پابهند نهبێ ،ئهوه ئهویش دهگهڕێتهوه بۆ دۆخی پێش بهرجام و مهجبوور
نیه یهکالیهنه بهندهکانی بهرجام جێبهجێ بکا .تا ئێره تهواوییهتی سیستم کۆک و
یهکدهنگن .بهاڵم لهم نێوانهدا تهیفی دژبهری بهرجام ل ه ئێراندا ،ل ه ههر ههنگاوێکی
لهو چهشنهی ئهمریکا ،بۆ هێرش بۆ سهر دهوڵهت و رویکردی دهوڵهت به نیسبهت
دنیای دهرهو ه کهڵک وهردهگرێ .لهم ماوهیهدا ئهوهیان به چاوی دهوڵهت دادهدایهو ه
ک ه گوتویان ه ئهمریکا بۆ متمان ه پێکردن نابێ و ئهگهر شتێک لهسهر کاغهزیش ئیمزا
بکا ،ئهوه ل ه کردهوهدا جێبهجێی ناکا.
کاکڵی قس ه ئهوهیه که ئێران ،ل ه پراتیکدا بهپارێزهو ه دهجووڵێتهو ه و ئهگهریش ب ه
درێژکردنهوهی گهمارۆکانی ئیسا دژکردهو ه نیشان بدا ئهوه پێدهچێ ئهو دژکردهوهی ه
ل ه بوارگهلی دیکهدا بێ .دژکردهوهی لێبڕاوانه له بواری ناوکیدا ،ئێران لهگهڵ ئاکامی
مهترسیدار بهرهڕوو دهکا .پێناچی عهقڵی سیاسیی ئێران ،ئهم ه نهزانێت.
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ژماره694:

رۆژنامەی

مافی مرۆڤ و پێوەندییە نێودهوڵهتییهکان
(بەشی یەکەم)

عهزیز شێخانی

مافی مــرۆڤ مێژوویەکی کۆنی هەیە و بەشێکی
دانەبڕاو لە سروشتی مرۆڤ و مێژووی مرۆڤایەتییە.
کتێبە ئایینیەکان و بەشێک لە بەڵگەنامە مێژووییەکان
بــە شــێــوازێــک بــاس لــە مافی مــرۆڤ دەکـــەن .مافی
مرۆڤ رەهەندێکی تەواو سیاسی هەیە و بە بەشێکی
دانەبڕاو لە دەسەاڵت و پێوەندییە نێودهوڵهتییهکان
دەژمێردرێ .بۆ کردنەوەی ئەو باسە دەکرێ پرسیار
بکەین ،کە مافەکانی مرۆڤ چین و یاسای نێونەتەوەیی
مافی مرۆڤ چییە؟ لێکدانەوە و ساغبوونەوە لەسەر
مافی مرۆڤ ئاسان نییە ،چونکە لە کۆی باڵوکراوە
و راگــەیــەنــدراوی الیــەن و رێــکــخــراوە نــەتــەوەیــی و
نێونەتەوەییەکاندا زیاتر باس لە تایبەتمەندییەکانی
مافەکانی مرۆڤ کراوە .بە واتایەکی دیکە ،مافەکانی
مــرۆڤ زیــاتــر شیکرانەوە و کەمتر تاریفێکی ورد
لە ســەر ئــەو باسە هەیە .دەگــوتــرێ ،کە ئــەو مافانە
بنەڕەتین و هــەر مرۆڤێک خاوەنی ئــەو مافانەیە و
لە هەناوی بوونی مرۆڤەوە سەرچاوە دەگرن ،بۆیە
قابیلی لێ ئەستاندنەوە و پێشێلکردن نین.
بــە گــوێــرەی لــێــکــدانــەوەی کۆنفڕانسی دووەمــی
مافی مرۆڤ لە ڤییەن( )١٩٩٣مافی مرۆڤ و ئازادییە
بنەڕەتییەکان مافی سروشتی هەموو مرۆڤەکانە .ئەو
مافانە جیهانین و لەگەڵ یەکتردا گرێدراون .لە جیهاندا
تێگەیشتنێکی هاوبەش و هاوتا لەسەر مافەکانی مرۆڤ
نییە .کە پرسیار دەکەی ،مافەکانی مرۆڤ لە کوێوە
هاتوون ،کەمتر وایە واڵمێکی هاوبەش بدۆزیەوە و
هەر کەسەو بە گوێرەی باوەڕ و زانیارییەکانی واڵم
دەداتــەوە .خواباوەڕەکان لەسەر ئەو قەناعەتەن ،کە
ئەو مافانە لە الیەن خوڵقێنەرەوە بە مرۆڤ دراون.
ئاتیست و ئەوانەی باوەڕیان بە دین نییە ،لە روانگەی
ئایدۆلۆژی خۆیان ئەو پرسە تەتەڵە دەکەن و خوایەک
لەو سروشتەدا نابینن .بەشێک لە بیرمەندان ،مافی
مرۆڤ بە بەرهەمی گەشەکردنی کۆمەڵگا و رێژەی
وریــابــوونــەوەی مــرۆڤ پێناسەی دەک ــەن .بەگشتی
مافی مرۆڤ پێوەندی بە سروشتی مرۆڤەوە هەیە ،کە
هەڵگری هزر و زمانە و تەتەڵەی جیهانی دەوروبەر
و خۆی دەکا .رووداوەکــان لەبیر ناکات و بوخچەی
رابردوو بە هەموو تاڵی و سوێریەکانی دەکاتەوە و بە
تەرازووی ناخ هەڵیان دەسەنگێنێ.
یاسای نێونەتەوەیی بەو رێسا و یاسایانە دەگوترێ،
کە پێوەندی نێوان دەوڵــەت و واڵتــان رێکدەخا .ئەو
یاسایە پاشخانێکی چەند سەت ساڵەی هەیە ،بەاڵم
لــە  ١٠٠ساڵی رابــــردوودا بە شێوەیەکی بەرچاو
گەشەی کردوە .یاسا نێونەتەوەییەکان لە رێکەوتنی
نێوان دەوڵەتان و هەروەها رێوشوێنە نەریتییەکان
س ــەرچ ــاوە دەگــــرن .رێــکــکــەوتــنــنــامــەکــان لــە الیــەن
دەوڵــەتــەکــان قسە و باسیان لــەســەر دەک ــرێ و لە
داڕشتەی رێکەوتننامەکان ماف و بەرپرسیارەتیی
دەوەڵەتەکان بەرامبەر بە یەکتر دیاری دەکرێن .ئەو
واڵتانەی تێکەڵ بەو رێککەوتننامانە دەبــن و دواتر
مۆری دەکەن ،دەکەونە چوارچێوەی بەرپرسیارەتی
و ئــەرکــی راپــەڕانــدن و رێــزگــرتــن لــە خــاڵ و کۆی
رێککەوتننامەکەیان دەکەوێتە سەر شان .بەگوێرەی
عورفی قبووڵکراو واڵتانی دەرەوەی رێککەوتنەکان
بەشێک نین لەو گرێبەستانە .شایانی باسە ،کە ئەو
یاسا نێودەوڵەتییانەی کە لەسەر بناخەی نەریتە
بــاوەکــان هەڵچنراون پێوەندیان بە هەڵسوکەوت و
کــردەوەی دەوڵەتەکانە و بە نووسین ئامادە و شی
نەکراونەوە.
یــاســا نــێــودهوڵ ـهت ـیی ـهکــان زۆر بـــواری جــیــاواز
دەگـــرنـــەوە ،بــــەاڵم دەوڵــەتــەکــان لــەســەر بناخەی
بەرژەوەندییەکانیان هەڵسوکەوتیان لەگەڵ دەکەن.
یاسای نێودەوڵەتیی مافی مرۆڤ بە هۆی سروشتی
سیستمی سیاسی جیهان کە خــاوەنــی دەزگایەکی
جێبەجێکار و خــاوەن ئیرادە نییە ،لە الیەن دەوڵەتە
پێشێلکەرەکانی مافی مرۆڤ گرینگی پێنادرێ .بەشێک
لە دەوڵەتەکان لەسەر بنچنێنەی سەروەری دەوڵەت
بــاوەڕیــان بە دەستێوەردان لە پرسە نێوخۆییەکان
نییە و دژایەتی لەگەڵ زۆربەی ئەو یاسا و بەڵگەنامە
نێودهوڵهتییهکان دەکەن کە پرسی مافی مرۆڤ بە
باسیکی جیهانی دەناسێنن .ژومارەیەک لە دەوڵەتەکان
لە ژێر ناوی دژایەتی کردنی سیاسەتی دەوڵەتە گەورە
و رۆژئاواییەکان لە کردەوەدا رێز لەو مافانە ناگرن.
زۆر واڵت و سەرکردەش ،لە ژێر ناوی کولتوور و
ئایین ،سەنگەر لە یاسا نێودهوڵهتییهکانی مافی مرۆڤ
دەگــرن و درێــژە بە رەوتــی سەرکوتی هاوواڵتیان
دەدەن.
چەمکی ماف کۆنە و رەگ و بنەمای ئەخالقی هەیە.
ئەو چەمکە لەگەڵ ئایین و فەلسەفەدا لێکگرێدراوە،
بەاڵم لە قۆناخ و سەردەمێکی دیاریکراودا بۆتە یاسا.

لە رێککەوتننامەی ئاشتی ویــســتــفــاڵدا( )١٦٤٨باس
لە ئازادیی مرۆڤەکان بۆ هەڵبژاردنی ئایین کراوە.
رێککەوتننامەی ڤییەن( )١٨١٥کۆیالیەتی مەحکوم و
بێزراو دەناسێنێ .چەمکی مافی مــرۆڤ لە سەدەی
هەژدەی زایینییەوە زیاتر برەو پەیدا دەکا و تێکەڵ
بە ژیان و ئیدارەی بەشێک لە دەوڵەتەکان دەبێ .لە
راگەیەندراوی سەربەخۆیی ئەمریکادا( )١٧٧٦ئاماژە
کــراوە ،کە هەموو مرۆڤەکان ئــازاد و لە بەرامبەر
یــاســادا هــاوشــانــن .لــەو س ــەردەم ــەدا مــافــی ئ ــازادی
دەربــڕیــن ،هەڵبژاردنی ئایین و پاراستنی سامان و
دارایی ئاماژەیان پێکراوە .بێجگە لەوە لە راگەیاندنی
شۆڕشی فەڕانسەدا( )١٧٨٩هاوتابوونی هاوواڵتیان و
ئازادی تاک بە گرینگ پێناسە دەکرێن .لە کۆتاییەکانی
شــەڕی یەکەمی جیهانی و دامــەزرانــدنــی کۆمەڵەی
گـــەالندا بــە کـــردەوە بایەخێکی تایبەتی بــە پرسی
مافی مرۆڤ نەدرا ،بەاڵم لە ١٩٢٦دا ئەو رێکخراوەیە
کۆیالیەتی مەحکوم کرد.
رووداوە خــوێــنــاویــیــەکــانــی س ــەردەم ــی شــەڕی
دووهــەمــی جیهانی و کۆمەڵکوژییەکانی (بــۆ وێنە
جوولەکەکانی) ئەو سەردەمە ،پرسی مافی مرۆڤی

،،

مافی مــرۆڤ تێکەڵ بە دێپلۆماسیی رۆژئاواییەکان
دەک ــا .ســەرەتــا ئەمریکا و دوات ــر بــە چــڕی واڵتانی
یەکێتی ئــورووپــا و لــە ریــزی پێشەوە دوو واڵتــی
نۆڕوێژ و هولەند لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆیان و
لە نێوخۆشدا گرینگی و بایەخی زۆریان بە پاراستنی
مافی مرۆڤ دا .شەپۆلی چوارەمی مافی مرۆڤ ،پاش
رووخــانــی دیــواری بێرلین و کۆتایی شــەڕی سارد
دەست پێدەکا و سیاسەت ،کولتوور ،هونەر ،پەروەردە
و راگەیاندن دادەپۆشێ و بە رەوتی بە کومەاڵیەتی
کردنی مافی مرۆڤ پێناسە دەکرێ .شەپۆلی پێنجەمی
مافی مرۆڤ لە سەرەتای سەدەی  ٢١دەست پێدەکا،
کە مافی مرۆڤ وەک رابردوو دەرفەتی گەشەکردن و
پەرەپێدرانی نییە و لە بەردەم سێبەری شەڕی بە ناوی
تیرۆریزم و پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی پەراوێز
دەخــرێ .لە مــاوەی ئــەو شەپۆلەدا ،کە بە شەپۆلی
نەرێنی مافی مــرۆڤ پێناسە دەکــرێ ســەدان هەزار
خەڵکی سڤیل لە شەڕ و قەیرانەکاندا کوژراون و بە
ملوێن مرۆڤ لە زێدی خۆیان پەڕیوە و ئاوارەبوون.
ئەشکەنجەی بەندییەکان بە شێوەیەکی بەرباڵو پەرەی
سەندوە و تەنانەت لە بەرەی دێموکڕاتەکانی جیهان

ئەگەرچی پرسی مافی مرۆڤ سنووری دەوڵەت و ناوچەکانی بڕیوە و
لە نووسراوە و بیرۆکەیەکی ناوچەییەوە بۆتە بەشێکی دانەبڕاو لە سیاسەتی
نێوخۆ و دەرەوەی واڵتان ،بەاڵم هێشتا سیاسەتی هێز و بەرژەوەندییەکان
پەراوێزی دەخەن

،،

کردە پێویستییەکی گرینگ و دانەبڕاو لە پێوەندییە
نێودهوڵهتییهکان .دەوڵەتە سەرکەوتووەکانی شەڕ،
رێــکــخــراوی نــەتــەوە یەکگرتووەکانیان دامــەزرانــد.
رێــکــخــراوی نــاوبــراو لــە ١٠ی دیسامبری ١٩٤٨دا
جاڕنامەی جیهانی مافی مرۆڤیان ،لە کۆڕی گشتیی
رێکخراوی نــەتــەوە یەکگرتوەکان پەسەند کــرد .لە
درێژەی کار و تێکۆشاندا کۆنوانسیۆن و گرێبەستی
تایبەت بە مافە کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئــابــووری و
کولتوورییەکان لــە ساڵی ١٩٦٦دا پەسەند کــران.
ئەو واڵتانەی ،کە پەیماننامەی ئاماژەپێکراویان مۆر
کــرد ،لە جێبەجیکردنی خاڵ و مــادەکــاندا بەرپرس
و ئەرکدار دانران .لە ماوەی پێنج دەیەی رابردوودا
زۆر رێکەوتننامە و پاشکۆی تایبەت بە پرسی مافی
مرۆڤ زیاد کراون ،کە وەک بەڵگەنامەی مافی مرۆڤ
دەژمێردرین .لەو نێوەدا دەکرێ ئاماژە بە کۆنوانسیۆنی
هەڵگرتنی پەراوێز و هەاڵواردنی رەگەزی ،نەهێشتنی
هەاڵواردن دژ بە ژنان ،مافی مندااڵن ،ئەشکەنجە ،مافی
کەمئەندامان و مافی کرێکارانی کۆچبەر و ئەندامانی
بنەماڵەکانیان بکەین .پاش ئەوەی رێژەیەکی زۆر لەو
دەوڵەتانە پشتیوانی خۆیان لە گەاڵڵەی جیهانی مافی
مرۆف کرد ،ستاتوسی مافی نێونەتەوەیی پێدرا.
پــرســی مــافــی م ــرۆڤ لــە مـــاوەی ح ــەوت دەیــەی
رابردوودا بە چەند شەپۆلێکی جیاواز لە جوڵەدا بووە.
یەکەمین شەپۆلی بە تەوژمی مافەکانی مــرۆڤ بە
دەرکردنی جاڕنامەی مافی مرۆڤی ریکخراوی نەتەوە
یەکگرتوەکان دروست دەبێ و هەتا کۆتاییەکانی ٥٠
دریژەی هەیە .شەپۆلی دووهەم لە سەرەتای ١٩٦٠دا
دەســت پێدەکا و دەوڵەتەکان و رێکخراوی نەتەوە
یەکگرتوەکان دەخاتە ژێر رکێفی خۆی و دەرفەتی
پێکهێنانی رێکخراو و کــۆڕ و کۆمەڵی ناحکوومی
دەخوڵقێنێ (بــۆ وێنە ،ئەمنێستی ئینترناشناڵ) .لە
جــەرگــەی شـــەڕی ســـارد و کێبەرکێ نــاوچــەیــی و
جیهانییەکان شەپۆلی سێهەم دەردەکەوێ ،کە پرسی

لە مەڕ پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و بەرژەوەندییە
خۆماڵیەکان مافی مــرۆڤ پێشێل دەکــرێ و ئــازادی
راگەیاندن بەرتەسک کــراوە .لە ســەردەمــی شەڕی
ســـارددا پێشێلکارییەکانی ب ــەرەی کۆمۆنیستەکان
لــەســەر بناخەی ئــایــدۆلــۆژیــی بەکۆمەڵ رۆنــرابــوو،
کەچی دوای لێدانی بورجە بازرگانییەکانی ئەمریکا
لە ٢٠٠١دا ،بەشێیک لە دەوڵەتە لیبڕاڵەکان تیکەڵ بەو
کاروانە بوون.
ئەگەرچی پرسی مافی مــرۆڤ سنووری دەوڵــەت
و ناوچەکانی بڕیوە و لە نووسراوە و بیرۆکەیەکی
ناوچەییەوە بۆتە بەشێکی دانەبڕاو لە سیاسەتی نێوخۆ
و دەرەوەی واڵتــان ،بــەاڵم هێشتا سیاسەتی هێز و
بەرژەوەندییەکان پەراوێزی دەخەن .بۆ تێپەڕاندنی ئەو
کەندوکۆسپانە ،پێویستە مافی مرۆڤ لە روانگەی تازە
و تێۆری نوێوە شەنوکەو بکرێ .لێکۆڵینەوە زانستی
و تێۆرییەکان زیاتر لە دەلالقهی سواوی کۆنەوە چاو
لە پرسی مافی مرۆڤ دەکەن و وەک کەیسی پلە دوو
و الوەکی پێناسەی دەکەن .لە ئاکامدا ئەو بابەتە لە
چەق و سەنتەری پێوەندییە نێودهوڵهتییهکان بەرەو
پەراوێز راپێچ دەکرێ .لێرەدا گرینگە کە واڵمی ئەو
پرسیارانە تــاوتــوێ بکرێن ،کە بۆچی پرسی مافی
م ــرۆڤ کــە رەهــەنــدی جیهانی هــەیــە و دەکـــرێ لە
هەموو ئایدۆلۆژیەکان بەتاڵ بکرێتەوە هێشتا لە نێو
مرۆڤەکاندا باش تەتەڵە نەکراوە؟ چ میکانیزمێک بۆ
چارەسەرکردنی پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە جیهاندا
کاریگەرە و چۆن دەکــرێ هێزی تاک و مرۆڤەکان
بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان بەگۆڕ بکرێ؟ چەندە
دەکــرێ لە ریگای رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان
هاوکاری گەالنی چەوساوە و مرۆڤە چەوسێنەرەکان
بکرێ و لە هێرش و پەالماری دەسەاڵتدارە خۆماڵی
یان داگیرکەرە دەرەکییەکان بیانپارێزن؟ دێموکراسی
و رەوتــی دێموکراتیزاسیۆن بە دوور لە رەهەندی
بااڵدەستی رۆژئــاوا و دروشــم ،چۆن زۆر دەرگــای

داخـــراو دەکــاتــەوە و مافی هــاوواڵتــیــان دەستەبەر
دەک ــا؟ لــە جیهانی ئــەمــڕۆدا دەوڵـــەت و س ــەروەری
ئەو یەکە سیاسییە وەک هەموو دیاردەکانی دیکە
لە ئاڵوگۆڕدایە و فاکتەرە ناوچەیی و جیهانییەکان
لەسەر ئەرک و بەرپرسیارەتییەکانی دەوڵەت رۆڵی
بەرچاو دەگێڕن .چاوخشاندن بە دەسەاڵتی دەوڵەت لە
ماوەی چەند سەدەی رابردوودا و هەروەها پێوەندی
نێوان هاوواڵتیان و دەوڵەت دەیسەلمینێ ،کە گەمەکە
بە قازانجی مافی مرۆڤ و پاراستنی کەڕامەتی مرۆڤ
دەشکێتەوە ،بەاڵم هێشتا زۆری ماوە.
بۆ بەهێزکردنی شەپۆلەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ
لــە بەستێنێکی بەرینتردا ،پێویستمان بە جووڵەی
بەردەوام و بەرۆژکردنەوەی ئەو باسەیە .بیرۆکەکان
بە تەنیا کاریگەر نین و پێویستە ئــەوان لە رێگای
جووڵەی خەڵک و هاوواڵتیان جێگیر و تۆکمە بکرێن.
پێویستە دەوڵــەتــەکــان و هاوواڵتییەکانیان لــەوە
تێبگەن ،کە پڕاکتیزەکرانی یاساکانی تایبەت بە مافی
مرۆڤ خزمەت بە بەرژەوەندی ئەمڕۆ و سبەینێی
مرۆڤایەتی دەکا .دژایەتیکردنی مافی مرۆڤ و ئازادییە
بنەڕەتییەکان لە ژێر ناوی پاراستنی سەروەری واڵت
و دوور راگرتنی واڵت لە دەستێوەردانی دەرەکی لە
دروشمێک زیاتر نییە .گەالنی ئــازاد و هاوواڵتیانی
خ ــاوەن مــاف ،بــە ئاسانی پشت لــە بەها نەتەوەیی
و کولتوورییەکانیان ناکەن و ئــامــادە نین خــاک و
بایەخەکانی دیکەیان هەرزانفرۆش کەن .کاتێک ناوچە
و واڵتــەکــان دەکــەونــە ســەر ئــەو رێچکەیە بێگومان
تەوژمی جیهانی ئەو چەمکانە بە کردەوە دەبیسترێ.
لە ئاکامی بە کولتووربوون و بە کۆمەاڵیەتی کردنی
دێموکراسی و مافی مرۆڤ ،رێزگرتن لە مافی مرۆڤ
و ئازادییەکانی دەبێتە بەها و نۆڕمێکی رۆژانە .ئەو
دەوڵەتانەی دەبنە پارێزەری مافی هاوواڵتیان و بە یاسا
مافی مرۆڤ دەچەسپێنن ،بە کردەوە دەبنە دەوڵەتی
خەڵکی و شەرعییەت لە هاوواڵتییەکانیان وەردەگرن.
جێگای ئاماژەپێکردنە ،کە کولتووری ئیدارە و هەروەها
نەخش و رۆڵی تاک لە کۆمەڵگا و سیاسەتدا لەسەر
نەخشەی دابەشکردنی ئەرک و مافەکان شوێندانەرە.
بە واتایەکی دیکە ،دەسەاڵتی سیاسیی دەوڵەتەکان،
یاسا و سەرکردەکانیان راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
لەگەڵ سایکۆلۆژی تاکەکانی کۆمەڵگا لێکگرێدراون و
خەڵکێکی وشیار و نەتەوەیەکی شــارەزا ریگا نادات
لە الیەن کەسانی یاساشکێن و مافپێشێلکەر ئیدارە
بکرێن.
مافی مرۆڤ پێوەندی بە دوارۆژی مرۆڤایەتی هەیە،
بۆیە بە ئاسانی پەراوێز ناکرێ .وانە مێژووییەکان
دەیسەلمێنن ،کە ئەمڕۆ و لە داهــاتــوودا دەوڵــەت و
الیەنە نادەوڵەتییەکان دەرفەتی قەاڵچۆ و سەرکوتی
مرۆڤەکانیان وەک رابـــردوو نابێ .لە ئــاکــامدا ئەو
پرسە لە چەقی بابەتەکانی تێکەڵ لەگەڵ سیاسەت و
پێوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا جێدەگرێ .ئیدارەکردنی
واڵتان و کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی پێویستی بە چاکسازی
هەیە و مرۆڤەکان زیاتر لە رابردوو لەسەر پاراستنی
مافەکانیان شــارەزا و سوورتر دەبــن .دەوڵەتەکان
لە دوارۆژدا پێویستیان بە دۆزیــنــەوەی سیغەیەکی
هاوبەشە و ناچارن زیاتر لە رابردوو هاوکاری یەکتر
بن و لە چارەسەرکردنی قەیران و کێشە ناوچەیی و
جیهانییەکان ئەو مەرجانە درەنگ یان زوو داسەپێنن.
پارێزگاری لە مافی مرۆڤ لە یەکە کۆمەاڵیەتییەکان
و لــە نێوخۆی دەوڵــەتــەکــاندا گەشە دەکــا و پەل
داوێژێتە دەرەوەی سنوورەکان .دەوڵەتەکان بە تێکڕا
بەرپرسیارەتی پاراستنی هاوواڵتییەکانیان لە بەرامبەر
کۆمەڵکوژی ،جینایەتی شەڕ ،پاکتاوی رەگەزیی و هتد.
و هەروەها تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی لەسەر شانە.
کاتێک دەوڵەتێک یان ژمارەیەک لە دەوڵەتەکان خۆیان
لەو ئەرکانە الدەدەن و مافی مرۆڤ و پێشێلکرانی
مافی هاوواڵتیان پاشگوێ دەخەن و تەنانەت خۆیان
ئەکتەری جێبەجێکەر ئــەو گــۆڕەپــانــەن ،کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی بەرپرسیارەتی هاوبەش و هەڵوێستی
یەکالکەرەوەیان نییە .لە ئاکامدا مرۆڤایەتی دەکەوێتە
بۆشاییەکی ناعاداڵنە و کوشتن و قەڵتوبڕی مرۆڤەکان
لــە زۆر نــاوچــەی ئــەو جیهانەدا دووپـــات و چەند
پات دەبێتەوە .راستییەکی حاشالێنکراوە ،کە مافی
مرۆڤ و ســەروەری دەوڵــەت هەردووکیان بوونیان
هەیە ،بەاڵم لە بەستێن و دۆخێکی ئاڵۆز و دژواردا.
چۆنیەتی بااڵناسی نێوان ئەو دوو چەمکە لە گۆڕەپانی
سیاسەتی دەوڵەتی و نێودەوڵەتیدا بەندە بە کۆمەڵێک
فاکتەر ،کە بەشێکیان پێوەندیان بە دوارۆژی سیستمی
سیاسیی جیهان ،رێــژەی چاکسازی لە رێکخراوی
نەتەوە یەکگرتوەکان ،بە کولتووربوونی دێموکراسی
و پەروەردەی مرۆڤەوە هەیە.
درێژەی هەیە
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واشینگتۆن پۆست :کارون دەمیرجیان
وهرگێڕان له ئیگلیسییهوه :کهماڵ
حهسهنپوور

ژماره694:

رۆژنامەی

روانینی دهرهکی

ئەنجومەنی نوێنەران دوو یاسای ئابلۆقە پەسەند دەکا

و پەیامی سیاسەتی دەرەوە بۆ ئێران و سووری ه دەنێرێ

ئەنجومەنی نــوێــنــەران رۆژی
پێنج شەممە بە پەسەند کردنی دوو یاسای ئابلۆقە :یەکیان
بەرامبەر بە ئێران و ئەویتر دژی سووریه ،نیشانەکانی
شێوەی سیاسەتی کاروباری دەرەوەی لە بەڕێوەبەرایەتی
نوێدا دیاری کرد.
ئەنجومەنی نوێنەران بە زۆرینەیەکی بەهێزی  ٤١٩دەنگ
بەرامبەر  ،١بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێرانی بۆ ماوەی  ١٠ساڵ
درێژ کردەوە .بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێران ،کە ئابلۆقە لەسەر
بەشی وزە ،سیستەمی بانکی ،بەشی بەرگریی و چاالکیی
مووشەکی لە خۆ دەگرێ ،قەرار بوو لە کۆتایی ئەوساڵ
کاتی بەسەر بچێ.
ئەنجومەنی نــوێــنــەران هــەروەهــا وەک هــەوڵــێــک بۆ
وەستاندنی «قەسابخانەی دژی گەلی سووریه» بڕیاری
دا کە ئابلۆقە بخاتە سەر هەر الیەنێک (ئــەوە روسی ه و
ئێران دەگرێتەوە) ،کە پشتیوانیی ئابووری ،کەلوپەل یا
سووریه بگەیەنێ.

تێکنۆلۆژیکی بە دەوڵەتی
بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما هەوڵی دابوو هەردوو بڕیارەکان
وەدوا بخات ،هەرچەند سەرکۆمار هیچ کات هەڕەشەی
بەکارهێنانی ڤێتۆی نەکردبوو و ،سەرکۆماری هەڵبژێراو،
دۆناڵد ترامپ ،هێشتا ماوە ئەو دوو بڕیارە هەڵسەنگێنێ.
بەاڵم یاساکان پەیامێکن لە الیەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە،
کە ئەو الیەنگری هەڵسوکەوتی سەختگیرانەیە لە پەیوەندی
لەگەڵ ئێران و دەسەاڵتدارە نێونەتەوەییەکانی دیکه ،کە
ـه دەکــەن کە خەڵکی مەدەنی
یارمەتی رێژیمی ســووریـ 
لە شەڕی نێوخۆی ئەو واڵتە کردۆتە ئامانج ،هەرچەند
کۆشکی سپی پێی باشتر بــوو کە درێــژە بە سیاسەتی
پێشووی خۆی بدا.

ئــامــاژەی بــەوە کــرد کــە تــرامــپ داوای گــۆڕانــکــاریــی لە
رێککەوتننامەکە دا دەکا بەاڵم بە تەواوی هەڵیناوەشێنێتەوە.
سەرکۆمار ئۆباما کە لە بــارەی ئاڵوگۆڕی دەســەاڵت
لەو دواییانەدا چاوی بە ترامپ کەوت ،رۆژی دووشەممە
گوتی کە ئەو گومانی هەیە کە ترامپ رێککەوتننامەکە
بگۆڕێ و گوتی «ئێران نموونەیەکی باشی مەودای نێوان
بانگەشەکان لــەو شــارە– تەنیا تایبەتیی سەرکۆماری
هەڵبژیراو نیە – و راستییەکانە».
ئۆباما رۆژی دووشەممە بە هاوڵنێرانی گوت« :بۆچوونی
من ئەوەیە کە کاتێک کە سەرکۆماری هەڵبژێراو دەست
بەکار دەکا و لەگەڵ هاوکارە کۆماریخوازەکانی لە کۆنگرە
ئــاڵــوگــۆڕی بــیــروڕا دەک ــا ،ئ ــەوان چــاو لــە راستییەکان
دەکــەن»« .کاتێک کە تۆ بەرپرسیاری رێكکەوتنەکەی و
پێش بە ئێران دەگری کە خاوەنی بۆمبی ناوکی بێ ،زۆرتر
وێدەچێ کە چاو لە راستییەکان بکەی».
ســەرەڕای رەخنەی حیزبی کۆماریخواز لە رێککەوتن
لەگەڵ ئێران ،کە هیچکام لە کۆماریخوازەکانی کۆنگرە
پشتیوانیان لێ نەکرد ،وێناچێ کۆماریخوازەکان بیانهەوێ
کــە تــرامــپ بەڵێنییەکەی بەرێتە ســەر و رێكکەوتنەکە
هەڵوەشێنێ .لە جیاتان ریبەرەکان دەیانهەوێ کە ترامپ لە
بارەی چۆنیەتیی زەخت خستنە سەر ئێران کارتێکەری لە
کۆنگرە وەرگرێ.
«رێگایەکی تــر ئــەوەیــە کــە ئــەو زەخــتــە لــــەدەرەوەی
رێککەوتننامەکە زیاتر بکرێ ...ئەوە رێگا بە جیهان نادا
کە بڵێن ویالیەتە یەکگرتووەکان ئــەو رێککەوتننامەی
هــەڵــوەشــانــدەوە» ،ئـــەوە وتـــەی یــەکــێــک لــە ئــەنــدامــانــی

،،

سەرۆکی کۆمیسیۆنی کاروباری دەرەوەی کۆنگرە ،ئێدوارد ر رۆیس [کۆماریخواز-
کالیفۆرنیا] گوتی :تێگەیشتنی گشتی ئەوە بوو کە ئێمە [یاسای ئابلۆقەکان] نوێ بکەینەوە
تا لە کاتی پێویستدا کەڵکیان لێ وەرگرین .رێککەوتنەکە ئەوە بوو کە ئێمە ئەو [ئابلۆقانە]
بە هەڵواسراوی بێڵینەوە و یاساکە لە جێی خۆی بێ تا لە بەڕێوەچوونیان دڵنیا بین

،،

هەرچەند کە ویالیەتە یەکگرتووەکان و الیەنەکانیتر
ســاڵــی رابــــردوو رێكکەوتن کــە وردەوردە بەشێک لە
ئابلۆقەکانی دژی ئێران لە بەرامبەر وەستاندنی بەرنامەی
نــاوکــی لــە الی ــەن ت ــاران ــەوە هــەڵــگــرن ،بـ ـهاڵم مــاوەیــەکــی
دوورودرێــژ بوو کە نوێنەرانی هەردوو ال [کۆماریخواز
و دێموکرات] مشتومڕیان بوو کە نوێکردنەوەی بڕیاری
ئابلۆقەکانی ئێران بۆ دڵنیا بــوون لە هەبوونی رێکاری
ســزادەرانــە پێویستن کــە ئــەگــەر ئــێــران لــە بەجێهێنانی
ئەرکەکانی لە رێککەوتنی ناوکی خۆی الدا ،کەڵکیان لێ
وەرگیرێت.
لەو کاتەوە ،کۆشکی سپی(ئۆباما) نیشانی داوە کە پێی
وایە کە نوێکردنەوەی بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێران پێویست
نیە ،بەو ئیدیعایە کە سەرکۆمار هەر ئێستا لە ئەگەری
هەر پێشێلکارییەک بەرامبەر بە رێککەوتنەکە ،هەروەها لە
بارەی جموڵە مووشەکییەکانی ئەو دواییانە یا خود هەر
جووڵەیەکی شەڕانگێزانە ،دەسەاڵتی هەیە کە ئابلۆقە بخاتە
سەر تاران .رێبەرانی کۆنگرە ئەو دەلیالنەیان قەبووڵ نیە.
رۆژی دووشەممە ،سەرۆکی کۆمیسیۆنی کاروباری
دەرەوەی کــۆنــگــرە ،ئــێــدوارد ر رۆیــس [کــۆمــاریــخــواز-
کالیفۆرنیا] گوتی :تێگەیشتنی گشتی ئەوە بوو کە ئێمە
[یاسای ئابلۆقەکان] نوێ بکەینەوە تا لە کاتی پێویستدا
کەڵکیان لێ وەرگرین .رێککەوتنەکە ئەوە بوو کە ئێمە ئەو
[ئابلۆقانە] بە هەڵواسراوی بێڵینەوە و یاساکە لە جێی
خۆی بێ تا لە بەڕێوەچوونیان دڵنیا بین.
نوێکردنەوەی بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێران مەرجەکانی
ناگۆڕێ ،بژاردەیەک کە چــاوەڕوان دەکرێ کاردانەوەی
لەسەر مشتومڕێ سنا هەبێ ،شوێنێک کە  ٣بژاردە لە بارەی
نوێکردنەوەی یاساکە کێبڕکێیانە .جگە لە نوێکردنەوەی
بێ ئاڵوگۆڕ ،پێشنیارێک لە الیەن سەرۆکی کۆمیسیۆنی
پەیوەندییەکانی دەرەوە سێنا باب کۆرکێر (کۆماریخواز-
تێنێسی) ئامادە کــراوە کە دەڵێ هەندێک ئابلۆقەی نوێ
لە پەیوەندی لەگەڵ تاقیکردنەوەی مووشەکی بالستیکی،
هەڕەشەی سایبێری و چاالکییەکانی سوپای پاسداران
بە یاساکەوە زیاد بکرێن .ئەویتریان لە الیەن سێناتۆر
لیندزی ئۆ گراهام (کۆماریخواز-کارۆالینای باشوور) بۆ
بەستنەوەی یاسای بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێران بە دانی
یارمەتیی  ١.٥میلیارد دۆاڵری بە ئیسرائیل .بەاڵم هەرکام
لەو دوو پێشنیارە زۆر زەحمەتە زۆرینەیەکی بەرچاو لە
سێنا ،شوێنێک کە زۆربەی دێموکراتەکان الیەنگری نوێ
کردنەوەی ئابلۆقەکان بە بێ ئاڵوگۆڕن ،دەستەبەر بکا.
دەنگدانی ئەنجومەنی نوێنەران هەروەها سیگناڵێکە بۆ
ترامپ ،کە لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردندا بەڵێنی دەدا
کە لە کاتی دەستبەکاربوونیدا رێککەوتننامەی ناوکی
هەڵدەوەشێنێتەوە و جارێکیان گوتی کە ئەوە ئەولەوییەتی
یهکمیهتی ،کاتێک کە ئەو ببێ بە سەرکۆمار .بەاڵم لەو
حــەوتــوویــەی دوای هەڵبژێرانی ،ئــەو لــەو هەڕەشەیە
پاشەکشەی کــردووە .حەوتووی رابــردوو یــاریــدەدەری
پایەبەرزی ترامپ لە کــاروبــاری دەرەوە وەلید فارێس

کۆماریخوازی کۆنگرەیە کە ئەوەشی زیاد کرد کە حیزبی
کۆماریخواز هیوادارە کە ترامپ ئابلۆقە و زەختی زیاتر
بخاتە سەر ئێران بۆ کۆنترۆڵی زیاتر لە سەر دانی پارە
بە ئێران .حیزبی کۆماریخواز گوویەتی کە نزیکەی ١.٧
میلیار دۆالر کە بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما بۆ ئێرانی نارد لە
راستیدا «باج» بوو؛ چونکە کاتەکەی لەگەڵ ئازاد کردنی
زیندانیانی [ئێرانی] ئهمریکایی کە لە تاران راگیرابوون،
یەک بوو.
کۆنگرە هــەر ئێستا چەند رێکاری بۆ زەخــت خستن ه
سەر ئێران لەو بوارانەدا پەسەند کردوون ،و ئێستا رۆژی
چوارشەممە ،لەوانەیە یەکیتر پەسەند بکا کاتێک کە دەنگ
وەردەگیرێ لەبارەی پێشگرتن بە بوئینگ بۆ ناردنی فڕۆکە
بۆ ئێران .ئۆباما هەر ئێستا بەڵێنی داوە کە بڕیارەکە ڤێتۆ
بکا.
ب ــەاڵم لەپێشدا ،یــاســادانــەرانــی کــۆنــگــرە دەنــگــیــان بە
بڕێارێکدا کە ئابلۆقە بخەنە سەر سەرکۆماری سووریه،
بەشار ئەلئەسەد و هــەر کەسێکیتر ،لەنێویاندا ئێران
و روســی ـه ،کــە پشتیوانی لــە هــەوڵــەکــانــی دەوڵــــەت بۆ
وەدەستهێنانی چەکوچۆڵ بۆ بەکارهێنانیان لە شەڕی
نێوخۆی سووریهدا بکا.
ئامانجی رێکارەکە هێنانە ئارای وەاڵمێکی نێونەتەوەیی
بــەرامــبــەر بــە کــوشــتــاری خەڵکی سیڤیله ،کــە کەسێکی
هەڵهاتوو [لــە نێو رێژیمی ئــەســەد] ه ــەزاران وێنەی لە
کوشتاری بەکۆمەڵی خەڵکی سیڤیل و ئەشکەنجەی نێو
زیندانەکان گرتووە.
بەاڵم بە تێکەڵ کردنی روسی ه لەگهڵ ئهو رێژیمانە ،کە
دەبنە ئامانجی ئابلۆقەکان ،کۆنگرە بەرهوڕووی مەترسیی
ناکۆکی لەگەڵ بەرێوەبەرایەتیی ترامپ ،کە هەڵسوکەوتێکی
دۆستانەتری بــەرامــبــەر بــە روســیـ ه هەیە و ستراتێژی
خۆتێوەرنەدان بەرامبەر بە سووریه هەیە ،دەبێ.
ترامپ هێشتا یاساکەی هەڵنەسەنگاندووە .رێبەرانی
کۆماریخوازی کۆنگرە ئەو حەوتووە دڵنیا بوون کە هەر
جیاوازییەک لە نێوان ئــەوان و سەرکۆماری هەڵبژێراو
لە بارەی هەڵسوکەوت ئەوان لە بەرامبەر روسیه ههبێ،
نابێتە هۆی هاودەنگ نەبوون لەبارەی ئەو یاسایە.
رۆژی دووشــەمــمــە رۆیــس گــوتــی« :بــەبــێ لەبەرچاو
گرتنی روانگەی خەڵک لەسەر رێژیمێک ،یان ئێمە چۆن
سووریه دەکەین ،دەبــێ ئەو کەسانەی

چاو لە مەتەڵی
کــە ئــەنــجــامــدەری تــاوانــی جەنگی لــەو قــــەوارەدا بــوون
بەرپرسیارییەکەی وەئەستۆ بگرن»« .بەبێ لەبەرچاو
گرتنی روانــگــە لــەســەر ســووریــه ،هەندێک هــاوڕایــی لە
بۆچوونەکان لە بارەی ناردنی پەیامێک لەمەڕ ئەو شێوە
هەڵسوکەوتە هەیە».
س ــەرۆک ــی ئــەنــجــومــەنــی نــوێــنــەران پــــاول د .رایـــان
(کۆماریخواز -ویسکانسێن) لە وتەیەکیدا رۆژی سێ
شەممە گوتی« :کە ئەو خۆشحاڵە کە کۆشکی سپی چیتر
پێش بەو ئابلۆقانە ،کە وەاڵمــی پێویست بە تاوانەکانی
رێژیمی ئەسەد بە دژی مرۆڤایەتین ،ناگرێ».

رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە
گرینگەکانی لە ئێراندا(بەشی سێزدهیهم)
حەسەن حاتەمی
حیزبی میللهلی ئیسالمی
ئهو حیزبه له ساڵهکانی  41 -1340بههۆی «سید کاظم بجنوردی» و هاوبیرانی لهسهر چوار ئهسڵ
دامهزرا.
یهکهم ،پێداگری لهسهر ئیسالم.
دوویهم ،کهلک وهرگرتن لهقورئان و عهقڵ.
سێیهم ،ههڵوێست ه لهسهر هاوپێوهندی میللهت ه ئیسالمییهکان لهو واڵتانهی تێدا دهژین و چوارهم ،بڕوا
ب ه شۆڕش کردن.
ئەو حیزبە شهڕی چهکداری و بردنی بۆ نێو خهڵکی ،بهدژی دهسهاڵتی پههلهوی دووههم تەبلیغ دەکرد
کە بە بڕوای ئەوان ،ئەو کردەوەیە دەتوانێ راپهڕین پێک بێنێ .ئەو رێکخراوە ،ساڵی  1344خۆی ئاشکرا
کرد .بهاڵم ههر ل ه سهرهتای دهسپێکی جموجۆڵیاندا ،ساواک ب ه دوای گرتنی کهسێک ب ه ناوی «محمد باقر
صنوبری» ،زۆربەی ئهندامهکانی دیکەشی گرتن .لهنێو ئهواندا ،جگه له بجنووردی  -که ب ه زیندانی ئەبەد
مهحکووم کرا« ،-.سید ابوالقاسم سرحدی زاده 15 -ساڵ -و محمد جواد حجتی کرمانی  10 -ساڵ»-
حوکم دران.
مانگنامهی»خلق» ئۆرگانی ئهو حیزب ه بوو .ئهستێرهیهکی  8تیشکی ،ک ه جهغزێکی سپی ل ه نێوهندی
ههبوو ،پێناسهیان بوو .یهکهمین ژمارهی «خلق» ،له یهکهمی رێبهندانی   )1965(1343و ل ه ساڵڕۆژی
شهڕی «بدر» باڵوکرایهوه .لهو ژمارهدا ،باسی سیاسهتی ئهمریکا ،هێزه نیزامی ئهمریکاییهکان ل ه ڤێتنام،
کوودێتای سیا ل ه سایگۆن -پێتهختی ڤێتنامی باشووری ئهوکاتی ،-ناڕهزایهتی ل ه یهمهن ،خهباتی خهڵک ل ه
ئهلجهزایر و ...تێدا نووسرابوو.
ئهو حیزب ه هاوتهریبی موءتهلیفەی ئیسالمیو رێکخراو ه مهزههبییهکانی دیک ه بوو .بهاڵم ئهندامهکانیان
پتر ل ه نێو قوتابییهکان ،مووچهخۆرانی دیپڵۆم ه و بێئهزموونهکان له سیاسهتدا سازمان دهدا .لهنێو
ئەندامە زیندانییەکانی ئه و حیزبهدا ،تهنیا یهک روحانی تێدا بوو ،بە ناوی»محمدجواد حجتی کرمانی».
ژمارهیهکی دیکە ل ه ئهندامهکانی ئهو حیزب ه ک ه نهگیرابوون ،پاشان گرووپێکیان بهناوی «حزب الله« پێک
هێنا ،کە چاالکی بەرفراوانی بۆ نەکرا.
له بارهی ئهو حیزبهدا ،ل ه کتێبی « 14سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایــران» ( 14سال ملمالنێی
ئیدیۆلۆژیکی شیعه ل ه ئیراندا) نووسراوه :له مانگی رهشهممهی 1340دا ،یهکهمین ههستهی حیزبی میلەلی
ئیسالمی دامهزرا .له یهکهم کۆبوونهوەیدا« ،سید کاظم بجنوردی ،هاشم آیت الله زاده ،حسن عزیزی ،محمد
مولوی ،عربشاهی و سید محمود طباطبایی قمی» ل ه ماڵه «آقا هاشم» کۆبوونهوه و «آقای بجنوردی»
ئامانجی حیزبی نووسی .دهستهی یهکهمی حیزب  -جگ ه له مولوی ،-ههموویان دیپڵۆم و سەڵت (مجرد) و
نزیکهی  20ساڵیان تهمهن بوو.
پێکهاتهی ئەو حیزبە بریتی بوو له :کۆمیتهی ناوهندی ،شهبهکهکان ،کادر ،دهسته ،واحید ،مهدرهسه،
کالس .بهو شێوهیه :ههر کالس ل ه چوار کهس و ههر کالس یهک مهدرهسه .ههر دوو مهدرهسه یهک واحید.
ههر دوو واحید ،یهک لق(شاخه) .ههر دوو شاخ ه یهک دهسته و ههر دوو دهست ه یهک گرووپ .ههردوو
گرووپ یهک کادر و ههر چەند کادر دهبوونه شهبهکهیهک.
ن
ئهو حیزب سهرهتا زۆرترین چاالکی خۆی بۆ ئامووزشی کادر لهنێو ئینسانه موئمین و سیاسییهکا 
تهرخان کرد .بۆ ئهوکار ه  16ژمارەی بهناوی»نشریه«دەرکرد .له ژمار ه 4ی «نشریه«دا ،ئیسالم و نهخشی
ئیمان ل ه تێکۆشانی خهڵک باسی لێکراوه .ههروهها له ژمار ه 12دا نووسراوە ،سهلتهنهت موخالیفی ئیسالمه.
له مهرامنامهکهشیاندا باس لهو ه کراو ه ک ه ئهو حیزب ه ههوڵدهدا ،حکوومهتیکی جیهانی ئیسالمی فدراتیڤ
دامهزرێنی.
 گووگڵ-موئتهلیفهی ئیسالمی
ئهو رێکخراو ه به ناوهکانی بـهرهی موئتهلیفهی ئیسالمی ،جهمعییهت ههیئهتهای ئیسالمی و حیزبی
موئتهلیفهی ئیسالمی چاالکی ههبوه.
ئهو رێکخراو ه ل ه ئیئتالفی  3ههیئهتی مهزههبی الیهنگری خومهینی  -ههر ل ه ماڵهکهی ئهو ،-به ناوهکانی
ههیئهتی مزگهوتی شێخ عهلی ،ههیئهتی ئیسفههانییهکان و ههیئهتی موئهید ،شکڵی گرت و له ساڵی
 ،)1963(1342دامهزرا .زۆربهی ئهندامانی «فدائیان اسالم» دوای ئیعدامی نهوابی سهفهوی -ک ه پهرش و
باڵو ببوون ،-چون ه نێو ئهو رێکخراوهیه.
موئتهلیفه پێش سەرکەوتنی راپەڕینی گەالنی بەرایی لە ئێراندا ،بەشێک لە کردەوەکانی خۆی ئەوا باس
دەکا  :لە دژایەتیی ئهنجومهنی ئهیالهتی و ویالیهتی و رێفراندۆمی شا چاالک بوه .پهیرهوی له « ماتەمینی
میللی» نهورۆزی  ،1342بهدستووری حوجەتولئیسالم خومهینی کردوه .لە سازماندانی چۆنیهتی پێکهاتنی
نارهزایهتییهکانی 15ی جۆزهردانی 1342دا ،له مهدرهسهی فهزییهی قوم و تهحریمی مهجلیسی دهورهی
21دا ،نهخشی گرینگی ههبووه .ههروهها «حسنعلی منصور»  -سهرۆک وهزیری ئهوکاتی ،-له ساڵی 1343
دا ،بهشێوهی تیرۆر کوشتوە؛ ل ه بهر ئهوهی الیهنگری ل ه الیحهی کاپیتاالسیۆن( مصونیت قضایی)  ،بۆ
ئهمریکاییهکان دهکرد .دامهزرانی «صندوقهای قرض الحسنه« و ئهنجام دانی رێوڕهسمه مهزههبییهکان
و بهشداری ل ه کۆمیتهی پێشوازی ل ه کاتی هاتنهوهی ئایەتوڵال خومهینیدا ،کردوە و پارێزگاری و ئیدار ه
کردنی شوێنی مانهوهکهی له تاران لە ئەستۆ بوە.
 سەرچاوە گووگڵ-رێکخراوی موجاهدینی خهڵقی ئێران
ئهو رێکخراو ه ب ه نهێنی له ساڵی  ،1342لهالیهن سێ خوێندکار ب ه ناوهکانی «محمد حنیف نژاد ،سعید
محسن ،علی اصغر بدیع زادگــان « دام ـهزرا .سازمانی موجاهیدین دوو ساڵ دواتر ( ،)1344به رسمی
راگهیاندرا .ئهوان پێشتر ل ه نێو رێکخراوی نێهزهتی ئازادی ئێراندا چاالک بوون .ئامانجی موجاهیدین ،خهباتی
چهکداری به دژی دهسهاڵتی پههلهوی دوویهم بوو .چونک ه ئهوان پێیان وابوو :سهرکوتی ناڕازییەکانی 15
ی جۆزهردانی  ،1342بههۆی ساواک و هێز ه نیزامی و ئەمنییەتییەکانی رێژیم ،گیران و دادگایی و زیندانی
کرانی «مهدی بازرگان ،یدالله سحابی و آیت الله طالقانی» و ههڵسوکهوتی گرتن ،ئهشکهنجه و ئازار،
زیندانی و دوورخستنهوهی تێکۆشهرانی دیکه ،شکستی تێکۆشانی ئارام و هێمنانهیهی لە ماوهی ساڵهکانی
 ، 44 – 1339بههۆی دهسهاڵتدارانی سهلتهنهتی لهنێو برا و رێژیم ئاڵوگۆڕ ههڵناگڕی و دهبێ بڕووخێ.
چاالکانی موجاهیدین بهتایبهتی الوهکانیان ،ستراتێژی خهباتی توندوتیژ(قهرآمیز) و توندبیرییان،
گرتهبهر .ههروهها ،بهرهبهر ه بهسوودوهرگرتن له تێئۆری ه شۆڕشگێڕیهکانی ئهمریکای التین ،بەتایبەتی
شێوهی «چریک شهری» و کاری نهێنی و چهکدارییان له تاکتیکدا قبووڵ کرد.
ئەوانئامانجی بنهڕهتی رێکخراوەکەیان بــەوجــۆرە پێناسە دەکــرد :دام ـهزرانــی کۆمهڵگای یهکسانی
تهوحیدی(جامعهء بی طبقهء توحیدی) ،لهرێگای ئیسالمی شۆرشگێر و مهکتهبی ،ب ـهاڵم ب ه رێبازی
ناسیونالیزمی ئێرانی -بهشێوهیهک موسهدقی ،-ئابووری جیهانی -بهشێوه مارکسیستی یا عهداڵهتخوازانه
و دژی ئیمپڕیالیستی .-
له خهرمانانی ساڵی  )1971( 1350و ل ه بهرهبهری بهرێوهبهری« ،جێژنهکانی  2500ساڵهی شاهنشاهی»دا،
 13کهس له رێبهرانی موجاهیدین گیران .پاش ئهشکهنجه و ئازارێکی زۆر  12کهسیان کوژران« .مسعود
رجوی» تهنیا کهسێک بوو کە -بههۆی تێکۆشانی بێوچانی دکتور کازمی رهجهوی برای ل ه دهرهوهی واڵت،
لهگهڵ رێکخراوه مرۆڤدۆستهکان ،-له ئیعدام رزگاری بوو .چاالکانی موجاهیدینی خەڵق ،ل ه دهرهوهی زیندان
ب ه ئهنجامدانی چهند کردەوی چهکداری ،پتر لهنێو کۆمهڵگەدا ،ناسران.
ل ه دهی ـهی 1350دا ،گوشاری بهرفراوانی ســاواک بۆ هێز ه بهرایی ه سیاسییهکان هێنرا .رێکخراوی
موجاهیدین ل ه ههلومهرجێکی دژواردا ،ب ه نهێنی تێدهکۆشا .لهوکاتیدا ژمارهیهک له «رووناکبیره مهزههبی ه
موسڵمان و روحانییهکان»ی شیع ه پشتیوانیان ل ه موجاهیدین دهکرد .کاربهدهسته ئهمنییهتییهکانی رێژیمی
محەممەد رەزا شا ،موجاهیدینیان ناو نابوو «مارکسیستهای اسالمی».
 -ویکی پێدیا-
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ژماره694:

رۆژنامەی

کۆتایی شەڕ لە وێرانەشاری حەڵەب ،کۆتایی قەیرانی سووریە نییه
رەزا محەممەدئەمینی
رۆژهەاڵتی شاری کاولکراوی حەلەب ل ه الیهن هێزەکانی بەشار
ئەسەد و سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و دەستە
و تاقمە میلیشیا شێعەکانەوە ،بە هاوکاری فڕۆکە شەڕکەرەکانی
رووسەکان ،پاش نیزیکەی چوار سااڵن ،دەستی بەسەردا گیرا و
پرۆسەی چوونەدەری خەڵکی ئاسایی و هێزە نەیارەکانی بەشار
تومڕێکی زۆر لەحاڵی جێبەجێکردن دایە .بەو
ئەسەد لە پاش مش 
حاڵەش ،بێباوەڕی الیەنەکان و رۆڵی گێرەشێوێنانەی کۆماری
ئیسالمی و ناکۆکی لەسەر خاڵەکانی رێکەوتن و چۆنیەتیی
بەکردەکردنی ،ئەو پرۆسەیەی تووشی ئەگەری سەرنەگرتن و
سەرلەنوێ سەرهەڵدانەوەی شەڕ کردووە .هەر بۆیەش فرانسوا
دالتر نوێنەری فەرانسە لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
پێشنووسی گەاڵڵەیەکی پێشکەشی ئەو رێکخراوە کــردوە تا
نەتەوەیەکگرتووەکان چاودێری دەربازبوونی ئەو دەیان هەزار
خەڵکە بکات کە لە ناوچە گەمارودراوەکاندا لە چاوەڕوانی و
ترس و دڵەراوکێدا ماونەتەوە.
شەڕی حەڵەب چ کۆتایی بێ یان چ دەست پێ بکاتەوە ،شەڕ
لەو واڵتە کۆتایی نایە و بە لەبەرچاو گرتنی رێژە و توانایی
نیزامی و ئەو پانتاییە زۆرەی دەستە و تاقمە شەڕکەرەکان لە
دەستیان دایە ،هیچکامیان ناتوانن ،بە هاسانی و بەبێ یارمەتی
دەرەکی سەرکەوتن بە دەست بێنن .وەک سەرەڕای پشتیوانی
هەمەالیهنەی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی ،هەتا رووسەکان
نههاتنە کایەکەوە ،هێزەکانی بەشار ئەسەد لە پاشەکشێدا بوون
و قسە لە الدانی لە نێو کۆڕ و کۆمەڵە جیهانییهکاندا لە ئارادا
بوو ،بەاڵم دواتر بارودۆخەکە گۆڕا و ئەوەی ئێستا دەیبینین
هاتە کایەوە .بەو حاڵەش لە ئەگەری درێژە کێشانی ئەو شەڕە

،،

تێکشکاندنی داعش و بەری نووسرە و گەڕاندنەوەی ئاسایش و
سەقامگیری بۆ ناوچەکە ،یان بە پێچەوانە ،لە بازنەی کێبەرکێی
نێوانیاندا ئەو گێژاو و قەیرانە بە ئاقارێکی مەترسیدارتر بەرن
و تەنانەت ئاسایش و ئەمنییهتی جیهانیش لە مەترسی تێداچوون
باوێژن.
ئەوەی راستی بێ و دیارە و هەموو الیەک بە ئهمریکاشەوە
ناچارن بیسەلمێنن ،رۆڵــی سەرەکیی رووسیەیە لەو بەینەدا.
ئەو زلهێزە لەخەو رابووە ،کە سەودای سەردەمی سۆڤییەتی
پێشووی لەسەر دایــە و بــاش دەزان ــێ ،وەک چــۆن توانی بە
دەستێوەردانی راستەوخۆی هێزەکانی ،بااڵنسی هێز بە قازانجی
ئەسەد و کۆماری ئیسالمیی ئێران بگۆرێ ،ئاواش دەزانی کە
دەتوانێ بە هاوکاریی ئهمریکا و هاوپەیمانەکانی و بەتایبەت
تورکیە ،ئەو شەڕ و ئاژاوەیە لە رێڕەوی بەرەو کۆتاییدا بەروە
پێش بــەرێ .هەر بۆیەشە کە دیتمان و بیستمان کە پۆتین لە
سەردانەکەیدا بۆ واڵتی ژاپۆن باسی لەوە کرد کە لەگەڵ تورکیە
نــەک هــەر لەسەر شــەڕی حەلەب و چــوونــەدەرەوەی خەڵکی
ئاسایی و هێزەکانی ئۆپۆزێسیۆن ،بەلکوو لەسەر ئاگربەس و
راگرتنی شەڕ لە سەرانسەری سووریەدا رێککەوتوون.
رووســەکــان کــە بــە ت ــەواوی هێژمۆنییان بــەســەر رێژیمی
بەشار ئەسەددا هەیە لە الیــەک و لە الیەکی دیکەش تورکیە
کە بەشێکی لە رۆژاوای کوردستان و سووریەی لەژێر دەست
دایــە و ســەرەداوی ئەرتەشی بەناو ئــازادی سووریە و چەند
دەستە و تاقمی عەڕبی سووننە و تورکەمانی لە دەست دایە،
لە ماوەی چەند مانگی رابــردوودا پێوەندییەکانیان ،سەرەڕای
گرژییەکانی دوای خستنە خ ــوارەوەی فڕۆکە رووسییەکە،
گـــەرم و گـــووڕ کـ ــردوە و بــەتــەمــان کــێــشــەی ســووریــە بــەو
شێوەیەی کە مەبەستیانە چارەسەر بکەن .رووسەکان و تورکیە
دەیانهەوێ و دەتوانن ســەرەڕای پێناخۆش بوونی کۆماری
ئیسالمی ،زەخــت لە دووالیەنی ناوبراو واتــە رێژیمی ئەسەد

شەڕی حەڵەب چ کۆتایی بێ یان چ دەست پێ بکاتەوە ،شەڕ لەو واڵتە کۆتایی
نایە و بە لەبەرچاو گرتنی رێژە و توانایی نیزامی و ئەو پانتا ییە زۆرەی دەستە و
تاقمە شەڕکەرەکان لە دەستیان دایە ،هیچکامیان ناتوانن بە هاسانی و بەبێ یارمەتی
دەرەکی ,سەرکەوتن بە دەست بێنن

،،

بە میلیۆنان کەسی دیکە دەکوژرێن و ئاوارە دەبن و تراژێدییای
گەورەتری لێدەکەوێتەوە کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی تاقەتی هەزم
و هەڵگرتنی ئەو بارگراناییەی نامێنێ.
ئێستا ئیدی باس لە رووخاندنی بەشار ئەسەد لەو قۆناغەدا
ناکرێ و هەموو الیەک بە ئهمریکا و فەرانسە و تورکیەشەوە
ســـەرەرای مەحکووم کــردنــی ســووریــە و کــۆمــاری ئیسالمی
و رووســەکــان بە ئەنجامدانی جینایەتی دژ بە مرۆڤایەتی لە
ســووریــە و بەتایبەت لە شــەڕی حــەلــەب ،هاتوونە ســەر ئەو
قەناعهتە کە دەبــێ جــارێ هەرچۆنێک بێ پیش بــەو شــەڕ و
کوشتار و کاولکارییە بگرن .شەڕێک کە هەتا ئێستا نیزیکەی نێو
میلیۆن کوژراو و زۆر زیاتر لەوە بریندار و دە میلیۆن ئاوارە و
لێقەوماوی لێکەوتۆتەوە.
بەاڵم ئەو قەیران و شەڕە بەرەو کوێ دەڕوات و چۆن کۆتایی
پێدێ!؟ ئەوە پرسیارێکە کە هەرکام لە الیەنەکان لە روانگە و
سۆنگەی خویەوە وهاڵمی بۆی هەیە .بەالم ئەوەی حاشاهەڵنەگرە
ئەوەیە کە یەکەم :ئەگەر بڵێسەی ئەو شەڕە لە نێوخۆی سووریە
و بە دەستی هێزە نێوخۆییە نەیارەکان هەاڵیسا ،ئەوا لەسەر
دەستی ئــەواندا خامۆش نابێتەوە .دووهــەم :هێزە دەرەکییە
ناوچەییەکان ،بەتایبەت ،کۆماری ئیسالمی و تورکیە کە رۆڵگێری
سەرەکی بوون لە تەشەنەسەندنی ئەو شەڕە و هەرکامیان بۆ
پشتیوانی لە الیەنێکی ئەو تراژێدییە ئینسانییه ،چاالکانە و
بە هێزەوە لە کایەکەدا بوون ،دەتوانن رۆڵی بەرچاویان هەبێ
لە کپ کردنەوەی ئەو شــەڕەدا .سێهەم :ئهمریکا و یەکیەتیی
ئورووپا لە الیەک و لە الیەکی دیکەش رووسیەیە کە دەتوانن
رۆڵی سەرەکییان هەبێ لە دامرکاندنەوەی شەڕی سووریە و

و ئۆپۆزێسیۆنی سووریە بکەن هەتا پرۆسەی وتووێژەکان
دەسپێبکەنەوە .دیارە بەلەبەرچاوگرتنی بااڵنسی هێزەکان و ئەو
راستییە کە هەمووالیەک تێگەیشتوون کە یەکتریان بۆ لەنێو
ناچێ و ئەو قەیرانی مرۆییە کە بەرۆکی جیهانی گرتوە دەبێ
بە شێوەیەک کۆتایی بێ؛ هەوڵێکی لەم چەشتە لەگەڵ دژایەتیی
بەکردەوەی هیچ هێز و الیەنێکی دەرەکی بەرەوڕوو نابێ و لە
نێوخۆش ،النیکەم شەڕ رادەگیرێ و ئەو کات الیەنە دەرەکی
و نێوخۆییەکان زۆرتــر لەسەر لەنێو بردنی داعــش و بەرەی
نووسرە تەرکیز دەکەن.
بــەاڵم پرسیار ئەوەیە کە بۆ رووسیە ئەو پرۆژەیەی هەتا
ئێستا رانەگەیاندووە و لەگەل شەریکە تازەکەی واتە تورکیە
نەیخستۆتە بواری جێبەجێ کردنەوە؟!
بێگومان رووسیە چاوەڕوانی کۆتایی هاتنی شەڕی حەلەب
و سەرکەوتنی هێزەکانی بەشار ئەسەد بوو .ئەوەی راستی بێ
گرینگیی گرتنەوەی رۆژهەاڵتی حەلەب بۆ رووسەکان کەمتر
لە گرینگیی گرتنەوەی ئەو بەشە لەو شارە بۆ بەشار ئەسەد
و دەمڕاستەکانی کۆماری ئیسالمی نییه کە لەو چەند رۆژەدا
بـــەردەوام پیرۆزبایی لە یەکتر دەک ــەن .نابێ لەبیرمان بچێ
سەرەڕای ئەوەی جارێ ئەو لێکدان و پێکدادانە لەو واڵتە زۆری
بە بــەرەوە مــاوە ،بەاڵم سەرکەوتن لەو شــەڕەدا ،سەرکەوتنی
رووسەکان بوو ،نەک هەر بەسەر نەیارانی ئەسەددا ،بەڵکوو
سەرکەوتنی سیاسی و ناوچەییەکی بەهێز بوو بەسەر ئهمریکا
و هاوپەیمانە ئورووپاییەکانیدا.
ی
جگە لـــەوەش رووســەکــان هـــەروەک بـــاراک ئۆباما باس 
لێوەکردوە ،دەستیان هەبووە لە هەککردن و باڵو کردنەوەی

ئیمەیلەکانی هیالری کلینتۆن ،بەربژێری دێمۆکراتەکان لە
هەڵبژاردنەکانی ئەو دوایــەی ئهمریکادا و بەم جۆرە جێگە و
پێگەی دێمۆکراتەکانیان لەو هەڵبژاردنەدا الواز کرد .تەنانەت
دەنگۆی ئەوەش هەبوو کە بە قازانجی دۆناڵد ترامپ دستیان لە
گۆڕینی دەنگی دەنگدەراندا هەبووبێ؛ هەر بۆیەش زۆر روون
و ئاشکرایە بۆ پشتگیری لە ترامپ کە بە دۆستی رووسەکان
و پۆتین دەژمــێــردرێ ،رووسەکان ئامادە نەبن لە سەردەمی
دەسەاڵتداری دێمۆکراتەکاندا ،کێشەی سووریە و ئەو شەڕە
ماڵوێرانکەرە بە شەریکایەتی دێمۆکراتەکان چارەسەر بکەن.
رەنگە ئەگەر باڕاک ئۆباما و دێموکراتەکان رێککەوتنی ناوکی
لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران بە گەورەترین دەسکەوتی
سیاسەتی دەرەوەی خــۆیــان دابنێن ،گــومــان ل ــەوەدا نییه لە
سووریەدا سیاسەتێکی ئەکتیڤ و یەکالکەرەوەیان نەبووە و
تووشی رخنەی زۆری دەرەکــی و نێوخۆیی بــوون .بەتایبەت
کــە بــیــروڕای گشتیی جیهان و هــەمــوو والتــانــی یەکیەتیی
ئورووپا و کۆماریخوازەکان لە ئهمریکادا دەزانــن ،ئەگەر لە
ساڵی  ٢٠١٣کە رێژیمی بەشار ئەسەد لە شارۆچکەی غوتە لە
دەورووبەری دەمێشق چەکی شیمیایی بەکار هینا ،باراک ئۆباما
و دێمۆکراتەکان بە رەزامەندی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان
بەگژ بەشار و رێژیمەکەیدا چووبانەوە ،ئەو هەمووە کاولکاری
و کوژران و ماڵوێرانی لێ نەدەکەوتەوە و کێشەکە بەئاقارێکی
دیکەدا دەرۆیشت و ئهمریکا وەک یەکەم زلهێز لە جیهاندا رۆڵی
خۆی دەگێڕا و رووسەکانیش دژایەتیی دەستێوەردانی ئەوانیان
لەو کاتدا نەدەکرد.
بــەالم لــە ئــەگــەری سەرکەوتنی سێناریۆی رووســەکــان و
سەرکەوتنیان لە راگرتنی شەڕ لە نێوان ئەسەد و هێزەکانی
ئۆپۆزیسیۆندا ،هەنگاوەکانی دوای ــی چ دەبــن و داهــاتــووی
سووریە چۆن دەبێ؟!
ێ گۆمان پێشبینی کردنی رووداوەکانی سووریە سەختە و
ب
بەستراوەتەوە بە هەڵوێست و نەقشەرێگای زلهێزە جیهانییهکان
و لە سەرووی هەموویانەوە رووسیە و ئهمریکا و کاریگەریی
هێزە ناوچەییەکانی وەک تورکیە و کۆماری ئیسالمی و لە
کۆتاییدا هێزە نێوخۆییە دژبەرەکان و خەڵکی وەزاڵەهاتووی
ئەو واڵتە.
لە پێوەندی لەگەڵ رووسەکانیشدا دیارە ئەو واڵتە بە درێژایی
مێژووی هاوچەرخ نیشانی داوە لە دۆستایەتیدا زۆر پێداگر
نییه و ئەوەی بۆی گرینگە ،بەرژەوەندییەکانی خۆیەتی و لەگەڵ
هەموو دەوڵەت و الیەنێک ئامادەی ساتوسەودایە .هەر بۆیەش
هیچ بەدوور نییه ئەو زلهێزە لەگەڵ ئهمریکای دوای ئۆباما لەسەر
هەموو ناکۆکییەکانی لەپێوەندی لەگەڵ شەڕی سووریەدا ،بەبێ
لەبەرچاوگرتنی بەڵێنییهکانی بە ئەسەد و کۆماری ئیسالمی
رێک بکەوێ .جگە لەوەش تێچووی ئەو شەڕە بۆ رووسەکان
کەم نییه و ئەوان باش دەزانن لە کاتێکدا گەمارۆی ئابووریی
ئهمریکا و یەکیەتیی ئورووپایان لەسەرە ،درێژەکێشانی ئەو
شەڕە لە الیەک زیانی زۆر بە ئابووریی ئەو واڵتە دەگەیهنێ
و ناڕەزایەتیی نێوخۆیی لێدەکەوێتەوە و لە الیەکی دیکەش،
بەتایبەت بە لەبەرچاو گرتنی دەیان نموونە لە کوشتاری خەڵکی
بێتاوان ،بە ژن و مندااڵنەوە لە الیەن فرۆکە شەڕکەرەکانی
رووس ـییــەوە  ،کۆمەڵگای جیهانی ســزای ئابووریی زیاتری
بەسەردا بسەپێنن.
هــەر دوو رێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی و تورکیەش ئەگەر
لەسەر هەموو خاڵەکان ناکۆک بن ،لەسەر پاراستنی یەکپارچەیی
ســووریــەدا یــەک هەڵوێستن .دیــارە تورکیە کە هاوسنووری
سووریەیە و ئێستا هێزەکانی لە نێو رۆژاوای کوردستاندا
مۆ ڵ داوە ،زۆری پێخۆشە مانەوەی هێزەکانی لەو بەشە لە
کوردستاندا وەک ئەمری واقع لێبکات و بە بیانووی پاراستنی
سنوورەکانی و هەروەها کەمینەی تورکەمانەکان ،بۆ ماوەیەکیش
بێ ،دەست بەسەر ئەو ناوچانەدا بگرێ و هەر چۆنێک بێ نەهێڵێ
ئاواتی لەمێژینە کوردەکان بۆ لکاندنەوەی ناوچەی ئەفرین بە
کۆبانی سەرکەوێ.
بەو حاڵەش ئەوەی دیار و ئاشکرایە ،سووریە لە هەر حاڵتێکدا
ناگەرێتەوە دۆخی پێش شەڕ و کوشتاری ئەو چەند ساڵە و
رەنگە تەنانەت رێژیمەکانی کۆماری ئیسالمی و تورکیەش
ناچار بن ئەو راستییە قەبووڵ بکەن .دەریایەک خوێن لە نێوان
کەمینەی عەلەوییەکان کە دەسەاڵتیان بە دەستەوە بووە و تەنیا
نیزیکەی  ١٣لە سەدی خەڵکی ئەو واڵتە پێکدێنن لەگەڵ عەرەبی
سووننە خوڵقاوە و ئاشت کردنەوەیەکی هەنووکەیی و لەپاش
کۆتایی شەڕ زۆر دەگمەن و بەدوورە.
هەروەها لە رۆژاوای کوردستانیش ،سەرەڕای ناکۆکی نێوان
حیزب و رێکخراوە کوردییەکانی ئەو بەشە لە کوردستان ،کورد
فاکتەرێکی گرینگە و بۆ بەربەرەکانی لە مان و بوونی خۆی
گەلێک قوربانی داوە؛ دەسکەوت و هێزی هەیە و چەند ساڵە
دەسەاڵتی بەسەر خاکی خۆیدا کردۆتە ئەمری واقع و تەنانەت
لە هاوکێشەی سووریەدا لە الیەن ئهمریکا و واڵتانی رۆژئاوایی
پشتیوانی لێدەکرێ .هەربۆیەش کوردەکانیش لە بااڵنسی هێزدا
دەتوانن رۆلگێر بن .بوونی سووریەی یەکگرتوو بە شێوەی
پێشوو لــە داهــاتــووی رۆژهــەاڵتــی نــێــوەراســت و لــە ئەگەری
بەکردەوە بوونی هەر چەشنە پالن و نەقشە رێگایەکدا مهحاڵە
و سەردەمی دەوڵتی یەکانگیر لەو پانتا جوغرافیاییە بەسەر
چووە .رەنگە بەشار ئەسەد لە داهاتووی سووریەدا رۆڵگێر بێ،
بەاڵم بێ گومان لە رۆژئاوای سووریە کە عەلهوییەکان زۆرینەن
دەتوانێ رۆڵی هەبێ.
بێ شک ئەوەی چاورڕوان دەکرێ لەگەڵ ئەوەی لە سووریە،
لە داهاتوودا روو دەدات رەنگە لەسەدا سەد یەک نابێ ،بەاڵم
ئەوەی گومانی تێدا نییه ئەو ئاڵوگۆڕانەیە کە نەک سووریە ،بگرە
ئەو واڵتانە دەگرێتەوە کە کوردستانیان بەسەردا دابەش بووە.

سهرنج

«یەكگرتن» و
گەمەكانی پشتی!
خالید محهممهدزاده

ئـــەو بـــاس و خــواســانــەی
ناوەناوە سەبارەت بە پرسی
«یەكگرتن» لەنێو بلوكبەندی
حیزبە سیاسییەكان دەبینری،
هێندەی هەوڵێكە بو لێكترازانی
زیاتر و لێدان لە بەرامبەر،
هێندە هەوڵێك نیە بو یەكگرتن!
گەشتێكی خێرا بە نێو توڕە
كــۆمــەاڵیــەتـییــەكــان و رامــان
لە هەڵسوكەوتی خوازیارانی
ب ــەن ــاو یــەكــگــرتــنــەوە پێمان
دەڵـــــێ چــــۆن لـــەژێـــر نـــاوی
«یــەكــگــرتــنــەوە» ،پــەالمــاری
ك و هــەمــوو
هــەمــوو دەنــگــێ ـ 
جیاوازییەك و هەموو رەخنە
و رایـــەك دەدرێ تــا ئاستی
ســڕیــنــەوەی هەندێك الیەنی
سیاسی!
خوازیارانی «یەكگرتنەوە»
هــەنــدێــك جــاریــش تــا ئاستی
كـــومـــێـــدی بــــــوون دەرۆن
بەوەی كە بە پاتەك لێدان لە
بەرامبەر و ،هەڵخەڵهتانی چەن
كەسێك بو الی خویان ،جاڕی
یەكگرتنەوە لێدەدەن و چەند
نمایشێكی تەلەفزیۆنیشی بۆ
رێــكــدەخــەن و هــەوڵ دەدەن
ئـــەم دەس ــت ــب ــردن و پــاتــەك
لێدانە وەك یەكگرتنەوە بە
خەڵكی بفرۆشنەوە ،نمایشێكی
تەلەفزیۆنی گاڵتەجاڕانە كە
زیاتر كار لەسەر سوككردنی
هــــەڵــــگــــەراوەكــــان دەكـــــا تا
یــەكــگــرتــن .ئــــەوەی لــە پشت
ئــەم ژێــســت گرتنە بــە نــاوی
ێ هەمان
یەكگرتنەوە دەبینر 
هــەوڵــی ئینشعابە ،هەوڵێك
كـــە جـــــاری یـــەكـــەم تــێــیدا
سەركەوتوو نەبوون لەسەر
پانكردنەوەی رەخنەگران و
ناڕازیان و ئەوجار بە ناوی
یەكگرتنەوە دەیانەوە ئاداریان
بە سەر پادارەوە نەمێنێ!
بـــــە پــــێــــچــــەوانــــەی ئـــەو
تێگەیشتنە باوەی لە یەكگرتن
هەیە ،یەكگرتن ،سڕینەوەی
جیاوازییەكان نیە ،هێندەی
كۆكردنەوەی جیاوازییەكان و
داڕشتنی فۆرمێكی هاوبەشی
دێموكراتیكە بو پێكەوەبوون،
كــە م ــاف و ئــەركــی هــەمــوو
الیەك تێیدا پارێزراو بێت و
هەموو لە زەرفێكی هاوبەشدا
بتوانن تەعبیر لە خویان بكەن
و رووبـــــەڕووی هــــەاڵواردن
نەبنەوە.
بـــــــە تــــەعــــبــــیــــرێــــكــ ـیتــــر
یەكگرتن تەنیا كوكردنەوی
پرشوباڵوییەكان نیە ،هیندەی
هەڵدانی چەترێكی هاوبەشە
بـــو پـــرشوبـــاویـــیـــەكـــان و
ئاراستەكردنێكی هاوبەشی
دێموكراتیكە بۆ هەمووان بە
جۆرێك كە هەمووان خویانی
تێدا ببیننەوە.
لــەگــەل ئــــەوەش یەكگرتن
تــــەنــــیــــا كــــــوكــــــردنــــــەوەی
ئـــاســـەوارەكـــانـــی ئینشعاب
و لــێــکــتــرازان نــیــە هــیــنــدەی
كــاركــردنــە بــو بــودنــیــادنــانــی
داهـــاتـــووی هــاوبــەش كــە لە
ئیستادا نابینرێ ،ئەو كاتەش
دەتـــوانـــیـــن بـــە وێــســتــگــەی
یەكگرتن بگەین كــە كوتایی
بەم ژاوەژاوە و دیماگۆجییە
بە ناوی یەكگرتنەوە بیت.
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ژماره694:

ئهدهبی

دڵدارهکهم
دڵدارهکهم

دهستهکانت بێنهتا ژیانم بهردهوام بێ

تۆم دۆزییهوهئهی دڵدار لهنیو زهردهخهنهی

تهواوی ئهو رۆژانهی دادێ

چونک ه بهر لهوهی تۆ بێیه نێو ژیانم

ئازیزم ،گهلێک ژیابووی لهنێو خۆزگه

و خهونهکانم.

دواتر باراندایکرد

لهسهر شووشهی پهنجهرهی ههڵماوی،

ناوی تۆم تۆمارکرد.

بۆیه،

ش ـهوی ساماڵی پڕ ئهستێره ،ژوورهکهمانی

داگرت

منیش ههروا دهستهکانی تۆم راگرت.

ئیتر ژیان بۆ ههمیشه بووه خاوهنی باوهڕ و

ئاسمان

قژهکانیشت چهشنی شهو ،رهشی قهتران
لهدهمیشتدا بههارێکی کامڵ وهک

ههناسهیهکی قووڵ جێیگرت.

ههموو شتێ لهو جیهانه دهیتوانی بوونی بێ

دڵدارهکهم!

کاتێ زهردهخهنهت بۆ من بێ

لهکهمترین ساتێ لهگهڵ تۆدا

دهتوانێ ژیانی منیش تهواو کامڵ بێ.

ئازیزهکهم تۆ به خۆبهخشینتئاشنابووی

 ب ه تهواوی خۆت بهخشی و

ل ه پشکی خۆت بێپهروا بووی

ئهگهر خۆبهخشینیشت تهواو بوو،
تهنیا بهدڵڕفێنییهوه مابووی.

رۆژێک چاومان بهیهکتر دهکهوێتهو ه
ئهو کاته خاوهنییهتی گشت شهو و
گۆرانییهکان بۆ ئێم ه دهگهڕێتهو ه

حهز م دهکرد ،بهدهنگی بهرز بانگت بکهم:
خۆشهویستم!

ب ه ههموو هێزمهوه.

ئهوهنده بهرز بیڵێمهو ه

ک ه هیچ خهونێک ،خهونووچکه نهیباتهو ه
هیچ هیوایهک ،مهرگ ئاوڕی لێنهداتهوه

 بهڵێ ،خۆشهویستم ،بهر لهوهی شاد بم
بهدیدارت

من چاوهڕوانی تۆ بووم ،ههمیشهچاوهڕوانت

کاتێک یهکهمجار ههڤدوومان بینی،
لهبیرته؟

دهستهکانت بهوپهڕی نیانی بۆ من رادا

وهک ئهوهی منت سااڵنێک ناسیبێ،

تۆ بووی گۆمانت الدا

منت دهناسی ،چونکه بهرلهوهی بێی ه نێو ژیانم
سااڵنێک ژیابووی لهنێو خهونهکانم،
لهخهیاڵدا

رۆژنامەی

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر عەلی باڵەکی

ئازیزهکهم ،من شتێک زۆر زیاتر له ئهوین
دهینداری تۆم

من گۆرانی ،هیوا و ئهسرین قهرزداری تۆم

گهرهکم بوو نــاوت بێنم و هــاوار بکهم ،ئهی

خۆشهویست!

بهههموو هێزمهوه

وهستاکارانی سهر داربهندهکانیش بیبیسنهو ه

تا دۆستایهتی خۆر بکهن

خهڵووزوانانی گهمی ،ئهوانیش پێیبزانن

گشت گوڵهباخهکان پشوویان نوێ بکهنهو ه

بههار بیبیسێ و خێراتر وهڕێکهوێ

منااڵن گوێیان لێبێ و لهتاریکی نهترسێن
و قامیشهکان بۆ رۆخهکان بیڵێنهوهو

سێگۆشهکانیش به گوێی پهرژینی باخی

دادهنهوه...

ئهوهند ه بههێز هاواربکهن

ک ه هیچ خهونێک ،خهونووچکهن هیباتهوهو
هیچ ئاواتێک مهرگ نهیقۆزێتهوه

 زهمــان گوێی لێبێ و دهســت ل ه یهخهی تۆ

بکاتهوه،

خۆشهویستم،

 ....لهنێو خۆشهویستیماندا چڵهدارێک

پاسارییهک و

ئامێرێکی فیسارمۆنی رهنگدهداتهوه.
رۆژباش دراوسێیهکان

سهیری هۆوهی بکهن ،ئهوهتا...

خۆشهویستهکهم لهو گۆشهیه

سهیرکهن وهک بههار بهڕێوهی ه

سهیرکهن ئهو گهنجه جوامێران ه

کهبهشهنه چاویان له ئێمهی ه

کیژۆڵهکان ،ئهوانیش ل ه پشت سهریانن

دهسکهنهی گزینگی خۆریان پیشهیه

 ببینن ،چۆن گشتیان دهڕواننه ئێمهو
چاوبڕکێیان ههگبهیه.

رۆژ باش

رۆژ باش ههر ههموو خوشک و برایانی
لێرهو لهوێ

وهرن دڵدارهکهم بهئێوهبناسێنم
پێم بڵێن ،جوانهیان نا؟

ئا خوشک و برایان!

ئهوم وهک ژیان و گۆرانی خۆشدهوێ.
لهوهش تێپهڕی

رۆژ باش ئاسمان ،رۆژ باش خۆر ،رۆژ باش

بههار،

وهرن دڵدارهکهم بهئێوه بناسێنم
رۆژ باش بهختهوهری.

تاسۆس لیڤادیتیس
و :عهلی فهتحی

هەیاس کاردۆ
« ...ئهوان لهسهر دوندی شاخی جێگیر ببوون و شاهۆ
خهریکی نووسینی راپۆرتی ئهو شهڕه بوو .بریندارهکان
لهپهنا بــهردان درێــژ ببوون .دایکی عهلی لهنێو ئاوایی
خهریکی دروست کردنی شیربرینج بوو ...شاهۆ خهریکی
نووسینی راپۆرتهکهی بوو و نووسی :دوو شههید و سێ
بریندار .که گهیشت ه سهر وشهی شههید ،سهری ههڵبڕی
و چاوێکی ل ه عهلی کرد .تهماشای کرد عهلی تهواو بووه.
زۆر ناڕهحهت بوو .تاوێک راما و دوای ه نووسراوهکهی
پێشێی خهت کێشا و نووسی :سێ شههید و دوو بریندار.
کهماڵی سهیداوایه ،ک ه به کهماڵهگێڕ بهناوبانگ بوو و
پێشتر له شهڕی ئاوایی سهیدئاوا ،بهتاقیتهنیا پێشی ب ه
ستوونێکی ئهڕتهشی گرتبوو ،به برینهکهی زۆر ناڕهحهت
بوو و ئهویش لهوالی درێژ ببوو و ههر چاوی ل ه شاهۆ
دهکرد .دوای ه وهدهنگ هات و بانگی شاهۆی کرد و گوتی:
کاک شاهۆ ،کاک شاهۆ.
 دهڵێی چی کهماڵ گیان تۆ خودا چهلێ پهلهی مهک ه و راپۆرتی عهمهلیاتهکهیمهنووسه.
 بۆ؟ با ببێت ه چوار شههید و ئهمنیش بنووسه جا بهڕێیبکه...
زۆری پێ نەچوو شاهۆ یەکی دیکەشی بە شەهیدەکان
زیاد کرد» (رۆمانی بەزم و رەزمی شاخ).
کوڕ یان کچ فهرق ناکا ،ههرک ه لیباسی پێشمهرگایهتی
پۆشی و ناوی پێشمهرگهی کهوته سهر ،گۆڕانێکی قووڵی
به دهروونیدا دێ .کهس نازانێ هێزی وهگهڕخهری ئهو
گۆڕان ه له کوێڕای ه و چۆن ساز دهبێ .ههر ئهوهند ه دیار ه
ئهو ئینسان ه دهبێت ه شتێکی دیکه و سهرتاپای وجوودی
بۆ خزمهت به ئامانجێک سهرف دهکا ک ه رهنگ ه بۆخۆی
هیچی لهبهرههمهکهی وهبهر نهکهوێ .بوون ب ه پێشمهرگ ه
رهنگ ه بۆ زۆر کهس هاسانبێ ،بهاڵم پێشمهرگ ه مانهوه و
پێشمهرگان ه ژیان ،کاری ههموو کهس نیه.
« ...ئهی تهتهری هاوڕێی ئاو!
هاوڕێی سێبهر ،هاوڕێی ههتاو!
تۆ ههموومانی و یهکێکی
تۆ یهکێکی و ههموومانی،
تۆ ئهو کهسهی من بزانم
وهک ههر به پێوه ژیاوی
(شێرکۆ بێکهس)
ئهبێ ههر به پێوهش بمری».
ههر بۆیهش ه پێشمهرگ ه هێمای ش ـهڕهف و شانازیی
گهله .د ه لێیگهڕێن با ئهو ناوه ههر بهنهمری وهمێنێ.
*****
بهنداو(سهد)ی مههاباد ئهگهر خێری بۆ شار و ناوچهک ه
پێوه بــووه ،هێندێک گوندی جوانی ئهو دهوروبـهرهشــی
لهژێر ئاوی خۆیدا حهشاردا و ل ه بهرچاوان ونی کردن.
«ههمزاوا» یهک لهو گوندان ه بوو ک ه کهوت ه ژێر بهنداوی
مههاباد و خهڵکهکهی ناچار بوون بار بکهن .بنهماڵهی
تێکۆشهری ئهمجارهی بـهشــداری «مــێــژووی زیندوو»
ل ه ئاکامی ئهو رووداوهدا ناچار بارگهیان تێکهوهپێچا و
ههمزاوایان بهجێ هێشت« .منیش وهک عومهری ئامۆزام
له گوندی ههمزاوا لهدایک بووم .ئێم ه بهڕاستی فهقیر و
ههژار بووین .ژیانێکی ههژاران ه و دوور ل ه ههر چهشن ه
خۆشی و حهسانهوهیهک .نهپارچهزهوییهک و نه خاوهنی
مهڕ و مااڵت ،هیچمان نهبوو .که دهڵێم هیچ یانی هیچ .بابم
ب ه کرێکاری ژیانی ئێمهی تێدهپهڕاند و نانێکی نهمرنهژیی
بۆ پهیدا دهکــردیــن .من ساڵی  ١٣٤٣له ئاوایی ههمزاوا
لهدایک بـــووم .»...عەلییش وهک زۆر خهباتکاری رێی
نههێشتنی نابهرابهری و چهوسانهوه ،ل ه دهست نهبوونی
به
و بێدهرهتانیی بنهماڵهکهی ئاخ و ئۆف ههڵدهکێشێ و 
وهبیر هاتنهوهی ئهو دهوران ه مچوڕکی بهلهشدا دێ.
نازانم بڵێم عهلی باڵهکی ئامۆزای عومهر باڵهکیی ه یان
کاک عومهر ئامۆزای ئهوه ،یان ئهوه ک ه عهلی باڵهکی برای
شههیدی زهجر دیتووی تامی تاڵی زیندان چێشتووی گوڵی
تهمهن زووههڵوهری و وات ه خالید باڵهکییه .ئه و ل ه خێڵی
«ههڵۆ»یان ههڵکهوتو ه و سهربه عهشیرهتی چاونهترسانه.
ئهو و عومهر و خالید و ئهوانی دیکهش سهربهبنهماڵهی
گــهور ه و نـــاوداری «شــۆڕشــگــێــڕان»ن و سهرچاوهیان
دهگهڕێتهو ه بۆ رهگهزی «کوردایهتی و مەردایەتی».
عهلی باڵهکی بهعهشقی بهستنی پشتێندی حهوت میتری و
دهشان کردنی کاڵشینکۆفی جووتالق و پۆزلێدان لهکووچ ه
و کۆاڵنی گهڕهکی خۆیان رهگهڵ کاروان کهوت .سەرەتا
پێی وابوو ئەگەر خۆی نەبێتە پێشمەرگە ،کوردستان قەت
رزگار نابێ .هەر بۆیە قۆڵی لێ هەڵماڵی و تێکهاڵوی دنیای
پان و بهرینی خهباتگێڕان بوو .لەنێو کۆڕی خەباتکاراندا
له ههر کهسهی دهرسێک و له ههر قۆناغهی ئهزموونێکی
وهرگــرت .ئهو که سهرهتا ههر ئـهوهی دهزانــی که دهبێ
ببێت ه پێشمهرگه ،دواتر له جهنگهی کار و تێکۆشاندا ب ه
جۆرێک خۆی بارهێنا و ئهزموونی وهسهریهک نا کهبوو
به مایهی شانازیی حیزب و گهلهکهی .عومهر باڵهکی ل ه
یهکهم هاوسهنگهرانی عهلی بهحیساب دێ و دواتریش

ناوبراو دهگهڵ فهرماندهرانی شههیدی وهک حاجی مهال
برایمی رۆستهمی ،فهتاحی چێهرهپهروهر و کاکه شوانی
ههمیشه زیندوو له لکی یهکی شههید پێشهوا ئاشنایهتیی
پهیدا کرد و له خهرمانی غیرهت و تواناکانیان بهشی خۆی
ههڵگرت .دوای ماوهیهک مانهو ه لهلکی یهک ،ئهمجار لکی
سێی هێزی پێشهوا بوو ب ه مهکۆی خهبات و تیکۆشانی
عهلی باڵهکی و لهو لکهشدا توانی بهئازایهتی و فیداکاریی
خۆی لهنێو دڵی هاوسهنگهرانیدا جێ بگرێ.
ئهوانهی ئاگایان ل ه تێکۆشانی هێزی پێشمهرگه ههیه و
لهڕادهی خۆماندوو کردنی ئهو رۆڵ ه فیداکاران ه دهکۆڵنهوه،
وتبووه بهر
باش دهزانن ناوچهی مههاباد ههتا چ رادهیهک که

رقی دهسهاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی -ههر وهک ئێستاش
ههر وایه -و پێشمهرگهکانی هێزی پێشهواش چهند ه لهژێر
پهالماری هێز ه دژی گهلییهکانی ئهو ریژیمهدا بوون .ههر
بهڕاستی ئهگهر دهمانهوێ لوێچێک ل ه خهرمانی فیداکاری
به نموون ه ههڵگرین ،هێزی پێشهوا نموونهی چاک ه و ئهگهر
بۆ ناوی ئازا و چاونهترسیش دهگهڕێین دیسان ل ه گهڕان
ب ه ناوچهی مههاباددا زۆر ب ه ئاسانی تووشی دهبین .باڵهکی
له ناوچهیهکی ئاوا و هاوشان دهگهڵ پێشمهرگهکانی ئهو
هێزه ملی ل ه خهبات نا .ههر بۆی ه دوای تێپهڕینی چهند
ساڵ دیتمان عهلی وهک پۆاڵ خارا و خۆی فێر کرد چۆن
بشکێ بهاڵم دانهیه .ئهو کهههر له منداڵییهو ه دهرد و ژان
و ئازاری بێبهشی چێشتبوو بۆ گهیاندنی گهلهکهی بهسهر
مهنزڵی ئاوات بێبڕانهوه خۆی ماندوو کرد و بێ سنوور
رهنجی کێشا .عهلی دهگهڵ ئـهوهدا رۆژب ـهڕۆژ ل ه بواری
نیزامیدا ئهزموونی زیاتری وهدهســت دێنا ،له ههمان
کاتیشدا ههوڵی دهدا فێری وانهکانی سیاسهت و هونهری
کۆمهڵناسی و خهڵک خۆشهویستی بێ .ئهو تهنیا ب ه چهند
کالسی سهرهتایی ســـهوادهو ه پێی نایه مـهیــدان ،کهچی
به تێپهڕ کردنی چهندین کالسی ئاموزیشی و دهورهی
مودیریهت و فهرماندههی و تاقیکردنهوهی سهخت ،خۆی
کرده شارهزایهکی بواره جۆراوجۆرهکان.
که دهڵێم پێشمهرگه پۆاڵی ه لهخۆڕا نیه ١٠ .جار بریندار
بــوون لــه ئاکامی چهندین ســاڵ بهربهرهکانێی سهخت
وخوێناویدا و ههموو جارێش گهڕانهو ه بۆ سهنگهری
خ ـهبــات ک ــاری کـێیـه غ ـهیــری پێشمهرگه؟ کــاکـه عهلی
ههموو لهشی لهت و کوت دهکرێ ،ئازای بهدهنی خوێنی
لێ دهچــۆڕێ و برین لهسهر برین ههڵدهگرێ کهچی ب ه
خهیاڵی دانای ه و سهنگهر چۆل ناکا .تێکۆشهر باڵهکی ل ه
باسی سهربوردهی پێشمهرگایهتیی خۆیدا وهها بهگوڕ
له پیرۆزیی خهبات دهدوێ و بهجۆرێک له دڵهو ه باسی
فیداکاریی پێشمهرگ ه دهکــا ه ـهر وهک ئهنههوو خۆی
هیچی نهکردبێ و نهک  ١٠جار ،بهڵکوو جارێکیش بریندار
نهبووبێ .ههر بۆیه ئینسان ک ه ئهو ئازایهتی و ههستی
خۆ فیداکردنه دهبیسێ ناچار ه سهری رێز بۆ پێشمهرگ ه
دانهوێنێ و ئافهرینی بۆ بنێرێ .به گشتی تێکۆشهر باڵهکی
له ماوهی  ١٨ساڵ(١٣٥٩ههتا  )١٣٧٧خهبات و خۆڕاگریدا
ئهم بهرپرسایهتی و پله نیزامییانهی ههبوون ک ه وهک
میداڵی رێزلێنان دهبێ وهبیر بهێندرێنهوه:
 ساڵی  ١٣٦٠جێگری فهرماندهری پهل له لکی سێیپێشهوا.
 ساڵی  ١٣٦١فهرماندهری پهل له ههمان لک. ساڵی  ١٣٦٣فهرماندهری دهسته له ههمان لک. ساڵی  ١٣٦٥ک ه پلهی سهردهستهیی نهما بۆتهو ه سهرپهل ل ه لکی دووی هێزی پیشهوا.
 ساڵی  ١٣٦٦جێگری فهرماندهری لک. سالی  ١٣٦٧ههتا  ١٣٦٩فهرماندهری لک. ساڵی  ١٣٧٠بهرپرسی کۆمیته ناوچهکانی گهورک ومهنگور له دهوهری مههاباد.
 ســاڵــی  ١٣٧١سـهرپـهرســت و ف ـهرمــانــدهری هێزیزمزیران.
ساڵی  ١٣٧٢فهرماندهری هێزی پارێزگاری و کادری
فێرگهی سیاسی -نیزامی.
 ساڵی  ١٣٧٣کادری تهشکیالتی له ناوچهی شاروێرانیمههاباد.
 ساڵی  ١٣٧٤،١٣٧٥فهرماندهری هێزی پێشهوا.لهو ماو ه دریژهی کار و خهباتیدا تێکۆشهر باڵهکی نهک
ههر ناوچهکانی مههاباد و رهبهت بهڵکوو له زۆر شوینی
دیکهش خزمهتی پێشمهرگایهتی کردوه .بۆ وێنه ناوچهکانی
ههوشار ،دیواندهره ،سهقز ،و مهریوان لهو شوێنانهن کاک
عهلی وێڕای هاوسهنگهرانی سهنگهری لێ گرتوون و ل ه
بهرامبهر پهالماردهراندا راوهستاوه.
ژیان ههمووی ئهزموون و دهرس وهرگرتنه .ئهوانهی
دهرسی باش فێر دهبن باشتر ژیان دهکهن و خۆیان چاکتر
دهگهڵ ههلهکان رێک دهخهن .پێشمهرگ ه ئهگهر خۆی له
فێربوونی زۆر دهرسی ژیان بواردوه ،النیکهم ئهوهی باش
فێر بــوو ه که تاوێک به سـهربـهرزی ژیــان و ب ه ئــازادی
بیرکردنهوه دهتوانێ له خهم رههای بکا .پێشمهرگ ه نههاتو ه
فێری خۆش ژیان بێ ،ئهو فێری باش ژیان کراوه .ههتا
ههوڵ بۆ بهرهوپێش چوون ههیه و ئامادهیی بۆ خهبات
لهو رێیهدا بهرچاو دهکـهوێ ،ناوی پیشمهرگهش ههر ل ه
سهر زمانانه.
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ئهدهبی بهرهنگاری

ژماره694 :

تنۆکێک لە دەریای فیداکاریی پێشمەرگە

خۆر لە پشت چیا بەرزەکان پهنای گرتبوو .شێوهی
رۆژانی پێشووتری نهدهدا .ئارام و هێورتر خۆی دهنواند.
دیار بوو هەواڵێکی پێیە .مخابن نهیدەتوانی ئەو هەواڵە
بە رۆڵە پاک و بێگەردەکانی کوردستان رابگەێنێ .تەنیا
هەوڵیدهدا ،ئیزن نەدا سپای تاریکی بە سەر ناوچەکەدا
زال بێ و رێگا و کوێرهڕێیهکان لە بەرچاوی کوڕانی
دێموکرات ون بن.
دەستەی تیمی پێشڕهو ئارام و هێدی بەرهو شوێنی
مەبەست رێگایان دەپێوا و لەگەڵ هــەر هەنگاوێک لە
دەوروبەری خۆیان دەڕوانی و تێدهکۆشان بهسرنجهو ه
سـهیــری هــەر جموجۆڵێکی گوماناویی بــکـهن .ئــەوان
ئەرکیان گران بوو چونکە دەبوایە رێگای بهردهمیان تاقی
بکەنەوە ،تاکوو پێشمەرگەکانی دوای خۆیان تووشی
لەمپەر و گیروگرفت نەبن و بە شادی و ساڵمەتی بگەنە
باوەشی خاک و خەڵک له قوواڵیی ناوچهکه.
مهترسی رێگا ،کۆنەڕێ ،پێگهی دوژمن ،دەوروبەری
مەیدانی مین کهم نهبوو ،شوێنی سەرهولێژ و کەندۆڵ

شــەهــیــدەکــان و چــەنــد کــەســی دیــکــەش هــەوڵــیــان دەدا
برێندارەکە لەو مەیدانه دوور بخهنهوه.
راست لەو کاتەدا کەوتنە بەر پهالمار و ئاوری چەکی
هێزەکانی دوژمن .بەاڵم ئەوجارهیان وەکوو سەعاتێک
پێشتر نەبوو .پێشمەرگەکانی دێموکرات لێیان وەدەست
هاتن و سەنگەرەکانیان پێ چۆل کردن و پاشەکشەیان
ب ـهوان کــرد .ئازایەتی و دەس ـتوبــردی پێشمەرگەکان
وای لــە دوژم ــن کــرد کــە نەتوانێ هــەمــوو پیالنەکەی،
واته لەنێوبردنی ههرهەموو پێشمەرگەکان ،وهک چۆن
دایڕشتبوو جێبەجێی بکا.
بهرهبهره تاریکایی بە تەواوی باڵی بەسەر ناوچەکە
داکێشابوو .هێزهکانی پیادەی دوژمن لە مەیدانی شەڕەکە
دوور کەوتبوونەوە .تەنیا دهنگی تەقینەوەی تۆپ و چەکی
دوورهاوێژی دوژمن بوو لە خڕ و دۆل و الپاڵی ناوچەکە
دەنگی دەداو ه و دهوروبهری رووناک دەکرد .بەو وەزعە،
پێشمەرگەکان لە هەوڵی ئەوەدا بوون ئەوەندەی بۆیان
بکرێ و لە تاقەتیاندا بێ ،شەهیدەکان و بریندارەکە لە
شهڕگه دوور بخهنهوه .بەاڵم رژد و هەڵدێریی ئهو دهڤهر ه
و مەیدانی مین ،رێگرییهکی تــەواویــان لەسەر ڕێگای
راگوێزانی خێرای شەهیدەکان و بریندارەکە خوڵقاندبوو.
شەو ب ـهردهوام بـهرهو درهنگی دهچــوو .پێشمەرگەکان
فرسهتیان بــۆ جــووڵــەی خێرا لهکهمی دابـــوو .ئ ـهوان

دەرووندا ئازار دەدا تاکوو برینەکەی.
رووی لە هاوڕێیانی کرد .بە دەنگیکی نزم ،بەاڵم پڕ لە
ورە و ئیمان و ئازایەتی وەدەنگ هات.
 داواتــان لێ دەکــەم لەبەر رزگارکردنی من گیانیخۆتان مەخەنە مەترسییەوە .لەو حەرەکەتەدا زیانمان
وێکەوتووە ،بهاڵم با زیانەکان لەوە زیاتر نەبن .ئێوە بڕۆن
و تەنیا چەکەکەم بۆ جێهێڵن .ئەگەر خوا کردی زیندوو
مام ،ئیواره بە دوامدا وەرنەوە .ئەگەر شەهیدیش بووم
سەربەرزییە بۆمن کە تێکەڵ بە کاروانی سوورخەاڵتی
ڕێبوارانی ڕێی ئازادی و ڕزگاری خاک و نیشتمان دەبم،
تکایە ...تکایە...
پێشمەرگەکانیش بڕیاری خۆیان بـهر لـهو قسانهی
هاوڕێی برینداریاندابوو.
 سپاس لە ورە و ئیمانەت ،بەاڵم خاترجەم ب ه بەتەنیاجێتناهێلین ،یا دەربازت دەکەین ،یا هەموومان پێکەوە
دەمرین.
دوای ئەو قسە و باسانە پێشمەرگەکان وهخۆکەوتن.
لــەبــن تــاشــەبــەردێــک جێگایەکی وەک ســەنــگــەریــان بۆ
بریندارەکە بە بەرد دروست کرد و خۆشیان بە چوار
دەوریدا سەنگەریان بە شیوەێک دروست کرد کە زۆر
لەچاو نــەدا .هەتا ئەو کارانەیان کرد گزینگی خۆر لە
سەرانیدا و دنیا بە تەواوی رووناک بوو .ههوا بهرهبهر ه

و گەو و پێچیش دهستیان وهدهستی هەورازی پشووبڕ
دابوو .تیمی پێشڕهو لەسەرهەست و چاوکراوە رێگای
دەبڕی .لەو بێدەنگییەدا ،لهنهکاو یەک لە پێشمەرگەکان
راوەستا و بە دەست ئیشاڕەیهکی کرد:
 مەیێنە پێش!ئهو چاوی له قەراغی جادەکە بڕیبوو.
 ئەو تەمبازەیە چیە لێرە؟ زۆر تازە دیاره!کهس هیچی نهگوت .خۆی وهجواب هات.
 رەنگە مین بێت.یەک لە پێشمەرگەکان کە زۆر تــامــەزرۆی باوەشی
نیشتمان بوو ،وەدەنگ هات.
 کوڕە خۆ مەعتەل مەکەن ،ئەو دەوروبــەرە پڕه ل همەیدانی مین ،رەنگە کۆنەمین بێت خۆی ،تێمەگەیێنن.
بەدوای ئەو قسەیەدا وەک عادەتی هەمیشەیی خۆی،
قاقایەکی لێ دا .بــەاڵم نە پڕ بە گ ــەرووی ،بەڵکوو بە
ئەسپایی...
بــەدوای ئەو قسە و باسانەدا تیمی پێشڕهو دەستی
به جووڵە ک ــردهوه ،چەند هەنگاوێک لــەو شوێنە دور
نەکەوتنەوە کە لەپڕدا دەنگ و گرمەی چەند تەقێنەوەێکی
بەهێز هات .بێدەنگی ناوچەکەی شکاند و تەپوتۆزیکی
وەک گهردەلوول تیمی پێشڕهوی دەخۆیەوە پێچا .بۆ
چەند چرکەیەک ئاگایان لە یەکتر بڕا .روون نەبوو کە چی
قهوماوه .ههر ئهوهند ه که فەرماندەی دەستەکە کەوتبوو ه
سەر پشت و دەستی بۆ تفەنگەکەی دهبرد و دەیهەویست
ههستێتهوه ،بەاڵم نەیدهتوانی لەجێی خۆی ببزوێ .ئهو
تازە بهخۆی زانیبوو کە بە تووندی بریندارە .هاواری
لێههستا:
 کوڕینە!کهس واڵمی نـهداوه .جاریکی دیکە بانگی هاوڕێیانی
کرد .ئەوجار وەاڵمی وهرگرتهوه:
 ئەی ئەوانی دیکە...دەستی بۆ بێسیم برد و تیمی سەرەکی لە وەزعییەتی
خۆیان ئاگادار کردەوە.
پێشمەرگەکان دەستەو تفەنگ هەنگاوەکانیان خێرا
کــرد .لە هیندیک شوێن بە راکــردن و لە هێندێک جێ
بە نەرمەغار خۆیان گەیاندە شوێنی تەقینەوەکە .ب ه
مهبهستی بەرپهرچدانەوەی هەر جموجۆڵێکی ئیحتمالی
دوژمن لە دهوروبەری ئەو جێگای ه دامەزران.
لە شوێنی تەقینەوەکە شەهید و برینداری لێ بوون.
چەند کــەس لە پێشمەرگەکان چوونە ســەر جهنازەی

بهنۆره تەنیا چەند ههنگاوێک دهیانتوانی شەهیدەکان و
برێندارەکە بە کۆڵ راگوێزن .بهرهبهر ه توانای جهستهییان
لهکزی دابــوو .بهرهبهیان نیزیک دهکهوتهوه .هەر بۆیە
ناچاربوون خێرا جەنازەی شەهیدەکان لەبن سێبەری
تاشەبەردەکاندا حەشار بدەن .بهو هیوایه که لە یەکەم
دەرفەتدا بگەڕێنەوە و جەنازەکان بگەیێننە گۆڕستانێکی
ئەمین و دوور لە دەستی دوژمن.
لە کات و ساتێکی ئهوتۆ ئهستهمدا ،لهرووی ناچاری و
پێچەوانەی ویستی خۆیان ،هەر ئەوەیان لە دەست دەهات.
ئهوان دەبوایە بریندارەکە لەو شوێنە پڕمهترسیی ه دوور
بخەنەوە.
هێدی هێدی تارێکایی شــەو روو لـه کۆتایی بــوو.
خهریک بوو سپێد ه دابێ .تا ئەو کاتەش پێشمەرگەکان
هێشتا نەیانتوانیبوو بریندارەکە ب ـهم ـهودای پێویست
دوور بخەنەوە کە ئیتر مەترسی لەسەر نەمێنێ .ئهوان
ناچاربوون بڕیارێکی دیکە بــدەن ،هــەم بۆ نهجاتدانی
بریندارەکە و هەم بۆ بەرپەرچدانهوهی هەر هێرشێکی
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی .لهجێو ه بوونە چەند دەستە.
هەر دهستهیهک هەوڵیدا پێش خۆرهەاڵت بگاته شوێنی
مەبەست .بهاڵم لەبەر هیالکی و ماندوویی پێشمەرگەکان
و رووناک بوونی هەوا و وەزعی نالهباری بریندارەکە،
نــەدەکــرا لــەوە زیــاتــر رایــگــوێــزن .پێویست بــوو چەند
پێشمەرگەیەک و کادری دەرمانی لەگەل ئهو بمێننەوە.
هاوڕێی فەرماندە لەگەڵ ئەوەی به مێشک و جەستە زۆر
ماندوو بوو ،بەاڵم هەوڵی دا وهسهرخۆی نههێنێ .ئارام،
لەسەرخۆ ،قاتع و خۆراگر رووی لە پێشمەرگەکان کرد.
 کوڕینە من بڕیارم داوە الی بریندارەکە دەمێنمەوەهەتا هەلی مومکین بــۆ دەربـــاز کــردنــی دێت ه پێش و
ئێوەش بڕیاری خۆتان بە دەستی خۆتانە .من دەزانم
مانەوەمان لێرە لە حالەتی ئاشکرابووندا رەنگە بەرامبەر
بە مەرگ بێت و منیش ئەو مەرگە هەڵدەبژێرم و هاوڕێی
پێشمەرگەی بریندارم بەتەنیا جێ ناهێڵم.
 ئیمەش وەک تــۆ دەکــەیــن چونکە لــە فەرهەنگیپێشمەرگەی دێموکراتدا نەبووە تەنگوچەڵەمە چۆکمان
پێ دابــدا ،بەڵکوو ئازایەتی و لەخۆبووردهیی پیشەی
کوڕانی دێموکرات بووە و دهبێ.
بریندارەکە بــەدەم دوو ئــازارەوە دەتالیەوە .ئازاری
برینێکی قووڵ ،خوێن لهبهرڕۆیشتنێکی زۆر ،لە هەمان
کــاتــدا نیگهرانی لــە مەترسی کەوتنی گیانی هــاوڕێ
پێشمەرگەکانی بــۆخــاتــری ئ ــەو ،ئــەویــان پتروپتر لە

گەرمتر دەبــوو و دڵەخورپە و چــاوەڕوانــیــش پتر ،کە
دوژمن دوای تەقە و لێکدانی دوێنی ئێواره دژکردەوەی
ههبێ .زۆری نەخایاند هێزێکی زۆر و زەوەندی دوژمن
بە ئارایشێکی نیزامی بە ناوچە وەربــوون و تا نزیک
پێشمەرگەکان هاتن ،بە جۆرێک کە کهوتبوونهبهر سێرهی
چەکی پێشمەرگەکان .پێشمەرگەکان بریاریاندابوو
بریندارەکە رزگــار بکەن ،نـهک ش ـهڕی دهستهویهخه.
بۆیە لە هێرشکردن خۆیان پاراست و بە ئامادەگییەوە
چاوەڕوانی دوژمن مانەوە .هێزی دوژمن دوای گەڕان
بە داخــەوە تەرمی شەهیدەکانی دۆزیــەوە بە پەلەپەل
و خێرا کەوتنە راگواستنی جهنازهکان .پاشان چەندین
ن کرد و بەرەو دواوە
دەسترێژیان له دهوروبهری خۆیا 
گەڕانەوە.
دوژمن رۆیشت ،دیسان ناوچە لە جووڵە کەوت ،برینی
بریندارەکە قورس بوو ،خوێنی زۆری لەبەر رۆیشتبوو.
شوێنهک ه ویشکارۆ و بێئاو بوو .ئاوی قومقومەکان هەر
شــەوی پێشتر بــەرەو تــەواو بــوون چووبوون .ههڵبهت
ئەگەر ئاویش لە دەوروبەر بوایە ،دیسان پێشمەرگەکان
نەیاندەتوانی خۆیان ئاشکرا بکەن .ئەو دهڤهره هەمووکات
لەژێر چاوەدێری پایگاکانی دوژمن دابوو .دەبوایە هەتا
ئــێــوار ه بەبێ ئــاو و خ ــۆاردن هەڵبکەن ،بــەاڵم ئــەوهی
گرفت بوو وەزعــی بریندارەکە بوو .ئهو زۆری خوێن
لەبەر ڕۆیشتبوو .پێویستی بە ئاوهکییهکی وزەبەخش
هەبوو بــەاڵم لە دەسترەسی کــادری درمــانـیدا نەبوو.
بۆیە کادری دەرمانی هەوڵیدا لە نیوە قومقومەیهک ئاو،
کە لە کۆی ئهوانیتر دەستی کەوتبوو بە فلیقاندنەوەی
چەند دەنک خورما و تیکەڵ کردنی لەگەڵ چەند قەترە
ئاو ،وزەبەخشێک دروست بکا و جارناجارێک بەدەمی
بریندارەکەی دابکا .پێشمەرگەکان هەتا رۆژ ئاوابوو ،بەو
شێوەیە لە دەوری بریندارەکە مانەوە و گیانیان خستە
مەترسی و برسییەتی و تینوایەتییان تەحهموول کرد و
کۆڵیان نەدا و بەسەر سەختییەکاندا زاڵبوون .هەرچەند
نەیانتوانی جهنازەی شەهیدەکان دوور بخەنەوە ،بەاڵم
بە لــەخــۆبــووردهیــی توانیان بریندارەکه رزگــار بکەن
و الپەڕێکی دیکەی فیداکاری و بوێری پێشمەرگەی
کوردستان له مێژوودا تۆماربکهن.

عومهر باڵهکی

تێبینی :شههیدانی ئهم حهماسهیه بریتین له :ئازاد ئاڵی
و ئهمیر نستانی

رۆژنامەی

دوو ههواڵی ژینگهیی
گوڵی زرێبار مەترسیی
لەنێوچوونی لەسەره
رۆژ لە داوی رۆژ مەترسی لەنێوچوونی گۆلی
زرێبار زیاتر دەبێ و ،تا ئێستاش گرینگییەکی
ئــەوتــۆ ب ــەم خ ــەس ــارە ژیــنــگــەیــیــە نـــــەدراوە و،
ژینگەپارێزان لەم بارەوە هوشداریان بە ناوەندە
بەرپرسەکان داوە.
بە پێی هەواڵی ماڵپەری ژینگەوان ،راکێشانی
پاشەڕۆی گۆندەکانی دەرووبەری زرێبار بۆ نێو
ئەو گۆلە ،درێژەی هەیە.
گۆلی زرێبار گەورەترین گۆلی خۆڕسک و کانیاوی
ئاوی شیرینە لە جیهاندا ،کە سەرچاوەی ئاوەکەی
لە هەڵقوڵینی کانیگەلێک لە ژێر ئەم گۆلەدا دابین
دەبێ و جگە لەوەی کە ئاوی هیچ رووبارێک لەم
گۆلەدا  ،پەنگ ناخوات و نامێنێتەوە ،بەپێچەوانەوە
رووبارێکیش لێیەوە ســەرچــاوە دەگــرێ؛ بەاڵم
ئێستاکە روو لــە ویــشــک بــوونــە کــە ،هــۆکــارە
سەرەکییەکان دەگەڕیتەوە بۆ زێرئاوی شاری
مەریوان و گوندەکانی دەورووبــەری کە لە ژێر
چاودێری ناوندەکانی حکومەتدا بەرێوەدەچێت.
یەکێک لــە هــاوواڵتــیــانــی ش ــاری مــەریــوان لەو
پێوندییەدا راگەیاند کە بۆ مــاوەی زیاتر لە ١٠
ســاڵــە کــە پــاشــەڕۆی گــۆنــدەکــانــی دەرووبــــەری
مــەریــوان و تــەنــانــەت بەشێک لــە مەریوانیش،
هەروەها پاشەڕۆی پایەگایی هێزەکانی رێژیم
لە نزیک زرێبار دەرژێــتــە نێو ئــەم گــۆلــەوە ،کە
ســەرەڕای ئاگادار بوونی بەرپرسان لەم دۆخە،
ب ــەاڵم بەئەنقەست پشتگۆێ خـــراوە ،کــە لەم
داوییانەدا بە شێوەی رەسمی پاشەڕۆی گۆندی
سێفیش بۆ نێو ئاوی زرێبار کاناڵکەشیی کراوە.
جێگای ئــامــاژەیــە کــە گــۆلــی زرێــبــار لــە رووی
گەشتیاری و راکێشانی گەشتیار و لە رووی
دابین کردنی گۆشتی ماسی و سەرچاوەیەکی
داهــاتــی بەهێزە بــۆ شــاری مــەریــوان ،هەروها
لە رووی پــاک و خاوین کردنی کەشوهەوای
ناوچەکە رۆڵێکی کاریگەریی هەیە.
ژینگەپارێزانی و چاالکانی مەدەنیی مەریوان چەند
ساڵێکە بە بەرێوەبردنی رێورەسم و مەراسمی
پــێــوەنــدیــدار و پێکهێنانی سمیناری زانستی،
لە هەوڵی ئــەوە دان کە بۆ ئەو کێشە ژینگەییە
چارەسەرێک بدۆزنەوە ،بەاڵم نەبوونی پشتیوانیی
حــکــوومــەتــی و خــەمــســاردیــی نــاوەنــدەکــانــی
پێوەندیدار لەو بــارەوە لەمپەڕی خستۆتە سەر
رێی ژینگەپارێزان.
شایانی باسە ســەرەڕای ئەو مەترسییانەی کە
رۆژبەدوای رۆژ هەڕەشە لە گۆلی زرێبار دەکەن،
پالنی سازکردنی پااڵوگەی نەوتیش لە تەنیشت
زرێــبــار بۆتە هــۆی نیگەرانیی ئەنجومەنەکانی
ژینگەپارێزی و ،تا ئێستا چەندین جار دژ بەو
پالنە هەڵویستیان گرتووە.

چەمی سیروان بەرەو «دەشتی
عەبباسی» ئەهواز راکێشرا
چەمی سیروان لە پارێزگای کرماشان لە ئەوپەڕی
سەرسووڕمانی خەڵک و ،وەرزێــڕانــی ناوچەی
کرماشان ،بەهۆی کەمتەرخەمیی بەرپرسانی ئەو
پارێزگایە ،بەرەو دەشتی عەبباس لە پارێزگای
خوزستان گوازرایەوه .بە پێی بابەتێکی باڵوکراو
لە هــەواڵــدەریــی موکریان ،گواستنەوەی ئاوی
چۆمی سیروان لە پارێزگای کرماشان بــەرەو
پارێزگایەکی دیــکــە ،لــە کاتێکدایە کــە دەشتی
عەبباس لە ئەهواز بۆ خۆی خاوەنی سەرچاوەی
ئاو و رووباری زورە و ،پێویستی بە ئاوی سیروان
نیە .هەروەها سااڵنیکە خەڵکی پارێزگای کرماشان
بەتایبەتی ئەو ناوچانەی کشتوکاڵی تێیدا دەکرێ
چــاوەڕێــی ئــەوە بــوون کە بەرپرسانی پارێزگا
لە هەوڵی ئەوەدا بن کە لە بەفێرۆچوونی ئاوی
سیروان بەرگری بکەن .گەاڵڵەی راگرتنی ئاوی
سیروان لە پارێزگای کرشامان و دابەشکردنی
لە ناوچەکانی دیکەی ئەو پارێزگایە بە مەبەستی
گەشانەوەی وەرزێری و بەرهەمە کشتوکاڵییەکان
بۆ چەندین ساڵە هەر بە نووسراوە ماوەتەوە و
نەچووتە بواری جێبەجێ کردنەوه.
بە داخــەوە بە هۆی خۆجێیی نەبوونی بەشێکی
زۆر لە کاربەدەستانی پارێزگای کرماشان و
خەمساردییان لەو بــارەوە دوای چەندین ساڵ
چاوەڕوانیی خەڵکی پارێزگای کرماشان ،ئاوی
چــۆمــی ســیــروان گـــوازرایـــەوە بـــەرەو دەشتی
عەبباس و ،وەرزێـــران و جووتیارانی کــوردی
کرماشانیش لە ســەرچــاوەو سامانی سروشتی
دەڤەر و ژینگەی خۆیان بێ بەری کران.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12.072
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

شهوی یهلدا
که زستانه ،رووهو رێبهندانه
له لووتکهی چیا،
له گۆڕهپانی چوارچرا،
ل ه ههر شوێنێکی ئهو کوردستانه،
کوردی واڵتم مژوڵی ههڵکردنی ئااڵیه.
روحی گهشاوهی رۆژههاڵتم،
له شهوی تهمهندرێژی چلهدا،
چاویان له رووناکی ئهستێرهکان و بڵێسهی چرایه.
ئهوان سهرخۆشی عهشقێکن،
ئهویش لهدایکبوونی قاسملوو و جوانی شهوی
یهلدایه.
عهلی فهتحی

ی كۆڵبهرانهو ه چاپ كرا
یهكهمین كتێب لهباره 

ی
ی كوردی لهباره 
یهكهمین رۆمان 
ی سهرسنوور
كۆڵبهران و كاسبكاران 
ب ه زاراوهی هەورامی چاپ و
باڵوكرایهوه.

ی ڕاپۆرتی ناوهند 
بهپێ 
ی
دێموكراسی و مافی مرۆڤ
كتێبی
كوردستان،
ل ه
رۆمانی «نیمهشهو بێ»
لهالیهن نووسهر 
ی كورد
حافز ئهحمهدی چاپ و
باڵوكراوەتەوە.
ئهو ه یهكهم كتێبه ك ه
كۆڵبهران
لهبارهی
ب ه
شێوهی رهسم 
ی له ئێراندا
باڵودهكرێتهوه .کارناسان
دەڵێن كۆڵبهری کار و شوغل نییه،
ی نهبوون 
بەاڵم بههۆ 
ی ههلی كار و
ی خهڵكی ناوچه سنوورییهكان
بێكار 

بۆ بژیوی ژیانیان روو دهكهن ه
ی
ئهم كاره ،کەچی سااڵنه بههۆ 
ی ل ه بهرزایی و تهقه 
بهربوونهوه 
ی
راستهوخۆی هێز ه چهكدارهكان 
ی
دەیان کەس لەوان دەکوژرێن و
ی ٣
نقوستان دەبن و تهنیا ل ه ماوه 
رۆژی رابردوودا  ٣كۆڵبهری كورد
لهالیهن هێزهكانی رێژیم كوژراون و
برینداربوون.
شایانی باسه ئەو سێ کۆڵبەرە
ل ه شارهكانی بانه ،ماكۆ و سهالسی
ی
ی راستهوخۆ 
باوهجانی به تهقه 
ی رێژیم كوژران و
هێزهكان 
برینداربوون.

دوو ژنی ئێزیدی خەاڵتی ساخارۆفی پارلمانی ئورووپایان وەرگرت
دوو ژنی ئێزیدی کە لە دەستی داعش
رزگاریان بووە ،خەاڵتی ساخارۆفی پارلمانی
ئورووپایان وەرگرت.
نادیە موراد و لەمیا بەشار ،خەاڵتی ساخارۆفی
یەکیهتیی ئورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤیان وەرگرت.
ئهو دوو ژنه دەڵێن ،له ههوڵهکانمان بەردەوام
دەبین و ناهێڵین دەنگی هەموو ئەوانەی هەمان
مەینەتیان بهسهر هاتووه ،کپ بێ.
شایانی باسه که خەاڵتی ساخارۆڤ بۆ
ئازادیی بیرکردنەوە بە ناوی ئەندرێ ساخارۆڤ
زانای ئەتۆمی رووسی ناونراوە کە ژیانی خۆی
بۆ بەرگریکردن لە مافەکانی مرۆڤ و بیری ئازاد
تەرخان کردبوو .ئەم خەاڵتە لە ساڵێ  ١٩٨٨لە
الیەن پارلمانی ئوورووپاوه دامەزرا.

حهوت کورت ه فیلمی کوردی له ئهکادیمیی فیلمی نیویۆرک نمایش دهکرێن
ئهکادیمیی بهناوبانگی فیلمی نیویۆرک ،حهوت کورت ه
فیلمی کوردی نمایش دهکا ،که ههر یهکهیان براوهی خهاڵتی
نێودهوڵهتی یان نێوخۆیین و ئهو پرۆژهیه لهالیهن دهرهێنهر
خالید حهمهالو بهڕێوه دهچێ.
ئهو پرۆژهیه  ١٠٠خولهک دهخایهنێ و تیایدا  ٧کورته فیلم
نمایش دهکرێن.
ئەو کورته فیلمانە که نمایش دهکرێن بریتین لە :چیای سپی،
بااڵخانهی مێرووله ،خاتوو بهدبهختی ٧٤ ،شنگال ،راوچییهکی
خراپ ،دهموچاوه له بیرکراوهکان و مرۆڤ .
فیلمهکان له دهرهێنانی دهرهێنهری جیاجیان لهوانه تهها
کهریمی ،تۆفیق ئهمانی ،خالید حهمهالو ،چهمهن گوڵی ،ساهیم
عهمهر خهلیفه ،ئهشکان ئهحمهدی و ماشهڵال موحهممهدی.
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بهر ل ه مااڵوایی
سیستمی نائەمنی گواستنەوە و
رێگەوبانی ئێران
رێگەوبان یەکێکە لە هۆکارە سەرەکییەکانی پێشخستنی کۆمەڵگە و،
دەستەوەگرتن بە کات لە رێگەی سیستمێکی گوازتنەوەی رێکوپێک و
تههای رهحیمی
ئامێر و ئامرازی رەخت و پوخت دەبێتە هۆی ئەوەی کە کاروبارەکان
بەخێرایی بچنە پێش و پێداویستییەکانی واڵت لە دوورەدەستترین
ناوچەکانەوە بۆ نزیکترین دەڤەرەکان زوو بە زوو دابین بکرێن و ئۆرگان و پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی
بەڕیوەبەری پەکیان نەکەوێ .بەستنەوەی ناوەند و رێکخراوە هەمەچەشنەکان لە رێگەی تۆڕێکی ئەمین
و کەممەترسی بۆ دامەزراندنی پێوەندییەکی چڕوپڕ لە پێناو ئاڵوگۆڕی بازرگانی و دابینی پێویستییەکان
و گەیاندنی کەلوپەلە بازرگانییەکان و کەم کردنەوەی مەودای نێوان شار و ناوچە جۆراوجۆرەکان
پێویستییەکی هەنووکەیی کۆمەڵگەی مرۆییە .گرێدانی مەڵبەندە بازرگانی و ئیداری و بە گشتی جوگرافیا
جۆراوجۆرەکان لە رێگەی رێگەوبان ،هێڵی شەمەندەفەڕ ،رێگەی دەریایی و رێگەی ئاسمانییەوە مەیسەر
دەبێ و واڵتان بەگوێرەی هەڵکەوتوویی جوگرافیایی گرنگی بەو چەند شێوازەی پێکەوە گرێدانە دەدهن.
بەهۆی گرنگی پێکەوەبەستنەوەی شوێنەکان و هەروەها هامووشۆی مرۆیی ،واڵتان بایەخێکی تایبەت بە
ئەمین بوون و ئەمنییەتی بەشە جۆراوجۆرەکانی تۆڕەکانی پێکەوەبەستنەوە و پێوەندیی گشتی دەدەن.
پرسی ئەمنییەتی هێڵەکانی گواستنەوە ،وەک پرسێکی پێوەندیدار بە بواری ئاسایشی نەتەوەییەوە چاو
لێدەکرێن و هەر بۆیە دەبینین لە واڵتانی دنیا گرنگییەکی زۆر بە ئەمین بوونی رێگەوبان و هێڵەکانی
شەمەندەفەڕ و مودێرن بوون و کەم مەترسیدار بوونی ئامێر و ئامرازەکانی گواستنەوە دەدرێ .واڵتان
سااڵنە و بەگوێرەی پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیا هەوڵی تازەکردنەوەی سیستمی گواستنەوە و کەرەستەکانی
دەدەن ،کەچی لە ئێران بەهۆی کەمتەرخەمی و ناستانداردبوونی کەرەستەکانی گواستنەوە و پێڕانەگەشتن
بە سیستمی گواستنەوە بەگوێرەی پێویست جادە و رێگەوبانەکانی بە جادەی مەرگ ناویان دەرکردوە
و رووداوەکــان رۆژانە قوربانیان لێدەکەوێتەوە و لەو بوارەشدا لە ریزبەندییە جیهانییەکاندا ناوی
ئێران دەکەوێتە پلەکانی سەرەتاوە .هەروەها ئەگەرچی هێڵی شەمەندەفەڕ لە جیهاندا بە هێڵێکی کەم
مەترسیدارتر دەناسرێ و مودێلی ئیدەئاڵی سەفەر و گواستنەوەیە ،بەاڵم ئەمەش لەو واڵتەدا پێچەوانەیە،
خۆپێکدادانی شەمەندەفەڕ و دەرچوون لە هێڵی ئاسن لە چاو کەم بوونی ئەو خزمەتگوزارییە لە ئێران
دیسان لە ریزبەندی نائەمین بووندا ناوی ئەو واڵتە دەخاتە ترۆپکەوە .هێڵی ئاسمانیش کە حاشای لێ
ناکرێ بەهۆی کۆنی و لەکەڵک کەوتوویی کەلوپەل و ئامرازەکانی گواستنەوەی ئەو بەشە یەکێکە لە
نائەمنترین هێڵە ئاسمانییەکانی جیهان ،کە هەمووی ئەوانەش بەرهەمی نابەرپرس بوونی سیستم و ئاکام
و بەرهەمی سیاسەتە چەوتەکانی رێژیم و نەسپاردنی کار بە کارزان و باندبازییە.
بەهۆی هەڵکەوتوویی جوگرافیایی ئێران ،ئەو واڵتە بووە بە چوارڕێیانێک بۆ گەیشتنەوەی وشکاڕۆکانی
ئــورووپــا و ئاسیا بەیەک و هــەروەهــا بەستنەوەی واڵتانی ئاسیای بچووک و نێوەڕاست بە ئاوە
ئازادەکانەوە ،هەر بۆیە ماددە خاوەکانی سەرچاوە ژێرژەوەییەکانی واڵتانی هەندێک لە واڵتانی ئاسیای
نێوڕاست و واڵتانی دراوسێی ئێران بە جادەوبانەکانی ئێراندا دەگەنە کەنداو و لەوێوە بەڕێ ناوەندە
پیشەییەکانی جیهانی دەکرێن .ئامێرە بارهەڵگرەکان چەند هێندەی دیکە جادە و بانە ناستاندارەکانی
ئێران قەرەباڵغتر دەکەن و تێچووی گیانی و مادی خەڵکی نێو جادە و دانیشتووی نزیک جادەکان
دەبەنەسەر .ئاماری خوپێکدادانی جادەیی ،بە پاڵ دیاردە جۆراوجۆرە زیانبارەکانی دیکەوە کارەساتێکن
بۆ گیانی خەڵک و دەگەڵ ناستانداردی رێگەوبان ،ناستانداردی ماشێن و کەرەستەکانی گواستنەوە چەند
هێندەی دیکە ریسکی هەنگاونان لە رێگەوبانەکاندا بەرز دەکەنەوە .رۆژ و کات و ساتێک شک نابەین
پێکدادنێکی جادەیی تۆمار نەکرێ و کارەساتێکی دیکە بە ژیانی خەڵکەوە زیاد نەبێ ،رۆژنامە و میدیا نیە
رۆژانە سەردێری هەواڵەکانی بێ باس لەو رووداوانە تێپەڕێ ،بەجۆریک بووە بە شتێکی ئاسایی الی
کۆمەڵگە .زۆربەی ئەو کەرەستانەی لە نێوخۆی واڵت بۆ رکابەری بەرهەمە دەرەکییەکانی داگیرکردنی
بــازاری واڵت دەخرێنە بــازارەوە ،بەهۆی بێکەڵک بوون و رەچاونەکردنی ستانداردە جیهانییەکان،
بە «تنظیم خانوادە» لە الیەن خەڵکەوە ناوزەد دەکرێن .دیارە هەروەک ئاشکرایە ،زۆربەی کارگە و
شوێنە بەرهەمهێنەرەکانیش دە دەستی باندە پاوانخوازەکان و زیاتریش سپای پاسداران دایە و ،دەیان
کۆمپانیای سەر بە سپاش لە چوارگۆشەی ئێران بە کاری رێگەوبانەوە خەریکین و ،لەو کارانەشدا تەنیا
وەرگرتنی بودجەکەیان لەبەر چاوە و زۆربەی پرۆژەکان بە سەقەتی و بەدوور لە ستاندارەکان ئەنجام
دەدەن ،کە دواجار ئەو کارەساتانەی بۆ خەڵک لێدەکەوێتەوە.
لە ئێران رێژەی بەرچاو و بەرزی پێکدادانی جادەیی ،رووداوە کارەساتبارەکانی پێوەندیدار بە هێڵی
شەمەندەفەڕی خستۆتە ژێر سێبەری خۆیەوە ،لە حاڵێکدا زیاتر لە دوازدە ناوەندی پارێزگەی ئێران
هێشتاش بێبەشن لە هێڵی شەمەندەفەڕ و ،پشکی خەڵکی ئێران لە سەفەرکردن و بەکاری هێنانی ئەو
هێڵە بۆ راپەڕاندنی کاروبارەکانی خۆیان لە چاو والتانی جیهان و تەنانەت ناوچەکەش زۆر کەمترە،
بەاڵم هەر جارێک تووشی رووداوێک لەو بەشەدا دەبین ،ناڕێکوپێکی سیستمی ئەو بەشە و دامودەزگە
پێوەندیدارەکانی ئەم بوارە بەڕوونی دەردەکەوێ .دوایین رووداوی پێکدادانی شەمەندەفەڕ کە تێیدا نزیک
بە پەنجا کەس قوربانی بوون ،لە هێڵی ئاسنی تەورێز مەشەد رووی دا و ،درەنگ گەیشتنی بەرگری
شارستانی و کەمتەرخەمی بەرپرسانی ئەو بوارە دەنگی خەڵک و تێچووی گیانی ئەو کارەساتەی بەرز
کردەوە.
لەم بوارەشدا هەروەک زۆربەی نەهامەتییەکانی دیکەی کە بەسەر خەڵکی ئێران دێ ،کوردستان
پشکی شێری بەردەکەوێ .سەرەڕای خراپبوونی رێگەوبان و شاخاوی بوونی جوگرافیای کوردستان،
هەنووکە بۆتە رێگە گواستنەوەی نەوتی باشووری کوردستانیش .نەوتی باشووری کوردستان کە لە
رێگەی بارهەڵگرەکانەوەی بە خاکی رۆژهەاڵتی کوردستاندا رەوانەی باشووری ئێران دەکرێ ،بەاڵم
کەمتەرخەمی و پێڕانەگەیشتن و تەرخان نەکردنی بوودجە بۆ رێگەوبانەکانی کوردستان ،کارەساتەکەی
بەهۆی قەرەباڵغی ئەو رێگەیانە کە بارهەڵگرەکانی پێدا تێدەپەڕێ چەند هێندە بەرز کردۆتەوە و ،زیانە
گیانی و ماددییەکانی ئەو خەڵکەی بەسەر ئەو رێگەیانەوەن گەیشتۆتە ئەوپەڕی خۆی و زۆر لەمێژ نییە
شایەدی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕینی هێمنانە و ئارامی خەڵکی شارەکانی مەریوان و پیرانشار
بووین بۆ پێڕاگەیشتن بە رێگەوبانی ناوچەکە.
دوایین ئاماری پێکدادانە جادەییەکانی پارێزگەی ورمێ نیشان دەدا لە هەشتی مانگی ساڵی رابردوودا
هەشەت سەد کەس بوونەتە قوربانی ،کە زیاتری پێکدادانەکان لە ناوچەکانی باشووری پارێزگەکە
روویان داوە .ئامارێک کە ئەگەر دەگەڵ شەڕە نێوخۆییەکانی واڵتانی ناوچەکەی هەڵسەنگێنین ،رووی
ئەو شەڕانەش سپی دەکاتەوە .بەڵێ رۆژهەاڵتی کوردستان تەنیا بۆ کارەسات و قوربانی لە چوارچیوەی
سیستمی کۆماری ئیسالمیدا پلە یەکەمەکان بەدەست دێنێ.

