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هێزی خەڵک لە 
یەکالکردنەوەی 
هاوکێشەکاندا

کەماڵ کەریمی
کـــۆمـــاری ئــیــســامــی لــە گـــێـــژاوی بێ 
دەرەتانیدا بەرامبەر فشار و هەڕەشەکانی 
هەڵوێستێکی  بە  ڕۆژەی  هــەر  ئەمریکا، 
ــەک و  یـ بــە  ــر و ســـەمـــەرە و دژ  ســەی
یەکێکەوە سەر  هــۆی  بــە  جـــارەی  هــەر 
سیاسییەکانیدا  کێبەرکێی  مەیدانی  لــە 
دەردێنێ. ئەگەر ڕووحانی دەڵێ  ئەمریکا 
ناتوانی پێش بە ناردنە دەرەوەی نەوتی 
ئێران بگرێ و گۆیا شەش ڕێگەی دیکەیان 
بابەتەکەش  ــارە  دی وا  و  دەستە  بــەر  لە 
باوەڕ  کە  نیزامییەکان  فەرماندە  نهێنییە، 
ناکەن  سەرۆککۆمارەکەیان  قسەی  بەو 
هۆرموز  گــەرووی  بەستنی  هــەڕەشــەی 
نەوتی  ئەگەر  کە  ڕادەگەیەنن  و  دەکــەن 
ئێران نەڕوا نەوتی هیچ شوێنێکی دیکەش 
لە  دیکەشەوە  الیەکی  لە  ــاڕوا!  ن لەوێوە 
ــری دەرەوە  ــ ــف، وەزی ــ پــڕ جـــەواد زەری
لە نیۆیۆرک دەردێنێ و لە ڕێگەی  سەر 
ــە ئــامــادەیــی  ڕاگــەیــانــدنــەکــانــەوە بــاس ل
دەکا  ئەمریکا  گەڵ  لە  وتووێژ  بۆ  ئێران 
ــەواوی بۆ  ــ ــێ کــە دەســـەاڵتـــی ت و دەشــڵ
کە  ئیدیعایەک  ــدراوە،  ــێ پ بابەتەش  ئــەو 
کــەم کــەس لە دنــیــادا بـــاوەڕی پێکرد و 
کە  بوو  بابەتێک  ئەمەش  پێدا.  گرینگیی 
و  کــردەوە  ــان  ڕەدی ئەمریکاییەکان  هەم 
ئوسوولگەراکان  دەمــڕاســتــەکــانــی  هــەم 
ــی ســپــای  ــان ــەک ــااڵدەســت و فـــەرمـــانـــدە ب
ــەت و  ــەر خـ ــیــشــی هــێــنــایــە سـ پــاســداران
هاتنە  خامنەیی  جیاتی  لە  ئەوان  ئەوجار 
ــەو هــەلــومــەرجــەدا وتــووێــژ  دەنـــگ کــە ل
لەگەڵ ئەمریکا مانای تەسلیم بوونی هەیە 
بن. تەسلیم  کە  نین  ئامادە  ئەوانیش  و 
و  بەخۆکردنە  گاڵتە  لــەو  جیا  ئــەوەی 
ڕاگەیەنەکاندا  لە  باسانەی  و  قسە  لــەو 
پەڕی  لەو  ئێستاش  و  دەکەنەوە  باڵوی 
سیاسەتی  مەیدانی  لە  دەستەوەستانیدا 
ئیسامی  کۆماری  ڕێبەرانی  بۆ  جیهانیدا 
بێ  بوونیش  تەسلیم  ئــەگــەر  مــاوەتــەوە 
هــەوڵــدانــە بــۆ دیــتــنــەوەی ڕێــگــەیــەک بۆ 
کە  ڕێژیمێک  ئەمریکا.  لەگەڵ  ڕێککەوتن 
دەســتــدرێــژیــکــەرانــە  سیاسەتی  بــەهــۆی 
ئاستی  ــە  ل ــزم  ــرۆری ــێ ت ــی  ــدان ــێ ــەرەپ پ و 
تایفی  نێودەوڵەتیدا و هەاڵیسانی شەڕی 
بە  ئیسامیدا  واڵتــانــی  لــە  مــەزهــەبــی  و 
مەبەستی الوازکردنی دەسەاڵتی یاسایی 
الیەنەکانی  بەهێزکردنی  و  واڵتانە  ئــەو 
تووشی  ئێرانی  خۆی،  دەستپەروەردەی 
کۆمەڵە قەیرانێک کردوە کە هیچ واڵتێک 
تەنانەت واڵتە هەژار و دواکەوتووەکانیش 
ــەدیــوە، کــەوتــووەتــە .... بــە خــۆیــانــەوە ن
ل٢ 

بێکار  کەسی  هەزار   30 لە  زیاتر  ئێران  لە  الفاوەکان 
نییە  حازر  کۆمەاڵیەتی  دابینبوونی  ڕێکخراوی  بەاڵم  کردوە، 
الفاوەوە  سۆنگەی  لە  کەسانەی  ئەو  بداتە  بێکاری  بیمەی 
داوە.  دەست  لە  حاڵیان  و  ماڵ  هەم  و  کارەکەیان  هەم 
و  کار  وەزیری  محەممەد شەریعەتمەداری،  الفاوەکان  کاتی 
خۆشبژیوی وادە و بەڵێنی ئەوەی دابوو کە هەموو کرێکارانی 
بێکاربوو لە زووترین وەختدا بیمەی بێکارییان دەدرێتێ، بەاڵم 
لەگەڵ نیشتنەوەی الفاوەکان و کەمبوونەوەی فشار و چاوەکان 
بوونەوە. پاشگەز  بەڵێنانەی  و  وادە  لەو  دەوڵەت،  لەسەر 
میلیارد  هەزار   35 لە  زیاتر  الفاوەکان  دەڵێن  کارناسان 
پتر  کشتوکاڵ  بەشی  تەنیا  کە  داوە  زەرەر  تمەنیان 
ئێستاش  تا  بەاڵم  بەرکەوتوە،  میلیاردی  هەزار   13 لە 
و  زیان  لەو  بڕێک  چۆن  و  کەی  دەوڵەت  کە  نییە  ڕوون 
دەکاتەوە. قەرەبوو  لێقەوماو  وەرزێڕانی  بۆ  خەسارانە 

لە درێژەی قەیرانی ئابووریی ئێران و داماویی کاربەدەستاندا 
ئیسحاق  دەکرێ.  کۆپین  سیستمی  بۆ  گەڕانەوە  لە  باس 
کە  ڕایگەیاندوە  سەرکۆمار  یەکەمی  جێگری  جەهانگیری، 
و  سەهمیە  دەکرێنە  تایبەتییەکان  کەلوپەلە  و  کااڵ  لە  هەندێ 
نوێنەرانی  پێشتریش  دەکرێن.  دابەش  نێو خەڵکدا  لە  کۆپین  بە 
تاوتوێی  کاتی  لە  و  کردبوو  ڕۆژەیان  ئەم  پێشبینیی  مەجلیس 
الیحەی بودجەی 98دا پەسندیان کردبوو کە کااڵ بنەڕەتییەکان 
جیرەبەندی بکرێن و بە کۆپین بدرێن بە خەڵک، وەک ئەزموونێک 
کە لە ماوەی 8 ساڵ شەڕی عێڕاق و سااڵنی دواتریشدا بوویانە.
بەرجام  لە  ئەمریکا  کشانەوەی  بە  دەڵێن  بازاڕ  کارناسانی 
تەواوی  بە  ئێران  ئابووریی  پشتی  گەمارۆکان  گەڕانەوەی  و 
گەیوەتە  ئێستادا  لە  ئەمریکا  دۆالری  تاق  نرخی  چەمیوە. 
پیشەسازیی  کارخانەکانی  و  کارگە  و  تمەن  هەزار   15
دەبنەوە. مایەپووچ  و  دادەخرێن  زیاتر  ڕۆژبەڕۆژ  ئێران 

نەدانی بیمەی بێکاری بە کرێکارانی 
بێکاربووی پاش الفاوەکان

گەڕانەوەی ئێران بۆ دواوە
بووژاندنەوەی ئابووریی کۆپینی

حیزبی  گشتیی  سکرتێری  جێگری  حەسەنزادە،  ئاسۆ  د. 
»خوێندکاری  ڕۆژی  ڕێوڕەسمی  لە  کوردستان  دێموکراتی 
کرد  کوردی  خوێندکاری  ڕۆڵی  باسی  بەبایەخەوە  کورد«دا 
کورددا.  نەتەوەیی  و  سیاسی  بزووتنەوەی  مێژووی  لە 
د. ئاسۆ حەسەنزادە لەو ڕێوڕەسمەدا کە بەبۆنەی ساڵیادی 
»له و  گوتی:  هاتبوو،  پێک  شەریفزادە  سمایل  شەهیدبوونی 
»شریعت  و  نیا«کان  »بزرگ  و  »قندچی«یه کان  شوێنه ی 
خوێندکاره  ده بن،  شه هید  تاران  زانکۆی  له  رضوی«یه کان 
ئه وه  ده بێ.  بانه شه هید  له »دارێنه« ی  ئێمه  خه باتگێڕه كه ی 
خه باتی  جۆری  بۆ  و  ئێمه  گه لی  دۆخی  بۆ  و  نییه  له خۆڕا 
هه یه.« خۆی  به  تایبه ت  مه فهوومی  و  مانا  میلله ته كه مان 

»حاجی غەفوور« لە 

تێرۆری دوکتور قاسملوووە 

بۆ بەڕێوەبەریی »سایپا«

بەاڵم ئێستا بە ناوێکی دی!
                                 ل3

لە  دێموکراتی کوردستان  جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی 
بەشێکی دیکە قسەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەوەی کە ئێستاش 
زۆر جار رووناکبیر و پێشمه رگه له به رامبه ر یه كتر داده نێین له 
حاڵێکدا هه ردووکیان ده توانن شتێک له وی دیکه یان تێدا بێ، یا 
النیکه م یارمه تیده ر و پشتیوانی یه كتر بن. بەڕێزیان لە درێژەدا 
گوتی: گه لێک که له حاڵی خه بات بۆ ئازادی دایه سه رناکه وێ 
و  چین  هه موو  ئه گه ر  ناگا-  به ختیاری  به  بکه وێ  -سه ریش 
توێژ و تاکه کانی هه ر کامه و له شوێنی خۆیه وه له حیکایه تی 
نه زانێ. ئه رکدار  و  به شدار  به  خۆی  گه له دا  ئه و  گه وره ی 
سکرتێری  جێگری  زادە،  حەسەن  ئاسۆ  د.  قسەکانی  )دەقی 
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە الپەڕەی 3دا بخوێنەوە(

لەقاودانەکەی عەلی دایی و بەڕۆژبوونەوەی تێرۆری ڤییەن
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ــزا ئــابــووریــیــەکــانــی ئــەم  ... بـــەر قــورســتــریــن سـ
یەکجاری  نابووتیی  و  ــان  داڕم بــەرەو  و  ســەردەمــە 
واڵتێکی  تەنانەت  کە  جێیەک  گەیوەتە  کــار  دەڕوا. 
ــە ســەر  بــچــووکــی دراوســـێـــی وەک بــەحــرەیــنــیــش ل
لێی  هورموز  ئــاوی  ڕێــڕەوی  داخستنی  هــەڕەشــەی 
دیکەی جگە  ڕێگەیەکی  چ  دەبــێ  بۆیە  دێ،  وەدەنــگ 
مابێ.  ــدا  دەم بــەر  لە  ســەرشــۆڕکــردن  و  تەسلیم  لە 
بۆ  لەبار  زەمینەیەکی  هیچ  ئیستادا  لە  نە  هەرچەند 
و  دەبیندرێ  ڕێژیمدا  و  ئەمریکا  نێوان  لە  وتووێژ 
فشارەکانی  ئەمریکا  نیزیکیشدا  داهاتوویەکی  لە  نە 
ــەوە. ــات دەک ــەم  ک ــژ  ــووێ وت ئیمکانی  خوڵقاندنی  بــۆ 
ئەگەر چاو لە ستراتێژیی سیاسیی دەوڵەتی ئیستای 
کۆشکی  لە  تڕامپ  دۆناڵد  کاریی  ستافی  و  ئەمریکا 
نێوان  جیاوازیی  کە  دیــارە  ئاشکرا  بە  بکەین  سپی 
ڕێژیمی  ڕەفــتــاری  گۆڕێنی  بــۆ  ئەمریکا  ــاری  ــ داواک
زۆرە  یەکجار  ــردوو  ڕابـ لەگەڵ  ئیسالمی  کــۆمــاری 
جۆرێک  بە  و  ئەمریکا  چاوەڕوانییەکانی  ئاستی  و 
گۆڕانکارییەکان  بۆ  ئورووپاییش  واڵتانی  لە  هێندێک 
لە ڕەفتار و سیاسەتی کۆماری ئیسالمی بە تایبەت لە 
ڕێککەوتنی  بووەتەوە.  بەرزتر  مرۆڤدا  مافی  کێشەی 
لە  گرینگ  دەسکەوتێکی  وەک  پێشتر  کــە  ئەتۆمی 
جیهاندا باسی لێ دەکرا و کۆماری ئیسالمی هەوڵی 
دەدا کە واڵتانی ئورووپایی بە بەڵێنی بێ بنەما لەسەر 
درێژەدانی قبووڵی ئەو ڕێککەوتنە لەگەڵ خۆی و لە 
بەرامبەر ئەمریکادا بهێڵێتەوە، ئیستا بە زەقکردنەوەی 
ڕێکخراوی  کە  تایبەت  بە  و  تێرۆریزم  مەسەلەی 
)سپای  تێرۆریستییەکان  ــارە  ک هــەمــوو  بەرپرسی 
لیستی ڕەشی  ئەمریکاوە کەوتە  لە الیەن  پاسداران( 
سازمانە تێرۆریستییەکان، کەوتووەتە ژێر کاریگەریی 
مەسەلەی  لەوەی  جیا  ئەمریکاوە.  هەڵوێستانەی  ئەم 
ڕێژیم  گرینگی کۆنتڕۆڵی مووشەکە دوورمەوداکانی 
ــەورەن بــۆ ســەر  ــ ــە تــایــبــەت هــەڕەشــەیــەکــی گ کــە ب
کەنداو  ناوچەی  هێمنایەتی  پاراستنی  و  ئیسڕائیل 
وازهێنان لە هەڕەشە و سازکردنی مەترسی بۆ سەر 
لەو  هاوپەیمانەکانی  و  ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی 
ناوچەدا و باس لە کێشەکانی مافی مرۆڤ لە ئێراندا 
داخوازییەکانی  لیستی  لە  کە  دیکە  بابەتی  گەلێک  و 
ئەو دوو  نێوان  ڕێگەی سەختی سازانی  ئەمریکادان 
هۆی  دەبێتە  بێگومان  و  کــردووە  ــر  دژوارت الیەنەی 
داخۆ  وەهــادا  وەزعێکی  لە  فشارەکان.  زیاترکردنی 
جگە لە چاوەڕوانی ئەمریکا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 
نییە؟ دیکە  ڕێگەیەکی  ڕێژیم  ڕەفــتــاری  گۆڕانی  بۆ 
تەحریمەکانی  ــژەی  درێ کە  نەماوە  ــەوەدا  ل گومان 
ئەمریکا و بەرەبەرە قورستر کردنی باری تەحریمەکان 
وەهای  بارگرانییەکی  یەک،  دوای  لە  یەک  پالنی  بە 
حاشا  کەسیان  کە  کــردوە  دروســت  ڕێژیم  سەر  لە 
ڕێژیمەکەیان  ســەر  بۆ  زیانبارەکانی  ئــاســەوارە  لە 
لە سەر  ناکەن. ئەم وەزعە پێشتر کاریگەریی خۆی 
ژیانی خەڵک بە گشتی داناوە و بە هۆی کەمبوونی 
کەم  و  بێکاری  و  نرخەکان  گرانبوونی  و  کەلوپەل 
دەرامەتی، ڕۆژ بە ڕۆژ ژیانی خەڵک بەرەو ئاقارێکی 
چاوەڕوانییەکی  هیچ  ئیتر  ئیستا  بــردوە.  مەترسیدار 
کێشە  هەمووە  ئەو  چارەسەری  بۆ  نییە  هیوابەخش 
کەڵەکەبووە لە نێوخۆی واڵت کە ڕاستەوخۆ پێوەندی 
بۆیە  هەر  هەیە.  ئێرانەوە  خەڵکی  تێکڕای  ژیانی  بە 
تەنیا  کێبەرکێیە  ئەم  یەکالکردنەوەی  مەیدانی  ڕەنگە 
لەو  کە  بێ  خەڵکەوە  ئەو  بەهۆی  و  واڵت  نێوخۆی 
شێوەیەک  هــەمــوو  بــە  قــورســەدا  ئەمنییەتە  ــەزا  فـ
دەردەبــڕن.  ڕێژیم  مانەوەی  لە  خۆیان  ناڕەزایەتیی 
ــە پێی  ــە ب ــە یـــەک ســەدەی ــر ل ــات ــران زی ــێ خــەڵــکــی ئ
کولتووری خەباتکارانەی خۆیان ڕێگەی خەباتی سەر 
ڕێگەی  لە  ناڕەزایەتییەکانیان  دەربڕینی  و  شەقام 
ئاشکرا  شێوەی  بە  داخوازەکانیان  بەرزکردنەوەی 
تەجروبە کردوە. ئەزموونێک کە چ لە ئێران و چ لە 
زۆر واڵتی دیکەش واڵمی داوەتەوە. شێوە خەباتێک 
هاوپەیمانی  و  وێنزۆئیالی دۆست  لە  ئیستا  هەر  کە 
کۆماری ئیسالمی لە بەرامبەر سیستمێکی دیکتاتۆری 
هاوشێوەیان بەاڵم بە ڕواڵەت چەپگەرا، دیکتاتۆر بەرەو 
کە  هەلومورجەدا  لەو  و  ئیستا  دەبا.  بە چۆکداهێنان 
فشارە دەرەکییەکان تەنگیان بە سەرکردەکانی ڕێژیم 
گۆڕانکاری  خوازیارانی  کە  ئەوەیە  کاتی  هەڵچنیوە، 
بۆ  گونجاو  پالنی  و  بەرنامە  بە  ئێراندا  لە  بنەڕەتی 
پشتیوانی  بــە  و  گشتگیر  خەباتێکی  وەڕێخستنی 
و  سێنفی  ڕێکخراوە  و  ــەزراوە  ــ دام یارمەتیدانی  و 
مەدەنییەکان ڕێخۆشکەر بن بۆ وەڕێخستنی خەباتێکی 
جەماوەری بە مەبەستی بەهێزکردنی فشاری نێوخۆیی 
و یەکالکردنەوەی چارەنووسی دەسەاڵتێک کە جگە 
ئەمە  نەکردوە.  خەڵک  بۆ  هیچی  بێدادی  و  زۆڵم  لە 
تەمەنێک  بە  بۆ کۆتایی هێنان  دەتوانێ ڕێگەیەک بێ 
ئـــازادی. بــە  گەیشتن  و  دیکتاتۆری  دەســەاڵتــداری 

درێژەی سەروتار

هێزی خەڵک لە 
یەکالکردنەوەی 
هاوکێشەکاندا

»کوردستان«
 بگێڕەوەی چارەنووسی سیاسیی نەتەوەیەکی بێدەوڵەت

)لە یادی 121 ساڵەی ڕۆژنامەنووسیی کوردی(

یەكەم ڕۆژنامە و غیابی میدیای ڕۆژهەاڵتی!

لەگەڵ  هاوکاتە  بانەمەڕ(  )2ی  ئاوریل  22ی  ئەمڕۆ 
کوردی،  ڕۆژنامەی  یەکەم  دەرچوونی  ساڵەی   121
میسر. قاهیرەی  لە  »کوردستان«  ڕۆژنامەی 
چارەنووسی  بگێڕەوەی  هەم  و  قەدەر  هەم  ئەوە 
کوردە کە ڕۆڵەکانی دەبێ یەکەم ڕۆژنامەی نەتەوەکەیان 
واڵتێکی  پێتەختی  لە  بەڵکوو  خۆیان،  خاکی  لەسەر  نەک 
مەزنەی  کارە  ئەو  بەاڵم  دەربکەن؛  تاراوگەدا  لە  و  دی 
بوو  کرا،  بەدرخان«  میدحەت  »میقداد  دەستی  لەسەر 
و  سیاسی  بزاوتی  مێژووی  لە  وەرچەرخان  خاڵی  بە 
کوردستاندا. بەشەکانی  هەموو  لە  کورد  ڕووناکبیریی 
ڕۆژنامەی  باڵوکردنەوەی  و  چاپکردن  گرینگیی 
و  بێدەوڵەت  گەلێکی  کە  بوو  کاتێکدا  لە  »کوردستان« 
دایکی  زمانی  بە  خوێندن  لە  دابەشکراو  کوردستانێکی 
هەموو  بە  کوردستان  داگیرکەرانی  و،  کرابوو   بێبەش 
کوردستان  لە  کوردی  زمانی  دەیانەویست  شێوەیەک 
زمانە.  ئەم  جێگرەوەی  بکەنە  خۆیان  زمانی  و  بسڕنەوە 
نیشتمانپەروەرانەی  بیری  و  ئازایانە  بڕیاری  بەاڵم 
نووسەران  کە  ئەوەی  هۆی  بە  بوو  بەدرخان،  بنەماڵەی 
زیندوو  حاست  لە  کردن  بەرپرسایەتی  بە  هەست  بە 
و؛  بدەن  ڕێچکەیە  بەو  درێژە  کوردی  زمانی  ڕاگرتنی 
بە  پەرەپێدان  بە  سیاسییەکان  حیزبە  دواتردا  قۆناغی  لە 
ڕۆژنامەنووسیی کوردی، ئەم بوارە بکەن بە شوورەیەکی 
سڕینەوەی  شااڵوی  لەهەمبەر  لەگیراننەهاتوو  و  قایم 
دوژمنانی کورددا؛ ڕەوتێک کە تا ئێستاش هەر بەردەوامە. 
لە هەموو ئەم مێژووە پڕ کەند و لەندەی ڕۆژنامەنووسیی 
و  ڕۆشنگەری  سەنگەری  ڕۆژنامەنووسی  کوردیدا، 
ناسنامه ی  داگیرکەرانی  و  دەسەاڵت  بەگژداچوونەوەی 

كرایەوە  باڵو  كوردی  ڕۆژنامەی  یەکەم  بەر   لەمەو  ساڵ   121
ڕۆژهەاڵتی  لە  كوردی  میدیای  هەوڵەش،  ئەم  دوای  ساڵ   121 و، 
دایە،  پێگرتن  لە هەوڵی سەر  و  دایە  دارە  دارە  لە  كوردستان، هەر 
ئەمە لەگەڵ ئەوەی هەر لەم هەرێمە هێندەی میدیا دادەخرێ و جاڕی 
نابێ. بەكار  دەست  و  ناكرێتەوە  میدیا  هێندە  دەدرێ،  لێ  مەرگی 
ستایش  شایانی  دۆخێكی  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  میدیا  دۆخی 
بەردەنگەكانی.  بۆ  نە  و  میدیاكاران  بۆ  نە  نییە،  ڕەزامەندی  جێی  و 
بەڵكوو  ڕۆژهەاڵت،  نێوخۆی  بە  نییە  تایبەت  تەنیا  دۆخەش  ئەم 
لە  داماوتر  و  الوازتر  ڕۆژهەاڵتی  میدیای  واڵتیش  دەرەوەی  لە 
میدیای نێوخۆ نەبن، باشتر نین. ئەمە لە حاڵێك دایە كە بە باوەڕی 
نووسەری ئەم دێڕانە باشترین ڕۆژنامەنووس و میدیاكارانی كورد 
بە  بوون  كە  جۆرێك  بە  هەڵكەوتوون،  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
كوردستانیش.  دیكەی  پارچەكانی  لە  كوردی  میدیای  فریادڕەسی 
واتە لە ڕۆژهەاڵت میدیاكار هەیە بەاڵم میدیا نییە، ئەمە بەپێچەوانەی 
نییە! میدیاكار  بەاڵم  هەیە،  میدیا  كە  ترە  كوردییەكانی  هەرێمە 
زیاد لە هۆكارێك هەیە بۆ الوازی و نەبوونی میدیا لەم هەرێمە كە یەك 
لەوان غایببوونی كولتووری كاری میدیایی و نەبوونی سەرمایە دانانە 
لە كەرتی میدیا و تەنانەت لە حیزبە سیاسییەكانیش سەرمایەگوزاری 

لەسەر كەرتی تر زیاتر دەكرێ تا كەرتی میدیا و، لە بنەڕەتدا پێیان وایە سەرمایە دانان لەم كەرتە تەنیا پارە بە هەدەردانە و هیچ تێگەیشتنێك بۆ كاری میدیا و كاریگەرییەكانی 
نییە، هەر ئەمەش وای كردووە میدیای حیزبی الوازترین جۆری میدیا بێ، تەنانەت ببێ بە بار بە سەر حیزبیشەوە وا بكەن دایبخەن! بەاڵم نابێ لە بیرمان بچێ ، ئێمە بۆ ئەوەی 
بوونمان هەبێ، دەبێ میدیامان هەبێ و غایببوون و نەبوونی میدیای كاریگەر، یانی نەبوونی هەمووان و نەبینینی كۆمەڵگەیەك كە پڕە لە جووڵە و خواست و خەونی جیاواز.
تەنانەت لەم سااڵنەی دواییشدا  كە باس لە »نەبوونی چاالكی« لە ڕۆژهەاڵت دەكرا، ئەمە هەر لە نەبوونی میدیاوە سەرچاوەی دەگرت، چون نەبوونی میدیا 
دەتوانێ گومان و پرسیاری گەورە لەسەر خودی نیشتمانیش دروست بكا، وە ك چۆن هەندێك شارەزای میدیاییش پێیان وایە بوونی میدیا، یانی بوونی نیشتمان. 
ئێمە ناچارین بۆ بینینەوەی خۆمان و ناسینی خۆمان بەوی تر جارێك بۆ هەمیشە بیر لە بوونی میدیا بكەینەوە، میدیایەك كە هەموومان خۆمانی تێدا ببینینەوە، لە بیریشمان نەچێ 
قۆناعی ئێستاش قۆناغی میدیای بچووكی الوازی هەر كەسە و بۆ خۆی نییە و ئەم فۆڕمە لە میدیا كە ئێستا بوونی هەیە، نەك ناتوانێ  واڵمدەری كۆمەڵگەی كوردی بێ، بەڵكوو 
لە ناساندنی كۆمەڵگەش بەخۆی و كۆمەڵگە دەوروبەرەكانیشی ناتوانایە و مەك لۆهان گوتەنی »میدیا یانی گەیاندنی پەیام و دوور بكەوینەوە لە دانانی میدیای بێ پەیام و ئارشیوی.«
لە ڕاستیدا ئەوەی لە ئێستای ڕۆژهەاڵتی كوردستان پێویستییەكی حەیاتییە، بوونی میدیایەكی پڕۆفێشناڵی نیشتمانییە كە لە ئاست گەورەیی چاالكییەكانی ئەم كۆمەڵگەیە 
و هاوواڵتیانیدا بێ و دەبێ هەموو هەوڵ و سەرمایەدانانێكمان بۆ دامەزرانی میدیایەكی نیشتمانی بێ كە جێگەی هەمووان تێیدا بێتەوە و ئاوێنەی كۆمەڵگەی كوردیش بێ.

کورد بووە. ڕۆژنامەنووسیی کورد سەرەڕای هەموو 
دەستی  چەکی  کاتێک  هەموو  چەڵەمەیەک  و  ته نگ 
و  خەبات  لە  بەرگری  بۆ  نووسەران  و  ڕووناکبیران 
مافەکانی نەتەوە بندەستەکەیان بووە و چاالکانی ئەم 
بوارە پێشمەرگەئاسا لەپێناو سەرخستنی بزووتنەوەی 
سیاسی و نەتەوایەتی و کەرامەتی کورددا تێکۆشاون.
کوردی  ڕۆژنامەنووسیی  ساڵەی   121 مێژووی 
پڕە لە قۆناغی هەڵکشان و داکشان. ئەم قۆناغگەلەی 
لە  بەتایبەت  کوردی  ڕۆژنامەنووسیی  ڕەوتی 
تەعبیرێکی  بڕیویەتی،  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
به اڵم  نەتەوەیەکی چەوساوە  مێژووی  لە  واقعبینانەیە 
کە  مێژووە  ئەم  ئاشتیخواز.  بەاڵم  مافخواز، خەباتگێر 
پڕاوپڕە لە ئەزموونی ڕۆشنگەری، هاوکات پارێزەری 
کە  ئێستاش  بووە.  نەتەوایەتیش  کەلتووری  و  زمان 
نەیارانی ئەم نەتەوەیە بە شەڕی نەرم و هەمەالیەنەی 
شوناسی  و  بزووتنەوە  بەچۆکداهێنانی  بۆ  و  خۆیان 
ئەوە  بەستووە،  لەڕوو  شمشیریان  کورد  نەتەوەیی 
قەاڵیەکی  وەک  کە  ڕاگەیاندنن  مەتەرێزپارێزەرانی 
وەستاونەتەوە  ناحەزان  ئامانجی  لەهەمبەر  پۆاڵیین 
ئەم  نین  کەم  ئیستادا  لە  دەدەن.  قوربانیش  و 
ڕۆژنامەنووسانەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە 
لەسۆنگەی باڵوکردنەوەی بیری ئازاد و ڕوونکردنەوەی 
پیالنەکانی  و  پالن  لەقاودانی  و  خەڵک  کۆمەاڵنی 
کۆماری ئیسالمی بەدژی بزووتنەوەی کورددا سزای 
سەپاوە. بەسەردا  درێژخایەنیان  زیندانیی  قورسی 
حیزبی  بیری  باڵوکەرەوەی  »کوردستان«ی 
کۆماری  بەنرخی  یادگارێکی  وەک  دێموکرات، 

خۆیدا  تەمەنی  ساڵەی   73 مێژووی  لە  کوردستان 
هەموو کاتێک پاسەوانی زمانی کوردی و پارێزەری 
بزووتنەوەی  دەنگی  و  نەتەوەیی  شوناسی 
ئازادیخوازی کورد لە ئێران و ته نانه ت ڕه نگدانه وه ی 
که  ڕۆژنامه یه   ئه م  بووە.  کورد  پرسی  سه رجه م 
ڕۆژنامه گه ریی  مێژوویی  پانۆڕامای  سه رجه م  له 
پڕشنگدار  هه ره  ئه ستێره یه کی  وه ک  کوردیدا 
به  گه وره ی  خزمه تی  که  له وه  جیا  ده دره وشێته وه، 
پاراوی و ستانداردیزه کردنی زمانی کوردی کردوه، 
تایبه تمه ندییه کانی  هه موو  هه ڵگری  نێوه رۆکیشدا  له 
بووه.  به رپرسیار  و  ده روه ست  ڕۆژنامه وانییه کی 
ناوه ندی  کوردیدا  ڕۆژنامه گه ریی  ساڵه ی   121 له 
وه ک  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  ڕاگه یاندنی 
به شێک له کۆمه ڵگەی به رفراوانی ڕۆژنامه گه ریی کورد 
له خزمه ت و ماندووبوونی  وێڕای ڕێز و قه درزانی 
هه موو ڕێبوارانی ئه م ڕێگایه، پیرۆزبایی ئه م ڕۆژه له 
سه رجه م تێکۆشه رانی ئه م بواره  ده کا و پێشوه چوونی 
هه رچی زیاتری ڕۆژنامه وانیی ئازاد و به رپرسیار له 
کۆمه ڵگای کوردیدا و کاریگه رتر بوونی ڕ ۆژنامه وانیی 
چ  و  گه له که مان  نێوخۆیی  ئاستی  له سه ر  چ  کورد 
به ڕووی جیهانی ده ره وه ی کورددا به ئاوات ده خوازێ. 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ناوەندی ڕاگەیاندن

2ی بانەمەڕی 1398 )22ی ئاوریلی 2019(

خالید محەممەدزادە



ژماره : 3٧٤٩
١٥ی بانەمەڕی ١٣٩٨  _  ٥ی مای ٢٠١٩

د. ئاسۆ حەسەن زادە: 
پێویستە به ستێن و شێوازه جیاوازەکانی خەبات 

به ته واوکه ری یه كتر چاو لێ بکرێن
)پوختەیەک لە قسەکانی جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لە ڕێوڕهسمی ڕۆژی خوێندکاری کورددا(

خوێندکارانی خۆشه ویست، هاوڕێیانی به ڕێز! 
ده که م  لێ  کوردتان  خوێندکاری  ڕۆژی  پیرۆزبایی 
نه ته وه یی  یه كیەتیی  به ڕێوه به ریی  به  ده سخۆشی  و 
خوێندکارانی کورد ده ڵێم بۆ هه موو ئه و کار و چاالکییه ی 
و  حیزبی  ئه رکی  په نا  له  رابردوودا  ساڵی  چه ند  له 
کردوویانە. خوێندکاریدا  به ستێنی  له  خه باتگێڕییان، 
دیاریکردنی  له  گه له كه مان  که  داخه  جێی  هه رچه ند 
و  په رشوباڵو  هێماکانیشدا  داهێنانی  و  ڕۆژه کان 
شه هیدبوونی  ڕۆژی  دیاریکردنی  به اڵم  دابه شه، 
کورد  خوێندکاری  ڕۆژی  وه ک  شه ریفزاده  سمایلی 
ته واو لەجێی خۆی دایه. میلله تان کاتێک ڕۆژێک وه ك 
ڕووداوێک  عاده ته ن  ده که ن  دیاری  خوێندکار  ڕۆژی 
هه ڵده بژێرن که مانا و مه فهوومه که ی ئه والتر له به ستێنی 
نۆڤامبر  17ی  نێونه ته وه ییدا  ئاستی  له  خوێندکارییه. 
وه ک ڕۆژی خوێندکاران دیاری کراوه که ئه و ڕۆژه یه 
ئاڵمانی  داگیرکاریی  له  ئیعتراز  به  پراگ  خوێندکارانی 
شه هید  لێ  ژماره یه کیان  و  کرد  خۆپێشاندانیان  نازی 
بوو. له ئێران ده زانین که ئه و ڕۆژه 1٦ی سه رماوه زه 
که ئه ویش ڕۆژی گیان له ده ستدانی چه ند خوێندکاری 
زانکۆی تارانه که به دژی هاتنی ڕیچارد نیکسۆن له پاش 
کردبوو.  خۆپێشاندانیان  گه الوێژ  2٨ی  کوودێتای 
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له  ئێمه ش  خوێندکاری  ڕۆژی 
یا النیکه م له بنه ماڵه ی دێموکڕاتدا ڕۆژی شه هید بوونی 
سمایلی شه ریفزاده یه، له به ر ئه وه ی سمایلی شه ریفزاده 
به ڵكوو  نه بوو،  ڕووناکبیر  و  خوێنده وار  ته نیا  هه ر 
ڕزگاریی  ڕێگای  به كرده وه ی  و  به ئیمان  تێكۆشه رێکی 
به ستێنی  هه ردوو  تاقیکاریی  له  و  بوو  میلله ته که شی 
ببوو.  نه مری  ده ربازی  سه ربڵندانه   خه باتدا  ئه ساسیی 
ئه و کوڕی میلله تی خۆی بوو، به اڵم به بازنه فراوانه کانی 
له  و  ئێران  له  کوردستان،  له  سیاسه تیش  و  خه بات 
ناوچه دا ئاگادار بوو و ده یزانی له جیهاندا چ ده گوزه رێ. 
یه ك  ژیانی  دوو  شه ریفزاده  سمایلی  چۆن  هه روه ک 
له دوای یه کی هه بوو واته له پێشدا ژیانی خوێندکاری و 
ڕووناکبیری و پاشان ژیانی خه باتگێڕی و پێشمه رگانه، 
به کۆمه ڵی  بیره وه ریی  له  شه ریفزاده  سه مبولی  و  یاد 
ئێمه شدا دوو قۆناغ ژیاوه. قۆناغی یه که م که به ردرێژتره 
وه ك  شه ریفزاده  سمایلی  ئه زموونی  له   بریتییه 
تێکۆشه رێکی دیاری بزوتنه وه ی ٤7-٤٦. وه ك ده زانین 
ئه و  ئه نگیزه  کانی  له باره ی  جۆربه جۆر  خوێندنه وه ی 
بزوتنه وه یه کراوه و پرسیار دروست کراوه که داخوا 
ئه و بزوتنه وه یه چه نده له ژێر جه بری واقیعێکی سه ختدا 
و چه نده به ئیراده یه کی شۆڕشگێڕانه وه وه ڕێ خراوه. 
گرتوه  جێی  ئێمه دا  ناخودئاگای  له  ئه وه ی  به داخه وه 
شکستی ئه و بزوتنه وه یه یه. زێهنیه تێکی خراپ که له نێو 
ئێمه دا هه یه ئه وه یه که زۆر جار دروستی و به جێبوونی 
حه ره كه تێک به سه رکه وتنی حه ره که ته که ده به ستینه وه. 
سه رکه وتنیش ته نیا له بااڵده ستیی مه یدانی و ئازادکردنی 
ده بینین  خه ڵکدا  له نێو  مانه وه مان  و  گه  ڕانه وه  و  خاک 
به بێ ئه وه ی ده سکه وته زێهنی و گوتاری و هێماییه کانی 
حه ره که ته کان له  مه سیری تاریخیدا له به ر چاو بگرین. 
ئه گه ر قه رار بێ به ڕبه ی سه رکه وتن حوکمی هه قانییه ت 
بۆ بزوتنه وه ی ٤7-٤٦ و گیانبازیی سمایلی شه ریفزاده 
و  خه بات  کۆی  ئه وده می  بکه ین،  سادر  هاوڕێیانی  و 
چونکه  پرسیار،  ژێر  ده چێته  میلله ته كه مان  خۆڕاگریی 
هه تا ئێستا به داخه وه کاروانی ئه و خه باته به مه قسه دی 
ئه گه ر  زیاتر،  له وه ش  نه گه یشتوه.  خۆی  ئامانجه کانی 
ئه وا  نه با،  ئیراده   به رهه می  حه ره که ته  ئه و  به ڕاستی 

پاش تێکشکانیشی نه ده بوو به سه رمه شق و ڕچه شکێن 
هه روه ك  ئێراندا.  ئاستی  له  چه شنه  له م  حه ره که تی  بۆ 
یاده وه ریی  له  که  »سیاهکه ل«  بزوتنه وه ی  ده زانین 
ته نیا  )نه  ک  ئێران  ئازادیخوازانی  سه رجه م  به كۆمه ڵی 
پڕشنگدار چاو  ئه زموونێکی  وه ك  له الی چه په كان(  هه ر 
چووه.  به ڕێوه   ٤7-٤٦ بزوتنه وه ی  دوای  ده كرێ،  لێ 
شه ریفزاده  سمایلی  به سه مبولبوونی  دووه می  قۆناغی 
ڕه هه ندی  سیاسیماندا  نه ستی  و  هه ست  کۆگای  له 
یه كه می ژیانی ناوبراو و ئه و شته یه که ئه مڕۆ ئێمه بۆی 
ده كه ین  باسی  که سه ی  ئه و  که  ئه وه  واته  کۆبووینه وه، 
میلله ته که مانه،  چه کبه ده ستی  سه ردارێكی  که  له وه  جیا 
به خۆشییه وه  بووه.  ڕووناکبیرێكیش  و  خوێندکار 
سمایلی  ژیانی  و  که سایه تی  دووه مه ی  ڕه هه نده   ئه و 
باس  زیاتر  هاتووه  تا  ڕابردوودا  له سااڵنی  شه ریفزاده 
زیندوویی  به  هه روا  له مه و دواش  هیوادارم  و  کراوه 
ده رفه تی  دووه م  ڕه هه ندی  هه ڵدانه وه یه ی  ئه م  ڕابگیرێ. 
ئه وه مان پێ ده دا که هه ردوو الیه نی ژیان و که سایه تیی 
به  خه باتمان  سه ره کیی  به ستێنی  هه ردوو  و  ناوبراو 
یه کتر ببه ستینه وه. سه رنجڕاکێشه که له بیرمان بێ که له و 
شوێنه ی »قندچی«یه کان و »بزرگ نیا«کان و »شریعت 
رضوی«یه کان له زانکۆی تاران شه هید ده بن، خوێندکاره 
خه باتگێڕه كه ی ئێمه له »دارێنه« ی بانه شه هید ده بێ. ئه وه 
له خۆڕا نیه و بۆ دۆخی گه لی ئێمه و بۆ جۆری خه باتی 
هه یه. خۆی  به  تایبه ت  مه فهوومی  و  مانا  میلله ته كه مان 
و  ژیان  له  ده بێ  که  ده رسانه دا  ئه و  هه موو  له نێو 
که سایه تیی سمایلی شه ریفزاده  فێری بین، له دیدی منه وه 
که  ئه وه دا  عه ینی  له  ئێمه  یه که م،  گرینگن:  زۆر  دوویان 
پرۆسه  و  ئاڵوگۆڕ  و  رووداو  ڕه وتی  ئاگاداری  ده بێ 
ناوچه و  ئێران و  له  سیاسییه کانی ده وروبه ری خۆمان 
جیهاندا بین و شوێنه وار له مه سایل و چه مکه کانی سه رده م 
جیاوازه کان  هه لومه رجه   له گه ڵ  خۆمان  و  وه ربگرین 
بگونجێنین، پێویسته پێش هه موو شتێک پشت به هێزی 
خۆمان ببه ستین، چه  مکه کان به خۆماڵی بکه ین و ڕوانین 
ده بێ  دووه م،  هه بێ.  خۆمانمان  به  تایبه ت  ئاجێندای  و 
قازانجی  به  نێوان کۆمه ڵێك شت  پێوه ندیی  تێ  بکۆشین 
بڵێم کۆمه ڵێک  خه باتی میلله ته كه مان بگۆڕین یان وردتر 
ده بێ  که  هه ن  کوردیدا  بزوتنه وه ی  ده روونی  له  نالێکی 
هه وڵ بده ین نه مێنن. ئه زموون و چاره نووسی شه ریفزاده 
نوخته ی تێکگیرانی کوردبوون و له ئێراندا ژیان، هه روه ها 
کوردی ڕۆژهه اڵت بوون و که وتنه باشووری کوردستان 
یان  زانست  و  به یه كگه یشتنی شۆڕش  خاڵی  و  له الیه ک 
خه بات و مه عریفه ت له الیه کی دیکه یه. ده زانین که سمایلی 
ده چێته  مه هاباده وه  له  خوێندن  بۆ  کاتێك  شه ریفزاده 
حیزبی  خه باتی  ڕەکێشی  پێشتر  که  ئه وه  وێڕای  تاران، 
دێموکرات بووه، ئه وه هه روه ها له په راوێزی هاوپێوه ندی 
که  کوردستانه  باشووری  له  کورد  شۆڕشی  له گه ڵ 
قاچاغی ئه م دیوه ی کوردستان که ئه و کاته  سه رکرده کانی 
کاته  ئه و  که چی  ده بێ.  بوون،  لێ  دێموکراتیشی  حیزبی 
به شی  هه ردوو  له  کورد  شۆڕشی  نێوان  پێوه ندیی  نه  
کوردستاندا به چه شنێک بووه که ده ره تانی بردنه پێشی 
به و  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  تێکۆشه رانی  بۆ  خه بات 
وه زعیه تی  نه  هه بووه؛  ئاره زوویانه  بۆخۆیان  جۆره ی 
نێوماڵی حیزبی دێموکڕاتیش وه ک پێویسته توندوتۆڵ و 
یه كگرتوو بووه هه تا ڕووناکبیرێکی وه ک وی بتوانێ به 
ئه م  له گه ڵ  ئه مڕۆش  ئێمه  ببینێته وه.  تێدا  خۆی  ته واوی 
هاوپێوه ندیی  هه م  ئێستاش  به ره وڕووین.  که مایه سییانه 
نێوان پارچه کانی کوردستان به تایبه تی له نێوان باشوور 

و ڕۆژهه اڵت السه نگ و پڕ له که موکوڕییه و زۆر جار 
به رژه وه ندییه خه باتگێڕییه کانی کوردی ڕۆژهه اڵت ده بنه 
پارچه ی  به سه ر  زاڵ  دۆخی  به ربه سته کانی  قوربانیی 
دیکه ی کوردستان، هه م ڕیزی تێکۆشه رانی گه له که مان 
هه م  نییه؛  یه کگرتوو  دێموکرات  بنه ماڵه ی  به تایبه تی 
جێگه و پێگه ی فیکر و توانای سه رده می له سازوکاری 
پێویسته  وه ك  تێکۆشانماندا  به رنامه ی  و  خه بات 
هه  ر  که  زه رووره ته  ئه و  ئێستاش  نییه.  ڕه نگدانه وه ی 
چه شنه سیاسه تسازییه کی جیددی و هه ر به رنامه یه کی 
زانستی  بنه مای  له سه ر  ده بێ  خه بات  به کرده وه ی 
گرێدراو به واقیع بێ جێ نه که وتووه. ئێستاش زۆر جار 
ڕووناکبیر و پێشمه رگه له به رامبه ر یه كتر داده نێین له 
حاڵێکدا هه ردووکیان ده توانن شتێک له وی دیکه یان تێدا 
بێ، یا النیکه م یارمه تیده ر و پشتیوانی یه كتر بن. ئێمه 
ئه مڕۆ چ له واڵت و چ له ده ره وه، به سه دان و هه زاران 
که سی رووناکبیر و خوێنده وارمان له هه موو بواره کاندا 
خه باتیان  نه مانتوانیوه جه زبی  پێویست  وه ک  که  هه یه 
خۆمان  ده وری  له  و  خۆمان  ڕیزی  له   یان  بکه ین 
که  نییه   کۆمه ڵگەیه ک  سالم  کۆمه ڵگەیه کی  ڕایانبگرین. 
هه موو تاکه کانی خه ریکی سیاسه ت بن، به اڵم گه لێک که 
له حاڵی خه بات بۆ ئازادی دایه سه رناکه وێ -سه ریش 
بکه وێ به به ختیاری ناگا- ئه گه ر هه موو چین و توێژ و 
تاکه کانی هه ر کامه و له شوێنی خۆیه وه له حیکایه تی 
گه وره ی ئه و گه له دا خۆی به به شدار و ئه رکدار نه زانێ.
مێژووی گه الن نیشانی داوه که چینی خوێندکار ده توانێ 
کارساز  و  گرینگ  نه خشی  موسبه ته کاندا  ئاڵوگۆڕه  له 
بگێڕێ. بۆ ئه وه ش ئه وه نده به سه که چاو له ئینقالب و 
ئاڵوگۆڕه کانی واڵتانی وه ك له هستان، پۆرتوغال، ئه مریکا، 
بریتانیا، چین، ژاپۆن، پێروو و ... ده یانی دیکه له سه ده ی 
ڕابردوودا بکه ین. تایبه تمه ندیی هه ره دیاری بزوتنه وه ی 
خوێندکاری ئه وه یه که خوێندکاران ته نیا بۆ داخوازییه 
سینفییه کانی خۆیان ڕاناسێن، به ڵکوو له به ر ئه وه ی هه م 
الون و هه م زۆر په نجه ره ی ڕوانین به سه ر مێژوو و 
فراوانیان  جیهانبینییه كی  له به رده مه،  دنیایان  به سه ر 
هه یه و خه ون و ڕۆئیای   وان بۆ هه موو کۆمه ڵگەیه. له 
بزوتنه وه ی خوێندکاریی مانگی مای 1٩٦٨ی فه ڕانسه دا 
خوێندکاران هه ر ته نیا به دژی هه لومه رجی خراپی ژیان 
داخراوی  و  نێوه رۆکی وشک  و  پێکهاته  و  و خوێندن 
به ڵكوو  ڕانه په ڕیبوون،  ده رسییه کان  مادده  و  زانکۆ 
به گشتی دژی کۆمه ڵگەی مه سره فی و کۆنه پارێز بوون 
کۆمه ڵێک  و  زیاتر  یه کسانیی  و  ئازادی   خوازیاری  و 
بوون.  کۆمه ڵگە  سه رجه م  بۆ  نوێ  به های  و  نۆرم 
له خۆڕا نه بوو که چین و توێژه کانی دیکه ش نه ک هه ر 
له فه ڕانسه به ڵکوو له واڵتانی دیکه ش پشتیوانییان لێ 
کردن هه تا ئه و بزوتنه وه یه به قیمه تی بوومه له رزه یه کی 
کۆمه اڵیه تی و سیاسی و دامه زراوه یی له فه ڕانسه  ته واو 
بوو و گه وره ترین ده وڵه تمه ردی مێژووی واڵت له دوای 
قازانجی  به  بوو  ناچار  دوگۆل،  ژنڕال  واته  ناپلیۆن، 
بکا. لێ  ئاکامگیریی  زیاتر  ئازادیی  و  دێموکڕاسی 
خوێندکارییه کانی  بزوتنه وه  ئه زموونی  ده بێ  ئێمه 
بۆ  سیاسییه کانه وه  ئاڵوگۆڕه  به  پێوه ندییان  و  دنیا 
به کار  خۆمان  واڵتی  له  سیاسه ت  ئه مری  باشکردنی 
ببه ین. له پۆلێنبه ندیی بزوتنه وه کۆمه اڵیه تییه كاندا دوو 
بریتییه  یه که میان  ده برێن:  به کار  زۆر  که  هه ن  پێوه ر 
بزوتنه وه کان،  جه ماوه ریی  پێگه ی  و  به رفراوانی  له 
ڕاده ی  و  داواکان  جۆری  له  بریتییه  دووه میشیان 
به  خوێندکاری  بزوتنه وه ی  داخوازه کان.  ڕادیکاڵیی 
سروشتی خۆی هه م پۆتانسیه لی به جه ماوه ری بوونی 
نموونه ی  ئه وه  ڕادیکاڵیزم.  قابلییه تی  هه م  زۆره، 
له  ده توانێ  که  کۆمه اڵیه تییه كانه  بزوتنه وه   خاسیه تی 
ئاشتکردنه وه  و پێکه وه گرێدانی بزوتنه وه ی سیاسی و 
له خۆڕا  جار  زۆر  ئێمه  بدا.  یارمه تیمان  مه ده نی  بزاڤی 
به ستێنی شۆڕشگێڕی و به ستێنی مه ده نی له به رامبه ر 
هه رچی  وابێ  پێمان  ئه گه ر  ده بێ  هه ڵه  داده نێین.  یه ک 
له به ستێنی مه ده نی دا بکرێ ئه وه ته نیا له پێناوی داوای 
بچووکه، ئه وه ته نیا بۆ سازان له گه ڵ سیستمی مه وجوود 
و ئه وپه ڕه که  ی بۆ ریفۆرمی سیستمه. به پێچه وانه شه وه، 
هه ڵه  ده بێ ئه گه ر بڵێین هه رچی له به ستێنی چه کداری 
داوای  له پێناو  مسۆگه ر  ئه وه  بکرێ  شۆڕشگێڕی دا  و 
به ستێنانه   ئه و  ده بێ  ئێمه  ڕادیکاڵه.  ویستی  و  گه وره 
خه باتگێڕی  و  سیاسی  کاری  بۆ  زه رفێک  وه ک  ته نیا 
و  ماهیه ت  له سه ر  پێشداوه ری  به بێ  بکه ین  لێ  چاو 
له ژێر  ده كرێ  درێژخایه ندا.  له  به رهه میان  و  مه رام 
هه بێ  ڕه وا  ڕادیکاڵیزمێکی  ناوخۆدا  به ستێنی  پێستی 
که له به ر ئه وه ی سه رنجی نادرێتێ پۆتانسیه له که ی به 
فیڕۆ ده چێ، هه روه ک که ده كرێ به ستێنی حیزبه کانیش 
و  ڕکابه ری  به  کۆتایی  نه یتوانیوه  ئه وه ی  له به ر 
هۆی  ببێته  ئه نجامدا  له  بێنێ،  نێوخۆی  تاکڕه وییه كانی 
ئامانجه   وه دیهێنانی  له  دوورکه وتنه وه  و  دابه زاندن 
ستراتژییه كان. له هه رحاڵدا دروست وایه ئه و به ستێن و...
درێژە ل٤

ته نیا  ئه وه  بکرێ  مه ده نی دا  به ستێنی  له  هه رچی  وابێ  پێمان  ئه گه ر  ده بێ  «هه ڵه   
له پێناوی داوای بچووکه، ئه وه ته نیا بۆ سازان له گه ڵ سیستمی مه وجوود و ئه وپه ڕه که  ی 
به ستێنی  له  هه رچی  بڵێین  ئه گه ر  ده بێ  هه ڵه   به پێچه وانه شه وه،  ریفۆرمی سیستمه.  بۆ 
چه کداری و شۆڕشگێڕیدا بکرێ ئه وه مسۆگه ر له پێناو داوای گه وره و ویستی ڕادیکاڵه»

ناکۆکیی نێوان عەلی دایی، ڕاهێنەری یانەی سایپا لەگەڵ 
بەڕێوەبەریی ئەم یانەیە کاری گەیاندە ئەو جێیەی عەلی 
مودەبیر«  »موستەفا  کەسایەتیی  لەسەر  پەردە  دایی 
ناناسێ، چونکی  هەر  ناوە  بەو  کەسێک  گوتی  ئەو  البدا. 
»موستەفا مودەبیر«ێک هەر لە گۆڕێدا نییە و ناوبراو هەر 
هەمان »سردار غفور درجزی«ی ئەردەبیلی یە. بەاڵم ئەو 
»سەردار غەفووری«یەی ڕاهێنەری سایپا باسی دەکا  لە 
ڕاستیدا کەس نییە جگە لە »ئەمیر مەنسوور بوزورگیانی 
ئەسڵ« کە یەکێک لە ئەندامانی تیمی تێرۆری ڤییەن بوو کە 
لەودا دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو، سکرتێری گشتیی 
حیزب و عەبدوڵاڵ قادری ئازەر، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی 
بوون. شەهید  و  دەستڕێژ  بەر  کەوتنە  هاوڕێکەیان  و 
وتووێژ  تیمی  کە  هاتوە  ڤییەندا  تێرۆری  بەڵگەکانی  لە 
محەممەد  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  )تێرۆریست(ی 
)ئاجودی(،  مستەفەوی  مستەفا  سەحراڕوودی،  جەعفەر 
پێک  بوزورگیان(  مەنسوور  )ئەمیر  دەرجەزی  غەفوور 
هاتبوون کە لەگەڵ دوکتور قاسملوو، عەبدوڵال قادری ئازەر 
فازیل ڕەسووڵ بۆ دانوستان لەسەر پرسی کورد!  د.  و 
)سەردار  مەنسوور  ئەمیر  دانیشتنەدا  لەو  ببوونەوە.  کۆ 
غەفوور( بەرپرسی پاراستنی ئەمنیەتی! الیەنی ئێرانی بووە.
جێبەجێکردنی  دوای  ئێران  تێرۆری  تیمی 
بەردەوام  بەاڵم  ئێران،  نێوخۆی  گەڕانەوە  ئەرکەکەیان 
غەفوور«،  »سەردار  ئێستا  و  گۆڕاوە  ناوەکانیان 
بکوژانی  لە  یەک  و  پاسداران  قودسی  سپای  ئەندامی 
»موستەفا  بووەتە  ڤییەن  تێرۆری  شەهیدانی 
دراوەتێ. »سایپا«ی  بەڕێوەبەرایەتیی  و  مودەبیر« 
پەروەندەی  لە  لێکۆڵینەوە  و  مێکونووس  دادگای  لە 
هاوڕێیانی  و  شەرەفکەندی  سادق  دوکتور  تێرۆری 
دابوو کە یەکەمجار ناوی »سەردار غەفوور دەرجەزی« 
دادگای  سەرەکیی  شایەتی  مسیباحی،  ئەبولقاسم  هات. 
دەرجەزی«  »غەفوور  کە  کرد  ئاشکرای  مێکونووس 
بەرپرسی »زانیاری و عەمەلیات«ەکانی سپای پاسداران 
لە کوردستان و ڕۆژئاوای ئێران بووە و ڕۆڵی سەرەکیی 
دوکتور  لەگەڵ  دانوستان  ڕێکخستنی  لە  هەبووە 
بکا. ڕەکێش  مەرگی  بۆسەی  بەرەو  بۆوی  قاسملوو 
و  دیکە  حقووقیی  دامەزراوە  زۆر  و  بروومەند  بنیاتی 
ڕێکخراوەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ »غەفوور دەرجەز«ی 
بە یەکێک لە بکوژانی شەهید دوکتور قاسملوو دەناسن کە 
پۆلیسی ڤییەن دوای تێرۆرەکە دەستبەسەری دەکا، کەچی 
دەکاتەوە. ئێرانی  بەڕێی  و  دەدا  بەری  ماوەیەک  پاش 

یەکیەتیی  بانەمەڕ  1٤ی  شەممە،  ڕۆژی 
پەنجاویەکەمین  لە  کورد  خوێندکارانی  نەتەوەیی 
و  شەریف زادە  سمایل  شەهیدکرانی  ساڵیادی 
رێوڕەسمێکی دا   ٤_٤٦7 ڕاپەڕینی  لە  هاوڕێیانی 
پێشمەرگە و سیما  و  کادر  لە  بەشێک  ئامادەبوونی  بە 
ناسراوەکانی نێو حیزبی دێموکراتی کوردستان بەڕێوە برد.
ئاسۆ  دوکتور  ڕێوڕەسمەدا  ئەو  بڕگەی  یەکەم  لە 
حیزبی  گشتیی  سکرتێری  جێگری  حەسەن  زادە، 
دەفتەری  نوێنەرایەتیی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
دڕێژی  لە  کرد.  پێشکەش  پەیامێکی  حیزبەوە  سیاسیی 
فیلمێکی  کورتە  کورددا،  خوێندکاری  ڕۆژی  ڕێوڕەسمی 
سمایلی  شەهید  خەباتی  و  ژیان  سەر  لە  دێکیۆمێنتی 
نەتەوەیی  یەکیەتیی  لەالیەن  کە  درا  پیشان  شەریف زادە 
کرابوو. باڵوبوونەوە  ئامادەی  کوردەوە  خوێندکارانی 
نەتەوەیی  یەکیەتیی  پەیامی  دیکە دا  بڕگەیەکی  لە 
سکرتێری  سەلیمی  ڕەحمان  لەالیەن  کورد  خوێندکارانی 
کرا. ئامادەبووان  بە  پێشکەش  یەکیەتییە  ئەو  گشتیی 
بۆ  کرابوو  تەرخان  ڕێوڕەسمە  ئەو  بڕگەی  دوایین 
لە  بەشێک  بە  ڕێزلێنان  لەوحەی  کردنی  پێشکەش 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بنەماڵەکانی  ئەندامانی 
بەربەست  و  گرفت  دەیان  هەبوونی  سەرەڕای  کە 
بە  درێژەیان  کوردستان  باشووری  زانکۆکانی  لە  بەاڵم 
سەرکەوتووەکانن. خوێندکارە  نموونەی  داوەو  خوێندن 

تێرۆریستەکەی ڤییەن 
بەڕێوەبەری »سایپا«یە

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی 
ڕۆژی خوێندکاری کورد
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١٥ی بانەمەڕی ١٣٩٨  _  ٥ی مای ٢٠١٩

کورد لە ئەگەری ڕووخانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا

هەڵوێست و ئەرکی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە 
دوای  تایبەتی،  بە  کوردستانییەکان  حیزبە  و  گشتی 
لەو  یەکێک  ئێران   ئیسالمیی  حکوومەتی  ڕووخانی 
بکرێتەوە  لێ  بیری  ئێستاوە  لە  دەبێ  کە  پرسیارانەیە 
ئیسالمیی  حکوومەتی  بدۆزرێتەوە.  بۆ  واڵمی  و 
ناتوانێ  سەرەڕۆ  دەستەاڵتێکی  هەر  وەک  ئێران 
بە  کۆتایی  درەنگ  یان  زوو  و  بمێنێتەوە  هەتاهەتایە 
کورد  هەڵوێستی  بەاڵم  دێ،  نگریسی  دەستەاڵتی 
سەر  هاتنە  پاش  کە  زوڵملێکراو  نەتەوەیەکی  وەکوو 
بەردەوام  دەیەیە  چوار  ئیسالمی،  ڕێژیمی  کاری 
و  دەکا  خەبات  لەمێژینەکانی  ئاواتە  بە  گەیشتن  بۆ 
داهاتوو  دەوڵەتی  بە  بەرامبەر  داوە،  قوربانیی  گەلێک 
داوای  دەبێ  دەسبەجێ  کورد  ئایا  دەبێ؟  چۆن 
جیابوونەوە لە ئێران و پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ 
شانبەشانی  یاخود  بکا؟  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
بۆ  ئێران  ناوچەییەکانی  و  سەرانسەری  هێزە 
تێبکۆشێ؟ فیدراڵ  و  دێموکراتیک  ئێرانێکی  پێکهێنانی 
لە  بەئەزموون  حیزبێکی  هەڵوێست  گرتنی  بێگومان   
بارودۆخی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  سیاسەتدا  جیهانی 
جیهانی، ناوچەیی و نێوخۆیی ، بە گوێرەی هاوسەنگیی 
هوشیاریی  ئاستی  و،  سیاسی_سپاییەکان  هێزە 
ڕێکخستنی  ڕادەی  خەڵک،  سیاسیی  و  نەتەوەیی 
و  کولتووری  سیاسی،  ڕێکخراوە  لە  جەماوەر 
پیشەییەکاندا، هەروەها ئامادەبوونی ئەوان بۆ خەباتی 
دەبێ.  ئامانجەکانیاندا  بە  گەیشتن  پێناوی  لە  سیاسی 
حیزبێکی تێکۆشەر و پێشکەوتنخواز بەپێی ستراتێژیی 
نەتەوەیی و پەسەندکردنی تاکتیکی شیاو بۆ گەیشتن 
بە ئاواتەکانی، دەتوانێ ڕۆڵێکی گرینگ لە ڕەوتی ژیانی 
سیاسیی کۆمەڵگە بگێڕێ. لەوە دەچێ هەر لە ئێستاوە 
داهاتوو  هەڵوێستی  بۆ  یەکالکەرەوە  بڕیاری  نەکرێ 
بدرێ  و نوسخەی بۆ بپێچرێتەوە، بەاڵم هەموو هێزێکی 
ڕووداوە  سەرهەڵدانی  کاتی  بۆ  پێویستە  سیاسی 
هەبێ.  و »B«ی   »A« پالنی کۆمەڵگە،  لەناکاوەکانی 
نەتەوەیی  کێشەی  جارێ  کە  فرە ئەتنیکیدا  واڵتێکی  لە 
حیزبێکی  سەرەکیی  ئەرکی  نەکراوە،  چارەسەر 
نەتەوەیی، خەبات لە پێناوی گەیشتن بە کیان، دەوڵەت 
هەبوونی  ڕەوتەدا  لەم  نەتەوەییە.  سەروەریی  و 
لە  گرینگ  ڕۆڵێکی  نەتەوەیی  ڕوونی  ستراتێژییەکی 
هەڵوێست گرتن و هەڵبژاردنی شێوەی خەبات دەگێڕێ. 
بێگومان حیزبێکی نەتەوەیی ناتوانێ لەمەڕ کێشەکانی 
نێو کۆمەڵگە وەکوو دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی، بێکاری، 
گرانی، زوڵم و زۆری چینایەتی و چەوسانەوەی خەڵک 
ئەرکی سەرەکیی  بەاڵم  بمێنێتەوە،  بێهەڵوێست  هتد  و 
ئەم  چارەسەرکردنی  بۆ  خەبات  وێڕای  حیزبە،  ئەم 
ئاگایی  بردنەسەرێی  و  خەڵک   ڕێکخستنی  کێشانە، 
واتە  سەرەکی،  ئامانجی  بە  گەیشتن  بۆ  نەتەوەیی 
سەروەریی نەتەوەیی و ڕزگارکردنی نیشتمانی خۆی 
لە دەست حکوومەتی داگیرکەرە. هەر بەم جۆرە کە بۆ 
یان مارکسی، گەیشتن  حیزبێکی چەپی سۆسیالیستی 
بە کۆمەڵگەیەکی سۆسیالیستی ئامانجی سەرەکییە، بۆ 
حیزبێکی نەتەوەییش، ئازادکردنی نیشتمانی داگیرکراو 
و گەیشتن بە سەروەریی نەتەوەیی ئامانجی سەرەکییە. 

فاکتەرەکانی هەڵوێست گرتن
لە  ئەستەمە  پێکرا،  ئاماژەی  پێشتریش  هەروەک 
ئێستاوە بە چەشنێکی یەکالکەرەوە باس لە هەڵوێستی 
پاش ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران و پێشبینیی 
وردی ڕەوتی ڕووداوەکانی داهاتوو بکرێ. مێژوو بەپێی 
ئەزموون پڕ لە هەوراز و نشێو، پێشڕەوی و پاشەکشە 
کردنە و لەسەر هێڵێکی ڕاست ناجووڵێتەوە. بەم حاڵەش 
لەوە دەچێ بکرێ بەپێی لێکدانەوەیەکی ڕاستبینانە لە 
بارودۆخی ئەمڕۆی ئێران و بەرزبوونەوەی ئەوپەڕی 
ئابووریی  ژیانی  خراپی  وەزعی  چینایەتی،  جیاوازیی 
ئینسانی،  مافەکانی  تەواوی  پێشێلکردنی  خەڵک، 
ناڕەزایەتیی چین  و توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەی 
هتد  و  جیهان  زلهێزەکانی  واڵتە  لەگەڵ  کێشە  ئێران، 
باس لە تەواو بوونی کاتە خۆشەکانی دەستەاڵتدارانی 
بەرەو  و  ئێران  تێئۆکراتی  و  سەرەڕۆ  حکوومەتی 
بکرێ.   ڕێژیمە  ئەم  سیاسیی  ژیانی  هەڵدێرچوونی 
هەر لەم پێوەندییەدا، پێویستە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ڕووبەروو  بەرەو  بۆ  خۆیان  ئێستاوە  لە  کوردستان 
بوونەوە لەگەڵ ڕووداوە جۆراوجۆرەکانی نێو کۆمەڵگە 
ئامادە بکەن و بە لێکدانەوەی بارودۆخی ئێران، ناوچە 
هەوڵ  جۆراوجۆرەکان،  ئەگەرە  هەروەها  جیهان،  و 
کۆنگرەیەکی  یان  بەرفراون  بەرەیەکی  پێکهێنانی  بۆ 
بەرنامە و سیاسەتێکی هاوبەش،  نەتەوەیی، داڕشتنی 
هەروەها ڕێکخستنی سپایەکی نەتەوەیی بدەن. بە گشتی 
بۆ هەڵوێست  گرتنێکی شیاو، پێویستە ڕێکخراوەیەکی 
و  لێکدانەوە  و  هەڵسەنگاندن  توانای  شۆڕشگێڕ 
هەبێ: خوارەوەی  خاڵەکانی  گرتنی  لەبەرچاو 

بارودۆخی سیاسی_ کۆمەاڵیەتی، هەروەها ئابووری 
و فەرهەنگیی ئێران بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی
بزووتنەوەی  دۆخی  و  ئاست  پێویستە  لێرەدا 
هێزی  پێگەی  و  جێگە  ئێران،  لە  پێشکەوتنخوازانە 

دەستەالتدار لە واڵت، خاڵە الواز و بەهێزەکانی دەوڵەت 
و ملمالنێی باڵەکانی نێو حکوومەت، خۆڕێکخستنی چین  
و توێژەکانی کۆمەڵگە، هاوسەنگیی هێزە پێشکەوتنخواز 
ئێران  ئاستی  لە  کۆنەپەرستەکان  و  دواکەوتوو  و 
و  نەتەوەیی  ئاگایی  ئاستی  هەروەها  کوردستان،  و 
چەشنێکی  بە  کورد  ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی 
ڕاستەقینە لێک بدرێتەوە. لەم ڕەوتەدا یەکێک لە ئەرکەکان، 
پێشکەوتنخوازەکان  هێزە  بەرەی  پێکهێنانی  بۆ  هەوڵدان 
بەرنامەیەکی  داڕشتنی  کوردستان،  و  ئێران  ئاستی  لە 
و  ئازادی  دێموکراسی،  بە  گەیشتن  بۆ  هاوبەش 
چارەسەرکردنی  بۆ  شیاو  بەستێنێکی  پێکهاتنی 
بە  نەتەوەیی  کێشەی  لەوان  یەک  و،  کێشەکان  
وتووێژە. و  دانوستان   ڕێگای  لە  و  مەدەنی  شێوەیەکی 

دەوڵەتەکانی  و  زلهێزەکان  هەڵوێستی  و  سیاسەت 
هتد و  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  و  جیهان 
هەڵسەنگاندنی هەڵوێست و هەڵسوکەوتی هێزە جیهانی و 
ناوچەییەکان لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی و هێزە خۆجێییەکان، 
و  ناسین  و  پێکەوە  هێزانە  ئەو  ملمالنێی  هەروەها 
پشتیوانیی  ڕادەی  دوژمن،  لە  دۆست  جیاکردنەوەی 
ڕاستەقینەی ئەو هێزانە و بزووتنەوەی پێشکەوتنخوازی 
دەتوانێ  کورد  ڕزگاریخوازانەی  بزاڤی  لە  جیهانی 
ڕۆڵێکی بەرچاو لە هەڵوێست  گرتنی  هێزێکی تێکۆشەردا 
دەسەاڵتدارانی  دروستی  لێکنەدانەوەی  وێنە  بۆ  بگێڕێ. 
هەڵوێستی  و  هەڵسوکەوت  لە  کوردستان  هەرێمی 
لە  گشتپرسیی سەربەخۆیی  کاتی  لە  جیهانی  هێزەکانی 
2٥ی سێپتامبری 2٠17، پشتیوانی نەکردنی زلهێزەکانی 
جیهانی و ناوچە لە دەنگدانی زۆرینەی خەڵکی باشووری 
لەم  نەتەوەیی  ناتەبایی  لەگەڵ  هاوکات  کوردستان 
سەربەخۆیی   بزووتنەوەی  لە  کارای  زەبرێکی  واڵتەدا، 
خوازانەی کوردستان دا و، تەنانەت لە هێرشی هێزەکانی 
سەر بە بەغدا و ئێران بۆ کەرکووک و خانەقین و هتد 
لە ئۆکتۆبری هەر ئەو ساڵەدا، کورد بێ پشتیوان مایەوە 
نیشتمانەکەشی  خاکی  ٥٠ی  سەتا  لە  پتر  کۆنترۆڵی  و 
لەدەست دا. بەم پێیە ناسینی بارودۆخی جیهانی و ناوچە 
و، خوێندنەوەی دروستی ژێئۆپۆلیتیکی جیهان بۆ گرتنی 
بزووتنەوەیەکی  هەڵوێستەکانی  لە  بەرچاو  بەشێکی 
هەیە. یەکالکەرەوەی  کاریگەرییەکی  نەتەوەیی 

وەزعییەت و جێگە و پێگەی حیزب و ڕێکخراوە 
کوردستانییەکان

و  بزووتنەوەیەک  هەر  گرنگەکانی  خاڵە  لە  یەکێک 
کورد،  ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  تایبەتی  بە 
تەبایی  هەبوونی  و  کوردستانییەکان  حیزبە  هاوکاریی 
بە  نەتوانن  کوردستانییەکان  حیزبە  کاتێک  نەتەوەییە. 
بەرەیەکی ڕاستەقینە و کارا  زمانێکی هاوبەش بگەن و 
فیدای  نەتەوەیی  بەرژوەندیی  هەروەها  بکەن،  دروست 
بەرژوەندیی حیزبی، عەشیرەیی و تاکەکەسی بکەن، نەک 
هەر ئەگەری شەڕ و پێکدادانی نێوخۆیی بەرز دەبێتەوە، 
هێزەکانی  پیالنگێڕی  بۆ  شیاو  بەستێنێکی  بەڵکوو 
گەورە  زەبرێکی  و  پێکدێ  سەرکوتکەر  و  کۆنەپەرست 
لە  نێوخۆیی  دەدرێ. شەڕی  ورەی خەڵک  و  متمانە  لە 
حیزبی  و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  نێوان 
کۆمۆنیستی ئێران_کۆمەڵە ]1٩٨٤ هەتا1٩٩1ز.[، شەڕی 
کۆنگرەی  پاش  دێموکرات  حیزبی  باڵەکەی  دوو  نێوان 
یەکیەتی  و  پارتی  شەڕەکانی   ،]1٩٩3_1٩٨٨[ هەشتەم 
بە  عێراقی  شیووعییەکانی  کوشتاری   ،]1٩٩٤_1٩٩7[
ئاشان  پشت  لە  نیشتمانی  یەکیەتیی  هێزەکانی  دەست 
کوردستان  نیشتمانی  یەکیەتیی  پێکدادانی  ]1٩٨3ز[، 
هەروەها   ،]1٩٩٤[ کوردستان  کرێکارانی  پارتی  و 
تێکهەڵچوونەکانی پارتی و پ. ک. ک ]1٩٩7[ و هتد وەکوو 
گەورە  وانەیەکی  هاوکات وەک  بەاڵم  تاڵ،  ئەزموونێکی 
لە  هەر  پێویستە  دەمێنێتەوە.  کوردستان  داهاتووی  بۆ 
ئێستاوە هێزەکانی کوردستانی خۆڕاهێنانی دێموکراسی 
کارەساتانە  چەشنە  ئەم  هەتا  بکەن  هاوبەش  کاری  و 
»ناوەندی  پێکهێنانی  پێوەندییەدا،  لەم  نەبنەوە.  دووپات 
هەنگاوێکی  ئێران«  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 
پەرەی  پێویستیە  و،  نییە  تەواو  و  بەس  بەاڵم  باشە، 
کۆنگرەیەکی  پێکهێنانی  بۆ  بەستێنێک  ببێتە  و  پێبدرێ 
کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی  کوردەکانی  بۆ  نەتەوەیی 
هێزەکانی  دەستەاڵتداریی  دەیە  دوو  لە  پتر  ئەزموونی 
یەکیەتییەکی ڕاستەقینە  نەبوونی  هەرێمی کوردستان و 
ناتەبایی  هەروەها  نەتەوەییدا،  بەرژوەندیی  پێناوی  لە 
گەورەی  زەبرێکی  ئێستا  هەتا  سەرەکییەکان  هێزە 
و،  داوە  کوردستان  باشووری  خەڵکی  متمانەی  لە 
ناتەباییە  لەم  زۆری  قازانجێکی  بەغدا  حکوومەتی 
بردووە. کارەساتی ئۆکتۆبری 2٠17ی کەرکووک وێڕای 
پیالنی حکوومەتەکانی بەغدا و تاران، هاوکات بەرهەمی 
هێزەکانی  لە  بەشێک  هاوکاریی  و  نەتەوەیی  ناتەبایی 
یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ دەوڵەتی بەغدا بوو.
هەتاوی،  13٥7ی  ڕێبەندانی  شۆڕشی  پاش  سااڵنی  لە 
بە هۆی دابڕان، دەرکران و جیابوونەوەکانی فراکسیۆن 
و  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  ئەندامەکانی  و 
و  حیزب  گەلێک  ئێران،  کۆمۆنیستی  حیزبی  کۆمەڵەی 
نێو  هاتوونەتە  سیاسی  جۆراوجۆری  تاقمی  و  گرووپ 

حیزبی  دوو  ئەمڕۆ  سیاسییەوە.  خەباتی  گۆڕەپانی 
مێژووی خەباتیان،  بەهۆی  دێموکرات و سێ کۆمەڵە 
بوونەتە بەشێکی ڕاستەقینە لە ئەندێشە و بیروهزری 
ناکرێ  بێگومان  کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی  کۆمەڵگەی 
نکۆڵی لە ڕێکخراوەکانی دیکە وەک پژاک و هتد بکرێ کە 
لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەریان هەڵداوە. 
لەو نێوەدا ئەوەی ڕەنگ  و ڕووی کوردستانی بوون 
بە هێزێک دەدا، نەک هەبوونی پاشکۆی کوردستانی، 
بەڵکوو  لەبەرکردنی جلوبەرگی کوردی،  و  پێشمەرگە 
لە  ئەوان  هەڵوێستی  و  ستراتێژی  چاالکی،  سنووری 
کێشەی  چارەسەرکردنی  شێوەی  لەگەڵ  پێوەندی 
کوردە.  سەروەریی  و  کیان  بە  گەیشتن  و  نەتەوەیی 
ئەوانەی کە بە جلوبەرگی کوردی نکۆڵی لە بەدەوڵەت 
پێیان  و  دەکەن  دیکە  نەتەوەکانی  و  کورد  بوونی 
یاخود  کۆتایی  هاتووە  ناسیۆنالیزم  سەردەمی  وایە 
سۆسیالیستەکان«  »ئێرانییە  بەناو  بەرەی  لە  خۆیان 
»بۆرژوا_ بە  دژ  کوردستان«  »چەپەکانی  یان 
کردەوەدا  لە  دەبیننەوە،  کورددا!  ناسیۆنالیستەکانی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد دوور  لە  خۆیان 
دەخەنەوە، و بەگوێرەی هەبوونی بیروهزری پۆلپۆ تی 
دەتوانێ  کە  بەرەیەک  نێو  دەکەونە  پاوانخوازانە  و 
بێ.  نێوخۆیی  کارەساتێکی  خوڵقێنەری  داهاتوودا  لە 
بۆ  بۆرژوا_ناسیۆنالیست  دەستەواژەی  بەکارهێنانی 
الیەنگری  کە  ئێران  کوردستانییانەی  ڕێکخراوە  ئەو 
پێوەندی  لە  بەرنامەکانیشیان  و  سۆسیالیستین  بیری 
لەگەڵ دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی، ئازادی، دێموکراسی، 
لە  بێجگە  نییە  شتێک  دایە،  هتد  و  مرۆڤ  مافی 
»بۆرژوا  هێزەکانی  مەبەستدار.  چەواشەکارییەکی 
چاالکیی  پانتایی  پێی  بە  کورد  ناسیۆنالیستی!؟«   -
سیاسییان لە جوغڕافیای سیاسیی کوردستان، وێڕای 
بە  ئێران  ئاڵوگۆڕەکانی  تەواوی  گرتنی  لەبەرچاو 
هێمنانە،  ژیانێکی  پێكهێنانی  خۆشبژیوی،  بۆ  گشتی، 
هەروەها  شارستانیانە،  و  بەختەوەرانە  دادپەروەرانە، 
تێدەکۆشن.  نەتەوەیی  کێشەی  چارەسەرکردنی 
ئەستەمە  کوردستان،  کۆمەڵگەی  ڕاستییەکانی  بەپێی 
بیروهزری  باری  لە  سەرلێشێواو  تاقمگەلێکی 
سیاسییەوە، بەبێ هاوکاری و پێوەندی لەگەڵ هێزەکانی 
ڕۆژهەاڵتی  داهاتووی  لە  ڕۆڵێک  بتوانن  کوردستانی 
کوردستاندا بگێڕن و بە یارمەتیی »پڕۆلتاریای کورد« 
توانای الدانی »بەرەی بۆرژوا ناسیۆنالیزم«! کوردیان 
لە گۆڕەپانی سیاسەتدا هەبێ و ببن بە ئاڵتێرناتیوێکی 
بەهێزی »چەپ«! لە کوردستان و، پاش دامەزراندنی 
لە  نەتەوەکان  کێشەی  خەیاڵییان  سۆسیالیزمی 
بکەن؟  چارەسەر  کورد  لەوان  یەک  و  ئێران 
ئیسالمیی  حکوومەتی  ڕووخانی  پاش  حاڵدا،  هەر  لە 
و  ئێران  لە  سیاسی  فەزای  کرانەوەی  و  ئێران 
کوردستان، جێ بۆ کار و چاالکیی حیزب و گرووپە 
گرینگە،  لێرە  شتەی  ئەو  دەکرێتەوە.  جۆراوجۆرەکان 
هاوتەبایی هێزە کوردستانییەکان، هەبوونی بەرەیەکی 
یەکگرتوو و بەهێزی کوردستانی، پێکهێنانی سپایەکی 
لە پێشمەرگەکانی ئەم ڕێکخراوانە و لەژێر  نەتەوەیی 
فەرمانی کومیتەیەکی هاوبەش، نەک حیزبێکی تایبەتییە. 
پێکهاتنی حکوومەتی  پاش  سپاییە  هێزە  ئەم  پێویستە 
تەواوی  بە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  هەرێمی  لە  کورد 
بکەوێتە ژێر کۆنتڕۆڵی وەزارەتی پێشمەرگە، هەتا ڕێگە 
بە ئاژاوەگێڕی و شەڕفرۆشیی هیچ حیزب و تاقمەیەک 
و  حیزب  بە  دژ  چەکدار  هێزی  لە  کەلکوەرگرتن  و 
بیروڕای  بە  سیاسی  بچووکی  و  گەورە  هێزەکانی 
بۆ  شیاو  و  باش  بارودۆخێکی  و  نەدرێ  جیاوازەوە 
چاالکی و ملمالنێی سیاسی و مەدەنیی تەواوی  هێزەکان 
مسۆگەر بکرێ و، بەربەستێکی قانوونی بۆ هەر چەشنە 
دەستدرێژی و شەڕێکی نێوخۆیی پێک بێ. لەم حاڵەتەدا 
پانتایی  و  سنوور  دەستنیشانکەری  دەبێ  قانوون 
چاالکیی سیاسیی تەواوی ڕێکخراوە و کەسایەتییەکان 
سیاسی!  حیزبێکی  چەکداریی  هێزی  نەک  بێ، 
خۆڕاهێنانی  ئێستاوە  لە  هەر  پێویستە  پێناوەدا  لەم 
بکەین.  یەکتری  لەگەڵ  حاوانەوە  و  دێموکراسی 
بەرەیەکی  پێکهێنانی  بۆ  هەوڵدان  دەچێ  لەوە 
ڕۆژهەاڵت  کوردی  پارلمانی  یان  کۆنگرە  بەرفراوان، 
حیزب  تەواوی  بەشداریی  بە  واڵت  دەرەوەی  لە 
کورد  فەرهەنگییەکانی  و  سیاسی  کەسایەتییە  و 
گەاڵڵەکردنی  بۆ  ڕاستبینانە  و  بەرپرسانە  هەوڵێکی 
بێ. گشتی  و  هاوئاهەنگ  سیاسەتی  و  بەرنامە  یەک 
بەشداریی  لە  کردن  پێشوازی  وێڕای  پێویستە  لێرەدا 
بۆ  سەرانسەری  حیزبێکی  کوردستانیی  لقی 
چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی و هاوکاری لەگەڵ 
بە جیاوازییەکی هەستیار  ئاماژە  بەرەی کوردستانی، 
بکەین. کوردستانییەکان  حیزبە  و  ئەوان  نێوان  لە 
نێو  بەپێی  هەر  کوردستانی  ڕێکخراوەیەکی  خەباتی 
جوغڕافیایی  ناوچەیەکی  بەرنامەکەی،  نێوەرۆکی  و 
حیزبانە  چەشنە  ئەم  کوردستانە.  ڕۆژهەاڵتی  بەناوی 
دەوڵەتێکی  کاری  سەر  هێنانە  بۆ  خەبات  وێڕای 
بەپێی  ئێران،  لە  پێشکەوتنخواز  و  دێموکرات 
ڕووداوەکان،  بەرەوڕووی  نەتەوەیی  بەرژوەندیی 

خەباتی  و  وتووێژ  و  دانوستان 

د. کامڕان ئەمین ئاوە

به  به ڵکوو  موزاحیم  به  نه ک  جیاوازانه  شێوازه 
ئه وه ش  بۆ  و  بکه ین  لێ  چاو  یه كتر  ته واوکه ری 
باشترین  له  یه ک  ده توانێ  خوێندکاری  بزوتنه وه ی 
بێ. پێکگرێدانه وه یه ک  و  هه ماهه نگی  وه ها  نموونه کانی 
هه مووی ئه م قسانه له گه ڵ واقیعیه تی ئێستای بزوتنه وه کان 
له نێوخۆی واڵت زۆر لێک دوورن. بزوتنه وه ی خوێندکاری 
له مێژووی ئاڵوگۆڕه  سیاسییه کانی ئێراندا هه میشه نه خشی 
گرینگ و چاره نووسسازی گێڕاوه. ئه گه ر ڕۆڵی ڕێکخراوی 
خوێندکاران،  کۆنفێدراسیۆنی  تووده،  حیزبی  خوێندکاریی 
سه رده می  له  خوێندکاری  دیکه ی  ته شه کولی  زۆر  و 
گه وره ی  رێکخراوی  دروستبوونی  دواتر  که  شا  رێژیمی 
ئه وده م  له به رچاوبگرین،  که وته وه  لێ  ئێران  له  سیاسییان 
تێده گه ین که بۆچی له سه ره تای ئینقالبدا کۆماری ئیسالمی 
بزوتنه وه ی  مه ترسیی  ئه گه ر  هه روه ها  داخست.  زانکۆکانی 
خوێندکاران  ئیعترازاتی  و   137٨ ساڵی  له  زانکۆ  که مپی 
کۆماری  نیزامی  بۆ سه ر   13٨٨ ساڵی  هه ڵبژاردنی  له  دوای 
بۆچی سی  که  ده زانین  ئه وده م  بێ،  له به رچاو  ئیسالمیمان 
ساڵ پاش هاتنه سه رکاری کۆماری ئیسالمی، ڕێبه ری نیزام 
فه رهه نگیدا  دیکه ی  ئینقالبێکی  به ڕێوه بردنی  فکری  له  تازه 
ئه وه   له گه ڵ  ئێراندا  ئاستی  له  ئه مڕۆ  به داخه وه  به اڵم  بوو. 
که خه ڵک زیاتر له هه ر کاتێک له  کۆی ڕێژیم بێزار بوون و 
جه سوورانه تر و به رباڵوتر له هه ر سه رده مێک ناڕه زایه تیی 
سۆراغێک  که چی  ده رده بڕن،  سیستمه  ئه و  به دژی  خۆیان 
بزوتنه وه ی  و  به گشتی  کۆمه اڵیه تییه کان  بزوتنه وه   له 
ئه وه   له به ر  ئه وه ش  ناکرێ.  به دی  به تایبه تی  خوێندکاری 
هه ڵدانی  بۆ  ئیسالحات  به ناو  سه رده می  بڵێین  که  نییه 
ڕێکخراوه کان له بار بووه و ئه حمه دی نژاد له باری بردووه 
یان ئه وه که بڵێین ده وره ی ئه وه ڵی سه رکۆماریی ڕووحانی 
له شوێنی  له ده وره ی دووه می باشتر بووه. به ڵكوو ده بێ 
دیکه، له به ر ڕووناکایی پیالنه كانی ده سه اڵت و بێ متمانه یی 
دینامیزمه کانی  له  و  ناوچه   نادیاره کانی  سیناریۆ  و  خه ڵک 
و  زێهنیه ت  له  و  کۆمه اڵیه تییه کان  بزوتنه وه  به  تایبه ت 
مه رامی نالێك و ڕاڕای ئێلیته کاندا بۆ هۆکاره که ی بگه ڕێین. 
ئه وه بۆ کوردستانیش ڕاسته. جارێ هه ر له بنه ڕه ت ڕا دڵنیا 
نیم که له کوردستان هه رگیز خاوه نی بزوتنه وه ی کۆمه اڵیه تیی 
تایبه ت به خۆمان )چ بۆ خوێندکاران چ بۆ چین و توێژه کانی 
دیکه( به دوور له هه ر جۆره پاشکۆیه تییه ك له ناوه وه و له 
ده ره وه ی خۆماندا بووبین. ئێمه له ده هه کانی ڕابردوودا به 
ئیبتکار  و  ته شه کول  زۆر  و  خوێندکاری  چاالکی  هه زاران 
بزوتنه وه یه کی  به اڵم  دیتووه،  به ستێنه دا  له و  فیداکاریمان  و 
پاشکۆیه تیی  له  داماڵڕاو  و  کورد  به  تایبه ت  خوێندکاریی 
ڕه وته سه راسه ری و ده ره کییه كان که متر ڕۆئیه تی هه بووه. 
ئه مڕۆ له حاڵێکدا که سه رکوت له جاران زیاتر نییه، له حاڵێکدا 
که  حاڵێکدا  له  دایه،  مه یدان  له  زیاتر  جاران  له  خه ڵک  که 
وشیاره،  و  خوێندکار  نوێ  نه وه ی  به رفراوانتری  چینێکی 
که چی تاکه کان له سۆنگه ی چین و توێژی خۆیانه وه و له 
چوارچێوه ی بزوتنه وه کۆمه اڵیه تییه كاندا وه ک پێویسته خۆ 
ئینتما  و  ته عه لوق  له  دوورکه وتنه وه  ئه وه نده ی  ده رناخه ن. 
خێڵه کی و شاره کی و فه رهه نگییه كان له به ستێنی گشتی و بۆ 
ده روه ستیی سیاسی شتێکی پێویست و به جێیه، ئه وه نده ش 
کاڵبوونه وه ی بنیاتی بزوتنه وه جه ماوه رییه کان له سه ر بنه مای 
به زیانه.   کۆمه ڵگە  سیاسیی  جووڵه ی  بۆ  توێژه کان  و  چین 
له به رامبه ر وه ها دۆخێکدا و وه ك دوا وته، ده مه وێ ئیشاره 
به قسه ی دوو که س بکه م. ئالبێرت ئه نشتاین ده ڵێ خوێندکار 
ده فرێک نیه که ده بێ پڕی بکه ین، به ڵکوو مه شخه ڵێکه ده بێ 
حیزبه کان  وه ک  ئێمه  که  سروشتییه  شتێکی  دایگیرسێنین. 
یان  خوێندکار  توێژی  به  تایبه ت  ڕێکخراوی  کامه مان  هه ر 
فه ڕانسه ش  له  هه بێ.  کۆمه ڵگەمان  نێو  دیکه ی  توێژه کانی 
کاره دا  له و  کاتێك  هه موومان  به اڵم  جۆره یه.  به م  هه ر 
سه رکه وتوو ده بین که لێ گه ڕێین بزوتنه وه  جه ماوه رییه کان 
به جیا له خۆمان و ته نانه ت سه ربه خۆ له ئێمه شکڵ بگرن. 
ئێمه نابێ پێمان وابێ ئه وه ڕۆڵ و کاریگه ری له حیزبه کان 
ڕۆژدا  کۆتایی  له  حیزبه کان  به پێچه وانه وه  ده ستێنێته وه. 
له مه سوودمه ند ده بن نه ک به و مانایه که پاڵی لێ بده نه وه 
به جێ  خه ڵک  بۆ  ته نیا  گۆڕانکاری  دروستکردنی  ئه رکی  و 
بێڵن، به ڵکوو له به ر ئه وه ی هه ر کاتێك کۆمه ڵگە هه ستا دواتر 
داده نیشێته وه و ئه وه سیاسییه کانن که ده بێ ئیداره ی کۆمه ڵگە 
بگرنه وه ده ست. ئه مڕۆ له دنیادا تۆڕێکی خوێندکاران هه یه 
به ناوی ئینقالبی دائیمی، ئه مه ش نه ک به مانا مارکسیستی 
و »ترۆتسکی«یه که ی، به ڵکوو به مانای ئه وه  که هه میشه له 
کاری سیاسی و جڤاکیدا دووره دیمه نێک له  ئیده ئال و به ها 
ئینسانییه كان له پێش خۆمان ڕابگرین و قه ت ئه و خه ون و 
ئومێدئه ستێنه کان  واقیعه هه نجارکوژ و  ته سلیمی  ئیده ئاالنه 
بزوتنه وه ی  له ودا  که  ئینقالبێک  من  باوه ڕی  به  نه كه ین. 
بێ ئاڕمانه. ئینقالبێكی  نه گێڕێ،  تێدا  ڕۆڵی  خوێندکاری 

قسه كه ی دیکه  م به مه به ستی گه ڕانه وه بۆ ئه ساڵه تی خۆمان 
به  ئیشاره  ده مه وێ  لێره شدا  نوێبوونه وه  دایه.  عه ینی  له 
حوسه ینی   جه اللی  سه ید  مامۆستا  نه مر  شێعرێکی  به یته 
خیانه تی  و  دارێنه«  »نه قڵی  خۆی  به قه ولی  له باره ی  بکه م 
کوێخاشه ریف و گیانبازیی سمایلی شه ریفزاده فه رموویه تی. 
من لێره دا هه م به هۆکارێک شێعره که ناڵێم، هه م بۆ ئه وه ی 
خوێندکارانی به هه ست بۆیان پرسیار بێ و بۆخۆیان وه دوای 
ئایینی  ڕابه رێکی  که  سه رنجڕاکێشه  چه ند  به اڵم  بکه ون. 
فه لسه فییان  بیروباوه ڕی  که  بۆ ڕووناکبیرێکی الو  شێعری 
ئێمه،  میلله تی  داستانی  ئه وه یه  داناوه.  نه بووه،  وه كیه ک 
دارێنه  نه قڵی  که  هیوایه  به و  ئێمه.  میلله تی  غرووی  ئه وه یه 
شه ریفه کان  کوێخا  ئه وه ی  بۆ  ڕابگرین  زیندوویی  به  هه ر 
شه ریفزاده کان  له جیاتیان  و  نه مێنن  ئێمه دا  میلله تی  له نێو 
هه ربژین.  و  ده که م  سوپاستان  بن.  زۆرتر  و  زۆر  هه ر 

درێژەی
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بەاڵم  دەچن،  ناوەندی  حکوومەتی  لەگەڵ  سیاسی 
لە  خۆی  لقی  هەبوونی  وێڕای  ئێرانی  ڕێکخراوەیەکی 
کوردستان، کێشەی نەتەوەیی تەنیا وەکوو بەشێک لە 
جار  زۆر  دەگرێ.  لەبەرچاو  واڵتە  ئەو  مەسەلەکانی 
بەپێی زاڵبوونی بیری چینایەتی یان هەر بیروهزرێکی 
پلەی  لە  نەتەوەیی  کێشەی  چارەسەرکردنی  دیکە، 
چەندەمی بەرنامەکەیدا دادەنێ. واتە بۆ وێنە بۆ حیزبێکی 
لەنێو  سۆسیالیزم،  بە  گەیشتن  چەپ  سەرانسەریی 
بردنی جیاوازیی چینایەتی، دامەزراندنی حکوومەتێکی 
دەکرێ  پاشان  و  سەرەکییە  ئەرکی  هتد  و  کرێکاری 
لەم چەشنە حکوومەتەدا ئاوڕێک لە کێشەی نەتەوەییش 
تەنانەت  حیزبانە  ئەم  کوردستانیی  لقی  بۆ  بدرێتەوە. 
نەتەوەییشیان  بەهێزی  سۆزێکی  و  هەست  ئەگەر 
شوێنکەوتنی  کوردستان  لە  سیاسەتیان  هەبێ، 
ناتوانن  و  گشتی  بە  حیزبەکەیانە  گشتیی  سیاسەتی 
بجووڵێنەوە. گشتییە  سیاسەتە  ئەو  بەپێچەوانەی 

هەڵبژاردنی شێوەی خەبات و دروشمی سیاسی
پێویستە بۆ هەڵبژاردنی شێوە جۆراوجۆرەکانی خەبات 
و هەڵگرتنی دروشم، چەند فاکتەری سەرەکی وەکوو 
دوژمن،  و  هێزەکانی خۆیی  وەزعییەتی  و  هاوسەنگی 
شیاو بوونی بارودۆخی جیهان و نێوخۆیی و، بە تایبەتی 
ئامانجی سەرەکی و ئامادەبوونی بارودۆخ بۆ گەیشتن 
لێنین  بدرێتەوە.  لێک  بەدروستی  مەبەست  خاڵی  بە 
گوتەنی: »خەڵک دەبێ بتوانێ بە پێستی خۆی هەست 
بکا«  دروشمانەی  ئەو  بوونی  دروست  و  ڕاست  بە 
نەگرتنی ڕاستییەکانی  لەبەرچاو  ئاراوە.  کە هاتوونەتە 
هەڵنەسەنگاندنی  هەروەها  جیهان،  و  کۆمەڵگە  نێو 
هەڵبژاردنی  هۆی  دەتوانێ  هێزەکان،  هاوسەنگیی 
شێوەیەکی  نادروستی  یان  ناوەخت،  پێشوەخت، 
خەبات و دروشمێک بێ، کە شکستی لێ دەکەوێتەوە. 
و  بەهێزە  دوژمن  کاتێک  پێویستە  ئەزموون،  بەپێی 
ڕێبەرانی  یان  حیزبێک  الوازە،  پێشکەوتنخواز  هێزی 
بزووتنەوەیەک پارێز لە جوواڵنەوەیەکی ڕادیکال بکەن 
 و، کاتێک هاوسەنگیی هێزەکان بەپێچەوانە بێ، بەپێی 
ستراتێژی و شیاوبوونی بارودۆخ، تاکتیکێک هەڵبژێرن 
ئامانجەکان  بە  پێگەیشتن  و  سەرکەوتن  ئەگەری  کە 
خەباتێک  هەر  سەرکەوتنی  بێ.  بەرزدا  ئاستێکی  لە 
ئامادەبوونی  و  دژبەر  هێزەکانی  هاوسەنگیی  ئاکامی 
ڕێکخراوەیی، لێکدانەوە و جیاکردنەوەی بەرەی دۆست 
لە دوژمن، پێکهێنانی یەکیەتیی هێزەکانی پێشکەوتنخواز، 
کۆکردنەوە و ڕاکێشانی زۆرینەی خەڵک بۆ گۆڕەپانی 
هەر  لە  دوورپارێزیی  هاوکات  و؛  سیاسی   خەباتی 
ماڵوێرانکەرە.  ڤۆڵونتاریزمی  و  سێکتاریزم  چەشنە 
هێزێکی سیاسی دەبێ توانای کەلکوەرگرتنی دروست 
گۆڕانکارییە  و  ناکاو  لە  پێشهاتێکی  هەر  لە  بەجێی  و 
ئاستی  سەر  دەگەڕێتەوە  ئەمە  و،  هەبێ  سیاسییەکان 
ئەزموون و خۆڕێکخستن و ئامادەبوونی ڕێکخراوەیی، 
کۆمەڵگە،  توێژەکانی  و  چین   نێو  لە  نفووزی  ڕادەی 
ڕاستبینانەی  لێکدانەوەی  و  ناسین  توانای  هەروەها 
ئاگایی  و  ئەزموون  بێگومان  لێرەدا  ڕووداوەکان. 
ڕۆڵ  دەتوانێ  بزووتنەوەیەک  یا  حیزب  ڕێبەرایەتیی 
بکا.  ناوەخت  جوواڵنەوەیەکی  لە  پێشگیری  و  بگێڕێ 
پێوەندیی  بە  بایەخ  قۆناخەکاندا  تەواوی  لە  پێویستە 
ڕاستەوخۆی ڕێبەریی حیزب یا بزووتنەوەیەک لەگەڵ 
و  چین  و  بدرێ  ئەوان  متمانەی  پێکهێنانی  و  خەڵک 
لە ڕێکخراوە سیاسی، کولتووری  توێژەکانی کۆمەڵگە 
و  حیزب  بخرێن.  ڕێک  هتددا  و  پیشەییەکان  و 
ڕێکخراوەیەکی سیاسی هاوکات لەگەڵ ئەوەدا کە خۆی 
دەنگی  دەبێ  و  دەزانێ  بزووتنەوەیەک  نوێنەری  بە 
ئاشکرا و ڕوونی ویستی سەرەکیی کۆمەڵگەکەی بێ، 
پاشکۆی  نەبێتە  و  بپارێزێ  پۆپۆلیزم  لە  خۆی  دەبێ 
جەماوەر و بەپێی لێکدانەوەیەکی دروست و شارەزایانە، 
بزانێ  گوتەنی  لێنین  و  هەڵبژێرێ  خەبات  شێوەی 
هەڵسوکەوت  شۆڕشگێڕانە  شێوەیەکی  بە  کوێ  »لە 
ڕێفۆرمیستی.«  شێوەیەکی  بە  کوێ  لە  و  بکا 
بە داخەوە نەک لە ئێران، بەڵکوو لە زۆربەی واڵتانی 
سیستمێکی  نەبوونی  بەهۆی  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
چاالکیی  و  کار  ئەزموونی  ڕادەی  دێموکراتیکەوە، 
مەدەنی و سیاسی گەلێک نزمە. لە سەدەی ڕابردوودا 
سیاسیی  بارودۆخی  بەپێی  کوردستان  بەشی  چوار 
بووە  دابەش  بەسەردا  کوردستانیان  واڵتانەی  ئەو 
زۆرتر تووشی شەڕ و پێکدادان لەگەڵ حکوومەتەکانی 
مەدەنیی  و  سیاسی  کاری  دەرفەتی  و  بووە  ناوەندی 
تەنانەت  نەڕەخساوە.  پێشکەوتنخوازەکان  هێزە  بۆ 
کە  سااڵنەی  ئەم  تەواوی  لە  کوردستانیش  هەرێمی 
مەترسیی  لەژێر  جۆراوجۆر  چەشنی  بە  هاتووە  پێک 
هەڕەشە، پیالن و هێرشی سپای عێراقی بە هاوکاریی 
ئێران،  دروستکراوی  شەعبی  حەشدی  ملیشیاکانی 
کوردستانیش،  باکووری  لە  بووە.  داعش  هەروەها 
ناسەقامگرتوو  دێموکراسییەکی  هەبوونی  سەرەڕای 
و  گەالن«  دێموکراتیکی  »حیزبی  ئەندامی  هەزاران 
ڕێگای  لە  دەیانەوێ  کە  دێموکرات  و   هێزەکانی چەپ 
سیستمی  لە  گۆڕانکاری  مەدەنی  و  ئاشتیخوازانە 
لە بەندیخانەکان دان. کۆمەڵگەدا پێک بێنن، گیراون و 
دەبێ  ئیسالمیدا  حکوومەتی  ڕووخانی  ئەگەری  لە   
بە  نیازمان  بگرین  لەبەرچاو  ئەوە  کورد  ئێمەی 
و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  ڕاستەوخۆ  بوونی 
کەلکوەرگرتن لە تەواوی شێوەکانی قانوونی و مەدەنی 
بە  قۆناغ  بڕینی  و  کورد  کێشەی  چارەسەرکردنی  بۆ 
قۆناغی بەربەستەکانی سەر ڕێگای جوواڵنەوەی کورد 
دەگەڕێتەوە  بەشێکی  و  دژوارە  کارێکی  ئەمە  هەیە. 
داهاتوو  پێکهاتووی  تازە  دەوڵەتی  سەر هەڵسوکەوتی 
ئێمە. ویستەکانی  ئاستی  و  نەتەوەیی  کێشەی  لەگەڵ 
کوردستانی  سیاسیی  هێزێکی  داهاتوودا  ئێرانی  لە   
دەبێ ستراتێژییەکی ڕوونی نەتەوەیی هەبێ و کێشەی 

کوردیش هەتا پێکهاتنی دەوڵەتێکی نەتەوەیی بەیەکجاری 
چارەسەر ناکرێ. بەاڵم لە نەبوونی بارودۆخی پێویست 
چییە؟  چارە  کورتخایەندا،  لە  ئاواتە  بەم  گەیشتن  بۆ 
بێشک هیچ دەوڵەتێکی تەنانەت دێموکراتیکیش خوازیاری 
ئۆپۆزیسیۆنی  نییە  و،  داهاتوو  ئێرانی  بوونی  لەت  لەت 
دەرەوەی واڵت بە چەپ و ڕاستییەوە هەڵویستی خۆیان 
لەم پێوەندییەدا ڕوون کردۆتەوە. پێشتریش ئاماژەی پێ 
کرا، ڕێگەی گەیشتن بە سەربەخۆیی ڕێگایەکی ڕێک و 
ڕاست نییە و بەپێی بارودۆخ دەبێ ئەم ڕێگایە قۆناغ بە 
قۆناغ ببڕدرێ. بەم پێیە سەرەڕای هەبوونی ستراتێژی 
بۆ دامەزراندنی کەیان و دەوڵەتی کورد، پێویستە ئێمە 
پێشوازی لە هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێکی سیاسی بکەین کە 
ببێتە هۆی دێسنترالیزەکردنی ئێران لە چەشنی فێدڕاڵ 
بردنەسەرەوەی  تێبکۆشین وێڕای  یاخود کۆنفێدڕاڵ  و، 
ئاگایی نەتەوەیی لە تەواوی شێوەکانی خەباتی مەدەنی 
وەربگرین.  کەلک  مافە  ئەم  چەسپاندنی  بۆ  قانوونی  و 
خۆی  ئەزموونی  و  هەست  بەپێی  دەبێ  کورد  خەڵکی 
بەرژوەندیی  بگات کە  نەوەتەویی  ئاگایی  لە  ئاستە  بەم 
لە  یان  ئێران  چوارچێوەی  لە  مانەوە  لە  خۆی 
جیابوونەوە لە جوغڕافیای سیاسیی ئێران و پێکهێنانی 
هەنگاوەش  ئەم  و  ببینێ  کورددا  سەربەخۆی  دەوڵەتی 
هاوتەبایی لەگەڵ بارودۆخی جیهانی و ناوچەیی هەبێ.
بگرین،  چاو  لەبەر  ڕاستیەش  ئەم  ئێمە  پێویستە 
موکریان  چوارچێوەی  لە  تەنیا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
و ئەردەاڵن قەتیس نامێنێتەوە و پانتاییەک لە سنووری 
ئازەربایجانەوە هەتا سنووری خوزستان لەخۆ دەگرێ، 
پێشوازیی  بۆ  کوردستانییەکان  هێزە  هۆیەش،  بەم 
ویستە  لەم  کوردستان  توێژەکانی  و  چێن   تەواو 
شیاو  دەرفەتی  و  زەمەن  بە  پێویستییان  نەتەوەییە، 
نەتەوەیی  بیری  سەقامگرتووکردنی  و  پەرەپێدان  بۆ 
هەیە. کۆمەڵگە  هزری  و  بیر  لە  سەربەخۆییخوازانە  و 
واتە  دیکەش،  خاڵێکی  بە  ئاماژە  هەروەها  پێویستە   
ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی  ڕووخانی  چۆنیەتیی 
ئاشتیخوازانە  بەشێوەیەکی  حکوومەتە  ئەم  ئایا  بکەین. 
شۆڕشی  نێوخۆیی،  کوودەتایەکی  بەپێی  مەدەنی،  و 
لە  بیانی  هێزەکانی  هێرشی  یاخود  ئێران  گەالنی 
لێ  نێوخۆیی  شەڕێکی  و  دەڕووخێ  عێراق  چەشنی 
دەکەوێتەوە؟ لە هەر یەک لەم حاڵەتانەدا دەکرێ بەپێی 
شێوەی  هەروەها  دێ،  پێک  کە  بارودۆخێک  و  وەزع 
هەڵسوکەوتی واڵتانی زلهێز و ناوچە، ویست، هەڵوێست، 
تاکتیک و شێوەی خەباتی هێزێکی شۆڕشگێڕ بگۆڕدرێ. 
بێشک ئەگەر پاش ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران 
کۆنفێدڕاڵ  یاخود  فێدڕاڵ  دێموکراتیک_  حکوومەتێکی 
سەرکار  بێتە  ناکۆجێیی  سیستمێکی  چەشنە  هەر  یان 
واڵتەکەیان  سیاسیی  جوغڕافیای  بەپێی  نەتەوەکان  و، 
هەبێ،  بەرامبەریان  مافی  ئێراندا  چوارچێوەی  لە 
هەڵسوکەوتی ڕێکخراوە سیاسییەکان لەگەڵ دەستەاڵت 
تازە،  سەرەڕۆی  حکوومەتێکی  لەگەڵ  دەبێ  جیاوازی 
تەنانەت ئەگەر بە بیری چەپ یان هەرچەشنە بیروهزرێکی 
دێموکراسی  هەبوونی  بێ.  دێموکراتیکیشەوە  بەناو 
بەاڵم  مەدەنییە،  و  ئەمڕۆیی  خەباتێکی  ڕێخۆشکەرەی 
هۆی  دەبێتە  دەوڵەت  سەرکوتکەرانەی  سیاسەتی 
سیاسی. هێزێکی  خەباتی  شێوەی  بوونی  ڕادیکاڵیزە 

ئاکامگیری
نێوخۆیی  ئاستی  لە  ئێران  سەرەڕۆی  حکوومەتی   *
بۆتەوە.  هەمەالیەنە  قەیرانێکی  ڕووبەڕووی  جیهانی  و 
سەرەڕای ئەوەی کە لە ئێستاوە ناکرێ بە وردی پێشبینیی 
تەواوی ڕووداو و پێشهاتەکانی داهاتووی ئێران بکرێ، 

بەراورد  بە  واڵتە  لەم  جیدی  ئاڵوگۆڕێکی  ئەگەری 
حکوومەتی  دەستەاڵتداریی  ساڵەکانی  تەواوی  لەگەڵ 
ئیسالمی بەهۆی گوشاری نێوخۆیی و دەرەکی لە هەر 
هێزەکانی  پێویستە  پێیە،  بەم  بەهێزترە.  دیکە  کاتێکی 
ڕووبەڕوو  ئامادەی  خۆیان  ئێستاوە  لە  کوردستانی 
ئاڵۆگۆڕێکی  و  ڕووداو  چەشنە  هەر  لەگەڵ  بوونەوە 
ناکرێ  بێگومان  بکەن.  ئێران  لە  کوتوپڕ  سیاسیی 
وردی  بە  حکوومەتە  ئەم  ڕووخانی  شێوەی  و  کات 
دیاری بکرێ، بەاڵم ئاواتی هێزێکی بەرپرسی سیاسی، 
زۆرترین  و  خەرج  کەمترین  بە  دەستەاڵت  ئاڵوگۆڕی 
دەسکەوت بۆ هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە، بەبێ 
هێرشی سپایی یان خۆتێهەڵقوتاندن و دەستێوەردانی 
واڵتێکی بیانییە. وێڕای ئەوەش زۆر جار پێشهاتەکانی 
خەڵک  ئیرادەی  و  ویست  دەرەوەی  لە  نێونەتەوەیی 
ڕێکخراوە  پێویستە  پێیە  بەم  سیاسییەکانە.  هێزە  و 
کوردستانییەکان بە هەبوونی بەرنامە و پالنی »A« و 
»B« و هتد بەرەو پیری ڕووداوەکان بچن و لەبەرامبەر 
ڕووداوە چاوەڕەواننەکراوەکاندا خافڵگیر نەبن و بەپێی 
دەرفەت و شیاوبوونی بارودۆخی نێوخۆیی و جیهانی 
هەڵگرتنی  مانۆڕێکی سیاسی و  ئامادەی هەر چەشنە 
دروشمی شیاو بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی 
بن. کورد  سەرەوەریی  و  کەیان  دامەزراندنی  و 

نەتەوەیی  کۆنگرەیەکی  یان  بەرە  پێکهێنانی   *
کەسایەتییەکانی  و  حیزب  زۆرینەی  نوێنەری  وەکوو 
گەاڵڵەکردنی  هەروەها  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
بەرنامەیەکی هاوبەش و پێکهێنانی سپایەکی نەتەوەیی 
خەباتی  بوارێکی  هەموو  لە  بەرچاو  ڕۆڵێکی  دەتوانێ 
چ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دادێی  و  ئێستا  سیاسیی 
دڵخۆشی  وەکوو  کوردستان  لە  نێوخۆیی  ئاستی  لە 
لە  چ  و  خەڵک،  متمانەی  و  ورە  بەرزکردنەوەی  و 
گشتی  بەرەیەکی  پێکهێنانی  ڕەوتی  لە  ئێران  ئاستی 
و  وتووێژ  و  پێشکەوتنخواز  هێزەکانی  لەگەڵ 
بگێڕێ. ئێران  داهاتووی  دەستەاڵتی  لەگەڵ  دانوستان 

* نوێنەرانی سیاسیی کورد بەپێی وەزعییەتی سیاسیی 
و  نەتەوەیی  بارودۆخی  شیاوبوونی  جیهان،  و  ئێران 
ڕێکخستنی  و  خەڵک  ئاگایی  ڕادەی  و  نێونەتەوەیی 
فەرهەنگی  سیاسی،  یەکیەتییە  و  حیزب  لە  جەماوەر 
هێزەکانی  هاوسەنگیی  هەروەها  پیشەییەکاندا،  و 
ڕوونی  هەبوونی ستراتێژییەکی  وێڕای  هتد  و  دژبەر 
دەرفەتی  کە  هەڵبژێرن  دروشمێک  باشترە  نەتەوەیی، 
هاتنەدیی زیاتر و ڕاستبینانەترە و خەڵکی کوردستان 
نیزیکتر  سەرەکییەکەی  ئامانجە  لە  قۆناغ  بە  قۆناغ 
دەکاتەوە. لەم پێناوەدا هەبوونی دێموکراسی لە ئێران 
و کوردستان ڕێخۆشکەری پێکهاتنی بەستێنێکی شیاو 
بۆ کار و چاالکیی سیاسی، مەدەنی و ئاشتیخوازانەیە. 
کات  بە  نیازی  کوردستانی  پێشکەوتنخوازی  هێزێکی 
بۆ  کارا  چاالکییەکی  و  کار  بۆ  پێویست  زەمەنی  و 
بردنەسەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی و ڕێکخستنی خەڵک 
دێهلۆڕان  هەتا  ماکۆوە  لە  کوردستان  تەواوی  لە 
جیاتی  لە  پێویستە  ئازادکراودا  کوردستانی  لە  هەیە. 
ڕێکخراوە  و  حیزب  ئەندامەکانی  چەکداربوونی 
کوردستانییەکان، سپایەکی نەتەوەیی لەژێر ڕێبەرایەتیی 
چوارچێوەی  و،  بێ  پێک  پێشمەرگەدا  وەزارتی 
بێ،  واڵت  یاسای  بەپێی  پێشمەرگە  چاالکیی  و  کار 
دیاریکراو. ڕێکخراوەیەکی  و  حیزب  ویستی  نەک 

شکۆدار بێت 1ی مەی، ڕۆژی هاوپشتیی جیهانیی 
کرێکاران!

کرێکاران و زەحمەتکێشان! 
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!

هەروەک ئاگادارن بەرەو پیری 11ی گواڵن، واتە یەکی 
مانگی مەی ڕۆژی جیهانیی کرێکار دەچین. لەم ڕۆژەدا ساڵو 
دەنێرین بۆ گیانی پاکی هەموو ئەو کەسانەی لەپێناو ئازادی 
و یەکسانی و دادپەروەریدا گیانی ئازیزیان بەخت کردوە. 
دەستی ماندووی یەک بە یەکی هەموو ڕەنجدەرانی بیر و 
بازوو دەگوشین و ڕێز دەگرین لە خۆڕاگری و فیداکاریی 
چاالکان و هەڵوسوڕاوانی بەندکراو و، سەری ڕێز و نەوازش 
سەربەرزیان. بنەماڵەی  خۆڕاگریی  ئاست  لە  دادەنوێنین 
ساڵی  ڕووداوەکانی  بە  چاوێک  بەخێرایی  ئەگەر 
سەرەڕای  جیهانیدا  ئاستی  لە  بخشێنین،  ڕابردوودا 
گەشەی خەبات و داخوازیی دادپەروەرانە و سەرهەڵدانی 
دژی  بە  کرێکاری  و  جەماوەری  ناڕەزایەتیی  بەرینی 
هەرچەند  سەرمایەداری،  ناعاداڵنەی  نیزامی  و  سیستم 
لە  نێئۆلیبرالیزم  دەستەوەستانی  و  ئێمە شاهیدی شکست 
سیاسیدا  و  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  قەیرانی  چارەسەری 
بووین، بەاڵم بەداخەوە سەرەڕای هەموو ئەمانە، کەلەبەرە 
سەرکوت  نیزامی  و  بوونەوە  قووڵتر  چینایەتییەکان 
سامانی  و  سەروەت  تااڵنبردنی  بە  و  داپڵۆسین  و 
تا  و،  نواندوە  خۆی  بااڵدەستیی  بەشەری  کۆمەڵگەی 
ئێستاش دروشمی »نان، کار، ئازادی« ئاوێنەی بااڵنوێنی 
مرۆڤایەتییە. کۆمەڵگەی  زۆرینەی  داخوازی  و  خواست 
لە کوردستان و ئێران کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش 
هەڵئاوسانی  کە  دەچن  ڕۆژە  ئەو  بەرەوپیری  کاتێکدا  لە 
ئابووری و بێکاری و گرانی و نەبوونی ئەمنییەتی کارکردن 
و  تااڵن  و  دزی  مافیای  و،  گیانی  ئەمنییەتی  نەبوونی  و 
قۆرغکاریی دەستە و تاقمەکانی نێو دەسەاڵت، وێڕای یاسا 
دژەکرێکارییەکانی دەوڵەت بوونەتە نۆرمێکی باو و، وەک 
بە  و  کوردستان  خەڵکی  زۆربەی  ژیانی  لە سەر  مۆتەکە 
دەکەن.  قورسایی  زەحمەتکێش  و  کرێکار  چینی  تایبەت 
دامودەزگا  ڕاستەوخۆی  پاڵپشتیی  بە  ئیسالمی  کۆماری 
ئەمنییەتییەکانی خۆی وێڕای بەسیاسیکردن و ئەمنییەتیکردنی 
ڕاوەدوونانی  و  گرتن  و،  کرێکاران  پیشەیی  پرسی 
بۆ  بەستێنەی  ئەو  کرێکاری،  هەڵسوڕاوانی  و  ڕابەران 
هەتا  ڕەخساندووە  دەسەاڵت  نوێنەرانی  و  خاوەنکاران 
پەراوێزەوە. بخەنە  کرێکارییەکان  سەندیکا  و  ڕێکخستن 
و  ئابووری  زەمانەتی  و  ئەمنییەت  نەبوونی  سەرەڕای 
کۆمەاڵیەتی و شوغڵی، وەک بیمەی بێکاری و دابینکردنی 
)مافی( کۆمەاڵیەتی و ئەمنییەتی شوێنی کار و گەلێک کێشە 
و گرفتیتر کە کرێکارانی کوردستان لەگەڵی ڕووبەروون، 
ڕێژەیەکی بەرچاو لە کرێکارانی کوردستان بەپێی یاسای 
ناکرێن  پێناسە  کرێکار  وەک  ئیسالمی  کۆماری  کاری 
یاسا  ئەو  تەنانەت  بڕگەکانی  لە  کام  هیچ  پێیەش  بەو  و 
سەقەتە کرێکارییەی ڕێژیمیش نایانگرێتەوە و هەر ئەوەش 
دەڕەخسێنێ. زیاتریان  چەوسانەوەی  و  ستەم  بواری 
دێموکراتیکی  میللی  جوواڵنەوەی  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمە 
پشتیوانی  کورد  مافخوازیی  خەباتی  و  کورد  گەلی 
لە  بەرگری  بەردەوام  و  بووە  کرێکاری  بزوتنەوەی 
کردوە. زەحمەتکێش  خەڵکی  و  کرێکاران  ڕەوای  مافی 
لە  یەکێک  ئیسالمی  کۆماری  کە  نیە  لەوەدا  گومان  هیچ 
لە  کە  جیهانە  و  ناوچە  حکوومەتەکانی  دژەکرێکارترین 
و  تاقم  پشتیوانیکردنی  و  داڵدەدان  و  سازکردن  ڕێگای 
خستۆتە  دەستی  ئابوورییەکان،  ترسناکە  مافیاییە  گروپە 
زەحمەتکێش  و  هەژار  کۆمەاڵنی  ژیانی  شادەماری  سەر 
ڕۆژڕەشی  تووشی  واڵتی  دانیشتووانی  زۆرینەی  و 
ملیۆن   7 ترسناکی  ئاماری  و،  کردووە  نەهامەتی  و 
ڕاستییەن.  ئەو  دەرخەری  سەرشەقام  و  کار  منداڵی 
پەراوێزخستنی  و  هەاڵواردن  بەهۆی  کوردستانیش  لە 
بەرۆکی  بێکاریی  بەرینی  شەپۆلێکی  ئابوریدا،  بواری  لە 
بە خەڵک گرتوە. بۆ نموونە لە ساڵی رابردوودا پارێزگای 
و  یەکەم  بەپلەی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کرماشان 
پارێزگای سنە بە پلەی سێهەم زۆرترین رێژەی بێکارییان 
سەدان  سااڵنە  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەبووە،  ئێراندا  لە 
کارە  ئەم  بۆ  پەنا  بێکارییەوە  بەهۆی  کە  کورد  کۆڵبەری 
تاقەتپڕوکێنە دەبەن دەکەونە بە تەقەی راستەوخۆی هێزە 
ترۆریستیەکانی کۆماری ئیسالمی، بەاڵم سەرەڕای هەموو 
بۆنەیەکی  لە  مەی  مانگی  یەکی  کە  بڵێین  پێویستە  ئەمانە 
جیهانی  مینبەرێکی  و  وەرچەرخان  بۆتە  چینایەتییەوە 
بۆ  و  نادادی  بە  دژ  هاوخەباتی  و  هاوپشتی  بۆدەربرینی 
کۆمەاڵیەتی. دادپەروەری  و  تەبایی  و  ئاشتی  هێنانەدیی 

پیرۆز بێت یەکی مەی، رۆژی جیهانیی کرێکار!
بژی ئازادی و دادپەروەری!

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
2019/0٤/28

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران بەبۆنەی 1ی مای
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١٥ی بانەمەڕی ١٣٩٨  _  ٥ی مای ٢٠١٩

ساڵی 13٤٨ی هەتاوی لە گوندی »نەرزیوە«ی شنۆ لەدایک بووم. لە کاتی 
باوکم )شەهید مەالحەمەدەمین  بوو.  تەمەنم ٩ ساڵ  ئێران  شۆڕشی گەالنی 
تێکۆشەرانی حیزبی  بە  پێوەندیی تەشکیالتی  لە شۆڕش،  پێش  خزری( هەر 
دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشانی  ئاشکرابوونی  لەگەڵ  و،  هەبوو  دێموکراتەوە 
وەک  منیش  بۆیە  هەر  ببوو.  حیزب  ڕیزەکانی  بە  پەیوەست  کوردستان 
شۆڕش  و  پێشمەرگایەتی  کوردایەتی،  هەستی  بە  نیزیکەوە  لە  مێرمنداڵێک 
ڕاهاتم. ساڵی 13٦٠ی هەتاوی شاری شنۆ و ناوچەکانی لە الیەن هێزەکانی 
باقی  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  و،  کرا  داگیر  ئیسالمییەوە  کۆماری 
باوکیشم  بەجێهێشت.  ناچاری  بە  شنۆیەیان  ناوچەی  کوردستان  هێزەکانی 
و  ژن  خاوەن  ئەوەی  سەرەڕای  کات  ئەو  پێشمەرگەکانی  زۆربەی  وەک 
منداڵی ورد بوو، ناوچەی شنۆی بەجێ هێشتوو و بەکردەوە سێبەری وەک 
 7 لەگەڵ  هاوڕێ  هەتاوی  137٠ی  ساڵی  هەتا  الچوو.  ئێمە  لەسەر  باوک 
هاوسەنگەری دیکەی کە لە مەئمورییەتێکی حیزبی بوون، لە الیەن ئەرتەشی 
کران. شەهید  کوردستان  باکووری  سنوورەکانی  لە  تورکیەوە  داگیرکەری 
لە ڕێگای کادرەکانی  باوکم، ساڵی 13٦7ی هەتاوی  لەگەڵ خەباتی  هاوکات 
بەو  عەزیزی«یەوە،  »مراد  تایبەتی شەهید  بە  و  کومیتەی شارستانی شنۆ 
کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی  نهێنیی  تەشکیالتی  لە  کە  گەیشتم  قەناعەتە 
منی  ورەی  نەک  باوکم  شەهیدبوونی  بۆیە  بکەم.  تێکۆشان  بە  دەست 
دانەبەزاند، بەڵکوو بەهێزتری کردم. هەتا ڕۆژی 1٨ی گەالوێژی ساڵی 137٤ی 
هەتاوی کە لە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی شاری شنۆوە بە تاوانی ئەندامەتی لە 
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا گیرام؛ درێژەم بە کار و چاالکیی حیزبی دا. 
بە  ئیتالعات  ئیدارەی  لە  حەوتوو  چەند  ماوەی  بۆ  و  ڕۆژەوە  لەو  هەر 
توندترین شێوە ئەشکەنجە درام، بەاڵم لەسەر ئەوە سوور بووم کە دان بە 
ئیدارەی  بەرپرسانی  ئەم چەند حەوتوویە کە  نەنێم. پاش  هیچ چاالکییەکمدا 
ئیتالعات بە هیچ جۆرە ئەشکەنجەیەک نەیانتوانی بە چۆکمدا بێنن، ڕەوانەی 
بەندیخانەی دەریای ورمێ کرام و پاش ماوەیەک لە دادگایەکی فەرمایشیدا 
دوو ساڵ زیندانم بەسەردا سەپا. لەوێ سەرەتا بۆ بەندی 1٥ لە بەندیخانەی 
دەریای ورمێ کە تایبەت بوو بە بەندییە سیاسییەکان گوازرامەوە و پاشان 
هاوڕێ لەگەڵ باقی زیندانیانی دیکەی سیاسی بۆ بەندی 1٤ گوازراینەوە و تا 
تەواو بوونی ماوەی حوکمەکەم، واتا ساڵی 137٦ی هەتاوی لەو بەندە مامەوە.
لە  بوو.  تێدا  کەسی   3٠٠ لە  زیاتر  دەریا  زیندانی  لە  ئێمە  بەندەکەی 
زیندانیمان  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  ناوچەی  دوایین  هەتا  سنەوە 
حیزبی  لەگەڵ  هاوکاری  تاوانی!  بە  هەرەزۆریان  زۆربەی  دیارە  هەبوو، 
و،  نەبوون  کورد  کە  کەسێکیش   2٠ بۆ   1٥ هەڵبەت  گیرابوون.  دێموکرات 
سەرانسەرییەکانی  حیزبە  تەشکیالتی  لە  ئەندامبوون  و  هاوکاری  تاوانی  بە 
کرابوون.  بەند  بیانی  واڵتانی  بۆ  سیخوڕی  تۆمەتی  بە  هەروەها  و  ئێران 
دەسبەسەر  دێموکراتدا  حیزبی  لە  ئەندامەتی  تاوانی  بە  کەسانەی  ئەو 
کرابوون، لە هەموو چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگە پێک هاتبوون.
لە گەڵ خەڵکانێکی جۆراوجۆر ئاشنا  لە زینداندا  لە ماوەی دووساڵ مانەوە 
بووم و تەنانەت لە نێو زیندانیشدا بە باوەڕی قووڵ و ورەی بەرزەوە بریارمان 
دا وەک ئەندامی نهێنیی تەشکیالتی، درێژە بە کار و چاالکییەکانمان بدەین. 
دواتر زۆرێک لەوانە بوون بە پێشمەرگە و ئێستاش لە ڕیزەکانی خەبات دان.

لێرەدا دوو بیرەوەریی زیندانم دەگێڕمەوە.
لەگەڵ کۆچکردوو کاک ئەحمەد رەسووڵی خاڵتاوێ، ناسراو بە ئەحمەد ئاغای 
خاڵتاوێ هاوخەرج بووم لە نێو یەکێک لە کووپەکانی بەنددا. بەبۆنەی ئەوەی 
کاک  دەناسی.   یەکترمان  پێشووتریش  هەر  بوو  هاوڕێ  باوکم  لەگەڵ  کە 
ئەحمەد سەرەتا حوکمی دە ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپابوو، لەدوای ئێعتراز 
دان، پاش چەند مانگێک سەرلەنۆی حوکمی تازەی بۆ هاتەوە و بانگیان کرد و 
نامەکەیان پێدا. منی بانگ کرد و گوتی بۆم بخوێنەوە! منیش چاوم لێکرد و گوتم 
بە داخەوە، گوتی چی بووە پێم بڵێ! گوتم بە داخەوە سێ ساڵ زیندانیت بۆ 
هاتۆتەوە. نامەکەی بە توندی لێ ئەستاندمەوە و گوتی: »وەدە وەدە... وامزانی 
حوکمی سێدارەیان بۆ بڕیومەتەوە! وەاڵ گۆڕی باوکیان وا لێدەکەم ئەو سێ 
ساڵەی هەر بە خەو تەواو دەکەم!« من بەش بە حاڵی خۆم جگە لەوە کە قەت لە 
بیرم ناچێتەوە، لە بەرامبەر ئەو ئیرادە بە هێزەشدا سەر دادەنەوێنم بۆ کەسێکی 
سەرووی تەمەن ٦٠ ساڵ و خاوەن ژن و منداڵ ئاوا خۆڕاگر و بەورە بێ.
بە پێویستی دەزانم لێرەدا باسی دوو الوی هەست بەرز و ورە پۆاڵیینیش بکەم.
و  بوون  ئامۆزا  کە  مەحموودی  سۆران  و  مەحموودی  ڕەحیم  بەڕێزان 
گیرابوون  حیزب  لەگەڵ  هاوکاری  تاوانی  بە  و  مەهاباد  ناوچەی  خەڵکی 
ڕۆستەم  حاجی  حیزبن.(  پێشمەرگەی  دووک  هەر  ئێستا  خۆشییەوە  )بە 
تاوانی  بە  ئەویش  دەبوو  7٠ ساڵ  تەمەنی سەرووی  خەڵکی سینگانی شنۆ 
هاوکاری لەگەڵ حیزب گیرابوو و درابوو بە کووپەی کاک رەحیم و سۆران.
ئەو دوو الوە تازەپێگەیشتووە کە تەمەنیان نیزیک 1٨ ساڵ دەبوو، ئەوەندە 
بە  بە گەلەکەیان بوون، ئەو خزمەتەی  ئۆگری کوردایەتی و خزمەت کردن 
ئاوا  خۆشی  ماڵی  لە  حاجی  مامە  بڵێم  دەتوانم  دەکرد  ڕۆستەمیان  حاجی 
حەمام،  بۆ  بچین  جار  دوو  حەوتووی  دەمانتوانی  ئێمە  نەدەکرد.  خزمەتیان 
سووکە  ڕۆح  گەنجە  دوو  ئەو  داندا،  یەک  لە  بەگشتی  بەندەکەمان  کۆی 
دەشووت  گوڵ  وەک  گوتەنی  کوردەواری  حەمام،  لە  حاجیان  مامە  سەرەتا 
کۆچکردوو  کرانی  ئازاد  کاتی  هەتا  ئەوە  ڕادەگەیشتن.  خۆیان  بە  پاشان 
ئاوا  کەسانی  بە  دەبێ  هەبوو.  درێژەی  هەر  زیندان  لە  ڕۆستەم  حاجی 
ئەحمەد  ئیسالمی  کۆماری  بکەین.  شانازی  هەڵوێست  خاوەن  و  شۆڕشگێر 
تەمەن  ٦٠ ساڵ  و سەرووی  بوو  منداڵ  و  ژن  خاوەن  کە  خاڵتاوێی  ئاغای 
ئازادیخوازییەوە  تاوانی  بە  ڕەحیم و سۆران  هەروەها الوانی وەک  و،  بوو 
ئیدی  ببنەوە،  پەشیمان  خۆیان،  گومانی  بە  وەی  بۆ  کردبوو،  زیندان  لە 
ئێستا  و  ئێمە  بۆ  ئاکاربەرزی و خۆڕاگری  هێمای  دەبنە  ئەوانە  نەیاندەزانی 
و ئێستاش من شانازی بە خۆمەوە دەکەم کە ڕۆژانێک هاوڕێی ئەوان بووم.
7٦ی  خاکەلێوەی  1٨ی  ڕۆژی  زیندان  ساڵ  دوو  تێپەڕکردنی  پاش  لە 
ڕیزی  هاتمە  بەندیخانە  لە  بەربوونم  دوای  ساڵێک  بووم.  ئازاد  هەتاوی 
سااڵن  چەند  پاش  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  خەباتی  ئاشکرای 
داوە. خۆم  سیاسیی  ژیانی  بە  درێژەم  لێرە  و،  نۆروێژ  واڵتی  کردە  ڕووم 

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

 میراتێک لە 
باوکەوە بۆ کوڕ

ئەسعەد خزری

»نقاشی قهوەخانە« 
تێرۆریستەکەی میکۆنووس و بیرەوەرییەکانی!

 پەرویز دەستمالچی
هەردی سەلیمی کردوویەتی بە کوردی

کە  سیاسی  چاالکی  دەستماڵچی،  پەرویز 
مایەوە،  زیندوو  میکۆنووس  تێرۆرەکەی  لە 
باڵوبوونەوەی  لەسەر  بووە  دژکردەوەی 
لە  دارابی"  "کازم  بیرەوەرییەکانی 
تێرۆرە. ئەو  سەرەکییەکانی  تۆمەتبارە 
تاوانبارە  لە  دارابی،  کازم  بیرەوەرییەکانی 
ڕێکخەری  و  بێرلین  تێرۆری  سەرەکییەکانی 
زیندانی  بڕیاری  کە  تێرۆرە  ئەم  سەرەکیی 
لەژێر  کتێبێکدا  لە  دەرچوو،  بۆ  هەتاهەتایی 
بۆتەوە. باڵو  قهوەخانە"  "نقاشی  ناوی 
من هێشتا ئەم کتێبەم نەخوێندۆتەوە و، بڕیار 
وایە بۆم بنێرن، بەاڵم پێم باش بوو چەند دێڕێک 
لەسەر ڕاپۆرتی سایتی "مشرق" کە لەسەر ئەم 
کتێبە نووسراوە، بنووسم و ئاماژەیەک بە شێواز 
و دروستی و نادروستیی ڕاپۆرتەکە و ڕاستیی 
بکەم. ئێران  ئایینیی  حکوومەتی  هەواڵنێرانی 
بەسەردا  هەتاهەتایی  بڕیاری  کە  دارابی 
سێی  لە  دوو  تێپەڕاندنی  پاش  سەپابوو، 
کرایەوە.  ئێران  ڕادەستی  زیندانەکەی 
کتێبی  ساڵ  یازدە  بە  نیزیک  لەدوای  ئێستا 
"توێژینەوە"یەک  ناوی  لەژێر  بیرەوەرییەکانی 
عەلی  جار  یەکەم  بۆ  دراوە.  چاپ  لە 
میکۆنووس  ڕێستوورانی  جیات  لە  خامنەیی 
برد. بەکار  "قهوەخانە"ی  دەستەواژەی 
سایتی "مشرق" لەمەڕ ناساندنی ئەم کتێبە لە 
ڕێکەوتی 1٥ی ڕێبەندانی ئەمساڵدا، ڕاپۆرتێکی 
نادروستی  خاڵێکی  چەند  کە  کردەوە  باڵو 

دەکرێ: بەشێکیان  بە  ئاماژە  لێرەدا  تێدایە، 
 ..." نووسیویەتی:  "مشرق"  سایتی   -1
دەرەوەی  لە  گوتمان  پێشەکیدا  لە  هەروەکوو 
میکۆنووسەوە  ڕووداوی  لەبارەی  ئێران 
بەرهەمی زۆر نووسراوە، بەاڵم کتێبی "نقاشی 
قهوەخانە" یەکەمین بەرهەمە ئێرانییەکەیەتی ..."
کتێبم  بەرگ  پێنج  بۆخۆم  هەر  ناڕاست: 
کۆماری  حکوومەتیی  تێرۆریزمی  لەسەر 
زمانی  بە  "میکۆنووس"  تێرۆری  و  ئیسالمی 
کردۆتەوە،  باڵو  ئێرانی(  )بەرهەمی  فارسی 
بەناوی  "تێرۆر  ناوی  دوایینەکەیان  کە 
لەبارەی  "بەڵگە"ش  بەرگ  شەش  خودا"یە. 
لە  ئاڵمانی  زمانی  بە  بێرلینەوە  تێرۆری 
ئۆپۆزیسیۆنە  "کومیتەی  لە  منەوە  الیەن 
هاتووە  بەرهەم  تاراوگەنشین"  ئێرانییەکانی 
ئێرانیی  من  لە  بێجگە  کراوەتەوە.  باڵو  و 
نووسیوە. کتێبیان  بابەتەوە  لەم  هەر  تریش 
بیرەوەرییەکانی   ..." هێناویەتی:  "مشرق"   -2
"... بۆوە  باڵو  دادگا  تۆمەتباری 
کتێبەکە(  )بگێڕەوەی  دارابی  ناڕاست: 
ئەوەی  لەبەر  تاوانبارە.  نییە،  تۆمەتبار 
بڕیاری  دادگا  لە  و  سەلمێندرا  وی  تاوانی 
دەرچووە. بۆ  هەتاهەتایی  زیندانی 
17ی  لە   ..." نووسیویەتی:  "مشرق"   -3
سێپتامبری 1٩٩2ی زایینیدا، سێ کەسی تیمێکی 
تێرۆریستی دێنە نێو مەیدانی پاکەوە ... لەوێ ٩ 
کەس کە زۆرینەیان ئەندامی حیزبی دێموکراتی 
مێزێک  لەدەوری  بوون،  ئێران  کوردستانی 
هێنابوو.  پێک  دانووستنێکیان  و  ببوونەوە  کۆ 
کەسێکی چەکدار کە نیوەی دەموچاوی خۆی 
داپێچابوو، وەبەر دەستڕێژیان دەدا و کەسێکی 
دیکەش کە دەمانچەی پێ دەبێ، فیشەکی کۆتایی 
لە دوو دانە لە بریندارەکان دەدا. لە ئاکامی ئەم 
کردەوە تێرۆریستییەدا چوار کەس دەکوژرێن 
خاوەن  و  بوو  حیزب  ڕێبەری  یەکیان  کە 
"... دەبێ  بریندار  بەتوندی  ڕێستوورانەکەش 
 Prager(ناڕاست: یەک، ناوی شەقامەکە "پڕاگ
بەپێچەوانە،  دوو،  پاک.  نەوەک  و  "ـە   ).Str
ئەندامی  بوون  لەوێ  ئەو کەسانەی  زۆرینەی 

حیزبی دێموکرات نەبوون. لەو هەشت کەسەی 
سێ  تەنیا  دانیشتبوون  مێزەکە  دەوری  لە  کە 
کەسیان ئەندامی حیزبی دێموکرات بوون. سێ، 
ئەو سێ کەسەی کە بە مەبەستی تێرۆر هاتنە 
"عبدالرحمان  لە:  بریتین  ڕێستوورانەکەوە،  نێو 
بنی هاشمی )ابو شریف(" کادری تێرۆریستیی 
و  رایل"  "عباس  ئێران،  ئیتالعاتی  وەزارەتی 
"یوسف امین" کە هەر دووکیان خەڵکی لوبنانن 
لە ساڵەکانی 1٩٨٥/٨٦  مانگ  و ماوەی شەش 
شاری  نیزیک  لە  پاسداران  سپای  کەمپی  لە 
"بنی هاشمی  دیوە.  فێرگەیان  دەورەی  ڕەشت، 
لەوێ  و  ئێران  بۆ  هەاڵتەوە  )دەسڕێژکەر(" 
فیشەکی  وا  )ئەوەی  "رایل  کرد،  خەاڵتیان 
بۆ  تاهەتایی  زیندانی  بڕیاری  لێدان("،  کۆتایی 
دەرکرا و "امین )کێشکی بەر درگا(" یازدە ساڵ 
بەربوونیان،  لەدوای  سەپا.  بەسەردا  زیندانی 
هەر دووکیان کار بۆ حیزبوڵاڵی لوبنان دەکەن 
هەیە. ئێران  لەگەڵ  هاتوچوویان  هەروەها  و 
 ..." هاتووە:  "مشرق"دا  ڕاپۆرتەکەی  لە   -٤
پڕکێشەترین  لە  یەکێک  بە  بوو  ڕووداوە  ئەم 
پەروەندەکانی مێژووی دادوەریی واڵتی ئاڵمان، 
کە لەوێدا کازم دارابی، خوێندکار و بازرگانی 
دانیشتووی ئاڵمان لە تۆمەتبارانی سەرەکیی ئەم 
توێژینەوەی  ڕەوتی  دەکرێ.  بژار  پەروەندەیە 
دادستێنیی سەرەکیی ئەیالەتی بێرلین، شێوەی 
لێکۆڵینەوە، الیەنگریی شایەدیی شایەدەکان، هەل 
ڕەخساندنی ئۆپۆزیسیۆن، گوشاری چاپەمەنی 

بوونە   ... و  ئاڵمان  واڵتی  گشتیی  بیروڕای  و 
لەدوای سێ  میکۆنووس  دادگای  ئەوەی  هۆی 
ساڵ و نیو لێکۆڵینەوە )2٨ی ئۆکتۆبری 1٩٩3- 
دارابی و  لە دژی  بڕیار  ئاوریلی 1٩٩7(  1٠ی 
ڕۆڵی  هەرگیز  ئێران  بکا.  دەر  ئێران  دەوڵەتی 
دەست تێدابوونی خۆی لەو ڕووداوە وەئەستۆ 
نەگرت؛ بەاڵم ئەم کێشەیە بووە هۆی خوڵقانی 
قەیرانێک لەنێوان ئێران و واڵتە ئورووپاییەکان، 
لە  خۆیان  باڵوێزەکانی  کە  ڕادەی  بەو  هەتا 
ئێران کشاندەوە. کازم دارابی لە کۆتاییدا پاش 
1٥ ساڵ لە ڕێکەوتی 2٠ی سەرماوەزی ٨٦ی 
هەتاویدا، بێتاوان ناسرا و لەدوای بەربوونی لە 
زیندان لە ئاڵمان وەدەر نرا. دارابی هەر لەگەڵ 
هاتنەوەی بۆ ئێران ڕایگەیاند لە زووترین کاتدا 
بیرەوەرییەکانی خۆی دەنووسێتەوە. نیزیک بە 
یەک ساڵ لەو ڕۆژە تێدەپەڕێ و، ئێستا کتێبی 
بیرەوەرییەکانی کازم دارابی بە ناوی " نقاشی 
قهوەخانە" لە نووسینی "محسن کاظمی" لە الیەن 
چاپەمەنیی "سورە مهر" ڕەوانەی بازاڕ کراوە ..."
ناڕاست: دارابی بە تەنیا خوێندکار و "بازرگان" 
دەرس  بەبۆنەی  بەاڵم  بوو،  خوێندکار  نەبوو. 
دەر  فنی"  عالی  "مدرسەی  لە  نەخوێندنەوە 
لەسەر  بڕیاری  قازی  و  کرد  شکاتی  کرا، 
کات  هیچ  بەاڵم  دا.  زانکۆ  بۆ  گەڕاندنەوەی 
دارابی  بکا.  تەواو  خوێندنەکەی  نەیتوانی 
فنی"ی  "هنرستان  لە  دیپڵۆمی  بڕوانامەی 
دوکتور شەریعەتیی شاری کازروون بە نمرەی 
دووکانی  بێرلین  شاری  لە  وەرگرت.   1٠/٨1
"سەوزی فرۆشی" هەبوو و، بڕیاردراوان "رایل" 
دارابی  دەکرد.  کاریان  دووکانە  لەو  "امین"  و 
ئیسالمی  کۆماری  باڵوێزخانەی  بۆ  سیخوڕیی 
ئیتالعات  وەزارەتی  ئەندامی  دەکرد،  بێرلین  لە 
بێرلین،  تێرۆری  ڕێکخەری  هەروەها  و  بوو 
بەاڵم بۆخۆی لە شەوی تێرۆرەکەدا تێدا نەبوو.
بڕیاری دادگای میکۆنووس هەر بەتەنیا دارابی و 
دەوڵەتی ئێرانی نەدەگرتەوە. ئەو پێنج تاوانبارەی 
خامنەای"،  "علی  و،  بکەر  وەک  بوون  دادگا  لە 
"علی اکبر هاشمی رفسنجانی"، "علی اکبر والیتی" 
و "علی فالحیان"یش وەک بڕیاردەری تێرۆرەکە 

پەروەندەی  دەرچوو.  لەسەر  بڕیاریان  و  ناسران 
کاتەوە  تێپەڕینی  بە  پێوەندی  ئاڵمان  لە واڵتی  قەتڵ 
پەروەندەکە  کۆتایی  بەدواداچوونی  هەتا  واتە  نییە، 
بە ئاوەاڵیی دەمێنێتەوە. بۆ ئەو کەسانەی هەاڵتوون، 
ئاوەاڵ  پەروەندەی  بنی  هاشمی"  "عبدالرحمان  وەک 
کردن  قۆڵبەست  بڕیاری  فالحیان"یش  "علی  بۆ  و 
هێنا،  پێک  کۆبوونەوەی  دادگا 2٤٦ ڕۆژ  دەرچووە. 
و  فارسی  و  ئاڵمانی  زمانی  سێ  بە  شتێک  هەموو 
عەڕەبی وەردەگێڕدراوە، نیزیکەی 17٠ شایەد بانگ 
تۆمەتبارەکان  قازانجی  بە  نیوەیان  کە  دادگا،  کرانە 
 11 لەسەریەک  تۆمەتبارەکان  دەکرد،  قسەیان 
هەبوو،  پارێزەری  سێ  دارابی  هەبوو،  پارێزەریان 
سەرەتا پارێزەرەکان هەڵبژێردراوی خۆی بوون و 
دواتریش پارێزەریان بۆ دانا، دابین کردنی تێچووی 
پارێزەرە دانراوەکانیش لە ئەستۆی دەوڵەتی ئاڵمان 
دادگاوە  الیەن  لە  کە  بڕیارانەی  ئەو  واتە  بوو. 
تاوان  بنەمای سەلماندنی  لەسەر  دەرچوون هەموو 
تایبەت.  الیەنێکی  دەستێوەردانی  نەوەک  و،  بووە 
دارابی و تۆمەتبارەکانی دیکەش هەتا کۆتایی دادگا 
لە  خۆیان  ناڕەزایەتیی  کە  هەبوو  ئەوەیان  مافی 
هەمبەر هەر چەشنە بڕیار یاخود بابەتێکی "ناڕاست" 
بەپێچەوانەی  دەرببڕن.  پێداچوونەوە،  مەبەستی  بە 
ئیدیعای سایتی "مشرق"، دارابی لەدوای پازدە ساڵ 
زیندان، بە "بێتاوان" نەناسرا، ئەویان پاش تێپەڕکردنی 
دوو لە سێیی ماوەی زیندانەکەی ئازاد کرد، چونکوو 
ماوەی  ئاڵمان  لە  دەهێنا.  گوشاری  ئێران  دەوڵەتی 
بڕیاری "تاهەتایی" پازدە ساڵە و، پاش ئەوە دیسانەوە 
مەحکوومدا.  دۆخی  بەسەر  دەکرێ  پێداچوونەوە 
یاساییەیان  هەلە  ئەم  دارابی  پارێزەرەکانی 
قۆستەوە و پێش لە کاتی دیاریکراو هێنایانە دەرێ.
دەسەاڵتدارانی  کە  بوو  پوانێک  دارابی،  ئازادبوونی 
دارابی  دا.  ئیسالمییان  کۆماری  بە  ئاڵمانی 
لەالیەن  و  ئێران  بۆ  چوو  بەربوونی  لەدوای 
دەرەوە  وەزارەتی  بااڵی  کاربەدەستانی 
کاری  کە  کەسێک  لە  پێشوازی  کرا؛  لێ  پێشوازیی 
لە  و  کردبوو  کەس  چوار  کوشتنی  بۆ  ڕێکخستنی 
سەلمێندرابوو. بوونیشی  تاوانبار  کاتدا  هەمان 
لەگەڵ ئەوەشدا، دارابی یازدە ساڵە گەڕاوەتەوە بۆ 
ئێران، واتە لە ساڵی 13٨٦دا و ئێمە ئێستا لە ساڵی 
ساڵ  یازدە  دارابی  گێڕانەوەی  کتێبی  واتە  ٩7داین، 
پاش گەڕانەوەی بۆ ئێران باڵو دەبێتەوە نەک یەک 
و  دەزگای چاپ  و  نووسەر  هاتنەوەی.  دوای  ساڵ 
لە هاوکارانی ئەو دامەزراوانەن  باڵوکردنەوەکەشی 
کە پێوەندی و هاریکارییان لەگەڵ ناوەندە ئیتالعاتی 
زمانە. سەر  خۆشەی  بنێشتە  ئەمنیەتییەکان  و 
ئەو  دەستماڵچی،  پەرویز   ..." دەڵێ:  "مشرق"   -٥
بوو،  گیانی ڕزگار  و  بوو  لە ڕووداوەکەدا  کەسەی 
لە کتێبە ٥٠٨ الپەڕەییەکەی "تێرۆر بەناوی خودا"دا 
بدا.  نیشان  تاوانبار  وەک  ئێران  ویستوویەتی 
بەڵگەنامەکانی  لە  بەشێک  کتێبەدا  لەم  دەستماڵچی 
ڕۆژنامەی  و  ڕاگەیەندراو  هەروەتر  و  میکۆنووس 
"... خستووە  یەک  لەپاڵ  ئۆپۆزیسیۆنی  فارسیی 

"ناڕاست":
الپەڕەیە.  ٥7٠ و،  نییە  الپەڕە   ٥٠٨ کتێبە  ئەو   -1
تێرۆری  بە  پێوەندیی  تەنیا  کتێبە  ئەو   -2
کۆماری  تێرۆری   1٠ بەڵکوو  نییە،  میکۆنووسەوە 
و  باس  بەر  دەخاتە  واڵت  دەرەوەی  لە  ئیسالمی 
 ،1٩7٩( شفیق  "شهریار  تێرۆری  لە  توێژینەوە، 
پاریس(" هەتا تێرۆری "میکۆنووس )1٩٩2، بێرلین(".

3- لەم کتێبەدا بێجگە لە یەک الپەڕە لە "کیهان"ی چاپی 
لەندەن، لە هیچ چاپەمەنییەکی فارسی و ئۆپۆزیسیۆن 
داندرابێتن. یەک  الی  لە  کە  نەگیراوە   وەر  کەلک 
تێرۆری  لەمەڕ  زۆری  بەڵگەنامەی  کتێبە  ئەم   -٤
تێدا  دەست  تێکڕا  هەموو  کە  تێدایە،  بێرلینەوە 
بە  سەر  ناوەندەکانی  و  کەسان  هەبوونی 
هەندێک  و  بێرلیندا  تێرۆری  لە  ئیسالمی  کۆماری 
حەولم  من  دەدا.  نیشان  دیکە  دەرەکیی  تێرۆری 
نیشان  "تاوانبار"  ئیسالمی  کۆماری  نەداوە 
ڕاستییەن. ئەم  سەلمێنەری  بەڵگەکان  بدەم، 
نووسەری گێڕانەوەی دارابی، "محسن کاظمی" دەڵێ: 
" لە سەرەتا هەتا کۆتایی ئەم توێژینەوەیە حەوڵێکی 
دارابی  کازم  لەگەڵ  وتووێژە  ئەوەی  بۆ  درا  زۆر 
لە  مێکۆنووس  ڕووداوی  لەسەر  توێژینەوەکە  و 
بێدەنگیدا بمێنێتەوە ... بەو مەبەستەی کە ... لە چوونە 
الی ڕێکخراو و ناوەندە پێوەندیدارەکان )بۆ وەرگرتنی 
بەڵگە و نووسراوەکان( خۆمان بواردووە ...بێجگە لە 
خانمی "اونیا )ڕاهێنەری کچەکەی دارابی(" و ئاغای 
"کولوگە )پارێزەری دارابی("، هیچ نامەناردن و پرس 
حقوقی"  و  "حقیقی  کەسێکی  هیچ  لەگەڵ  جۆیەک  و 
نەکراوە. هەر بۆیەش حەول دراوە لەم توێژینەوەیەدا 
"... ببەسترێ  خۆی  دارابی  قسەکانی  بە  پشت  هەر 
بە واتایەکی سادەتر: واتە دە ساڵی ڕەبەق، دارابی 
گوتوویەتی و ئەمیش بۆی نووسیوە؛ هەر ئەوەندە. 
و  توێژەر  شێوازی  بە  "توێژینەوە"  دەڵێن  بەمە 
بناژۆخواز. ئایینیی  حکوومەتێکی  تێرۆریستەکانی 
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بەردەوام  سەرچاوەکەی  و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  نیزامیی  بوودجەی 
بەنهێنی و داپۆشراوی ماوەتەوە. جیا لەوەیکە سااڵنە لە چوارچێوەی گشتیی 
بوودجەی فەرمیی واڵت بە پارلمان دراوە، ئەم بودجەیە سەرچاوە و الیەنی 
لە  زۆرێک  مێشکی  هەڵسەنگاندنی  و  ژماردن  دۆزینەوە،  کە  هەیە  نادیاری 
کردوە. سەرقاڵ  بەخۆیەوە  بەرگریی  ئابووریناسانی  و  نیزامی  پسپۆڕانی 
لەم پێوەندییەدا »ڕێکخراوی نێونەتەوەیی خوێندنەوەی ستراتێژیک« لە لەندەن 
نیزامی و تێچووی  توانایی  لە  پتەوی خۆی  کە هەموو ساڵێ هەڵسەنگاندنی 
بەرگریی واڵتانی جیهان لە کتێبێکدا بەناوی »پێوانەی نیزامی« چاپ و باڵو 
دەکاتەوە، لە نوێترین ڕاپۆرتی خۆیدا دەڵێ، توێژینەوەی وردی دەقی بوودجەی 
گۆڕانی  و  نیزامی  تێچووی  هەڵکشانی  لە  باس  ئێران،  2٠1٨-2٠1٩ی  ساڵی 
بەرچاو لە شێوازی دانی سەرچاوەی ماڵی بۆ بوودجەی نیزامیی ئێران دەکا.
ئێران  سااڵنەی  بوودجەی  کە  بەوەی  ئاماژە  بە  ناوەندە  ئەم  ڕاپۆرتی 
دەڵێ:  واڵتە،  فەرمیی  تێچووەکانی  و  خەرجی  لە  کاتی  وێناکردنی  تەنیا 
بە  پێویستیان  چەکدارەکان  هێزە  بەتایبەت  ڕێکخراوەکان  لە  »زۆرێک 
سەرچاوەی ماڵی لە دەرەوەی بوودجەی فەرمیی واڵتە کە بە کەلکوەرگرتن 
بکەن. دابین  بۆخۆیانی  و  پێبدەن  پەرە  بوودجەیە  ئەم  دەتوانن  لەمە 
کۆمپانیا  جۆرە  ئەم  وەگەڕخستنی  لە  پاسداران  سپای  ئامانجە،  ئەم  بۆ 
و  سامان  کۆکردنەوەی  مەبەستی  بە  ئێراندا  ئاستی  لە  تایبەتییانە 
هەروەها  تێدەکۆشێ.  جیدی  شێوەیەکی  بە  ماڵی  سەرچاوەی  ئەمبارکردنی 
سپا بەو خۆتێوەردانە زیرەکانە و پشتیوانیی سیاسی کە هەیەتی توانیویەتی 
دەستەبەر  بۆخۆی  ئابووری  جۆراوجۆرەکانی  بەشە  لە  زۆر  گرێبەستێکی 
خواردن. و  هاتوچۆ  ڕێگاوبان،  وزە،  بیناسازی،  بەشی  لە  میناک  بۆ  بکا، 
تێچووی  زیادکردنی  ئێران،  نیزامیی  تێچووی  هەموو  بە  گەیشتن  بۆ 
لەبەرچاو  تریش  قەڵەمی  هەنێ  دەبێ  و  نییە  بەس  بەسیج  و  سپا  ئەرتەش، 
بۆ  هەوڵ  و  ڕێکخراو  تێچووی  ئینتزامییەکان،  هێزە  خەرجی  لەوانە؛  بگرین 
زۆری  یەکجار  ناوەندگەلێکی  هەروەها  و  چەکدارەکان  کادیرە  گوزەرانی 
زانکۆیانەی  و  ڕێکخراو  ئەو  سیاسی،  و  ئیدۆلۆژی  ڕاهێنانی  و  پەروەردە 
نیزامن. هێزەکانی  بە  خەدەمات  دانی  و  بەرگری  لێکۆڵینەوەی  سەرقاڵی  کە 
وردی  توێژینەوەی  گرفتەکان،  و  کووڕی  کەمو  هەموو  دەگەڵ 
»ڕێکخراوی  الیەن  لە  ئێران  2٠1٨-2٠1٩ی  ساڵی  بوودجەی 
سرنج؛ جێ  خاڵی  پێنج  گەیشتۆتە  ستراتێژیک«  خوێندنەوەی  نێونەتەوەیی 
زۆرتر  یەکجار  بەرگری،  و  نیزامی  کاروباری  بۆ  فەرمی  تێچووی   .1
و  پاڕلمان  لە  ڕێژیم  توندئاژۆی  بەرپرسانی  الی  گشتی  بە  کە  بڕەیە  لەو 
دەرەوەی مەجلیس داوای دەکرێ. ئەو کانااڵنەی سەر بە سپا و بەرپرسانی 
باقری، بەرپرسی  نیزامی و بەرگرین وەک، سەرلەشکر محەمەد  پایەبەرزی 
پێشووی  بەرپرسی  برووجێردی،  عەالئەدین  و  چەکدارەکان  هێزە  گشتیی 
ئێران، دەگەڵ  پاڕلمانی  نەتەوەیی و سیاسەتی دەروەی  تەناهی  کۆمیسیۆنی 
لە  داوایان  جار  چەندین  مەجلیس،  ئوسوولگەراکانی  و  ڕادیکاڵ  لە  بەشێک 
نیزامیی  کاروباری  لەبۆ  واڵت  بوودجەی  سەداپێنجی  کە  کردوە  دەوڵەت 
داوایەی پەسند کرد و،  ئەو  لە ساڵی 2٠1٦دا  پاڕلمان  بکەن.  تەرخان  ئێران 
گرتنی  لەبەرچاو  بە  ئەمساڵ،  نیزامیی  بوودجەی  گشتیی  کۆی  ئاکامدا  لە 
هەموو الیەنەکانی؛ ٩21 تریلیۆن ڕیاڵ )1٩ میلیارد و ٦٠٠ میلیۆن دۆالر( بوو.

خۆی  2٠1٨-2٠1٩ی  ساڵی  بوودجەی  ئێران،  دەوڵەتی 
بە  نیزیک  و  داناوە  دۆالر(  میلیارد   2٦٠( ڕیاڵ  تریلیۆن  12هەزار 
کردووە. تەرخان  نیزامی  تێچووی  بۆ  بوودجەیە  ئەو  ٨ی  سەدا 
2. دابەزینی بەهای ڕیاڵ )تمەن( لە بەرامبەر دۆالر هەتا ئۆکتۆبری 2٠1٨ 
)خاکەلێوە و خەزەڵوەری 13٩7( بۆتە هۆی ئەوەی کە خەرجی نیزامی بە پێوەری 
دۆالر لە ماوەی ٦ مانگ لە 21 میلیارد و ٤٠٠ میلیون دۆالر دۆالر بۆ 1٩ میلیارد 
و ٦٠٠ میلۆن دۆالر دابەزێ. ئەم دیاردەیە وا پێشان دەدا کە بوودجەی نیزامی 
یەکجار زۆر بەرز بۆتەوە، ئەمە ناچارەن بە مانای ئەولەوییەتدانی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران بە کاروباری دیفاعی نییە. بەو پێیە تێچوی نیزامیی ئێران لە ساڵی 
2٠1٨ بە نرخی واقعی ٥3% بە بەراورد دەگەڵ پێنج ساڵی ڕابردوو بەرز بۆتەوە.

قەرارگای  بە   2٠1٩-2٠1٨ ساڵی  لە  پێدراو  تایبەتیی  بوودجەی   .3
»خاتم  چاکەرەوەی  قەرارگای  )دەگەڵ  االنبیا«  »خاتم  ناوەندیی 
سەرلەشکر  بە  بەرپرسیارەتی  پۆستی  دانی  بە  جیاوازە(  االنبیا« 
ڕێکخراوەیە. ئەو  بایەخی  و  گرینگی  نیشانەی  ڕەشید  غواڵمعەلی 
بەرپرسی  ئێران  و  عێراق  نێوان  شەڕی  سەردەمی  لە  کە  ڕێکخراوە  ئەم 
گشتیی  ستادی  شکڵگرتنی  بە  بوو،  ئەرتەش  و  سپا  نێوان  هاوئاهەنگیی 
دووبارە  بە  2٠1٦دا،  ساڵی  لە  بەاڵم  سێبەر،  بن  کەوتە  چەکدارەکان  هێزە 
چاالکییەکانی ئاشکرای قەرارگای ناوەندیی »خاتم االنبیا« ڕاسپێردرا کە لە 
ئەگەری هەاڵیسانی شەڕ، ئەو قەرارگایە بەرپرسیارەتیی پالن و هاوئاهەنگی و 
چاودێریی عەمەلیاتی هێزە چەکدارەکان وەئەستۆ دەگرێ نەک ستادی گشتیی 
هێزە چەکدارەکان! جێگری سەرلەشکر ڕەشید، سەرلەشکر حوسێن حەسەنی 
بووە. ئەرتەش  وشکانییەکانی  هێزە  فەرماندەری  پێشتر  کە  سەعدی_یە 
لێکدانەوەی بوودجەی نیزامیی ئێران بۆ ساڵی 2٠1٨_2٠1٩ دەرخەری   .٤
ئەوەیە کە ئەو بوودجەیە بە بەراورد دەگەڵ وێچووی ساڵی پار بە ڕادەی 
هێزەکانی  بوودجەی  بەرچاوی  بەرزبونەوەی  هەروەها  بۆتەوە.  بەرز   %٨٤
بە گریمانەیەکی زۆر  نێوخۆیە،  پاراستنی  پۆلیس کە مەسئوولی  یا  ئینتزامی 
دەوڵەتدا.  بەرامبەر  لە  خەڵکین  گشتییەکانی  ناڕەزایەتییە  سەرەکیی  هۆی 
پاڕلمان  پێشکەشی  کە  13٩٦دا  ساڵی  بوودجەی  پێشنووسی  لە   .٥
ڕیال  تریلیۆن   1٠ سولەیمانی  قاسم  قودسی  هێزەکانی  بوودجەی  کرا، 
بەرنامەی  بۆ  بوودجە  پێوانەیەش  بەم  هەر  بووە.  دۆالر(  میلیۆن   213(
13٩7دا  ساڵی  بوودجەی  الیەحەی  لە  بەاڵم  گیراوە،  لەبەرچاو  مووشەکی 
ئاماژانە پێمان  هیچ بوودجەیەک بۆ ئەم دوو ناوەندە تەرخان نەکراوە، ئەو 
تریش  ماڵیی  سەرچاوەی  دەوڵەت،  فەرمیی  بوودجەی  دەرەوەی  لە  دەڵێن 
بۆ  کە  ڕێژیم  ڕێکخراوانەی  و  بەرنامە  لە  دەستە  ئەو  بۆ  بەتایبەت  هەن 
ڕێبەر و باقیی بەرپرسانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بایەخیان هەیە.
»ئەو  دەڵێ:  ستراتێژیکدا  موتااڵتی  بنکەی  ڕاپۆرتی  کۆتایی  لە 
دانی  چۆنیەتیی  و  ئاست  لە  گۆڕانکاری  لە  باس  سەرەتاییانە  دۆزینەوە 
چۆن  ئێران  و  هەیە  ئێران  ڕێژیمی  تێچووەکانی  بۆ  ماڵی  سەرچاوەی 
بەرێ. پێش  بەرەو  خۆی  بەرگرییەکانی  و  تەناهی  بەرنامە  دەتوانێ 

هەڵدانی تێچووی نیزامیی 
ئێران، هۆ و هۆکارەکان؟

کوردستان

 »Reformism« چاکسازی  ڕەوتی  مێژووی 
»ئێدوارد  بیرۆکەی  بۆچوونی  و  ڕاو  بەدوای 
برنشتاین«ی سۆسیال دێموکرات لە ئاڵمان هاتە 
چاکسازی  بۆ  برنشتاین  پێناسە  زاران.  سەر 
بەو  بووە،  سۆسیالیستی  ئابووری  ڕوانینێکی 
گۆڕانی  بەئیمکانی  باوەڕمەندبوون  کە  جۆرە 
بنچینەیی  ئابووری  و  سیاسی  کارکردی 
لە  هێدی  گۆڕانی  شێوازی  بە  کۆمەڵگەیەک 
دەکرێ.  پێناسە  مەوجوودەکان  نەهادە  ناخی 
چارەسەری  کۆمەڵگە،  بەرەبەرەی  »گەشەی 
بیرۆکەی »گۆڕانکاریی  ئەو،  کێشەکانە.«  هەموو 
»سۆسیالیزمی  دەگەڵ  دژایەتی  لە  کۆمەاڵیەتی« 
ڕابوون )انقالبی(« کە پێی وایە »جۆرێک شۆرش بۆ 
گۆڕینی کارکردی بنچینەیی پێویستە«، دامەزراند. 
چاکسازیخوازی ئەم فەرزەیە کە؛ کەڵەکەبوون و 
بەردەوامیی ئیسالحات دەتوانێ ببێتە دامەزراندنی 
جیاواز  کۆمەاڵیەتیی  ئابووری  نیزامێکی  جۆرە 
و  سەرمایەداری  وەک  ئەمڕۆیی  فۆرمانەی  لەو 
دێموکراسی. لە بەرامبەردا چاکسازیی پراگماتیک 
لە  مەوجوود  ڕەوشی  پاراستنی  بۆ  هەوڵدانێکە 
بنچینەییانە. و  کارکردی  ئاڵوگۆرە  ئەو  بەرامبەر 
قوتابخانەیەکە،  چاکسازی  بڵێین  دەبێ  کەوابوو 
لە  کۆمەڵگە  نەهادەکانی  لەودا  کە  ڕێبازێکە 
بەدوای  کۆمەاڵیەتیدا  و  ئابووری  ساختاری 
ئەمە  کە  لەسەرەخۆن  و  هێدی  گۆڕانی 
سۆسیالیزمی  نیسبەت  بە  بوو  دژکردەوەیەک 
لەو  یەکێک  وەک  پووپێریش  کارێڵ  ڕابوون. 
بەوە  سیاسی  فەلسەفەی  بەستێنی  بیرمەندانەی 
ناسراوە کە بڕوای بە چاکسازی هەیە و مۆدێلی 
چاکسازی ناوبراویش هەنگاو بە هەنگاو یا قوناخ 
بە قوناخە نەک ڕابوون یا شۆرشێکی کۆمەاڵیەتی 
ڕووخاندنی  و  حکوماتێک  لە  دربازبوون  بۆ 
دەگاتە  کە  بەاڵم  دەستەاڵتەکان،  یەکجارەکی 
»کۆمەڵگەی  کتێبی  لە  دیکتاتۆر،  دەستەاڵتێکی 
»ئەمجۆرەش  دەڵێ:  دوژمنانی«دا  و  کراوە 
دژی  دۆخێکدا  هەموو  لە  و  هەمێشە  من  نییە 
بە دژی  توندوتیژی  لە  پڕ  ڕابوونێکی  شۆرش و 
لە  هیندێ  وەک  منیش  بم،  حاکم  دەستەاڵتدارانی 
بیرمەندانی مەسیحی سەدەی نێوەراست و چاخی 
ڕێنسانس کە کوشتنی حاکمانی زاڵمیان بە ڕەوا 
حکوماتێکی  لە  کە  باوەرەم  ئەو  لەسەر  دەزانی، 
وەها دیکتاتۆر و زاڵمدا کە هیچ ڕێگە چارەیەک جگە 
لە ڕابوونێکی پڕ لە توندووتیژی نییە، دەبێ ئەو 
شۆرشە بە ڕەوا بزانرێ و خەڵک مافی خۆیەتی، 
بەاڵم باوەرم بەوەشە کە ئامانجی سەرەکیی ئەو 
ڕابوونانە دەبێ دامەزراندنی دێمۆکراسی بێ...«.
ئێرانی  لە  چاکسازیخوازی  و  چاکسازی  ڕەوتی 
وشە  مانای  بە  و  بەتۆخی  قاجارەکان،  دوای 
دەگەڕێتەوە،  موسەدیق  دوکتور  سەردەمی  بۆ 
لەالیەن  سپی  شۆرشی  بە  دواتر  هەرچەندە 
پێیان وایە ئەم ڕەوتە  محمەدڕەزا شاوە هیندێک 
ڕەوتە  ئەم  بەاڵم  بوو،  خۆیدا  گەشەی  لەوپەری 
لە سەردەمی ئاماژەی ئێمە لە دوای هەڵبژاردنی 
کۆماری  سەرۆک  پۆستی  بۆ  خاتەمی  محەممەد 
بە  ناوبراو   .)137٦/3/2( ئاراوە  هاتە  ئێران 
وەک  اسالمی«  مشارکت  »جبهە  دامەزراندنی 
گەالنی  شۆرشی  دوای  سیاسیی  ڕەوتی  یەکەم 
کابینەی  نیوە  و  مەزنترین حیزبیش  بووە  ئێران؛ 
ئیسالحات  دەوڵەتی  بە  کە  خاتەمیشی  حکوماتی 
ئەو  پێی  بە  بەاڵم  هێنا.  پێک  دەرکرد  ناوبانگی 
پێناسە گشتییانە کە لە چاکساز و چاکسازیخواز بە 
کورتی ئاماژەمان پێکرد، خاتەمی چ چاکسازییەکی 
بنچینەیی لە کۆمەڵگەدا و ئابوریی واڵتی ئێران پێک 
هێنا؟ ئایا جگە لە هیندێک شلکردنی کولتووری و 
بەستێنێکی نیوە کراوە بۆ چاالکی ڕێکخراوەکانی 
ژێرخانی  لەکام  ئاڵوگۆڕی  مەدەنی،  کۆمەڵگای 
توانیی  ئایا  هێنا؟  پێک  کۆمەاڵیەتیدا  گرینگی 
ئەوەی خومەینیی  ئێران وەک  ئابووریی  سامانی 
یا  خۆی؟  خەڵکی  بداتە  دەیگوت  سەرکردەی 
هەتا  ئێرانیەکانی  هەموو  بۆ  ئێران  درووشمی 
کوێی هەتەر کرد؟ چی بۆ ئەو گەلە چەوساوانە 
کرد کە بە درێژایی مێژووی ژێر نیسێی حکوماتە 
یەک بە دوای یەکەکاندا زوڵمیان لێ دەکرا؟ ئەمانە 
هەموو ئەو پرسیارانەن کە توێژێک لە کۆمەڵگەی 

لە  کەمتر  و  هەیبووە  کورد  بەتایبەتی  ئێرانی 
بەشێکی کۆمەڵگە فریوی ئەو درووشم و گوتارانەی 
لە  دیرۆکی  دەنگێکی  بە  ناوبراو  ئەگەرچی  خوارد؛ 
هەڵبژاردنەکاندا سەرکەوت و بووە هۆی خوشحاڵی 
خەڵکی هیوادار بە چاکسازی بنەڕەتی. ئەو خەڵکەی 
و  ڕەفسەنجانیدا  سەرۆککۆماریی  سەردەمی  لە 
دەگەڵ  وێرانکەر  ماڵ  شەڕی  ساڵ  هەشت  دوای 
دوو  نەمابوو.  دواڕۆژ  بە  هیوایەکیان  هیچ  ئێراق، 
و  پەتەیان  ئاشکرابوونی  بۆ  بوو  بەس  دەورە 
ساختە درۆ لە گوتار و درووشمەکانیان، هەر بۆیە 
ئەو  ئەمجارە  کە  تر  کەسێکی  کردە  ڕووی  خەڵک 
هاتنی  مەیدان.  هاتە  »یارانە«  دانی  درووشمی  بە 
هێنا  خۆی  دەگەڵ  سەوزی  ڕەوتی  ئەحمەدینژاد 
خەڵکە  بادانەوەی  ئەمە  وابوو  پێیان  هیندێک  کە 
ڕادەیەک  هەتا  ئەگەرچی  بۆ الی چاکسازیخوازان، 
خەڵک جارێکی تر متمانەی بەو بەربژێرەی بەیتی 
ڕەهبەری دا کە لە ئاکام موهەندیسی هەڵبژاردنەکان 
خەڵکیان وا لێکرد لە نێوان »بەد و بەدتەر« کەسێک 

شێوەی  بە  ئێران  نیگابانی  شوڕای  کە  هەڵبژێرن 
ڕێبەری  مەزاقی  بە  ئەگە  کە  دایدەنێ،  گوزینشی 
نەکەوێ، هەڵبژاردنەکانی دەوری دەهەمی سەرۆک 
کۆماری لێ دەکەوێتەوە)13٨٨(. کۆبوونەوەی ئەوە 
سەدان  بوونی  کەڵەکە  و  کێشە  و  گرفت  هەمووە 
گرفتی خەڵک ناڕەزایەتیەکانی سەرماوەزی 13٩٦ی 
تێکرا  بە  خەڵک  ئەمجارە  کە  هێنا  خۆیدا  بەدوای 
بزماریان لە تابووتی چاکسازی و چاکسازیخوازان 
تەڵەب،  »ئیسالح  درووشمی  گوتنەوەی  بە  و  دا 
ئوسوڵگەرا؛ ئیتر تەواوە ماجرا« کۆتاییان بە ڕەوتی 
چاکسازی هێنا و هیچ هیوایەک بۆ خەڵک نەماویتەوە 
سیستمی  گۆڕینی  و  بنەڕەتی  گۆڕانکاری  لە  جگە 
هەڵوەرینی  ئەمجارە  ئێران.  لە  هەنووکە  سیاسیی 
کەسایەتییەکانی نێو ئەم ڕەوتەشی لێ کەوتەوە و 
تەنانەت ئێستا بە هێرشکردنە سەر دەوڵەتی ڕووحانی 
خۆیان بێبەری دەکەن و چاک دەزانن ئیتر خەڵک 
بەقسەیان ناکەن و چیتر ناچنە سەر سندووقەکانی 
لە  خۆیان  چاکسازیخوازان  لەوحاڵەدا  دەنگدان. 
دەکەن  بێبەری  ڕووحانی  دەوڵەتی  کردەوەکانی 
پشکی  بەشێکی  کە  کەموکوریەکانی  لە  خۆیان  و 
دەوڵەت  کابینەی  لە  بەشداریکردن  لە  بووە  ئەوان 
و پشتیوانی کردن لە کەسی ڕووحانی، دەرداوێن. 
گەیشتووەتە  ئێران  لە  چاکسازی  ڕەوتی  ئەمڕۆ 
و  دان  فریو  و  کردن  خۆشیرین  بۆ  کە  قوناخێک 
چەواشەکردنی جارێکی تری خەڵک کە پێیان وایە 
میمۆری مێژووییان الوازە، سێ سێناریۆیان لەبەر 
نێو مەیدانی شەڕی دەستەاڵت  دەستە بۆ هاتنەوە 
تر. هێزەکانی  باقی  و  ئوسولگەراکان  دەگەڵ 
ڕووحانی.  دەوڵەتی  لە  ڕەخنەگرتن  یەکەم، 
پێش.  هاتووەتە  ئێران  لە  ڕەوشەی  ئەو  دوای 
چاکسازیخوازان دەوڵەتی ڕووحانیان لە بوار گەلی 
وەبەر  و...  کۆمەاڵیەتی  پەروەردە،  ئابووری،  وەک 
خۆنیشاندانیان  بۆ  و  داوە  خۆیان  کوێری  پاڵری 
میناک  باشترین  آش«!  از  داغتر  »کاسە  بووتنە 
خەجاڵەتێ  دەڵێ:  کە  کەواکێبیانە  قسەیەکی 
ڕووحانی  دەوڵەتی  لە  پشتیوانیم  بڵێم  دەکێشم 
بەرزی  شووڕای  بەرپرسی  »عارف«،  یا  کردوە. 
سیاسیەتداڕێژی هەڵبژاردنەکانی چاکسازیخوازان و 
بەرپرسی فراکسیۆنی ئومێد لە پەرلمان دەڵێ: داوای 

دەوڵەتێکی  چوونکە  هەیە  خەڵک  لە  لێبوردنم 
نایهەوێ  یا  کە  کار  سەر  هێنایە  ئاوامان 
ناچارین  ئێمە  بکا،  چاکسازی  ناتوانێ  یا 
هەڵگەڕێنین! زللە سوور  بە  ئادگاری خۆمان 
دووهەم، خۆ بێبەری کردن لە دەوڵەت. سەعید 
حەجاریان یەکێک لە تێئۆری دارێژەڕانی ڕەوتی 
چاکسازی دەڵێ: خۆزگە قەت ڕووحانیمان بە 
دەوڵەتی  نەداباوە.  گرێ  چاکسازی  ڕەوتی 
لە  کردن  خۆدەرباز  توانای  ڕووحانی  ئاغای 
دەڵێ:  پزشکیان  مەسعود  یا  نییە.  کێشەکانی 
لە  ڕووحانی  دەوڵەتی  کارکردی  هیوادارم 
نەنووسرێتەوە. چاکسازیخوازان  ڕەوتی  پای 
چاکسازی.  ڕەوتی  لە  چاکسازی  سێهەم، 
هێشتاش  چاکسازیخوازان  دۆخێکدا  لەوەها 
تموحی  و  دواڕۆژە  لە  گۆشەنیگایەکیان 
خەریکن  هەیە.  دەستەاڵتیان  گرتنەوەی 
عەلی  و  جەهانگیری  عارف،  وەک  کەسانی 
موتەهەری زەق دەکەنەوە بۆ هەڵبژاردنەکانی 

ئەم  بۆ   .1٤٠٠ ساڵی  کۆماری  سەرۆک 
ناودارەکانی  کەسایەتیە  لە  بەشێک  مەبەستە 
دەتوانین  کە  ڕاسپاردوە  چاکسازیان  ڕەوتی 
ئاماژە بە تاجزادە و ڕەزا خاتەمی بکەین. بەاڵم 
ئاخۆ ئەوان دەتوانن جارێکی تر هەستنەوە؟!
پیالنێکی تر کە ماوەیەکە دەبیسرێ و هەاڵی 
نێو  هێنانە  و  عەلی الریجانی  پرسی  لەسەرە 
ڕەوتی چاکسازییە هەڵبەت بە وێرژێنێکی تر 
»ئاڵقەی  بە  هەواڵگری  هیندێ  الیەن  لە  کە 
نارمەک« ناسراوە. )ئەمانە وا ساغ بووتنەوە 
دوای گەمارۆکان و ئەو زەختە زۆرەی ئەمریکا 
و هیندێ لە واڵتانی ناوچە ئاڵووگۆڕیکی نەرم 
بەشێک  پشتیوانی  بە  خۆیان  لەنێو  هێدی  و 
چاکسازی  ڕەوتی  پلەبەرزی  ئەندامانی  لە 
فەزلی،  )ڕەحمان  بەرن  بەڕێوە  »اعتدال«  و 
عارف،  محەمەدرزا  قالیباف، سادق خەرازی، 
حوسێن  الریجانی،  جەواد  محەمەد  باهونەر، 
ئیتزامی، مەنووچێر موتەکی، عەلی ئەسغەری 
ڕێبەری  بەیتی  یەکەمی  کەسی  حیجازی 
دەیەی 7٠ی کۆچی کە دوایی دەردکرا و...(. 
دەگوترێ ئەو کەسانە بەنیازن عەلی الریجانی 
لە  تریش  چاکسازی  هیندێ  و  ڕیبەر  بکەنە 
لە  سپا  تێکەڵکردنەوەی  وەک  بکەن،  سپادا 
گەندەڵکارانی  لە  بەشێک  گرتنی  و  ئەرتەش 
. و...  نین  ئاڵقەیەدا  ئەو  دەگەڵ  کە  ئابووری 
عبادی  شیرین  کە  دایە  حاڵێک  لە  ئەوە 
براوەی خەالتی ئاشتیی نۆبێڵ لە گوتوبێژێکدا 
باوەری  »بە  دەڵێ:  ئەلجەزیرەدا  دەگەڵ 
بە  مەگە  نادا  ڕوو  ئێراندا  لە  چاکسازی  من 
تەنیا  هەوڵە  ئەم  و  بنەڕەتی  یاسای  گۆڕانی 
بچی«. بەڕێوە  دەکرێ  ئێران  خەڵکی  بە 
لە  پازاڵنە  لەتە  ئەو  دانانی  یەک  بەر  لە  بە 
ڕەوتی  دەردەکەوێ،  بۆمان  یەکتر  تەنیشت 
ئەو  و  نەماوە  باوی  ئێران  لە  چاکسازی 
بڕینیەتی  سەر  دوای  دەشیکا  پەلەقاژەیەی 
چاکسازی  دوای  بە  تەنیا  خەڵک  ئیتیر  و 
دەدا. مل  ڕیژیمە  ئەو  گۆڕینی  و  بنەڕەتی 

دەربازبوون لە سەردەمی 
ڕێفۆرمخوازیی حکومەتی

شاڕوخ حەسەنزادە

 «پرسیار ئەمەیە کە خاتەمی چ چاکسازییەکی بنچینەیی لە کۆمەڵگەدا و ئابوریی واڵتی ئێران پێک هێنا؟ 
ئایا جگە لە هیندێک شلکردنی کولتووری و بەستێنێکی نیوە کراوە بۆ چاالکیی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنی، ئاڵوگۆڕی لەکام ژێرخانی گرینگی کۆمەاڵیەتیدا پێک هێنا؟ ئایا توانیی سامانی ئابووریی ئێران 
وەک ئەوەی خومەینیی سەرکردەی دەیگوت بداتە خەڵکی خۆی؟ یا درووشمی ئێران بۆ هەموو ئێرانیەکانی 
هەتا کوێی هەتەر کرد؟ چی بۆ ئەو گەلە چەوساوانە کرد کە بە درێژایی مێژووی ژێر نیسێی حکوماتە یەک 
خواردوە»بە دوای یەکەکاندا زوڵمیان لێ دەکرا؟ ئەمانە بەشێک لەو پرسیارانەن کە توێژێک لە کۆمەڵگەی ئێرانی  گوتارانەی  و  درووشم  ئەو  فریوی  کۆمەڵگە  بەشێکی  لە  کەمتر  و  هەیبووە  کورد  بەتایبەتی 
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گۆڕینی ڕێژیمەکانی
 ئێران و ڤێنێزوئێال

کریستیان ساینس مۆنیتۆر_ هاوارد الفرانچی
کەماڵ حەسەنپوور کردوویەتی بە کوردی

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  توندی  هەڵوێستی 
نەوت  ئابلۆقەی  سەپاندنی  لەبارەی  ئامریکا 
ئاشکرا  بە  وێدەچێ  ڤێنێزوئێال  و  ئێران  بەسەر 
ئێستا  تا  بەاڵم  بێ.  ڕێژیم  گۆڕینی  ئامانجەکەی 
ئاسانی  بە  وا  کارە  ئەو  کە  نەبووە  پێشینەی 
بێ. پشت  لە  دیکەی  شتێکی  وێدەچێ  بۆیە  بکرێ، 
بەرچاو  دێتە  وا  سەرەتایی  چاوپێداخشاندنێکی  بە 
هەبن.  هاوبەشیان  شتی  کەم  تاران  و  کاراکاس  کە 
دەوڵەتەکانی  ترامپ،  بەڕێوەبەرایەتیی  بەاڵم 
و  باشوور  ئامریکای  ڤێنێزوئێالی  پێتەختەکانی 
کە  دەبینێ،  یەک  دووانەی  وەک  فارس  ئێرانی 
گەمەکەرێکی  و  دەکەن  سەرکوت  خۆیان  خەڵکی 
بڕۆن. دەبێ  بۆیە  ناوچەدان،  لە  بەدخواز 
لە بەر ئەو هۆیە، بە پێچەوانەی سیاسەتێکی دەرەوە 
نەداوە،  سەرەڕۆکان  حاکمە  بە  کاری  جار  زۆر  کە 
ترامپدا  بەڕێوەبەریی  لەژێر  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
ڕێژیمی  سەر  بە  ئێستای  تا  ئابلۆقەی  توندترین 
سۆسیالیستیی نیکۆالس مادورۆ لە ڤێنێزوئێال و ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمیی ئایەتوڵاڵکان لە ئێراندا سەپاندوە.
دەرەوە،  کاروباری  وەزیری  حەوتوویە،  ئەم  هەر 
لە  هەندێک  تایبەتی  بە  و  دونیا  پۆمپێئۆ  مایک 
تووشی  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  هاوبەشەکانی 
سەرسووڕمان کرد کاتێک کە ڕایگەیاند کە حەوتووی 
داهاتوو )دووی مانگی مای(، ویالیەتە یەکگرتووەکان 
چیدیکە ئیجازە بە واڵتان نادا کە نەوتی ئێران هاوردە 
دەسەپێنێ  واڵتانەدا  ئەو  بەسەر  ئابلۆقە  و  بکەن 
بدەن. ئێران  خاوی  نەوتی  کڕینی  بە  درێژە  کە 
ڕێککەوتنە  ترامپ  سەرۆککۆمار  کاتەوە  لەو 
جێهێشت،  ]بەرجام[  ئێران  لەگەڵ  ئەتۆمییەکەی 

کڕیارە  بە  ڕێگای  ئامریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
هیندوستان،  چین،  وەک  ئێران  نەوتی  مەزنەکانی 
کە سەرەڕای  دا  تورکیە  و  تایوان  باشوور،  کۆرەی 
ئێران  نەوتی  کردنی  هاوردە  بە  درێژە  ئابلۆقەکان 
بدەن. ئامانجی کۆتایی هێنان بەو ڕیزپەڕە، بە وتەی 
کردنی  هەناردە  ئاستی  کە  ئەوەیە  پۆمپێئۆ،  ئاغای 
ئامانجە  ئەو  سفر.  خاڵی  بگەیەنێتە  ئێران  نەوتی 
ترامپ  بەڕێوەبەرایەتیی  چونکە  بوو،  ئاشنا  شتێکی 
بە هەمان شێوە ئابلۆقەی خستبووە سەر کۆمپانیای 
دەوڵەتیی ڤێنێزوئێال، پی دی وی ئێس ئەی، بۆ ئەوەی 

بکا. داهاتی دەوڵەتی مادورۆ وشک  کە سەرچاوەی 
ڤێنێزوئێال  لە  ئامانجەکانی  ترامپ  بەڕێوەبەرایەتیی 
بە  بۆ  ئابلۆقەکان  بەکارهێنانی  نەشاردوونەوە: 
سەر  هێنانە  و  مادورۆ  سەرۆککۆمار  چۆکداهێنانی 
کاری ڕێبەری ئۆپۆزیسیۆن و خۆ بە سەرۆککۆماری 
لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  بەاڵم  گوایدۆ.  خوان  ڕەوازان 
ئامانجی  کە  دەڵێ  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ئێران، 
پێی  کە  ڕێژیمەیە  ئەو  کرداری  ڕێژەیی  ئاڵۆگۆڕی 
جیهاندا.  لە  تێرۆریزمە  سەرەکیی  پشتیوانی  وایە 
بەاڵم بۆ زۆر پسپۆڕ بەکارهێنانی ئابلۆقەی ئابووری 
بەڕێوەبەرایەتیی  الیەن  لە  کردنەکان  سنووردار  و 
هەیە. ئەوالیان  و  ئەمالو  بێ  ئامانجی  یەک  ترامپ 
جۆرج لۆپێز، پسپۆڕێکی بواری ئابلۆقەی ئابووری و 
ئاسایش و هەروەها پرۆفێسۆری لێکۆڵینەوەی ئاشتی 
لە زانکۆی نۆتردام لە ویالیەتی ئیندیانا دەڵێ: »ئەوان 

بەرامبەر بە ڤێنێزوئێال و ئێران ئامانجیان گۆڕینی ڕێژیمە. 
بە ڕاستی هێچ ئاڵوگۆڕی سیاسی یا ئامانج ناتوانێ ئەو 
تاکالیەنەکانیان  هەنگاوە  تا  بکا  ڕازی  بەڕێوەبەرایەتییە 
بگۆڕن.« بەو شێوەیە پسپۆڕان ئەوەش زیاد دەکەن کە تا 
ئێستا پێشینەی نەبووە کە نیشان بدا کە ئابلۆقەی ئابووری، 
هەرچەند سخت و دژواریش بن، ببنە هۆی گۆڕانی ڕێژیم.
ئەنستیتۆی  لە  پایەبەرز  توێژەرێکی  واڵش،  جیم 
لێکؤڵینەوەی ئاسایش  تەکنەلۆژیای ماساچوسێت بەشی 
ئابلۆقەی  کاریگەریی  بواری  پسپۆڕی  و  کەمبریج  لە 
ئابووری دژی بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران و کۆرەی باکوور 
دەڵێ: »ئەگەر مەبەستمان لە »کاریگەربوون« سەپاندنی 
تێچوونە، بەڵێ ئێمە دەتوانین تێچوو بسەپێنین، تەنانەت 
لە  مەبەستمان  ئەگەر  بەاڵم  بەرچاو.  گەلێک  تێچووی 
»کاریگەر بوون« بەچۆکداهاتن و تەسلیم بوون بەرامبەر 
بە ئێمەیە، ئەوە زۆر ڕوون نییە.« و  لە پەیوەندی لەگەڵ 
گۆڕینی ڕەفتاردا ئەو دەڵێ: »ئێمە لە هەموو نموونەکان 
ڕا دەزانین کە بەکارهێنانی ئابلۆقە زۆر کاریگەر نییە.«
مالۆنی،  سوزان  گومانترن.  بە  لەوەش  دیکە  بەشێکی 
پسپۆرێکی بواری ئێران و جێگری سەرۆکی ئەنستیتۆی 
لێکدانەوەیەکی  لە  دەرەوە  سیاسەتی  بەشی  بروکینگ 
بروکینگز لەبارەی ڕاگەیاندنی وەزیری کاروبارەی دەرەوە 
پۆمپێۆ لە ڕۆژی دووشەممە دەڵێ: »هیچ نموونەیەک بۆ 
ئەوەی کە هەرەسهێنانی ئابووری لەنێوخۆ بە هۆی زەختی 
دەرەکی ببێتە هۆی ئاڵوگۆڕی سەرکەوتووانە لە ڕێژیمێکی 
بەردەوام  دێموکراسی  بەرەو  سەقامگیردا  دیکتاتۆری 
نییە.« بوونی  ناوچەدا  لە  بوونی سەقامگیریی  باشتر  و 
پسپۆڕانی گەمارۆی ئابووری دەڵێن کە کاکڵی سیاسەتی 
ڤێنێزوئێال  و  ئێران  بە  بەرامبەر  ترامپ  بەڕیوەبەرایەتی 
نەریتی  شێوەیەکی  بە  ئابلۆقەکان  بەکارهێنانی  وەالنانی 

وەک یەکێک لە چەند ئامرازی دیپلۆماتیک بۆ چارەسەری 
ئێستا  ئەوەی  دژبەرێکە.  بە  پاشەکشە کردن  یا  ناکۆکی 
وەک  ئابلۆقە  لە  وێنە  بێ  پێناسەیەکی  دەکرێ  بەدی 
بوون. تەسلیم  بۆ  دژبەرە  بەچۆکداهێنانی  بۆ  گۆپاڵێک 
شێوەی  گۆڕانەی  ئەو  لێکۆڵەرەوە،  هەندێک  بۆ 
کە  ترامپە  ئاغای  داهێنانی  ئابلۆقان  لە  کەڵکوەرگرتن 
بازرگان  وەک  دوورودرێژی  سەردەمی  لەماوەی 
کەڵکی لێ وەرگرتوە، بە هەمان شێوە ڕوانگەی ناوبراو 
دەوری  و  یەکگرتووەکان  واڵتە  ئابووری  لەبارەی 
وەک  دونیا  بازرگانییەکانی  بازارە  لە  ئامریکا  جیهانیی 
ئاڵوگۆڕە. یەکالیەنەی  سەپاندنی  بۆ  وێنە  بێ  چەکێکی 
لەبارەی  ترامپ  »ڕوانگەی  دەڵێ:  لۆپێز  پرۆفێسوۆ 
هێزێکی  خاوەن  تۆ  کە  کاتێک  کە  ئەوەیە  ئابلۆقە 
الیەنێک  هەر  گەرووی  لەسەر  پێ  دەتوانی  ئابووریت، 
چونکە  دەبن  تەسلیم  زوو  یا  درەنگ  ئەوان  و  دانێی، 
دەکا  زیاد  ئەوەش  ئەو  نییە.«  دیکەیان  ڕێگاچارەیەکی 
دەرەوە  سیاسەتی  لە  شێوە  ئەو  ناوبراو  »ئێستا  کە، 
هێزی  ئێستا  تا  کە  بۆچوونەوە  بەو  دێنێ،  بەکار 
باش  شێوەیکی  بە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ئابووریی 
وەرنەگیراوە.« لێ  کەڵکی  تواناییەوە  پەڕی  بەو  و 
ئاغای  دەڵێن  ئابووری  نێونەتەوەیی  پسپۆڕی  هەندێک 
ترامپ قومارێکی گەورە بە تواناییەکانی واڵتە یەکگرتووەکان 
لە ئاستی ئابووری نێونەتەوەیی بە کەڵک وەرگرتنی لە 
ڕادەبەدەر لە ئابلۆقەکان دەکا. ئەوان هۆشداریی دەدەن 
کە بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ لەوانەیە ببێتە هۆی الوازیی 
هۆی  بە  یەکگرتووەکان  واڵتە  نێونەتەوەیی  دەسەاڵتی 
تا  دژبەرەکانی  و  هاوپەیمان  لەگەڵ  هاوشێوە  ڕەفتاری 
یەکگرتووەکان  واڵتە  زاڵبوونی  بۆ  ڕێگاچارەیەک  ئەوان 
بدۆزنەوە. جیهانیدا  ئابووری  سیستەمی  بەسەر 
بە  ئاماژە  ئابلۆقە  پسپۆڕانی  کە  کاتێکدا  لە  و 
ئاسایشی  ڕاوێژکارانی  تیمی  سەرەکیی  بیرۆکەی 
ئابلۆقان  لە  یەکالیەنە  کەڵکوەرگرتنی  بۆ  ترامپ  ئاغای 
بارەی  لە  کە  دووهەم  بەشی  تایبەتی  بە  دەکەن، 
ئەوان  هاوبەشەکانە،  و  هاوپەیمانەکان  سزادانی 
قایمی  و  قورس  الینگرێکی  سەرۆککۆمار  کە  دەبینن 
کە  دیتۆتەوە  ئابلۆقەکاندا  بارەی  لە  خۆی  ڕوانگەی  بۆ 
نەتەوەییە. ئاسایشی  ڕاوێژکاری  بۆڵتۆن  جان  ئەویش 

بەڕاستی ئاغای بۆڵتۆن زۆر دەمێکە کە بە ئاشکرا باسی 
گۆڕێنی ڕێژیمی تارانی کردوە و یەکێک لەو کەسانەیە 
کە زۆر خوازیاری لەسەر کار البردنی ئاغای مادورۆیە.
کە  نییە  ئەوە  مەسەلە  پسپۆڕان  گوتەی  بە 
کە  ئەوەیە  مەسەلەکە  بن،  ناکاریگەر  ئابلۆقە 
نین،  کاریگەر  تەنیا  بە  کە  داوە  نیشانی  مێژوو 
دەبێتە  لەوان  ڕاددەبەدەر  لە  وەرگرتنی  کەڵک  و 
و  بکەن  پێداگریی  دژبەرەکان  کە  ئەوەی  هۆی 
بن  زاڵ  میانڕەوەکاندا  بەسەر  ڕێژیم  توندئاژۆکانی 
سیاسەتن. لە  بەشێک  وەک  سازش  الیەنگری  کە 
بروکینز  ئەنستیتۆی  لە  مالۆنی  خانمی  وەک 
شێوەی  بە  کە  ئێران  ڕێبەرانی  پێدەکا،  ئاماژەی 
کە  ئەوەی  دوای  بوون«  وتووێژ  »دژی  نەریتی 
لە  وێنەی«  بێ  »گەمارۆی  ئۆباما  بەرێوەبەرایەتیی 
سەپاندن  بەسەردا   2٠13 تا   2٠1٠ ساڵەکانی  نێوان 
لەناکاو هەستیان بە پێویستیی گەیشتن بە ڕێککەوتن 
لەگەڵ واڵتە یەکگرتووەکان و الیەنە نێونەتەوەییەکان 
کرد.   ئێران  ئەتۆمیی  بەرنامەی  سەر  لە 
وتووێژ  بۆ  ئێران  ویستی  کە  ئەوەی  دەڵێ،  ئەو 
زەختی  کە  لۆژیکە  »ئەو  کە  ئەوەیە  دەدا،  نیشان 
دەکا  ناچار  سەرکێش  تارانی  ڕاددەبەدەر  لە 
نارێئالیستییە.« تەواوی  بە  بکا  تەسلیم  خۆی 
کردووە  بەوە  ئاماژەیان  دیکە  پسپۆڕی  هەندێک   
بە  کۆتاییهێنان  لە  هەبوو  نەخشیان  ئابلۆقە  کە 
لیبێریا و سییەرالیۆن و سەقامگیر  شەڕی نێوخۆ لە 
عاج. پەڕاوی  واڵتی  لە  دێموکراسی  کردنی 
کە  پێداگرن  بۆچوونە  ئەو  لەسەر  ئەوان  بەاڵم 
بەرامبەر  هەروەها  و  مەسەالنەدا  لەو  ئابلۆقانە  ئەو 
بەشێک  چونکە  بوون  کاریگەر  بۆیە  تەنیا  ئێران 
قامچی،  و  گێزەر  سیاسیی  پاکێجی  لە  بوون 
تاکالیەنە. هێزی  سەپاندنی  چەکێکی  نەوەک 
هەمیشە  ئابلۆقان  »ئاکامی  دەڵێ،  لۆپێز  پرۆفێسۆر 
سازشەی  بەو  گەیشتن  بۆ  دەردەکەوێ،  کۆتاییدا  لە 
دەستەبەر  ئابلۆقانە  ئەو  بێ  کە  و  مەبەستتە  کە 
بە  بەرامبەر  ئێستا  ئێمە  کە  ئەوەی  بەاڵم  نەدەبوو، 
ئێران و ڤێنێزوئێال دەیکەین، وێدەچێ کە هەنگاوێکی 
لە ڕاددەبەدەر لە الیەن ئەو بەڕێوەبەرایەتییەوە بێ.«
ترامپ  بەڕێوەبەرایەتی  کە  دەڵێن  پسپۆڕان 
پێشوو  ئەوانی  وەک  ئابلۆقان  نایهەوێ  بەڕاستی 
ئەو  چونکە  بسەپێنێ،  ڤێنێزوئێالدا  و  ئێران  سەر  بە 
نییە.  نەریتیی سازان و دەستکەوت  ئاکامی  بەتەمای 
نەخشەیەکی   پۆمپێۆ  دەرەوە  کاروباری  وەزیری 
ئێران دەبێ جێبەجێی  12 خاڵی پێشکەش کردوە کە 
تەواوی  بە  یەکگرتووەکان  واڵتە  ئابلۆقەکانی  تا  بکا 
»بەکارهێنانی  دەڵێ،  واڵش  دوکتور  بەاڵم  هەڵگیرێن. 
دیپلۆماسی بۆ داوای گۆڕینی ڕەفتار لە دژبەرەکەت 
واڵتێک  پێناسەی  گرتنی  ئامانج  بە  بەاڵم  شتێکە، 
خاڵەکەی  دوازدە  لە  چاو  ئەگەر  و  دیکەیە.  شتێکی 
پۆمپێۆ بکەی بۆت دەردەکەوێ کە ئەوان بە کردەوە 
دەڵێن ئێمە بە هێچ شتێک کەمتر لە گۆڕینی تەواوەتی 
نابین.« ڕازی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  پێناسەی 
لەوە  ئەو  بێ  هەرچۆنێک  دەڵێ،  واڵش  دوکتور 
گۆڕینی  سپی  کۆشکی  نەخشەی  کە  بەگومانە 
پێی  ئەو  جیاتان،  لە  بێ.  کردنی  دەستەمۆ  یا  ڕێژیم 
لە  ڕێژیم  کە گۆڕینی  دەزانێ  کە کۆشکی سپی  وایە 
بۆیە  دەستە،  دوورە  ئامانجێکی  ئابلۆقەوە  رێگای 

لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  کە  هەیە  دووهەمی  نەخشەی 
هاوێ  لەداو  ڕێژیم  توندئاژۆکانی  نەوت  ئابلۆقەی 
خۆشکردنی  هۆی  ببێتە  کە  باوێن  وا  هەنگاوی  کە 
یەکگرتووەکان.  واڵتە  سەربازیی  هێرشی  بۆ  رێگا 
ئەو دەڵێ، »شکی من ئەوەیە کە ئامانجی ڕاستەقینەی 
هەموو ئەوانە ئەوەیە کە ئێرانییەکان بخزێننە قوژبنێک 
ئەوەی  مەگەر  نەبێ  ڕێگا چارەیەکیان  هیچ  ئەوان  تا 
لە  جێهێشتنی  سەرەڕای  کە  جێهێڵن،  بەرجام  کە 
جێی  هێشتا  ئێران  یەکگرتووەکانەوە،  ویالیەتە  الیەن 
نەهێشتووە. و ئەگەر ئەوان ئەو کارە بکەن و کارێک 
بکەن بۆ کڕینەوەی ئابڕوی خۆیان، وەک دامەزراندنی 
پیتاندنی  ئاستی  بردنە سەری  یا  نوێ  سانتریفیوژی 
ئورانیۆم، ئەوکات هەلی لەبار بۆ بەکارهێنانی هێزی 
دەبێ.« دەستەبەر  دامەزراوانە  ئەو  دژی  سەربازیی 

باسی  خامنەیی  ڕێژیمی  پڕۆپاگەندای  دەزگای  ماوەیەکە 
تەنانەت  و  دەکا   »13٨٨ ساڵی  »فیتنەی  سەرهەڵدانەوەی 
دێنێ.  بەکار   »13٩٨ »فیتنەی  دەستەوشەی  بەئاشکرا 
لە  کە  ئەوەیە  باسە  ئەو  هێنانەگۆڕێی  لە  مەبەستیشیان 
گەمارۆ  سۆنگەی  لە  ئێراندا  ئابووریی  ڕووخانی  بەرەگەی 
و  خۆپێشاندان  هەرچەشنە  ئەمریکاوە،  ئابوورییەکانی 
دژمن  بەرنامەی  و  »ناڕەوا«  بە  خەڵک  ناڕەزایەتیدەبڕینێکی 
دەستی  و  بدەن  لەقەڵەم  ئیسالمی  ڕێژیمی  ڕووخاندنی  بۆ 
خۆیان بۆ سەرکوت و قەڵتوبڕی خەڵک ئاواڵە بکەن. چونکە 
دامودەزگا  ڕێژیم  پڕۆپاگەندای  دەزگای  لەگەڵ  هاوتەریب 
ڕێژیمیش  سەرکوتکەرەکانی  سەربازییە  و  ئەمنییەتی 
و،  دراوە  پێ  جەنگییان  ژێستی  و  ئامادەباش  فەرمانی 
دایە. لەبەردەم  هەستیاریان  ڕۆژانێکی  خۆیان  قسەی  بە 
ترسی ڕێژیم پێش هەموو شتێک لەوەیە کە فەرمانڕەواییی 
ڕەهای  زۆرینەی  بەالی  فەقێهـ  ڕەهای  ویالیەتی 
ئەو  گرینگتر،  لەوەش  نەماوە،  بایەخێکی  هیچ  خەڵکەوە 
خەڵکی  سامانی  خەرجکردنی  بە  کە  شیعەیەی  هیاللی 
ژێرخانی  الوازبوونی  بە  بێنن،  پێکی  دەیانویست  ئێران 
بنبەست.   گەیشتووەتە  بەتەواوی  ڕێژیم  ئابووریی 
هۆکاری هەرە دیاری ئەو دۆخەی ئێستا ڕێژیمی خامنەیی 
لە چەند ساڵی  کە  ڕێژیمەیە  ئەو  هەڵەی  کەوتووە، دوو  تێی 
بوو.  تووشی  دەرەکیدا  سیاسەتی  بواری  لە  و  ڕابردوودا 
نهێنیی  پاڵپشتیی  بە  کە  بوو،  ستراتیژی  هەڵەیەکی  یەکەمیان 
دەوڵەتی بریتانیا و چەندین کۆمپانیای گەورەی بریتانیایی کە 
خۆیان لە جێبەجێکردنی ئەو گەاڵڵە ستراتیژییە پڕداهاتە خۆش 
کردبوو، ڕێژیمی خامنەیی دەیویست بە پێکهێنانی هیاللی شیعە، 
بندەستی  بخاتە  نێوەڕاست  دەریای  سەر  تاکوو  ئێرانەوە  لە 
خۆی  بۆ  ئورووپا  وزەی  بازاڕی  ڕێگایەوە  لەو  و  خۆیەوە 
قۆرغ بکا، بەبێ ئەوەی هیچ حیسابێک بۆ ڕووسیە و ئەمریکا 
و  نەوت  هەناردەکردنی  بۆڕیی  شیعەدا  هیاللی  بە  واتە  بکا. 
گاز بگەیەنێتە سەر دەریای نێوەڕاست. هۆکاری تووشبوونی 
واتە  بەم هەڵە ستراتیژییە، هەڵەی دووەم،  ڕێژیمی خامنەیی 
هەڵەیەکی تاکتیکی بوو کە لە دانوستانە ئەتۆمییەکەی لەگەڵ 
دەوڵەتی ئۆبامادا تووشی بوو. لەو دانوستانە ئەتۆمییەدا کە 
ڕێککەوتننامەی ئەتۆمیی ئێران و واڵتانی ٥+1ی لێ کەوتەوە، 
ڕێژیمی خامنەیی قبووڵی کرد کە یۆرانیۆمی پیتێنراو لە واڵتانی 
بنکەی  ڕێیاکتۆری  کە  کرد  قبووڵ  ئەوەیشی  بکڕێ،  بیانی 
ئەتۆمیی ئەراک بە چیمەنتۆ پڕ بکاتەوە. ڕێژیمی خامنەیی ئەم 
لە  چاوپۆشی  دنیا  بوو  ئەوە  بۆ  پاڵەوانانەیەی  نەرمینواندنە 
پێشڕەوییەکانی بۆ پێکهێنانی هیاللی شیعە، یان ڕاکێشانی بۆڕیی 
هەناردەکردنی وزە بۆ دەریای نێوەڕاست و ئەوروپا بکا. بەاڵم 
کە دەوڵەتی تڕامپ ڕێککەوتنە ئەتۆمییەکەی هەڵوەشاندەوە و 
گەمارۆ قورسەکانی بەئاسانی خستەوە سەر ئابووریی ئێران، 
کە  نەما  ڕێژیمەکەیەوە  و  خامنەیی  بەدەست  هیچیش  ئیدی 
جارێکی دیکە لە دانوستاندا بیکەنە کارتی فشار و ئیمتیازی پێ 
لە ئەمریکا وەربگرن. بۆیە ئێستا سەرباری ئەوەی کە دەزانن 
لە سەرەمەرگ دان، کەچی ناوێرن جارێکی دیکە بچنەوە سەر 
نەچوونەوە سەر  و، دەشزانن  ئەمریکا  لەگەڵ  مێزی وتووێژ 
مێزی وتووێژ، لە سەرێکەوە ئابووریی ئێران وەها وێران دەکا 
کە ئیتر خەڵکی هەژار و برسیی واڵت پێیان تەحەممول ناکرێ 
دیکەشەوە  سەرێکی  لە  ڕادەپەڕن،  ڕێژیم  لەدژی  حەتمەن  و 
تووشی شەڕ لەگەڵ واڵتێکی زلهێزی وەکو ئەمریکایان دەکا. 
بەدەستەوە  ئەوەیان  هەر  ئێستا  ئێران  ڕێژیمی  ڕێبەرانی 
ڕاپەڕینی  خۆیانەوە  پڕۆپاگەندای  دەزگای  ڕێی  لە  کە  ماوە 
چاوەڕوانکراوی خەڵک بە »فیتنە« دابنێن و ڕێ بۆ سەرکوتی 
خەڵک خۆش بکەن، بۆ ئەو مەبەستەش هێزە چەکدارەکانیان 
ئەو  بۆ  پاساویشیان  و،  ئامادەباشییەوە  باری  خستووەتە 
ئامادەباشییە سەربازییە، ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگ لەگەڵ 
ئامادەباشییە  ئەو  ئامانجی  لەڕاستیدا یەکەم  ئەمریکایە. بەاڵم 
لەگەڵ  دەزانن جەنگ  ڕاپەڕینی خەڵکە، چونکە  بۆ سەرکوتی 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بە  سەرەتاوە  لە  النیکەم  ئەمریکا، 
زۆر  چەکە  ڕێی  لە  ئەمریکا  و  نابێ  سەربازی  ڕاستەوخۆی 
پێشکەوتووەکانییەوە لە دوورەوە دامودەزگاکانی ڕێژیم دەکوتێ. 
بەڵگەی ئەم قسەیەش ئەوەیە کە ڕۆژی 11ی بانەمەڕ )گواڵن( 
ناڕەزایەتییەکانی  ناسراوە،  کرێکار  ڕۆژی  بە  دنیادا  لە  کە 
و  کرا  سەرکوت  ڕێژیمەوە  الیەن  لە  بەتوندی  کرێکاران 
هەمان  لە  هەر  کران.  زیندانی  و  دەستگیر  کرێکاریش  دەیان 
سپای  گشتیی  فەرماندەی  سەالمی،  حسێن  ڕۆژیشدا 
تیرۆریستی پاسداران و، حسێن ئەشتەری، فەرماندەی هێزە 
کۆبوونەوەی  بوونەتەوە.  کۆ  پێکەوە  ڕێژیم  ئینتیزامییەکانی 
لە  ڕێژیم  سەرکوتکەرەی  و  تیرۆریست  فەرماندە  دوو  ئەو 
ڕۆژی خۆپێشاندانی ناڕەزایەتیی کرێکاراندا نیشانەی ئەوەیە 
کە دەیانەوێ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک 
ئەو دوو دەزگا سەرکوتکەرەی ڕێژیم پێکەوە هەماهەنگ بن.

ساڵی فیتنە
 یان ڕوونبوونەوەی 

چارەنووسی خەڵکی ئێران؟

داوای  بۆ  دیپلۆماسی  «بەکارهێنانی   
شتێکە،  دژبەرەکەت  لە  ڕەفتار  گۆڕینی 
بەاڵم بە ئامانج گرتنی پێناسەی واڵتێک 
دوازدە  لە  چاو  ئەگەر  و  دیکەیە.  شتێکی 
دەردەکەوێ  بۆت  بکەی  پۆمپێۆ  خاڵەکەی 
کە ئەوان بە کردەوە دەڵێن ئێمە بە هێچ 
شتێک کەمتر لە گۆڕینی تەواوەتی پێناسەی 
نابین» ڕازی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

گۆڕینی  کە  دەزانێ  سپی  «کۆشکی   
ئامانجێکی  ئابلۆقەوە  رێگای  لە  ڕێژیم 
دوورە دەستە، بۆیە نەخشەی دووهەمی 
لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  کە  هەیە 
ڕێژیم  توندئاژۆکانی  نەوت  ئابلۆقەی 
کە  باوێن  وا  هەنگاوی  کە  هاوێ  لەداو 
هێرشی  بۆ  رێگا  خۆشکردنی  هۆی  ببێتە 
یەکگرتووەکان» واڵتە  سەربازیی 

سامڕەند عەتری
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نەبێ  هەر  ئێستا  هەتا  تازەوە  ساڵی  سەرەتای  لە 
لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  زبری  حاڵەتی   12٠
مافی  ناوەندی  کە  داوە  ڕووی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
کردوون. تۆماری  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆ  مرۆڤ 
به  پێی بانکی زانیاریی ناوه ندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی 
مانگی  یەکەمی  نیوەی  و  خاکەلیوە  مانگی  لە  کوردستان 
تەقەی  بە  کورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   22 النیکەم  بانەمەڕدا 
هێزه   ڕاوه دوونانی  بەهۆی  شاخ  لە  بەربوونەوە  ڕاستەوخۆ، 
چه کداره کانی کۆماری ئیسالمی، یان بەهۆی سەرمابردوویی 
کوژراون و بریندار بوون. لەو 22 کەسە 1٠ کەسیان بریندار و ٩ 
کۆڵبەریش کوژراون و سێ کۆڵبەریش لەسەرما ڕەق هەاڵتوون.
کوژران و برینداربوونی 22 کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە 
مانگی سەرەتای ساڵی نوێ لە حاڵێکدایە کە پارەکە 2٤2 کۆڵبەر 
و کاسبکاری کورد بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ، تەقینەوەی مین، 
بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها 
ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست دابوو و، بریندار ببوون.
لە سەرەتای بەهاری ئەمساڵەوە تا ئێستا 7 زیندانیی کورد ئێعدام 
کراون. دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی لە ساڵی ڕابردووشدا 
النیکەم ٤٩ بەندیی کورد لە زیندانەکانی ئێراندا ئیعدام کردبوو.

نیوی سەرەتای ئەمساڵدا ٤٥  لە ماوەی یەک مانگ و  هەر 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  ئەمنیەتی  چاالکیی  تۆمەتی  بە  کەس 
دژبەری  کوردیی  حیزبێکی  هاوکاریکردنی  یان  ئەندامەتی  و 
کۆماری ئیسالمی گیراون. لەو ٤٥ کەسە ٩ کەسیان دادگایی 
زیندانیان  مانگ   7 و  ساڵ   ٤٨ سزای  سەرجەم  و  کراون 
ماوەی  لە  بڵێین  باشە  بیرهێنانەوە  بۆ  سەپاوە.  بەسەردا 
ساڵی ڕابردووشدا ٦٤1 کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی 
مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی 
و  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  سیاسی  و  ئەمنیەتی  چاالکیی 
کەسە   ٦٤1 لەو  گیرابوون.  ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی 
تا  مانگ  شەش  لە  سزای  و  دادگایی  کەسیان   1٦٥ النیکەم 
سزای درێژخایەنی 3٠ ساڵ زیندان و، سەرجەم سزای ٥٨1٠ 
بەندکراوی   ٥ هەروەها  سەپابوو.  بەسەردا  زیندانیان  مانگ 
کوردیش بەتۆمەتی موحاربە و ئەندامەتیی حیزبە کوردییەکانی 
ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیم سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو و 3 
بەندکراوی کوردیش لەژێر ئەشکەنجەدا و لە گرتووخانەکانی 
ئەستێندرابوو. لێ  گیانیان  ئەمنیەتییەکاندا  ناوەندە 
ئیسالمی  کۆماری  لەالیەن  چێندراو  مینی  تەقینەوەی 
کوژران  هۆی  بووە  و  کەوتەوە  لێ  قوربانیی  ئەمساڵیش 
 ٤٨ ڕابردووش  ساڵی  دیارە  کەس.   7 برینداربوونی  و 
بوو دەستدا  لە  گیانیان  هۆیە  بەم  کوردستان  لە  کەس 
لەو یەک مانگ و نیوەدا هەروەها زیاتر لە 37 کەس خۆیان 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  مرۆڤی  مافی  ناوەندی  کە  کوشتوە 
شوناسی 22 کەس لەوانی ئاشکرا کردوە. جێی باسە ساڵی 
ڕابردووش 17٠ کەس له و سه دان که سه ی به هۆی جۆراوجۆی 
هه وڵی  خێزانییەوە  کێشه ی  و  بێهیوایی  هه ژاری،  وه ک 
خۆکوژییان دابوو، هەوڵەکانیان بەداخەوە سەرکەوتوو ببوو، 
و کۆتاییان به  ژیانیان هێنابوو. لەو 17٠ کەسە ٦2 کەسیان 
پیاو و 1٠٨ کەسیان ژن بوون و که م ته مه نترینیان کوڕێکی 
بووه . ساڵ   ٦3 ته مه ن  پیاوێکی  به ته مه نترینیان  و  ساڵ   12

دیارە ئه و ئامارانه  ته نیا به  پێی ئه و هه واڵ و زانیارییانه  ئاماده  
کراوه  که  به  ده ستی ناوه ندی مافی مرۆڤ گه یشتوون و ناو و 
نیشانیان به  روونی ئاشکرا کراون، ئه گینا به  دڵنیاییه وه  قوربانیانی 
سیاسه تی توندو تیژی و پێشێلکاریی مافی مرۆڤ له  کوردستان 
زۆر له وه  زیاترن که  لێره  دا ناویان هاتوه  و ئاماژه یان پێکراوه .
ڕەوشی  دەڵێن  ئێران  لە  مرۆڤ  مافەکانی  بواری  چاالکانی 
ماهییەتی  بەهۆی  داهاتووشدا  لە  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی 
مەگەر  بێ،  بەسەردا  گۆڕانی  زەحمەتە  ئیسالمی  کۆماری 
بکا  ملدانی  بە  ناچار  جیهانی  کۆمەلگەی  گوشاری  ئەوەی 
و  بن  کاغەز  لەسەر  هەر  بڕیارنامەکان  کاتەی  ئەو  هەتا  و، 
سەر  نەخەنە  قورس  تێچووی  و  پڕاکتیک  خانەی  نەچنە 
دەبێ.  بەردەوام  ڕەفتارەی  لەم  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیم؛ 
بێتە  نێوخۆیی واڵتان  بابەتێکی  لە  دەبێ  مافی مرۆڤ  پرسی 
دەرێ و گرێ بدرێ بە شەرعییەتدان بە دەسەاڵتی سیاسی 
مافی  دەسەاڵتەی  لەم  شەرعییەتە  ئەم  ئەستاندنەوەی  یان 
بڕیاری  خاوەن  و  زلهێز  واڵتانی  دەکا.  پێشێل  خەڵکەکەی 
ئێران  لەگەڵ  دووفاقەیان  ڕەفتاری  وەالنانی  بە  تەنیا  دنیا 
ڕەهەندە  لە  ڕێژیمە  ئەم  دەتوانن  مرۆڤدا  مافی  بەستێنی  لە 
و  مووشەکی  بەرنامەی  و  تێرۆریسم  وەک  ئەمنیەتییەکانی 
قەیرانی ئەتومیدا ناچار بە پاشەکشە و گۆڕینی ڕەفتار بکەن.

بەهار و وەرزێکی دی 
لە سەرکوت و پێشێلکردنی 
مافە مەدەنی و سیاسییەکانی 

کورد لە ئێران

بزوتنەوەی ژنانی کوردستان 
دەسکەوت و ئاستەنگەکان

سەر  نەتەوەکانی  دەگمەن  لە  کورد  ئێمەی 
دایکی  میترا  بووە.  ژن  خواکەمان  کە  زەویین 
ئاوەدانی،  و  زاوزێ  سەمبولی  و  خواکان 
پرسیار  بووە.  کورد  ئێمەی  خوای  کۆنترین 
و  کۆمەڵ  نیوەی  وەک  کورد  ژنی  کە  ئەوەیە 
بەرهەمهێنەرەوەی  و  کولتوور  خۆڵقێنەری 
هەوراز  چ  لە  مێژوو  درێژایی  بە  نوێ،  جیلی 
پەڕیوە  تێ  بە کۆمەڵگەی کوردیدا  و نشێویک 
هەڵواسین  بۆ  خواوەندیەوە  ئاستی  لە  کە 
کورتە  لەم  دابڕمێ؟  نامووسپەرەستی  بەهۆی 
مێژووی  لە  کورت  ئاوڕێکی  نووسینەدا 
بەپێ  و  دەدەینەوە  کورد  ژنانی  بزوتنەوەی 
و  ئاستەنگەکان  سەر  دەخەینە  تیشک  توانا 
کوردستان. ژنانی  بزوتنەوەی  دەسکەوتەکانی 
ئیمپراتوریی  ڕوووخانی  پاش  لە  کوردستان 
نەبووە،  سەربەخۆ  کیانیکی  خاوەن  مادەوە 
ڕکێفی  لەژێر  تەواوەتی  بە  کاتیش  هیچ  بەاڵم 
داگیرکەر نەبووە، لە سەرتاسەری کوردستان 
کە  بوون  کار  لەسەر  خۆجێی  حکومەتگەڵی 
شوێنپێ  درواسێ،  نەتەوەکانی  پێچەوانەی  بە 
سیاسەتدا  و  دەسەاڵتداری  لە  هەمیشە  ژنان 
شوێنیش  هێندێک  لە  تەنانەت  بووە.  دیار 
گرتۆتە  حۆکمرانیشیان  جڵەوی  ژنان  دەبینین 
حەڵب  شاری  گەورە  حوکمرانیی  کە  دەست 

حوکمرانیی  و  خاتوون«  »زیغە  الیەن  لە 
خانی  »حەمیدە  الیەن  لە  ڕەوانسەر  شاری 
عەلی  رۆستەم  ئاماژەن.  جێ  ئەردەاڵن« 
کوردستان«دا   نامدار  »زنان  کتێبی  لە  خانی 
ئاماژە بە ناو و ژیاننامەی 2٩2 ژنی ناوداری 
کوردستان دەکا کە ڕۆڵیکی بەرچاویان بووە لە 
سیاسەت و فەرهەنگ و زانستدا و، لە جیهانی 
ژنانی  مۆدرنیتەش،  هاتنی  بە  و  هاوچەرخدا 
نەماون.  بەجێ  نوێ  دنیای  قافڵەی  لە  کورد 
 1٩1٩ ساڵی  لە  ژنان  رێکخراوی  یەکەمین 
لە  تەبعیدی  کوردانی  کۆمەڵەی  الیەن  لە 
ساڵی  لە  ئەوە  پاش  و  دامەزرا  ئیستانبول 
خودمۆختاری  حکومەتی  سەردەمی  لە   1٩2٠
کوردستان،  باشووری  لە  مەحموود  شێخ 
نا.  بونیات  ژنانی  ڕێکخراوی  حەفسەخانم 
1٩٤٦دا،  ساڵی  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
پێشەوا  کوردستان،  کۆماری  دامەزرانی  پاش 
کوردستان  سەرۆککۆماری  محەممەد،  قازی 

پرۆسەی  لە  ژنان  زۆرتری  بەشداریی  خوازیاری 
یەکەم  و  بوو  کۆمەڵگەدا  کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی 
ڕێکخراوی فەرمیی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە 
سەردەمی کومار و لەسەر دەستی حیزبی دێموکراتی 
دێموکراتی  ژنانی  »یەکیەتیی  کە  دامەزرا  کوردستان 
کوردستان« بوو. دیارە ئەگەرچی ئازادیی ژنان و مافی 
بەرابەر لەگەڵ پیاوان لە ئامانجەکانی کۆمار بوو، بەاڵم 
لە ڕاستیدا سیاسەت وەرزی کلیشەیەکی پیاوانە بوو و 
ژنان تەنیا بۆ خزمەت بە ئامانجە نەتەوایەتییەکان هان 
دەدران لە ماڵ بێنە دەرەوە، هەروەها یەکیەتیی ژنانی 
بۆیە  نەبوو،  ژنان  بزووتنەوەی  بەرهەمی  کوردستان 
من دەتوانم بڵێم کە چ لە سەردەمی حەفسەخانم و چ 
لە سەردەمی کۆماردا، بزوتنەوەی ژنان بە جۆرێک لە 
دڵی بزوتنەوەی نەتەوەییدا لە دایک بوو. پاش ئەوەیە 
بەرە  کوردی  فیمینیزمی  و  فیمینیزم  دیسکۆرسی  کە 
بەرە پێ دەنێتە نێو هاوکێشە کۆمەاڵیەتی، کولتووری 
شارنشینی،  پەرەگرتنی  کوردستان.  سیاسییەکانی  و 
چینی  و  شاریی  ناوەندیی  مام  چینی  پەیدابوونی 
کرێکار، هەڵکشانی ڕادەی ژنانی خوێندەوار، دیاسپوڕا 
واڵتانی  لە  ژنان  بزوتنەوەی  لەگەڵ  ئاشنابون  و 
خۆشکەر  ڕێگە  کوردستان  دراوسێی  و  ئورووپایی 
کوردستانیش. لە  فیمنیستی  بیری  گەشەی  بۆ  بوون 
لە  فیمنیستی  بیری  گەشەی  لەگەڵ  هاوکات 
چەپ  و  ناسیونالیستی  بیری  کوردستان،  کۆمەڵگەی 

گرتن.  هەڵوێست  کەوتنە  بەرابەریدا  لە  کوردستان  لە 
خۆ ئەگەرچی ڕێکخراوەکانی ژنان لە دڵی بزوتنەوەی 
گەشەسەندنی  بە  بەاڵم  بوون،  دایک  لە  نەتەوەییدا 
بزوتنەوەی  بەرەی  لە  بەشێک  فیمنیستی،  بزوتنەوەی 
لە  کە  هەن  و  بوون  باوەڕەدا  ئەم  لەسەر  نەتەوەیی 
هێزی  هەموو  دەبێ  نەتەوەییدا  ڕزگاری  پرۆسەی 
بزوتنەوەی  سەرکەوتنی  بۆ  بکرێ  تەرخان  کۆمەڵگە 
نەتەوەیی و پاش ڕزگاریی نەتەوەیی ژنان دەتوانن لە 
هەمووی پۆتانسیلی خۆیان بۆ گەیشتن بە مافەکانیان 
بە  هەر  ڕادیکاڵیش  چەپی  بەرەی  بگرن.  وەر  کەڵک 
لە  کۆمەڵگە  هەموو  هێزی  دەبێ  کە  ئەوەی  بیانووی 
دەکەونە  بێت،  چینایەتیدا  بزووتنەوەی  ئیختیاری 
تەنانەت  و  ژنان  بزوتنەوەی  دژایەتیکردنی  خانەی 
جاسوسی  و  پێنجم  ستونی  بە  فیمنیستی  چاالکانی 
ژنانی  دەردی  بەس  ئەمە  دەبەن.  ناو  ئیمپریالیسم 
جار  زۆر  هاوچەرخدا  سەدەی  لە  نییە،  کوردستان 
ژنان  بزوتنەوەی  جۆراوجۆر  واڵتانی  لە  کە  دەبینین 
چەپ،  یان  نەتەوایەتی  بزوتنەوەی  قوربانیی  بووەتە 

نموونەی هەرە بەرچاوی ڕەنگە شۆڕشی نەتەوایەتی 
بزوتنەوەی  لە  بوو.  بە ڕێبەری گاندی  لە هیندوستان 
ژنان  توندوتیژی(دا  بۆ  نا  )بزووتنەوەی  ساتیاگراها 
سەرکەوتنی  پاش  بەاڵم  هەبوو،  بنەڕەتییان  ڕۆڵی 
سوننەتیی  ڕۆڵی  سەر  گەڕانەوە  ژنان  شۆرش 
بەشیکی  لە  و  بنەماڵەدا  چوارچێوەی  لە  خۆیان 
بێبەشن. بێ،  لەگەڵدا  ئێستاشی  مافەکانیان  لە  زۆر 
ئێران،  لە  ئیسالمی  کۆماری  کاری  هاتنەسەر  پاش 
هەبوو  بەرچاویان  ڕۆڵێکی  ژنان  ئەوەی  سەرەڕای 
ماف  بەاڵم  ئێراندا،  گەاڵنی  شۆرشی  سەرکەوتنی  لە 
ڕێژیمی  الیەن  لە  ڕابردوو  لە  زیاتر  ئازادییەکانیان  و 
شەریعەتی  ڕەنگدانەوەی  کرا.  پێشل  ئیسالمییەوە 
ئیسالمیدا،  کۆماری  ڕێساکانی  و  یاسا  لە  ئیسالمی 
و  ئێران  ژنانی  لەبەردەم  گەورەیە  بەربەستیکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە هەر خۆی لە هەندێ پرسی 
وەخۆگرتنی  تەاڵق،  خوێنبایی،  شایەتیدان،  میرات، 
ژیانی  ڕەهەندەکانی  هەموو  بگرە  نابینێتەوە؛  مندااڵندا 
ژنان  بزووتنەوەی  حاڵە  بەو  بەاڵم  گرتۆتەوە.  ئەوانی 
کۆڵی نەداوە و بەجێ نەماوە. لە ئێستادا ژنان بەشێکی 
گرینگ لە کۆمەڵگەی مەدەنیی ئیران و کوردستان پێک 
دێنن. النیکەم لە دوو دەیەی ڕابردوودا ژنان توانیویانە 
سەدان کۆڕ و کۆمەڵەی مەدەنی و رێکخراوەی ناحکومی 
ڕاگەیاندندا  و  میدیا  بواری  لە  و  بێنن  پێک  ئێراندا  لە 
بن.  مەیداندا  لە  و  چاالک  ڕۆشنگەریدا  پێناو  لە  و 
وە دور لە ڕاستیش نییە ئەگەر ئیدعا بکەین ژنان لە 
پراکتیکدا زۆر چاالکتر بوون  لە حەوزەی  کوردستان 
خامنەیی  کە  کاتیک  ئێراندا.  لە  ناوەندنشین  ژنانی  لە 
ژنانی  دوچەرخەسواریی  بوونی  حەرام  فەتوای 
بە  سنە  و  مەریوان  لە  کورد  ژنی  سەدان  کرد،  دەر 
ملکەچی  بیسەلمێنن کە  تا  هاتنە دەرەوە  دوچەرخەوە 
زۆڵم و زۆرداری نابن، لە مانگرتنە گشتییەکان و بۆنە 
ئیعترازییەکاندا ژنانی کورد لە ڕیزی پێشەوی خەباتی 
جەماوەریی کوردستانن. وە وەک پێشتریش ئاماژەی 
بزوتنەی  دڵی  لە  ژنان  رێکخراوەکانی  یەکەم  پێکرا 
چاالک  ژنانی  بەستێنەدا  لەو  و  گووران  نەتەوەییدا 
لە  بوون  ڕچەشکێن  کورددا  سیاسییەکانی  حیزبە  لە 
و  خۆباوەری  هەستی  جۆرێک  بە  و  ژناندا  بزاوتی 
ئەو خۆباوەریە  بە ژنانی کۆمەڵگە.  ورەیان بەخشیوە 
کاتیک گەیشتە لووتکە کە بینیمان ژنانی قارەمانی کورد 
بەرەوڕووی  بە چ شەهامەتێکەوە  لە ڕۆژئاوای واڵت 
دڵنیاییەوە  بە  هێنا.  چۆکیاندا  بە  و  بوونەوە  داعش 
وەکوو  ڕۆژئاوا  کوردی  ژنان  قارەمانەتیی  داستانی 
چیرۆکی لەیال قاسم و هەڤال بریتان و قەدەم خەیر، 
واڵتەکەماندا  مندااڵنی  گوێی  بە  نەوە  دوای  لە  نەوە 
ژنانی  ژنان.  ورەبەخشی  دەبێتە  و  دەخوێندرێنەوە 
پێشمەرگە لە الیەکەوە شان بە شانی پیاوان بەشدارن 
لە بیریان  لە خەباتی نەتەوەیی لە الیەکی دیکەشەوە، 
کۆمەڵگەش  ژنانی  بەرانبەری  لە  کە  نەچۆتەوە 
داخوازییەکانیان.  بەدواداچوونی  بۆ  بەرپرسیارن 
بەرچاوی  حزووری  سەرەڕای  کە  ئەوەی  قسە  دوا 
ئێستاشی  بەداخەوە  سیاسییەکاندا،  حیزبە  لە  ژنان 
کڵێشەیەکی  سیاسەت وەرزی  و  سیاسەت  بێت  لەگەڵ 
نەکراوە  یان  نەیانتوانیوە  هێشتاش  ژنان  پیاوانەیە، 
و  سەنگ  حیزبەکاندا  بڕیاردانی  ناوەندی  لە 
لە  ڕەهەندە  ئەم  بۆیە  هەبێ،  خۆیان  قورسایی 
بکرێ.  لەسەر  زۆرتری  پێداگریی  دەبێ  ژنان  خەباتی 

حەلیمە ڕەسووڵی

بوودجەی سەربازیی ئێران کەم ناکرێتەوە!
بوودجەی سەربازیی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ساڵی ڕابردوودا 13 میلیارد و1٩٤ میلیۆن دۆالر بووە.
بوودجەی  ڕابردوودا  ساڵی  چەند  لە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئێران  سەربازیی  بودجەی  هەڵکشانی 
چووبووە  نەوت  نرخی  کە  کاتێکدا  لە  ئەوەش  بووە،  دۆالر  میلیارد   12 ئێران  سەربازیی 
ئێستا  بەاڵم  دەکرد؛  جیهان  نەوتی  بازاڕەکانی  هەناردەی  زۆری  نەوتی  ئێران  و  سەر 
لە  بۆشکە  میلیۆن  یەک  بۆ  ئێران  نەوتی  فرۆشی  ئەمریکاوە  گەمارۆکانی  هۆی  بە  کە 
داتاکان  بەپێی  کردووە.  زیادی  میلیارد  یەک  ئێران  سەربازیی  بوودجەی  دابەزیوە،  ڕۆژدا 
ئیسالمی. شۆڕشی  پاسدارانی  سپای  دەدرێتە  ئێران  سەربازیی  بوودجەی  زۆرترین 
زۆر  ڕاستەقینەکەی  بڕی  تێدەچێ  ڕێی  _کە  بودجەی سەربازی  بەئاشکرا  دۆالر  میلیارد   13
لەوەندە زیاتر بێ_ لە حاڵێکدایە کە، ئابووریی ئێران ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو داڕمانە و ژیان و 
گوزەرانی خەڵک لە سایەی سیاسەتەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە بەرەو ئاڵۆزی و نەهامەتی 
دەچێ. لەو نێوەدا ڕیژیم بەجێی ئەوەی کە لە بیری ژیانی خەڵکدا بێ، سامانی گەالنی ئێران بۆ 
مەبەستە سەربازیی و ئاژاوەگێڕییەکانی بەکار دێنێ. وە لە کاتێکدا کە خەڵکی ئێران بە دەست 
برسییەتییەوە دەناڵێنن، ڕیژیم خەریکی بەفیڕۆدانی پارەی و داهاتی ئێرانە لە ناوچەکە و جیهاندا.

لە  چەکداریان  هەزار   2٠٠ لە  زیاتر  ساڵەدا  چەند  ئەو  ماوەی  لە  ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  ڕێژیم،  سەربازییەکانی  کاربەدەستە  قسەی  بەپێی 
و  یەمەن  و  لوبنان  وەک  ناوچەکەش  دیکەی  واڵتانی  لە  بەڵکوو  واڵتە  دوو  لەو  هەر  نەک  ڕێژیم  کردوە.  پەروەردە  عیراقدا  و  سووریە  واڵتانی 
زۆر  تێچوویەکی  و  هێزانە  ئەو  چەکدارکردنی  لە  بێجگە  کردوە.  پرچەک  تێرۆریستییەکانی  هێزە  و  گرووپ  ئێران  خەڵکی  پارەی  بە  ئەفغانستان 
بردووە. هەاڵوسان  و  داڕمان  بەرەو  ئێرانی  ئابووریی  بالستیک  مووشەکی  و  ناوکی  چەکی  کردنی  دروست  مەبەستی  بە  جیهاندا،  لە  تێرۆریستی  کاری  بۆ 

هەزینەی زۆری سەربازیی ئێران نەک هەر خزمەتێکی بە پاراستنی خاک و خەڵکی ئێران نەکردوە، بەڵکوو ئەو هەزینە زۆرە بۆتە بەاڵی سەری خەڵکی ئێران و 
بێجگە لە داڕمانی ئابووریی واڵت، زۆر لە دەوڵەتانی جیهان و ناوچەکە بەگومانەوە لە جموجۆڵە سەربازییەکانی ڕێژیم دەڕوانن و زۆر لە واڵتان و دەوڵەتانی 

ناوچەکە بە چاوی دوژمنکارانە سەیری ئێران دەکەن.
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سیاسەتی  و  نەتەوایەتی  بەهۆی ستەمی  ئێران  لە  کورد  گەلی  مێژوو 
بە خوێن دەنووسرێتەوە.  لەالیەن ڕێژیمە دەسەاڵتدارەکانەوە  سەرکوت 
بە تایبەت کە لە ماوەی چوار دەیەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا زۆر 
دڕندانە کەوتۆتە بەر هێرشی کۆماری ئیسالمی. ئەم ڕێژیمە سەرکوتگەرە 
دوای هێرشی بۆ سەر کوردستان هیچ ڕێگایەکی بۆ خەڵکی کوردستان 
خۆیەوە  بە  مرۆڤ  مافەکانی  سەرەتاییترین  بتوانێ  کە  نەهێشتەوە 
هێمنانەوە  ڕێگای  لە  ویستی  سەرەتاییترین  نەدا  ڕێگای  تەنانەت  ببینێ. 
ڕێگایەکی  هەموو  زەنگەوە  و  زەبر  و  چەک  ڕێگای  لە  و  گۆڕێ  بێنێتە 
ئێران  کوردستانی  لە  کورد  گەلی  بۆیەش  هەر  بەست،  کورد  گەلی  لە 
ڕێگایەکی هەڵبژارد کە بێجگە لە بەربەرەکانیی دیفاعی چەکداری هیچی 
زیندوو  دوکمینتاری  و  بەڵگە  سەدان  و  دەیان  ئەوەتا  نەمابۆوە.  بۆ 
دەکا  ئیسالمی  کۆماری  جینایەتەکانی  لە  باس  کە  دایە  دەست  لەبەر 
خۆیان  ڕۆڵەکانی  دژکردەوە  وەک  کوردستانیش  قارەمانی  خەڵكی  و، 
ڕیزەکانی  ڕەوانەی  گەلەکەیان  کەرامەتی  و  شەڕەف  پاراستنی  بۆ 
تێکۆشەرانی دێموکرات دەکرد و؛ لەهیچ فیداکارییەک دریغییان نەکردووە.
کوردستان  گوندەکانی  لە  یەکێک  بەرخۆدانی  و  کوردایەتی  هەستی   
منی هێنایە سەر ئەو باوەڕە لە گۆشەی »هەگبەی شاخ و شۆڕش«ی 
ئەو ژمارەیە وەک پێزانین بۆ گوندی »گوێ  ئاغاج«ی هەوشار بنووسم.
بزووتنه وه ی  گرینگەکانی  مه ته رێزه   لە  یەکێک  هەوشار  ناوچەی 
ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی کوردە. خەڵکی خەباتگێڕی دێموکراتپەروەری 
ئەو ناوچەیە، هەمیشە بە دڵەوە الیەنگری حیزبەکەیان بوون و؛ باشترین 
پێشمەرگەی  هێزی  ڕیزەکانی  ڕەوانەی  خۆیان  ڕۆڵەکانی  بەوەفاترین   و 
کوردستان کردوە.                                                                           دوژمنی 
ناوچەیە  ئەو  خەڵکی  داوە  هەوڵ  زۆری  ئیسالمی  کۆماری  گەلیی  دژی 
نەبووە  سەرکەوتوو  بەاڵم  دابڕێ،  جوواڵنەوە  دێموکرات  و  حیزبی  لە 
و، وەک هەمیشە لەم جۆرە هەواڵنە شکستی خواردووە و، لەو ڕێگایە 
داماو هاتۆتە دەر. ڕۆڵە قارەمانەکانی هەوشار لە ڕیزی پێشمەرگەکانی 
هەتاهەتایە  بۆ  کە  نواندوە  کەموێنەیان  ئازایەتیی  و،  قارەمانەتی   حیزبدا 
یادی  ڕێزەوە  بە  گەلەکەماندا  بەربەرەکانیی  خەبات  و  مێژووی  لە 
هەموو  وەک  کە  داوە  نیشانیان  لەمێژە  هەوشار  خەڵکی  دەکرێ. 
الیەنگری  بێزارن  و  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  لە  کوردستان،  خەڵکی 
جوواڵنەوەی حەقخوازانەی نەتەوەکەیانن، ئەم ڕاستییەیان هەم لەمەیدانی 
لە  ڕۆڵەکانیان  کردەوە  بە  هەم  و،  ڕێژیم   دژی  ڕۆژانەیاندا  خەباتی 
ناوێ  ئیسالمی سەلماندیان کە ڕێژیمیان  بەرەکانی شەڕ دژی کۆماری 
 و، بۆیە زۆر ڕۆڵەی ئازایان لەو پێناوەدا پێشکەش بە نەتەوەکەیان کرد. 
هەیە  کەس  کەم  هەوشار  ناوچەی  لە  »گوێ  ئاغاج«  ئاوایی  ناوی 
حیزبی  پێشمەرگەکانی  ناوی  لەگەڵ  گوندە  ئەو  ناوی  نەیبیستبێ. 
ڕێژیمی  دەسەاڵتدارێتیی  ماوەی  لە  دراوە.  گرێ  لێک  دێموکرات 
کۆماری ئیسالمیدا خەڵكی ئەم گوندە 2٤ قارەمانی خۆیان پێشکەش بە 
پاراو کردوە و  ئازادییان  داری  بە خوێنی خۆیان  و،  نەتەوەکەیان کرد 
بکێشێ.  بەسەردا  باڵی  و  ببینێ   ڕوخساری  زەرد  پاییزی  نەیانهێشتووە 
و  ئازادی   به ختی  خۆیان  الوەتیی  ته مه نی  ئەمەگ،  بە  پێشمەرگەی   2٤
سه ربه ستی نه ته وه که یان کردوە و به  سه ربه رزی ژیان  و به سه ربه رزی 
به ڵکوو  دانه نواند؛  کۆنه په رسته کان  بۆ  سه ریان  به اڵم  نایه وه ،  سه ریان 
پیرۆزه دا  ڕێگا  له م  و  کرد  خه باتیان  حاکم  زۆردارانی  ده سه اڵتی  دژی 
 2٤ کرد.  گه له که یان  له  شانازی  پڕ  ڕێبازی  ئامانج  و  به ختی  گیانیان 
ڕۆڵەی ئەم گوندە میداڵی شانازییان بە سینگی گوندەکەیانەوە هەڵواسی، 
دەمێنێتەوە. نەتەوەکەماندا  حیزبەکەمان  و  مێژووی  لە  هەمیشە  بۆ  کە 
لە  گوندە  ئەو  لەخەڵکی  کەس   2٠٠٠ بە  نیزیک  ماڵ  و  لە3٠٠  زیاتر 
ئاوایی  خەڵکی  دەژین.  ساینقەاڵ  ڕۆژهەاڵتی  باشووری  کیلومیتریی   23
چنینەوە  فەڕش  و  مەڕداری  و  وەرزێری  کاری  بە  »گوێ  ئاغاج« 
دەژین.  یەکەوە  بە  دڵپاک  خەڵکێکی  دەکەن،  تێپەڕ  خۆیان  ژیانی 
فشاری  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  شۆڕشدا  سەرەتای  لەساڵەکانی 
نەکەون.  حیزب  سیاسەتەکانی  وەدووی  کە  خەڵک،  سەر  خستە  زۆری 
بەردەوامیان  بەبەشداریی  ساڵە دا  چەند  ئەو  ماوەی  لە  ئەوان  بەاڵم 
کە  سەلماندیان  شەهید   2٤ کردنی  پێشکەش  بە  و  خەبات  ڕیزی  لە 
ڕۆڵەکانیان  خوێنی  و  دانوێنن   ڕێژیم  بۆ  سەر  نەبوون  ئامادە  هیچکات 
بوو.  نەتەوەکەیان  داهاتووی  ڕووناک  کەرەوەی  چرایەکی  ئەوان  بۆ 
هەموو  توانیویانە  گوندە سەربەرزە  لەو  دێموکرات  شەهیدانی حیزبی 
خەڵك لێک  گرێ بدەن و، هەستی کوردایەتییان تێدا بەهێزتر بکەن. ئەوان 
حەقخوازانەی  جوواڵنەوەی  لەگەڵ  باوەڕەوە  و  دڵ   بە  هەمیشە  وەک 
خەڵکی  ناکەن،  لەبیر  هیچکات  ڕۆڵەکانیان  خوێنی  بوون  و  کورد  گەلی 
بە  نیزیک  دێموکرات  حیزبی  کە  دەکەن  بەوە  هەست  باشی  بە  ئاوایی 
٥٠٠٠ شەهیدی هەیە، تەنانەت دەزانن زۆر گوندی دیکە هەیە کە نیزیک 
بیروباوەڕەیە  ئەو  سەرچاوەی  هەموو  ئەوانە  هەیە.  شەهیدی   ٦٠ بە 
داکوتاوە.  ڕیشەی  خەڵکدا  کۆمەاڵنی  نێو  لە  پێش  لەوە  ساڵ   7٤ کە 
کاتیك لە شەڕ و بەربەرەکانیدا یەکەم شەهیدی ئەو گوندە بەناوی عەبدوڵاڵ 
لوتفی لەگەڵ هێزەکانی ڕێژیم شەهید دەبێ، خەڵکی پێشمەرگەپەروەری 
گوندی »گوێ  ئاغاج« ڕوویان کردە ڕیزی پێشمەرگایەتی  و بە دەیان کەس 
چەکی پڕ لە شانازییان لە شان کرد و ناو و یادی شەهیدەکەیان بە درێژە 
پێدانی ڕێگاکەی بەرز ڕاگرت. هەر بۆیەش حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بۆ  ڕۆڵەکانیان  چونکی  بکا  شەهیدانەوە  بنەماڵەی  بە  شانازی  حەقیەتی 
ڕزگاری گەلی کورد پەروەردە کرد و هەر لەم ڕێگایەشدا سەریان دانا. 
دژی  بەربەرەکانیدا  مەیدانی  لە  قارەمانی   2٤ ئاغاج«  »گوێ  گوندی 
بەچەند  ئاماژە  پێویستە  بۆیە  بوو،  شەهید  لێ  کوردستان  داگیرکەرانی 
حەماسە و فیداکاری ئەو مەڵبەندە بکرێ. قارەمانانی هەوشار لە زۆربەی 
گوند و تەپۆڵکە و ڕێگا و جادەکانی ئەو دەڤەرە فیداکاری گەورەیان لێ 
گیانی بەخت  تێکۆشەریان  لە گوندێک 2٤  ئەگەر  ئەوان  تۆمار کردووە، 
»قەرەزاخ«،  »تورکان  باڵغ«،  »کووچەتەاڵ«،  شەڕەکانی  لە  کردوە، 
»ئاغدەرە«، »کانی سپی«، نێوشاری ساینقەاڵ، »حەسەن ئاوا«، »کولتەپەی 
جانگیرخان« و شەڕەکانی ناوچەی فەیزوڵاڵ بەگی و دەیان شەڕی گەورە 
و چووکەی دیکە نموونەی بچووکن لە بەرخۆدانی ناوچەی هەوشار کە 
بە سەدان کەس و بگرە زیاتر لە هەزار کەس لە داگیرکەرانی کوردستان 
کوژراوە و بە دەیان ماشێن و بە سەدان چەکی جۆراوجۆر دەسکەوتی 
قارەمانانی ئەو مەڵبەندە بووە. هەربۆیە خەڵکی تیکۆشەری »گوێ  ئاغاج« 
نەک بەشەهید بوونی 2٤ تێکۆشەریان پشتی حیزبەکەیان بەر نەدا بەڵکوو 
دێموکرات. تێکۆشەرانی  پاڵپشتی  بوونە  پێشوو  لە  قایمتر  و  پتەوتر 

حیکایەتی »گوێ  ئاغاج«
  لە دڵی سوورووساتەوە

برایم چووکەڵی

پیرۆز بێ جه ژنی له دایكبوونت 
جه نابی ڕه ئیس جومهوور!

مه زن پێشه وام ساڵو!
له  خزمه ت جه نابتدا مرۆڤ زمانی له  گۆ ده كه وێ 
یه ك،  سه ر  ناچێته وه   بۆ  قسه كانی  تاكولۆی  و 
بكا،  چ  باسی  و  پێبكا  ده ست  كوێوه   له   و  چۆن 
نه ته وه یه ك  ناسنامه ی  ئاست  له   ده كرێ  چۆن 
ئازای  له وه ی  جگه   گوتن،  بۆ  پێبێ  قسه ت 
ئه ندامت ببێ به  چاو و گوێ بۆ دیتن و بیستنت!
ڕێزگرتن  بۆ  كوردیش  عه سره دا  له م  خه ریكه   وا 
سه ربه رزی  به ختی  گیانیان  كه سانه ی  له و 
له   ڕۆژی  بداته وه   ئاوڕ  كردوه ،  نه ته وه كه یان 
بۆنه یه ك  چ  یاخی،  ئێمه ی  بۆ  بۆیه   دایكبوونیان، 
دایكبوونی  له   ڕۆژی  له   پیرۆزتر  و  جوانتر 
بێ  پیرۆز  كوردستان.  سه ركۆماری  یه كه م 
جومهوور! ڕه ئیس  جه نابی  له دایكبوونت  جه ژنی 

گه وره م!
ژانێكی  ڕۆژه   ده   و  مانگ  یه ك  و  ساڵ   72  
نه ته وه یه كی  جه رگی  نێو  خزاوه ته   وه ها 
هه رده م  بێ،  له گه ڵدا  ئێستاشی  كه   هه ڵوه دا، 
و  په ت  خاكه لێوه ی  له   برینێك  تازه یه .  برینێكی 
له   تیرۆر،  و  خوێن  پووشپه ڕی  تا  خنكاندنه وه  
قاسملوو. پووشپه ڕی  تا  قازییه وه   خاكه لێوه ی 
تۆ له  من زۆر باشتر ده زانی كورد له و ده گمه ن 
به ره و  پێده كا  ده ست  مه رگه وه   له   كه   نه ته وانه یه  
به   ڕێك  سه یره !  پارادۆكسێكی  چ  دایكبوون،  له  
مرۆڤه كان،  ژیانی  سروشتی  هێڵی  پێچه وانه ی 
مردن  به   و  بووه   هه رمان  مردن  به   كورد  چون 
شه هیده   بووه !  ڕزگاری  نه مان  و  فه وتان  له  
به   قوتابییه   خۆشت،  پاش  سه ركرده كانی 
به   قاسملوو و شه ره فكه ندیش هه ر  ئه مه گه كانت، 
به   سوێند  كه   ئێستاش  و  بوون  هه رمان  مردن، 
ده خورێ،  دوكتور  قه بری  به   و  پێشه وا  گۆڕی 
مه گه ر مه رگ، ئه گینا پاشگه ز بوونه وه ی بۆ نییه ...

پێشه وام!
ته نانه ت  بیست،  ئێوه م  ناوی  منداڵییه وه   له   من 
بووم  دواناوه ندی  قوتابیی  ساڵه ی  چوار  ئه و 
هه موو ڕۆژێ به  كۆاڵنە هه ورازه  به رفراوانه كه دا 
سپییه كه م  بینا  سیوادی  و  سه رده كه وتم 
پێشه وا،  مه حكه مه ی  وه ده ره ده كه وت:  لێ 
محه ممه ده ... قازی  پێشه وا  مه حكه مه ی  ئێره  

هه موو  له   به الوه   جه نابتم  وێنه یه ی  ئه و  من، 
وێنه كان سه رنجڕاكێشتره ، تۆ له سه ر كورسییه ك 
گه وره شت  كوردستانی  نه خشه ی  و  دانیشتووی 
و  ته نك  ڕدێنێكی  به   هه ڵواسراوه ،  ته نیشت  له  
ڕوانینێكی له  جنسی وره ، قایم وه ك پۆاڵ، هه ر ئه و 
وێنه یه ی ئارچی ڕووزڤێڵت ئەفسەره  ئه مریكاییه كه  
نییه   له وه   گومانم  ئه من  خۆ  كردۆته وه .  باڵوی 
خه ونی دواڕۆژت بۆ ئه م نه ته وه یه  ڕێك خه ریته ی 
سنووره   هه موو  شوێنه ی  ئه و  بوو،  ته نیشتت 
چ  تر  خه ڵكی  سڕابوونه وه .  تێدا  ده سكرده كانی 
بكه ن،  تۆ  باوه ڕه ی  له م  حاشا  با  بڵێن،  با  ده ڵێن 

سه رده می  سیاسی  دۆخی  له   بكه ن  چاوپۆشی  با 
بگرن. خه ونه كه مان  به   به ر  ناتوانن  خۆ  به اڵم  تۆ، 

گه وره م!
كۆماری  سه ر  داوه ته وه   ئاوڕم  ئه وه نده ی  من 
كوردستان و كلیل وشه كانی ئه م كۆماره  ساوایه م 
هێزی  سه ركۆمار،  ئااڵ،  وه ك:  هه ڵكڕاندووه ، 
و...  و سه ربه خۆیی، خه بات  ئیستیقالل  پێشمه رگه ، 
پارچه یه ك  هیچ  له   كورد  بێ  له گه ڵدا  ئێستاشی 
نه یتوانی بگاته  داوێنی ئه و لووتكه یه ی تۆ له سه ری 
وێستابووی، ئه و گوتاره ی تۆ وێنات كرد با ده سه اڵتی 
نه یتوانیبێ  كوردیش  حیزبی  و  كورد  سیاسیی 
ته عبیری بكا، به اڵم به  دڵنیاییه وه  بۆته  هێڵێكی فكری 
و هزری، كه  خۆی له  نێو چینی گه نج و خوێنده واری 
كۆماره   ده سكه وته كانی  باسی  ده بینێته وه !  واڵتدا 
ساواكه مان ناكه م كه  له  هه موو بوارێكدا سه ره ڕای 
نه ته وایه تی.  شانازیی  بۆته   كۆمار  كورتی  ته مه نی 
لووتكه یه ،  به المه وه   بێكه س  شێركۆ  ئه گه ر  خۆ 
نایشارمه وه  كه  له  شیعره كانیدا قازی و قاسملوو و 
ئه وا  دیوانه كانی،  به  میوانی  شه ره فكه ندی كردووه  
جگه ره كه ی  و  قه ڵه مه كه ی  عاشقی  ئه وه نده   هه زار 
ده ڵێ: كه   بووم،  ئاخاڤتنه كه ی  و  چاویلكه كه ی  و 

کە الشەی ساردی چوارچرا
وەکوو هێشووی سەرمابردوو

لە سێدارە کرانەوە
دار بەجێمان

هەژارانی ساباڵخ بردیان
زستانیش بوو نەیانسووتاند

سەرماشیان بوو نەیانسووتاند
لەو دارانە

لەو تەختانە
چوار بێشکەی سووریان دروست کرد

لەم ڕۆژەوە هەتا ئەمڕۆ
ئەو النکانە هەر ئەگەڕێن

ئەم ماڵ ئەو ماڵ
ئەم دەست ئەو دەست

وەریان ئەگرن
ئەی نابینی

هەزاران قازی محەممەد
لەسەر لووتکە وێستاون و چەک هەڵئەبڕن

ڕاست ده كا شێركۆ، له  زمان منیر خانمی كچتان بیستم 
كه  فه رمووتانه  پاشی من هه زاران قازی سه ر هه ڵده دا.

مه زن پێشه وام!
هه ر ئه و ئارچی ڕووزڤێڵته ی به  خزمه تت گه یشتبوو 
ده ڵێ: "قازی محه ممه د مایه یه کی زۆری بۆ زمان و 
پێدا..." زۆری  بایه خێکی  و  دانا  کوردی  ئه ده بیاتی 
ئه ده بی  و  زمان  گرینگیی  گوت:  هاوڕێیانم  به  
له م  جگه   نه مره وه ،  پێشه واوی  به الی  كوردی 
نازناوی  به خشینی  ڕووزڤێڵت،  ئارچی  تێبینییه ی 
مامۆستا  و  هه ژار  مامۆستا  به   میللی  شاعیری 
ده یزانی  پێشه وا  گوتم:  جه نابته وه !  الیه ن  له   هێمنه  

باوه ڕه كانی  كۆڵه كه ی  ڕووناكبیر  و  نووسه ر 
تێپه ڕ  به   و  ده كرد  ڕاستیشی  و  حكوومه ته كه ن 
دواجاریش  و  سه لمێنرا  ئه مه   زه مان  بوونی 
گه شه ی  له سه ر  هه ژارمان  و  هێمن  ده وری 
بینی،  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   نه ته وه یی  بیری 
به  الی  كورد  ئه مڕۆ سه ركرده ی سیاسیی  كه چی 
ڕووناكبیر و نووسه ری كورددا ناچێ... كۆڵه وارین.
له  سه رده می سه ركرده  و سه رۆكه  مرۆڤخۆره كانی 
ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست، له  سه رده می ده سه اڵتدارێتی 
تۆ  ئورووپادا...  درشته كانی  و  گچكه   دیكتاتۆره  
ئازادن  گوتت:  نه ته وه،  پێشه وای  به   بووی  كه  
هێڵی  ئه م  تۆ  دەنووسن!  دەڵێن و چ  ئەوەی چ  بۆ 
ده ربڕینی  ئه منی  هێڵی  به   كرد  چۆن  سووره ت 
له   ڕه خنه گریان  زمانی  كاتێكدا  له   چۆن  بیروڕا؟ 
ده دروونه وه   ده میان  و  ده ردێنا  ئه ستۆڕا  پشت 
حوكمڕانی  ده سه اڵتی  ژێر  له   ئه وه ی  با  وتت  تۆ 
له   تۆ  هه ڵبڕێ....  ده نگ  سڵه مینه وه   بێ  دایه   كورد 
سه رووی سه ده ی ژیانی خۆتدا بووی به بێگومان.

گه وره م!
نێو  له   بووم...   تۆوه   پێی  شوێن  به   من 
سۆراغم  وتاراندا...  و  وێنه   و  كتێب  و  په ڕتووك 
دواجار  كه س،  زۆر  پرسی...  كه سان  زۆر  له  
وتارانه وه ،   دووتوێی  خسته   قسه كانیانم 
بگره   ڕا  ئه فسه ره كانت  و  كابینه   وه زیری  له و 
و  نه وه   و  كچ  و  كه س  و  خزم  و  ئاجوودان  تا 
سه رسامیان  هه موو  هه ر  قسه كانیان،  به   زاوات، 
كردنت... باس  له   نه ده بووم  تێر  ده كردم، 

تۆیان  باسی  بیانییانه ی  ئه و  شوێن  كه وتمه  
كردبوو له  هه نده ران، به زه ییم بۆ خۆماندا هات كه  
زمان  له   قسه كانتان  كاتێ  بتناسین،  نه مانتوانیوه  
هه یهات  ده ره ده كه وێ  بۆم  ده خوێنمه وه   ئه وانه وه  
سۆزه وه   و  هه ست  له باری  جگه   نه ته وه یه   ئه م 
زمان  له   كاتێ  نموونه   بۆ  نه ناسیوه !  تۆی  نه بێ، 
له سه ر  پێداگریت  و  ئاماژه   تۆ  بیستم  ئه واونه وه  
مه نشووری ئاتاڵنتیك بووه ، مه نشوورێك كه  ڕێز له  
دیاریكردنی مافی چاره نووسی نه ته وه كان ده گرێ، 
بڵێی تۆ عه وداڵی چ خه ونێك بووبی! به  خۆمم گوت 
پاش 72 ساڵ بڵێی چه ند كه س وه ك سه ركرده ش 
بیستبێ، واڵمه كه ی  ئاتاڵنتیكیان  مه نشووری  ناوی 
نه بم.  شه رمه زار  خزمه تتدا  له   با  نارده مه وه  
خۆ نه ته وه ی كورد زۆر مرۆڤی هه ڵكه وته  و ڕێبه ری 
تاك  وه ك  من  بۆ  به اڵم  هه بووه ،  لێزانی  و  چازان 
ئه گه ر تۆم هه بێ به سه  بۆ شانازییه كی هه تا هه تایی.
ڕه نگه  ته عبیری شه هید دوكتور قاسملوو بۆ ئێوه  
كاتێ وه ك ڕێبه رێكی بێ هاوتا و له  هه مان كاتدا 
كه   ده ربخا  بۆمان  ده ناسێنێ  ته نیا"تان  "به تاقی 
به ختكردنی  به   كاریزما،  كارگێڕێكی  وه ك  ئێوه  
بۆ  هه رمان  میراتێكی  توانیتان  خۆتان  گیانی 
به جێ  خۆتان  پاش  له   كورد  نه ته وه ی  هه موو 
كوردستان! كۆماری  ناوی  به   میراتێك  بێڵێن، 

ناسر باباخانی
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ڕابردوو و پێشینەیەک کە سروودی نەتەوایەتیی 
بە  یارمەتییەکی زۆری  »ئەی ڕەقیب« هەیەتی، 
ڕۆڵەکانی  الیەن  لە  وەرگیرانی  و  خۆشەویستی 
نەتەوەی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان 
کردووە.  ڕۆژهەاڵت  و  باشوور  تایبەتی  بە 
»ئەی ڕەقیب« مارشی نەتەوەیی فەرمیی یەکەم 
ئەوەی  پاش  بوو.«  کوردی  مودێڕنی  دەوڵەتی 
نەتەوەییەی  سروودە  ئەم  کوردستان  کۆماری 
کرد بە سروودی کۆمار، زۆربەی هەرە زۆری 
سروودی  بە  سروودە  ئەم  کورد،  نەتەوەی 
لە  ڕێزگرتنی  بۆ  و  دەزانێ  خۆی  نەتەوەییی 
دەگوترێ  دەستپێکردنی  پێش  کۆبوونەوەکاندا، 
کە  نەبێ  ئەوانە  کۆبوونەوەکە،  بەشدارانی  و، 
پێیان شکاوە، لەبەری هەڵدەستن و بە بێدەنگی 
بوو  تەواو  کە  دەبێ،  تەواو  تا  دەمێننەوە 
نەبەز،2٠1٦( )جەماڵ  بۆی.«  لێدەدەن  چەپڵە 
بەو هۆیەوە کە کۆماری کوردستان ڕووگە و 
قیبلەی ئاواتە نەتەوەییەکانی کورد لە پارچەکانی 
نیشانەیەکی  و  ڕەمزێک  هەر  بوو،  دیکەش 
نەتەوەیی پەسەند کردبا، تاکی کورد لە بەشەکانی 
دەزانی.  خۆشیان  نیشانەی  و  ڕەمز  بە  دیکە 
هەروا کە ئااڵی هەڵدراو لە کۆماری کوردستان، 
سەیری  ڕێزەوە  چاوی  بە  دیکە  بەشەکانی  لە 
پیرۆز دەزانرا، »ئەی ڕەقیب«یش  بە  دەکرا و  
بە هەمان شێوە، ئەوەی دەیبیست و دەیزانی کە 
ئەم سروودە مارشی کۆماری کوردستان بووە، 
بە هی خۆی دەزانی. ئەگەر چی دوای ڕووخانی 
دەسەاڵتی  زاڵبوونەوەی  و  کوردستان  کۆماری 
ڕەشی دیکتاتۆریی حەمەڕەزاشا، لە ڕۆژهەاڵتی 
بۆ  دەرفەت  زۆر  سااڵنێکی  هەتا  کوردستان 
نەما،  سروودە  ئەو  پێشکەشکردنی  و  خوێندن 
تێکۆشەرانی  کۆبوونەوەی  و  کۆڕ  نێو  لە  بەاڵم 
کورد )لە بەندیخانە بووبێ یا لە دوورە واڵتی( 
نۆستالژیای  ئیدی  ئێستا  کە  ڕەقیب«  »ئەی 
تێکەڵ  کوردستانیشی  کۆماری  سەردەمی 
مایەوە. خۆشەویستی  و  ڕێز  هەمان  بە  ببوو، 
کوردستان  کۆماری  نەمانی  دوای  سااڵنی  لە 
ڕەقیبی  ئەی  سروودی  کە  ڕادیۆیەک  تەنیا 
دێموکراتی  فیرقەی  ڕادیۆی  دەکردەوە،  باڵو 
ئازەربایجان بوو.« پاش ئەوەی پارلمانی ئێران 
مافی گەڕانی بە دوای نەوتدا لە باکووری ئێران 
بە  هەستی  ستالین  ئەوجا  نەدا،  سۆڤییەت  بە 
تۆڵەسەندنەوە  بۆ  کرد.  خۆی  هەڵخەڵەتاویی 
نهێنی  ڕادیۆیی  پرۆگرامێکی  ئێران،  ڕێژیمی  لە 
ئەم  دامەزراند.  ڕاکردووەکان  ئازەرییە  بۆ 
فیرقەی  ڕادیۆی  »وێستگەی  بەناوی  ڕادیۆیە 
سێ  بە  ڕۆژانە  ئازەربایجان«ـەوە؛  دێموکراتی 
لە  دەکردەوە.  باڵو  خۆی  گوتارەکانی  زمان 
ئازەری،  ترکیی  بە  ئەوجا  فارسی،  بە  پێشەوە 

لەم  یەکێک  هەر  ماوەی  کوردی،  بە  پاشان 
کرمانجی،  و  کورت  بوو.  سەعات  نیو  زمانانە 
باسەکانی هەموو پڕوپاگەندە بوون بۆ ڕێژیمی 
سۆڤییەت و ستالین و دژ بە حکوومەتی ئێران. 
بەشە کوردییەکەی بە سروودی »ئەی ڕەقیب« 
)2٠1٦ نەبەز،  )جەماڵ  پێدەکرد.«  دەستی 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  سەرهەڵدانەوەی 
پارچەیەکی  هەر  لە  کورد  شۆڕشگێڕانەی  و 
وهەستانەوەی  ژیانەوە  بووبێ،  کوردستان 
نەتەوەییشی  مارشی  وەک  ڕەقیب  ئەی 
هەڵگیرسانی  دوای  ساڵ  دوو  بووە.«  لەگەڵدا 
دەنگی  »ئیزگەی  ئەیلوول،  شۆڕشی 
دەست   1٩٦3/٩/2٨ لە  عێراق«  کوردستانی 
)2٠13 عوسمان،  )ساالر  بوو.«  کار  بە 
کوردیی  ڕادیۆیەکی  هەر  بوونی  جێدا  لە  هەر 
دەرفەت  کورد،  نەتەوەی  بزووتنەوەی  بە  سەر 
سروودی  ژیانەوەی  و  باڵوبوونەوە  بۆ  بووە 
سروشتی  چونکە  شۆڕشگێڕی.  و  نەتەوەیی 
بزووتنەوەکە و ئەرکی ڕادیۆیەکە وای خواستوە 
سروودی نەتەوەیی و شۆڕشگێڕی باڵو بکاتەوە 
و لەم ڕێگایەوە هێزی پێشمەرگە و تێکۆشەرانی 
کورد لە سەنگەرە جۆراوجۆرەکاندا بۆ خۆڕاگری 
و بەربەرەکانی هان بدا. دوای شکستی 1٩7٥ی 
شۆڕشی  دەستپێکردنەوەی  و  کورد  شۆڕشی 
یەکیەتیی  هەم  کوردستان،  باشووری  لە  نوێ 
نیشتمانیی کوردستان و هەم پارتی دێموکراتی 

دەنگی  دامەزراند.  ڕادیۆییان  ئیزگەی  کوردستان، 
نیشتمانی  یەکیەتیی  ڕادیۆی  کە  گەلی کوردستان 
قادر  )جووتیار  کار  کەوتە   1٩7٩/3/21 لە  بوو 
نیشتمانیی  یەکیەتیی  ئەگەرچی  کەریم،2٠17(. 
هەبوو  خۆی  بە  تایبەت  سروودی  کوردستان، 
ئەوەی  لەگەڵ  هەروەها  بوو،  »مەشخەاڵن«  کە 
پارتی دێموکراتی کوردستانیش سروودی حیزبیی 
تایبەت بە خۆی هەبووە، بەاڵم »ئەی ڕەقیب« یەک 
لەو سروودانە بووە لەم ڕادیۆیانە باڵو بوونەوە.
ساڵی 1٩7٩ شۆڕشی گەالنی ئێران سەرکەوت و 
کۆتایی بە تەمەنی ڕێژیمی شایەتی لە ئێران هێنا. 
گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەرفەتی بۆ 
بکێشێ.  هەڵ  ئازادی  بە  هەناسەیەک  کە  ڕەخسا 
ڕێکخراوە  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سیاسییەکانی دیکە لەو بەشەی کوردستان چاالک 
بوونەوە و بنکە و بارەگایان لە شارەکان کردەوە. 
و  هەڵگر  وەک  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کوردستان،  کۆماری  ئامانجەکانی  درێژەدەری 
هێنایەوە  ڕەقیب«ی  »ئەی  نەتەوەیی  سروودی 
نێو ژیان و تێکۆشانی ڕۆژانەی خۆی. جگە لەوەی 
کۆبوونەوە و کۆنفڕانس و کۆنگرەکانی حیزب بە 

»دەکرانەوە،  ڕەقیب  »ئەی  نەتەوەیی  سروودی 
پێک  خەڵک  بەشداریی  بە  کە  متتینگانەش  لەو 
نەتەوەیی  بۆنە  و  جێژن  لە  هەروەها  دەهاتن، 
»ئەی  سروودی  خوێندنەوەی  حیزبییەکاندا،  و 
ڕەقیب« بوو بە نەریت. چاالک بوونەوەی ڕێکخراوە 
یەکیەتیی  و  الوان  یەکیەتیی  وەک  سینفییەکانی 
توێژەکانی  کۆبوونەوەی  و  دێموکرات  ژنانی 
دەستپێکردنی  و،  دەوریان  لە  ژنان  و  الوان 
»ئەی  بە سروودی  بەرنامەکانیان  و  کۆبوونەوە 
ڕەقیب« ڕێزی ئەم سروودەی لە نێو توێژەکانی 
و  نەتەوەیی  پەیامی  و  برد  بەرەوژوور  خەڵکدا 
بەرگریخوازانەکەی زیاتر لە پێشوو بردە نێو خەڵک.
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  ژیانی  لە  قۆناغە  لەم 
هۆکار  چەند  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد 
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  هەر  نەک  کرد  وایان 
کوردستان بەڵکوو کورد بە گشتی لە ئێران زیاتر 
هێما  و  مێژوو  و  نەتەوەییە  ئەم سروودە  لەگەڵ 
کورد  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  دەسکەوتەکانی  و 
هەر  نەک  ساڵێک  چەند  ماوەی  بۆ  بن.  ئاشنا 
هەزاران گوند بەڵکوو چەندین شار و شارۆچکەش 
لە  کرماشان  و  سنە  ورمێ،  پارێزگای  سێ  لە 
هێزە  و  دێموکراتی کوردستان  کۆنتڕۆڵی حیزبی 
سیاسییەکانی دیکە دا بوون و ببوون بە ناوەندی 
چاالکیی جۆراوجۆری ئەوان. ئەگەر لە سەردەمی 
و  بزووتنەوەکە  چەقی  کوردستاندا،  کۆماری 
ناوچەی  زۆری  بە  دێموکرات  حیزبی  تێکۆشانی 

حیزبە  ئەم  تێکۆشانی  ئەمجارە  بوو،  موکریان 
و  کرماشان  سنە،  پارێزگەکانی  بۆ  نەتەوەییە 
ئیالمیش پەلی هاویشت و لە پارێزگەی ورمێش 
هەڵکشا. ماکۆ  و  خۆی  و  سەڵماس  الی  بۆ 
قوتابخانەکانی   1٩٨2-1٩٨٠ ساڵەکانی  لە 
لە  کوردییەکان  هێزە  دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەی 
داخرابوون.  ئێرانەوە  نوێی  حکوومەتی  الیەن 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، »کۆڕی پەروەردە 
پێک  کوردستان«ی  سەرانسەریی  فێرکردنی  و 
کردەوە،  مامۆستایان  بۆ  تایبەتی  خولی  هێنا، 
کتێبی خوێندنی بە زمانی کوردی چاپ کرد ولە 
بە  خوێندنی  ئازادەکان  ناوچە  قوتابخانەکانی 
بەیانانیش  هەموو  وەڕێ خست.  کوردی  زمانی 
بە  پۆلەکان،  نێو  بچنە  لەوەی  بەر  قوتابیان 
دەخوێندەوە.  ڕەقیبیان  ئەی  سروودی  تێکڕایی 
)ژوئەنی   13٥٩ جۆزەردانی  لە  هاوکات   
ئێران«  کوردستانی  دەنگی  »ڕادیۆی  1٩٨٠وە(، 
کە ڕادیۆی حیزبی دێموکرات بوو، دەستی کرد 
ڕادیۆیە کە  ئەم  بەرنامەکانی.  بە باڵوکردنەوەی 
بە دوو زمانی کوردی و فارسی و بۆ ماوەیەک 
ئامادە  بەرنامەی  ئازەرییش  تورکیی  زمانی  بە 
دەکرد، دوو جار لە شەو و ڕۆژدا بەرنامەکانی 
بەرنامەکانی  جارێش  هەموو  دەکردەوە،  باڵو 
دەست  ڕەقیب  ئەی  نەتەوایەتیی  سروودی  بە 
 )2٠3  ،2٠٠2 حەسەنزادە،  )عەبدوڵال  پێدەکرد. 
هەم لە ڕێگای ڕادیۆوە، هەم بە هۆی خوێندن و 
قوتابخانەوە، هەروەها بە هۆی متینگی سیاسی و 
ئەو بەرنامە هونەرییانەی  بۆ خەڵک و بە بەشداریی 
ئەی  نەتەوەیی  سروودی  دەهاتن،  پێک  خەڵک 
ڕەقیب بە گوێی خەڵک و بیری خەڵک ئاشنا بوو.
 ڕووداوەکانی دەیەی ٩٠ی زایینی و بە تایبەتی 
حکوومەتی  و  پارلمان  پێکهاتنی  و  ڕاپەڕین 
کوردستان، دروستبوونی ستاتوویەکی سیاسیی 
دانپێدانراو بۆ کورد لە باشووری کوردستانیان 
»ئااڵی  ناسرانی  فەرمی  بە  کەوتەوە.  لێ 
کوردستان« و سروودی »ئەی ڕەقیب » وەک 
مارشی نیشتمانی لە الیەن پارلمان و حکوومەتی 
هەرێمەوە، و کار پێکردنیان لە چاالکیی ڕۆژانە و 
بایەخ پێدانیان لە ڕاگەیەنەکان بە تایبەتی کاناڵە 
تەلەڤیزیۆنییەکان، سنووری ڕێز و خۆشەویستی 
سروودەیان  و  ئااڵ  ئەم  ناسینی  بەڕەسمی  و 
گەورە کردەوە. بە جۆرێک کە هێزە سیاسییەکانی 
پارچەکانی دیکەی کوردستان، کورد لە واڵتانی 
جۆراوجۆری جیهان ئەم دوانەیان کردە هێمای 
هێمایە  ئەم دوو  هاوبەشی خۆیان.  نەتەوەیی و 
ڕۆژانەی  ژیانی  لە  جۆراوجۆر  شێوەی  بە 
تۆخی  بە  جۆراوجۆرەکاندا  شوێنە  لە  کورد 
دیالێکتە  ئاخێوەرەکانی  کە  ئەوەش  دەبینرێن. 
»ئەی  نەتەوەیی  سروودی  کورد  جیاوازەکانی 
گۆڕیوە،  خۆیان  دیالێکتی  سەر  بۆ  ڕەقیب«یان 
وتنەوەی  و  سروودە  بەم  هۆگری  لە  جۆرێکە 
نێوەرۆکەکەی بگەن. لە  باشتر  بە دیالێکتیک کە 

بەستێنی بوونی »ئەی ڕەقیب« بە مارشی نەتەوەیی

 لە کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا )3-4(
)هۆکارەکانی بەرفراوانیی ژینگە و پانتایی سروودی ئەی ڕەقیب(

قادر وریا

بۆ تەوارە تیژباڵەکانی ڕۆژهەاڵتی نیشتمانم!
نەونەمام،  و  نەوبووک  من،  واڵتی  ئازای  و  زیت  و  بوێر  کچانی 
شازادەکان  و  شا  فەرمانی  لە  یاغی  ئێوەی  پێشەنگ،  ژنانی 
زۆردارتان  مەملەکەتی  کۆشکی  هەژاند.  شاهانتان  تەختی 
بەزاند. ئەهریمەنیتان  یاسای  سوورەکانی  هێڵە  لەرزاند. 
کۆیلە،  و  دیل  نەبوونە  قەفەس،  بەندی  مەلی  و  نێچیر  نەبوونە   
لێدانی سەمفۆنیای  لەگەڵ  پساند.  دیلیتان  ئازایانە کۆت و زنجیری 
شکاند.  لەمپەرتان  لووتی  بوێرانە  و  دەستەمۆ  مەرگتان  مەرگ، 
ترووسکەی  بوونە  هەژاند.  وەیشوومەتان  وەرزی  ئاسا  برووسکە 
خۆری حەقیقەت، نەپرینگانەوە لە شەختە و کڕێوە و باهۆز، زستانی 
تووشتان کردە بەهار و نەورۆز. بوونە گەردەلوولی پاپۆری ترس 
و، لەنێو جەرگەی شەپۆل و هەژاندا دروشمی ئازادی و ئازایەتیتان 
وانەی  فێری  دەست  بە  پێنووس  دا.  مێژوودا  کەڕی  گوێجکەی  بە 
پێشمەرگە.  و  پێشەنگ  بوونە  بەدەست  ئااڵ  و  بوون  بەرەنگاریی 
 ئێوەی سەوداسەری ئازادی، چەک لە شان چوونە مەیدانی جەنگ 
و بوێرانە بۆ ئازادیی جەنگان. ئێوەی یاغی لە کەلتووری سەقەت، 
چەخماخەی  لەگەل  هەستانەوە.  و  گالن  مەیدانی  هاتنە  ئازایانە 
شۆڕشی کورد دا، شکۆی ژنتان گەیاندە کەشکەاڵن، سەرتان هەردەم 
لەنێو سەران، بەجێی بازنە و گەردانە قەتارەی فیشەکتان لە سینە و 
بەرۆک هااڵن. بوونە قەاڵ و پشت و پشتیوان، بوونە هیوای بی دایک 
و هەتیوان، بوونە قەڵغان، بوونە پێشەنگ، مەشخەڵ بەدەست بەرەو 
ئاسۆی ئازادیی خرۆشان، بوونە مەرهەمی زامی حەسرەتی دڵی دایکی 
شەهید و پێشڕەوی کاروانی خەباتی فریادڕەسی بێنەوا و بێبەشان. 
ژنان و کچانی سەرقافڵەی ئەم کاروانە، عەزیمە، سوڕەییا ، فاتمە، 
و  من  سوهەیالکەی  شەهیدان،  دایکی  خانمی  زەروەشان  پەروین، 
و  رووسوور  زیندان،  لەیالکەی  سوڵتان،  هەیبە  بناری  نەسرینی 
پێناسەتان.  و  غروور  و  ئازایەتی  بۆ  نموونەن  سوڵتان،  لە  یاخی 
دایکان و نەوبووکانی واڵتی من دوای هەر کۆستێ هەڵدەستنەوە، 
کچانی سەوداسەری ئازادیی زێدەکەی من، بە هزر و هێزەوە، دوای 
گالن برووسکە ئاسا ڕادەبنەوە، دەبنەوە کڵپە و بڵێسەی سووری ئاگر و 
بەگژ تاریکی و جەهالەتدا دەچنەوە. بۆ ستاندنی هەق، بە دوای ڕزگاریی 
وەتەندا ڕێی سەختی تێکۆشان و نەسرەوتن دەپێون. تەلیسم و بەندی 
دەتارێنن.  ودژبەر  دژمن  لەچاوی  خەو  دەڕمینن،  شەڕ  دێوەزمەی 
تەوارەکانی واڵتی خۆر ئاوازی ئازادیی دەچڕن، گیان دەبەخشن 
سەرگەردان،  و  مات  دەکڕن.  خوێن  بە  ئازادیی  پێناو،  لە  ڕوح  و 
وچارەنووس  بەخت  ئەستێرەی  خەیاڵی  بە  دەستەوەستان 
دەستەوئەژنۆ دانانیشن، دەبنە مۆمی بەر پەنجەری هیوای هەموو 
دەبنە  خانەالنێ،  هەموو  بەرهەیوانی  گوڵدانی  گوڵی  دەبنە  ماڵێ، 
ئەستێرەی ئاسمانی ئازادیی واڵت، لە کاکەشان دەدرەوشێنەوە هەتا 
نەبێ. خامۆش  نیشتمان  شەوەزەنگی  قوڕینەکانی  ماڵە  شەوچرای 
چیا  دەستەمالنی  ئاسا  ئاسکە  حەیرانان  کوڕە  لە سۆزی  دوور   
رووسووریتان  لە  ڕووبەند،  و  پەچە  لەجێی  ڕووسووریتان  دەبن، 
و   چەک  و  پێنووس  و  دەتکێ  سووتمان  چیای  جەرگی  لە  خوێن 
شەماڵ  سروەی  دەبن.  یەک  ئاوێزانی  و  ئاوێتە  باوەڕتان  و  بیر 
لەجێی هەناسەی دەزگیرانی دابڕاو و ونبووتان، لە ئەشقی نیشتماندا 
خاک دەکەنە دڵبەر و دڵدارتان،  لە ئامێزی سەنگەردا، خوێن تارای 
سووری بووکێنی و خەنەی شەوی خەنەبەندانتان، قرمژنی چەک و 
گرمەی بۆمبا  ئاواز و مۆسیقای شایی و زەماوەند و گۆڤەندتان. 
بە  باوەش  ڕۆژێ  دڵنیام  بەاڵم  خۆش،  نیشتمان  گالن،  ئەگەر 
دەبێ  چێ  بااڵتان  لە  پەیکەرێ  دەکەن،  ئازادییدا  گوڵستانی  بااڵی 
دەزگیرانی  نیشتمان.  ئەویندارانی  و  ئاشقان  زیارەتگەی  دەبێتە  و 
شەهید لە نێرگزەجاڕی ئاگری و بیستوون و موکریان چەپک چەپک 
پەرتووکی  لە  دەچننەوە،  نێرگز  گوڵی  ماندووییتان  پێشوازیی  بۆ 
و  هۆزان  و  الوک  هۆزانبێژ  و  هەڵبەستوان  ئازایەتیتان،  دیرۆکی 
هۆنراوە دەهۆننەوە و ئێوە لە هەر دێڕە شێعر و بەستەیەکدا دێنەوە 
و پڕ بە گەرووتان هاوار دەکەن و دەڵێن »ئاوایە ڕێگای ئاشقان.«

هێمن گوتەنی: 
»ئەختەر کچی کوردی چاومەست!
ئیلهامبەخشی شێعر و هەڵبەست!
ئەی پێشمەرگەی میللەت پەرەست

که دیتمی تفەنگ به دەست
زانیم گوڵی هیوا پشکووت

بەیانی ئازادی ئەنگوت«...

«بەو هۆیەوە کە کۆماری کوردستان ڕووگە و قیبلەی ئاواتە نەتەوەییەکانی کورد 
لە پارچەکانی دیکەش بوو، هەر ڕەمزێک و نیشانەیەکی نەتەوەیی پەسەند کردبا، 
تاکی کورد لە بەشەکانی دیکە بە ڕەمز و نیشانەی خۆشیان دەزانی. هەروا کە 
ئااڵی هەڵدراو لە کۆماری کوردستان، لە بەشەکانی دیکە بە چاوی ڕێزەوە سەیری 
دەکرا و  بە پیرۆز دەزانرا، »ئەی ڕەقیب«یش بە هەمان شێوە، ئەوەی دەیبیست 
و دەیزانی کە ئەم سروودە مارشی کۆماری کوردستان بووە، بە هی خۆی دەزان»

ئاوایە 
ڕێگەی ئاشقان...

کەریم فەرخەپوور
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ڕۆژی 1ی مای هەموو ساڵێک کە ڕۆژی جیهانیی کرێکارە، دەرفەتێکە بۆ باس لەسەر 
بارودۆخی کرێکارانی واڵت، بارودۆخێک کە لە ئێران نەک ساڵ بە ساڵ، بەڵکوو مانگ 
ماوەی  ڕێژیم  لەو شەڕەی  دەبێ. وە  لەگەڵ ڕۆژ خراپتر  تەنانەت ڕۆژ  و  مانگ  بە 
کۆمەڵگەن  کرێکارانی  توێژی  ئەوە  وەڕێی خستوە،  ئێران  خەڵکی  لەدژی  ساڵە  چل 
کە پتر لە هەموو چین و توێژەکانی دی زیان و خەساریان بەرکەوتوە. کرێکاران لە 
ئێران قوربانیی ڕیزی هەرە پێشەوەی سیاسەتی قەیرانخوڵقێنیی کۆماری ئیسامی 
واڵتن. نێوخۆی  لە  بەڕێوەبەری  و  دەســەاڵت  مافیای  و  سنوورەکان  دەرەوەی  لە 
کە  ئەوەیە  گــۆڕێ  دێتە  ڕۆژەدا  لەو  کرێکاران  پرسی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئــەوەی 
بــەاڵم  پێشوو،  ســااڵنــی  داواکــانــی  و  ویست  هــەمــان  هــەر  ئـــەوان  داوای  ئەگەرچی 
زۆر  بۆ  ژیانی  کە  بــووە  خەراپتر  هیندە  گوزەرانیان  و  بەڕێوەچوون  بــارودۆخــی 
ڕۆژی  کاتێکدا  لە  ئەمساڵیش  وە  لەبڕاننەهاتوو.  مەرگەساتی  کــردووەتــە  ــەوان  ل
جیهانیی کرێکارمان گەیشتێ، کە مۆتەکەی کەمیی مووچە و حەقدەست و دواکەوتن 
جیا  بــوو.  کرێکارانەوە  ژیانی  بەسەر  هــەروا  مووچەیە  کەمە  ئەو  هەر  پێنەدانی  و 
سبەینێی  کە  نەنووستبێ  تــرســەوە  بــەو  شــەوانــە  نــەبــووە  کرێکارێک  هیچ  لــەوەی 
دوایی کارەکەی لە دەست نەدا و بێکار و ڕووزەردی بنەماڵەکەی نەبێ! مەسەلەی 
ئەمنیەتییەکانی  ستانداردە  نەبوونی  و  کرێکاران  بیمەنەکرانی  و  سپی  گرێبەستی 
شوێنی کارکردنیش لەجێی خۆی کە دەردی سەرباری هەموو دەردێکی کرێکارانە. 
 851 کــراوە  بەمیدیایی  و  زانــدراوە  پێ  ئەوەندەی  ڕابـــردوودا  ساڵی  لە  نموونە  بۆ 
کرێکار لە سۆنگەی نەبوونی النیکەمی ستانداردەکانی پاراستنەوە گیانیان لە دەست 
لە  سپی  گرێبەستی  بــەاڵی  ــوون.  ب نقوستان  و  بریندار  کرێکاریش   1465 و  داوە 
تەنیا  کە  وایکردووە  یش  دەســەاڵت_  مافیای  و  _دەوڵــەت  خاوەنکار  بەرژەوەندیی 
هەبێ.  کۆمەاڵیەتییان  دابینبوونی  و  کار  بیمەی  کرێکاران  لە  کەم  زۆر  دەرسەدێکی 
نەبوون و  بێدەنگ  بەاڵم کرێکاران  بەشمەینەتییانەدا،  بێمافی و  ئەو هەموو  لەگەڵ 
دەستەوەستانیش نەماونەتەوە. ئەوەندەی ئامارەکان ئاماژەی پێدەدەن لە ساڵی ڕابردوودا 
بەڕێوە  ئێراندا  ئاستی  لە  کرێکاری  ناڕەزایەتیدەربڕینی  کۆبوونەوەی   498 النیکەم 
چووە و، 339 کۆبوونەوەی پیشەییش بۆ بەدواداچوونی مافە مەدەنی و سینفییەکانی 
کرێکاران گیراوە کە هەموویان یان بە وادە و بەڵێن کۆتاییان پێ هێندراوە، یان بە 
زەبری چەک و زۆر سەرکوت کراون. هەروەها لە ساڵی ڕابردوودا النیکەم 186 چاالکی 
کرێکاری و 5٢6 چاالکی سینفی و پیشەیی لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە گیراون و 
زۆر لەوان دوای ئەشکەنجەدانی زۆر سزای زیندانیی درێژخایەنیان بەسەردا سەپاوە.
هۆکاری سەرەکیی بێمافی و بێئەنوایی کرێکاران بەدەر لە نێوەرۆکی دژەکرێکاریی 
دەسەاڵتی زاڵ و، سیاسەتی ئابووریی الیەنگری بەرژەوەندیی خاوەنکار و، پڕۆژەی 
خسووسی  ئەم  سەقەتتری  جێبەجێکردنی  و  تایبەت  کەرتی  بە  ــڕەودان  ب سەقەتی 
کردنە لەالیەن مافیای دەسەاڵت؛ بەردەوامیی ڕێگرییەکانی دەوڵەتە لە دروستبوونی 
سەندیکا و ڕێکخراوە کرێکارییەکان. دوای چوار دەیە لە دەسەاڵتی کۆماری ئیسامی 
ئێستاشی لەگەڵ بێ کرێکاران لە ئێران خاوەنی ڕێکخراوەی خۆیان نین. ئەنجومەنی 
دەوڵــەت خۆی دروستی  کە  کار« دوو رێکخراون  ئیسامیی  سینفی« و »شــوڕای 
کردوون و هەر ئەوانەش بەڕەسمی دەناسێ. لە بەرامبەریشدا هیچ کرێکارێکیش ئەم 
ڕێکخراوانە بە ئی خۆی نازانێ؛ چونکی نەک هیچ کام لەوان پێوشوێنی مافی کرێکار 
ناکەون و بەرژەوەندیی توێژی کرێکاریان بۆ گرینگ نییە، بگرە هەر بۆخۆیان لە جێدا 
کۆسپن لەبەردەم دروستبوونی ڕێکخراوە و دامەزراوەی سەربەخۆی کرێکاراندا و؛ 
ئەم کۆمەڵگەیەدا فەڕز کردوە.  قۆڵێکی دەسەاڵت و حاکمییەت خۆیان بەسەر  وەک 
ئەگینا چۆن دەبێ مل بۆ دیاریکردنی مووچەی مانگانەی یەک میلیون و ٢00 هەزار 
حاڵەتی  گەشبینانەترین  لە  هەژاری  هێڵی  کاتێکدا  لە  ڕابکێشن،  کرێکاران  بۆ  تمەنی 
وایکردوە  بارودۆخەش  ئەو  نییە!  تمەن  هــەزار   700 و  میلیون   ٢ لە  کەمتر  خۆیدا 
دەست  لە  کڕینەکانیان  توانای  70ی  سەتا  کرێکاران  ڕەسمییەکان  ئامارە  بەپێی  کە 
بدەن و هەموو مووچەی مانگانەی کرێکارێک بەشی بەڕێچوونی حەوتوویەکیان نەکا.
دیـــاردەی کــاری مــنــدااڵن، هــەاڵواردنــی ژنــان لە دامــەزرانــدن و بێبەشکردنیان لە 
حاڵەتی  دەیــان  و  پیاوان  لەگەڵ  یەک  وەک  کــاری  بۆ  یەک  وەک  مووچەی  پێدانی 
دیکەی  الیەنەکانی  کــرێــکــاری  کۆمەڵگەی  ــی  ــدی ــەرژەوەن ب و  مــاف  بــە  دژ  دیــکــەی 
پێدەدرێ. پەرەیان  دەســەاڵتــەوە  ناوەندەکانی  لەالیەن  کە  بــارودخــەن  و  باس  ئەو 
و خەسارەکانی  زیان  و  زیاتر  مەینەتییەکە  جیاوازتر،  بارودۆخەکە  کوردستان  لە 
بۆ کۆمەڵگە پترن. کوردستان لە چوار دەیەی ڕابردووی تەمەنی کۆماری ئیسامیدا 
سۆنگەی  لە  و  نــاوەنــدەی  دەسەاڵتی  لەالیەن  نەزانین  بەخۆیی  سیاسەتی  بەهۆی 
ئەوەش  دواخــراوە،  پیشەسازی  و  لە ڕەوتی گەشە  بەردوام  ئەمنیەتییەوە  ڕوانگەی 
وایکردوە کە بۆ نموونە پارێزگای کرماشان لە ڕووی بێکارییەوە یەکەم پارێزگا بێ لە 
ئاستی ئێراندا. لە پارێزگاکانی ئیام و ورمێ و سنەش ئەگەر نرخی بێکاری زیاتر لە 
سەتا 50 نەبێ کەمتر نییە، وە ئەمە نەک ئیدیعایەکی ڕووت؛ بەڵکوو قسە و ڕەخنەی 
کوردستان. لە  حوکمەت  دیکەی  کاربەدەستانی  و  مەجلیس  لە  کــوردە  نوێنەرانی 
ئەم بارودۆخە لە کوردستان بە درێژایی سااڵنی رابردوودا بۆتە هۆی دروستبوونی 
زۆر جۆر کار و پیشەی ساختە و »کاذب« کە »کۆڵبەری« یەک لەوانە. کۆڵبەری 
کە بەرهەمی پەراوێزخستن، پەرەنەسەندن و پاشکۆبینینی کوردستانە و ئێستا زۆر 
کۆمەڵگەی  دەستی  لەسەر  زۆری  تێچووی  ــەن،  دەب بۆ  پەنای  »کــار«  وەک  کەس 
نەبوونی  بەهۆی  ئێران 851 کرێکار  لە  ڕابــردوودا  لە ساڵی  ئەگەر  دانــاوە.  کوردی 
کۆڵبەر   ٢4٢ کــوردســتــان  لــە  داوە،  دەســت  لــە  گیانیان  خۆپاراستن  ســتــانــداردی 
بریندار  و  وکــوژران  دەستڕێژ  بەر  دراونەتە  ئانقەست  بە  نانێکدا  پــارووە  پێناو  لە 
بوون  سنووری  ئێران  دیکەی  بەشەکانی  لە  کە  حاڵێکدایە  لە  کارەساتە  ئەو  بوون. 
پوانێکی گرینگە و کردنەوەی بازاڕە سنوورییەکان دەرفەتی کار و بووژانەوەی بۆ 
بوونی  لە سنووری  کوردستان  خەڵکی  پشکی  بەاڵم  کــردوە،  دروست  ناوچانە  ئەو 
و  کرێکار  کە  ئەوەیە  بابەتەکە  دیی  ڕووکارێکی  خوێنە.  و  بــاڕووت  بۆنی  ناوچەی 
بە  ناڕەزایەتییەک  چەشنە  هەر  ئەگەری  لە  کوردستان  لە  کورد  کرێکاریی  چاالکی 
پەروەندەی  حه قده ستی  مووچه  و  چۆنیی  و  چەندی  ما ف  و  و  ژیــان   بــارودۆخــی 
قـــورس دەبــێــتــەوە.  ــەرەوڕووی ســـزای  ــ بـ ــرێ و  ــت دەکـ ــەدژی دروسـ لـ ئەمنیەتیی 
ــێـــران  ــاری ئــیــســامــیــی ئـ ــ ــۆمـ ــ پـــوخـــتـــەی مـــەبـــەســـت ئــــــەوە کــــە ئــــەگــــەر کـ
ــە پتر  ــان ــەوەی لـــەو دۆزخــســت ــ دۆزەخـــێـــکـــی بـــۆ خــەڵــکــی ئـــێـــران خــوڵــقــانــدوە، ئـ
ــە نــێــو ئــەوانــیــشــدا پــتــر کــرێــکــاری کـــورد. ــژی کــرێــکــارە و ل ــوێ هـــەڵـــدەپـــڕووزێ ت

به ر له  مااڵوایی

کرێکاری بێکار لە 

دۆزەخستانی ئێرانی ئێستادا 

چوو. بەڕێوە  کوردستان  باشووری  هەرێمی  پایتەختی 
و  کوردی  زمانی  ئاکادیمیای  الیەن  لە  کە  کۆڕەدا  لەم 
سەرۆک  وەزیرانی  بارزانی،  نێچیروان  سەرپەرستیی  بە 
بەڕێوەچوو،  عەبدوڵاڵ  سەعد  تاالری  لە  کوردستان  هەرێمی 
کەسایەتییە  و  هونەرمەندان  نووسەران،  لە  کەس  سەدان 
لە  کرد.  تێدا  بەشدارییان  کوردستان  سیاسییەکانی 
و  سەرۆک  و  کوردستان  وەزیرانی  سەرۆک  رێوڕەسمەکەدا 
کەلیموڵاڵ  کەسایەتیی  سەر  لە  قسەیان  ئاکادیمیا  بەرپرسانی 
بۆ  ناوبراو  تێکۆشانی  و  هەوڵ  لە  رێزیان  و  کرد  تەوەحودی 
گرت. خوراسان  کوردەکانی  مێژووی  زیندووهێشتنەوەی 
خاوەنی  کانیماڵ  بە  ناسراو  تەوەحودی  کەلیموڵاڵ 
کە  ئەدەبییە  و  مێژوویی  بەنرخی  بەرهەمی  چەندین 
خۆراسانە. کوردانی  مێژوویی  کۆچی  ناسراوترینیان 
شەڕی  دوای  لە  خوراسان  نیشتەجێی  کوردەکانی 
ناوچە  بۆ  زۆر  بە  قۆناغدا  چەندین  لە  بەوالوە  چاڵدران 
پێی  بە  کە  دوورخرانەوە  ئێران  ڕۆژهەاڵتی  سنوورییەکانی 
زیاترە. کەس  میلیۆن  دوو  لە  حەشیمەتیان  ئێستا  ئامارەکان 

بەشداریی هەیئەتێکی حیزب لە ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە »کانیماڵ«

تووڕەیی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی نەغەدە لە کۆڕیادی مامۆستا هێمن

زانکۆی سلێمانی دوکتوڕای شانازیی بە مەزهەر خالقی بەخشی

دوو بەرهەمی شێعریی هەاڵڵە سۆهرابی چاپ و باڵو بۆوە

موکریانی  هێمن  مامۆستا  کۆڕیادی  بەڕێوەچوونی 
ئەو  دوایی  کۆچی   ساڵەی   33 لە  کە  نەغەدە  شاری  لە 
تووڕەیی  بەڕێوەچوو،  کورددا  گەورەیەی  شاعیرە 
کەوتەوە. لێ  کوردی  دژە  کەسانی  نیگەرانی  و 
کۆڕیادی  خاکەلێوە  ٢9ی  پێنج شەممە،  ڕۆژی  ئەوەی  دوای 
رێزلێنان له »مامۆستا هێمن« له الیەن ئەنجوومەنی ئەدەبیی 
لە نووسەران  بەشداریی ژمارەیەک  بە  نەغەده و  »باران«ی 
کەسانی  بەڕێوەچوو،  بۆکان  و  نەغەدە  شاری  ئەدیبانی  و 
و  بناژۆخوازان  پاڵنەری  بە  ورمێ  پارێزگای  لە  کورد  غەیرە 
الیەنە ئەمنیەتییە پێوەندیدارەکان بە دەسەاڵتەوە، بە نووسینی 
پارێزگا،  سیاسیی  بەرپرسانی  بۆ  سەرئاوەڵە  نامەیەکی 
مامۆستا  کۆڕیادی  بەڕێوەچوونی  بە  ڕێگەدان  لە  ڕەخنەیان 
لە قەڵەم داوە. هێمن گرتووە و ئەو ڕێوڕەسمەیان بە پیان! 
کرد  دەستیان  ئەمنییەکان  ناوەندە  هاندانی  بە  کەسانە  ئەو 
بە هێرش کردن بۆ سەر مامۆستا هێمن و حیزبی دێموکرات 
بە  بانگەشە  بە  کۆبوونەوەیان  و  کۆڕ  وەها  بەڕێوەچوونی  و 
پارێزگای  لە  نەتەوایەتی  هەستی  ورووژاندنی  و  نیزام  دژی 
پارێزگای  توندئاژۆی  کەسانی  نامەی  لە  کرد.  باس  ورمێ 
کەسێک  یادی  نەغەدە  شاری  لە  نابێ  کە  هاتووە،  ورمێدا 
بووە.  دێموکرات  حیزبی  ڕێبەری  ئەندامی  کە  بکرێتەوە 

لە  سلێمانی،  زانکۆی  بانەمەڕ،  1٢ی  پێنجشەممە،  ڕۆژی 
بە مەزهەر خالقی،  تایبەتدا دوکتورای فەخریی  ڕێوڕەسمێکی 
بەخشی. کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ناوداری  هونەرمەندی 
ساڵ  دەیان  بەبۆنەی  کە  ڕایگەیاند  سلێمانی  زانکۆی 
زیندووکردنەوە  کورد،  نەتەوەی  هونەری  بە  خزمەتکردن 
هەروەها  و،  کوردی  ڕەسەنی  هونەری  پاراستنی  و 

هەاڵڵە سۆهرابی، شاعیر، نووسەر و چاالکی مافی ژنان دوو بەرهەمی 
شێعریی خۆی بە چاپ گەیاند. »من ئێستا دۆزەخە« و »پیاڵەیەک ئۆقیانوس نیم 
بمڕێژی«، ناونیشانی ئەم دوو بەرهەمە شێعرییەی خاتوو هەاڵڵە سۆهرابین 
کە لە الیەن دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی »گوتار«ەوە لە چاپ دراون. 
هەاڵڵە سوهرابی لە دایکبووی ساڵی 1355ی هەتاوی لە شاری بۆکانە 
و لە ساڵی 70ی هەتاوی و لە تەمەنی 15 ساڵیدا، یەکەم شێعری خۆی 
هۆنیوەتەوە. لە ساڵی 1376ی هەتاوییەوە چاالکییەکانی خۆی لە ئەنجومەنی 
ئەدەبیی بۆکاندا دەست پێکرد و یەکەم دەقە شێعرییەکانی لە باڵوکراوەی 
دەردەچوو. بۆکان  شاری  لە  خۆی  کاتی  کە  کردەوە  باڵو  »رصد«دا 

عەلی  بداغی

لە  هەڕەشە  تووندی  بە  نامەیە  ئەو  درێژەی  لە  هەروەها 
کراوە  نەغەدە  لە  کورد  فەرهەنگیی  و  مەدەنی  چاالکانی 
بدرێن. سزا  کە  کردوە  ئەمنییەکان  ناوەندە  لە  داوایان  و 

کە  کوردییەکانە  کەلەپوورە  ئارشیڤی  و  کۆکردنەوە 
خالقی. مەزهەر  مامۆستا  دەداتە  فەخری  دوکتورای 
ڕێوڕەسمەدا  لەو  قسەکانی  لە  خالقی  مەزهەر  مامۆستا 
خەاڵتە  ئەو  وەرگرتنی  بە  دڵخۆشم  »زۆر  گوتی: 
و  زانستییە  بڕوانامەیەکی  خەاڵتە  ئەم  پڕبایەخە، 
بۆیە  من،  تێکۆشانی  و  هەوڵ  لە  نەتەوەیەکە  ڕێزلێنانی 
کە  هونەرمەندانەی  ئەو  لەگەڵ  دەکەم  هاوبەشی  منیش 
داوە«. هەوڵیان  کوردی  هونەری  بە  خزمەتکردن  بۆ 
1317ی  ساڵی  خەرمانانی  لە  خالقی،  مەزهەر  هونەرمەند 
هەتاوی، لە شاری سنە لە دایک بووە. سەرەتا لە الی »ڕۆستەم 
مۆقەدەس« فێری مەقام بووە و، پاشان لە الی هونەرمەند 
»حەسەن کامکار« درێژەی بە فێربوونی زانستی گۆرانی و 
مەقامگوتن داوە. دواتر لە ساڵی 1355ی هەتاوی، لە ڕادیۆ 
کوردیی شاری کرماشان کارە هۆنەرییەکانی دەست پێدەکا.
بەرپرسی  سلێمانی  لە  ئێستا  خالقی  مەزهەر  هونەرمەند 
لە  زیاتر  ئێستا  تا  کە  کورد«ە  کەلەپووری  »ئەنستیتۆی 
٢3 هەزار مێلۆدیی کۆ کردۆتەوە و زیاتر لە 300 کتێبی بە 
زمانەکانی کوردی، عەرەبی و ئینگلیسی چاپ و باڵو کردۆتەوە.

هەتاوی  98ی  بانەمەڕی  ٢ی  دووشەممە  ڕۆژی 
سەرپەرستیی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتێکی 
ڕێوڕەسمی  لە  بەشداریی  حەسەنزادە  عەبدوڵاڵ  مامۆستا 
کورد  ناوبانگی  بە  مێژوونووسی  و  نووسەر  لە  ڕێزلێنان 
هەولێر،  لە  کە  کرد  )کانیماڵ(  تەوەحودی  کەلیموڵاڵ 


	K.1,12 749
	K.2,11 749
	K.1,12 749

