
w w w . k u r d i s t a n u k u r d . c o m
یەکشەممە 3٠ی  سەرماوەزی  1399  _ ٢٠ی  دێسامرب  ٢٠٢٠

دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 788

پێشمەرگەپارێزەریبەهائینسانیومەدەنییەکانیجیهانداگرە
خالیدعەزیزی:

خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان ڕایگەیاند ئااڵ و پێشمەرگە 
ئێمەن.  بەبایەخی  و  گرینگ  هــەرە  شۆناسی  دوو  و  هێما  دوو 
پێشمەرگە بە بەرگریی لە کوردستان و بە گیانبازیی خۆی ئااڵی 
کوردستانی شکاوە ڕاگرتووە و ئااڵش بە شکاوەیی خۆیی هەست 
ئەو  هەر  ڕاگرتووە.  زیندوو  هەمیشە  نەتەوەی کوردی  و سۆزی 
هەست و سۆز و باوەڕە و ئەو پێناسەیە، لە ماوەی حەفتاوپێنج 
بە سەر حیزبی  بەو هەموو هەوراز و نشێوانەی  ڕابردوو  ساڵی 
دێموکراتی کوردستان دا هاتووە، هۆی بەرگەگرتنی حیزب بووە لە 

هەمبەر هەموو ئەو کارەساتانەدا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو بۆنەیەدا ڕایگەیاند ئەوەی کە پێشمەرگە لە ئێران و لە کوردستانی ئێران 
دژی کۆماری ئیسالمی سیمبولی ئازادی، دێموکراسی و ماف پارێزییە، ئەوە دەگەڕێتەوە سەر سیاسەتە دروستەکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان کە لە پێشەواوە تا دەگاتە دوکتور قاسملوو و دوکتور شەڕەفکەندی و ڕێبەرانی زیندوو بناخەکەیان دا

ناوە.                                      )دەقی قسەکانی کاک خالید لە الپەڕە 2دا بخوێننەوە( 

سەرکۆماری ئێران لە کۆبوونەوەی ڕۆژی شەممە، ٢٩ی سەرماوەزی لەگەڵ ستادی 
نیشتمانیی بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنادا داوای لە خەڵک کرد لە کۆبوونەوە و جێژن 
گرتن بەبۆنەی شەوی یەلدا خۆ ببوێرن. هاوکات گوتی ڕێوڕەسمەکانی شین گێڕیی 
ئەو  دەچێ.  بەڕێوە  عەلی  ئیمامی  خیزانی  فاتیمە،  حەزرەتی  دوایی  کۆچی  بەبۆنەی 
قسانەی ڕوحانی لە حاڵێک دایە کە هەر لەجێ دا گرانیی نرخی خۆراک و شەوچەلە لە 
ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا وای کردووە کۆبوونەوەی چەند کەسیی خێزانییش بۆ 
بنەماڵەکان دەست نەدا. ڕۆژنامەی »شەهروەند« بە حسێب کردنی خەرجی هەندێک 
لە پێداویستییەکانی سفرەی شەوی یەڵدای خەڵکی ئێران لێکی داوەتەوە کە تێچووی 

ئەم سفرە بچووکە لە چاو ساڵی رابردوو چوار هیندە زیادی کردوە.
سەرکۆماری ئێران لەو کۆبوونەوەیەدا درۆیەکی ئابڕووبەرانەی کرد و گوتی 

دەوڵەت بە بڕیاری خۆڕایی کردنی ئاو و بەڕق دوژمنانی! ئێرانی تووڕە کردووە، 
ئەوە لە حاڵێک دایە کە نەک هەر ئەو ئیدیعایە فڕی بەسەر ڕاستییەوە نییە، بگرە بەپێی 
بڕیاری کۆبوونەوەیەکی دەوڵەت نرخی ئاو و بەڕق لە ساڵی ١٣٩٨ـەوە سەتا ٧ زیادی 
کردوە. هەروەها لە جۆزەردانی ئەمساڵەوە بە بڕیاری دەوڵەت لە ساڵدا سەتا ١٦ بە 

فیشی ئاو و بەڕقی مااڵن زیاد کراوە.

ڕوحانی:کۆبوونەوەقەدەغەیە
جیالەشینگێڕییئایینینەبێ

دووزیندانییسیاسییکوردزیاترلە
٢٠ساڵەمەرەخەسییاننەدراوەتێ

دوو زیندانیی سیاسیی کورد لە زیندانی ناوەندیی ورمێ دا پتر لە دوو ساڵە 
مەرەخەسییان نەدراوەتێ.

کە  دێموکرات  حیزبی  ئەندامی  دوو  فەقێ پوور،  عومەر  و  فەرەیدوونی  خالید 
خەرمانانی ساڵی ١٣٧٩ لە شاری پیرانشار دەسبەسەر کران، دوای زیاتر لە ٢٠ 

ساڵ زیندان ئیستاش لە مافی چوونە مەرەخەسی بێبەشن.
ئەم دوو زیندانییە سیاسییە سەرەتا سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپا و دواتر 
سیاسییە  بەندییە  دوو  ئەم  کرایەوە.  کەم  تاهەتایی  زیندانی  بۆ  حوکمەکەیان 
کوردە ساڵی ١٣٨٦ بەڕێی زیندانی ڕەجایی شاری کەرەج کران و دوای ١٠ ساڵ بۆ 

بەندیخانەی ناوەندیی ورمێ ڕاگوێزران.
عومەر فەقێ پوور، لە زیندان دا بەهۆی بێبەشی لە ئیمکاناتی پزیشکی چاوی 
چەپی لەدەست داوە. کچی ناوبراو کە لە کاتی گیرانی باوکی دا تەمەنی ٣ ساڵ 

بووە، لە هەموو ئەو سااڵنەدا لە دیتن و چاوپێکەوتنی باوکی بێبەش بووە.
زیندانی ناوەندیی ورمێ بەشێکی زۆر لە بەندییە سیاسییە کوردییەکانی تێدا 
جێ کراوەتەوە و بەپێی زانیارییەکان حەشیمەتی بەندکراوان لەو بەندیخانە چوار 

هیندەی ستانداردە باوەکانە.

پێشمەرگەیژنو

مافویستیوشوناسخوازی

ئهوچوارپهردهیهی

دنیایانجوانتركرد

مافیمرۆڤلەژێرپۆستاڵی

ڕەشیکۆماریئیسالمییدا

گڕیسەرماوەزو

ئااڵیشەکاوە

ئەلفوبێی

ئابوورییەکیسەقامگیر

خالیدعەزیزی:پێشمەرگەناوێکیئاشنابۆهەمووانوهاوپەیمانێکیبەپڕستیژودڵنیایە
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کۆماریئیسالمیو
تراویلکەیبایدەن

سەرکۆماری  ڕوحانی،  حەسەن 
ـــەم  ــــەوەی ئ ــــوون ــە کــــۆب ــ ــران ل ــ ــێ ــ ئ
ـــەت دا  دەوڵ هەیئەتی  ــەی  حــەوتــووی
ــدەی دنیا  ــن ــی ه کــە  ـــەیـــشـــاردەوە  ن
تڕامپ  ڕۆیشتنی  ــە  ب ــاســمــان  ئ و 
لەدڵ گەڕانە  خۆشی  ئەم  دڵخۆشن. 
ــە، چونکی  ــی ــی ــم ســروشــت ــژی ڕێ ــۆ  ب
ماوەی  لە  گورچکبڕەی  ــرە  زەب ئەو 
دەست  لە  ــردوودا  ــ ڕاب ساڵی  ــوار  چ
سیاسەتەکانی تڕامپ خواردوویانە 
مەگەر هەر بە نەمانی ئەو بیانەوێ 
بە  ــڕامــپ  ت بسپێرن.  ــژووی  ــێ م ــە  ب
سیاسەتی ئەوپەڕی زەخت و سزا 
قورسەکانی ئابووریی ئێرانی تێک 
ئەفسانەیی  ــگــاوەری  جــەن تەپاند، 
)قاسم  ڕێژیم  دەرەکیی  سیاسەتی 
سولەیمانی(ـی کوشت، بە گۆڕینی 
ڕێژیمی  ــە  ــاوچ ن ــی  ــان ــشــەک هــاوکــێ
ئیسڕائیل دا  ــەر  ــب ــەرام ب ــە  ل ئێرانی 
داماو و زەبوون کرد، میلیشیاکانی 
ــی  ـ ــان ـ ـــە واڵت ـــی ل ـــران ــێ ـ ـــە ئ ســــەر ب
کرد،  الواز  و  پەڕپووت  دراوسێی دا 
ئایا  ئەوانەدا  هەموو  لەگەڵ  بــەاڵم 
کۆتایی  مانای  بە  ــدەن  ــای ب هاتنی 
بۆ  ــــێ  دەب ــە  ــت ــەخ س وەرزە  ــەو  ــ ئ
کۆماری ئیسالمی؟ ئایا بارودۆخی 
ئاسوودەییان  ــەو  ئ واڵت  نێوخۆی 
دەداتێ کە بەمجۆرە بکەونە شایی 

و لۆغانەوە؟
ــی  ــاب ــەی جــەن ــان ــی ــخــۆشــی ــەم دڵ ـ ئ
ڕوحانی لە حاڵێک دایە کە قورسایی 
لەسەر  ــەک  ن ئابوورییەکان  ســزا 
بەڵکوو  ــەبــوون،  ن ســـووک  ــران  ــێ ئ
ــوێ  ــزای ن ــ ــی س ــدن ــان ــەپ ــــی س ڕەوت
بەدژی ڕێژیم هەروا درێژەی هەیە. 
فاکتەرەکانی دیکەی پێوەندیدار بە 

ئەگەری ... 

3689 4

  سەروتار



2
ژمارە 788

30ی  سەرماوەزی  1399  _  20ی  دێسامربی 2020

 درێژەی سەروتار

... گەڕانەوە بۆ بەرجامیش بە قازانجی ئێران نین.
ڕەخنەی  بەرجام  لە  ڕێژیم  هاوبەشی  ئورووپایی  واڵتانی  لەالیەک 
زۆر توندیان سەبارەت بە پێشێل کاری و الدانەکانی کۆماری ئیسالمیی 
ئەتومییش  وزەی  نێونەتەوەیی  ئاژانسی  دیکەشەوە  لەالیەکی  هەیە، 
ڕایگەیاندوە ئێران ئەوەندەی لە بەرجام ال داوە کە ئیدی گەڕانەوە بۆی 
سەخت و ئەستەمە. ئاژانس پێی وایە خاڵی دەسپێک ئیدی مانای نییە 
بکرێ-  –ئەگەریش  بایدەن دا  جۆ  دەوڵەتی  لە  بەرجام  ژیاندنەوەی  و 
پێویستیی بە ڕێککەوتنێکی نوێ لەبارەی چۆنیەتیی گەڕاندنەوەی ئێران 
لە الدان و پێمل کردنی بە مەرجی نوێیە. بە تایبەت کە پرسی بەرنامە 
مووشەکییەکانی کۆماری ئیسالمی و دەستوەردانەکانی لە ناوچەش کە 
خامنەیی دەڵێ بە هیچ جۆرێک ئامادە نین لەسەریان بکەونە دانوستانەوە، 
یەکێکی دی لەو بابەتانەیە کاربەدەستانی ئورووپا و واڵتانی ناوچە پێی 
لە  سەرووتر  ڕێککەوتنێکی  بە  حەوجێ  وایە  پێیان  و  بوون  هەستیار 
بەرجامە بۆوەی ئەم بەشەش لە نیگەرانییەکان بڕەوێتەوە. کۆبوونەوەی 
-کە  یەکگرتووەکانیش  نەتەوە  ئەمنیەتی  شــوڕای  دیکەی  ڕۆژی  دوو 
ڕۆژی سێ شەممە، ٢ی بەفرانبار بۆ تاوتوێی ڕاپۆرتی ئانتۆنیۆ گوترێش 
تەواوی  بە  ئێرانی  دەبیتەوە-  ئێران کۆ  ئەتومییەکانی  لەسەر چاالکییە 

تەنگەتاو کردووە.
لە  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریستییەکانی  هەوڵە  پرسی  بەوالتر  لەوە 
بەتایبەت دوای ڕفاندن  بارمتەگیرییەکانی ڕێژیم  ئورووپا و ڕفاندن و 
و ئێعدامی بەپەلەی ڕوحوڵال زەم جارێکی دیکەش سەرنجەکانی لەسەر 
ئەم  نــەحــاواوەبــوونــی  و  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕاستەقینەی  جــەوهــەری 
ڕێژیمە لەگەڵ پڕەنسیپە جیهان داگرەکان کۆ کردەوە. کۆماری ئیسالمی 
پێشتریش بە ئێعدام کردنی نەوید ئەفکاری سەرەڕای داوا و گوشاری 
هێشتنەوەی  لەپێناو  سەلماندبووی  حوکمە  ئەم  ڕاگرتنی  بۆ  واڵتــان 
دەسەاڵتی زەبروزەنگی خۆی پێملی هیچ یاسا و پڕەنسیپێکی نێودەوڵەتی 

نەبووە و ناشبێ.
لەوان مافی مرۆڤیش دا بەرگژەکان دژی  لە بەستێنەکانی دیکە  یەک 
کۆماری ئیسالمی بەردەوامن. وەک لە ماوەی دوو ڕۆژدا )٢٦ و ٢٧ی 
سەرماوەز( هەم کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان و هەم پاڕلمانی 
ئورووپا کۆماری ئیسالمیی ئێران یان سەبارەت بە پێشێل کردنی مافی 
مرۆڤ لەو واڵتە بە توندی مەحکووم کرد. پاش ئەوەش کە ڕاوێژکاری 
ئەمنیەتی میللیی هەڵبژێردراوی جۆ بایدەن کاردانەوەی توندی بەنیسبەت 
ئێعدامی ڕوحوڵاڵ زەم هەبوو، الی زۆر لە کارناسانی سیاسی ئەم ڕایە 
دروست بوو کە بە ئەگەری زۆر پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران یەک لە 

فاکتەرەکانی پێوەندیدار بە گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ بەرجام دەبێ.
لەگەڵ  ــی ڕۆژ  ــی، هــەاڵواســان ــران گ بــێــکــاری،  ئـــابـــووری،  قــەیــرانــی 
دەستەوەستانیی  و  ناکارامەیی  و  گەندەڵی  سایە  لە  زیاتریش  ڕۆژ 
ئابووری  کارناسانی سەربەخۆی  لەجێی خۆیەتی.  حکوومەت دا هەروا 
دەڵێن هیڵی هەژاری لە ئێران ئێستا ١٠ میلیۆن تمەنە و لە کۆمەڵگەی 
ئێران دا کە بەپێی داهاتیان بەسەر دە »دەهەک«دا دابەش دەبن، حەوت 
بە  ناڕەزایەتییەکان  هەژارییەوە.  هێڵی  ژێر  کەوتوونەتە  »دەهەک«یان 
دۆخی کارەساتباری ئابوورییش کە لە سۆنگەی کۆرۆناوە لەکزیی داوە، 

وەک عەمباری باڕووت چاوەڕوانی پریشکەیەکە.
لەو بارودۆخەدا چاوی هیوای ڕێژیمی ئێران لە گواستنەوەی هەرچی 
زووتری دەسەاڵتە لە کۆشکی سپی. ئەم خۆش خەیاڵییەی ڕێژیم زیاتر 
لە هەموو شتێک بە الیحەی بودجەی ساڵی داهاتووەوە دیارە، کاتێک 
واڵت،  تێک تەپیوی  ئابووریی  و  گەمارۆکان  بەردەوامیی  ســـەرەڕای 
بۆشکە  هــەزار   ٥٠٠ و  میلیۆن   ٢ بە  نیزیک  ــە  ڕۆژان کــردوە  پێشبینیی 
نەوت هەناردە بکا و داهاتەکەی دوو هیندە زیاد بکا. دەوڵەتی ڕوحانی 
بۆ ئەم ساڵ هەناردەی یەک میلیۆن بۆشکە نەوت ئەویش بە نرخی ٥٠ 
دۆالری بەربێژی کردبوو، بەاڵم بەپێی ئاماری توێژینەوەکانی مەجلیس 
هەناردەی نەوت قەت لە ٣٠٠ هەزار بۆشکە، ئەویش بە نرخی کەمتر لە ٤٠ 
دۆالر تێ نەپەڕی. هەروەها لە ٨ مانگی سەرەتای ئەمساڵ دا تەنیا سەتا 
١٨ی ئامانجەکانی بودجە وەدی هاتوون. بەو پێیە ئەگەر لەگەڵ هاتنە 
سەر کاری جۆ بایدەنیش هەر هەموو سزا ئابوورییەکان لەسەر ئێران 
هەڵگیرێن هێشتا ئەم واڵتە ناتوانێ ئەو بڕە نەوتە دیاریکراوە بفرۆشێ 
توێژینەوەکانی  ناوەندی  ئێستاوە  لە  بۆیە  هەبێ،  داهاتەی  ئەوەندە  و 
مەجلیس پێشبینیی ئەوەی کردوە کە کورتی هێنانی بودجەی ئێران بۆ 

ساڵی داهاتوو النیکەم ٣٢٠ تریلیۆن تمەن دەبێ.
ئێران  بە ڕووی  ئەم دۆخە و کرانەوەی سیاسی  بێ گومان گۆڕینی 
لە  ئیسالمی  کۆماری  وازهێنانی  بە  پێویستیی  نێودەوڵەتی دا  ئاستی  لە 
ئابوورییەکانیش  سزا  ئەزموونی  هەیە.  شەڕانخێوییەکانی  سیاسەتە 
وەاڵمدەر  نەکرێ،  لێ  قورسی  زەختی  ڕێژیمە  ئەم  هەتا  دەری خست 
نابێ و کشانەوەی بۆ نییە. ئێستاش کە لەو هەلومەرجەدا و لە نێوخۆی 
حاکمییەت  دا باس لە وتووێژ و دانوستان دەکرێ، هۆکارەکەی هەر ئەم 
بنەڕەتی  ئاکامی  وەرگرتنی  بۆ  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  و  گوشارانەیە 
تەنیا  ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  بــێ.  بـــەردەوام  لەسەریان  پێویستە 
کۆمەڵگەی  جۆراوجۆرییەکانی  هەموو  هاوبەشی  ئیرادەی  و  لێبڕاوی 
ئێران و پشتیوانیی واڵتانی خاوەن هێز و کۆمەڵگەی جیهانی لە خەڵکی 
ئێران دەتوانێ بەچۆکی دابێنێ. وەک چۆن چوار دەیە لەوە پێش و لە 
کۆبوونەوەی »گوادلوپ«دا کە بە بەشداریی ڕێبەرانی واڵتانی ڕۆژاوا 
بەڕێوە چوو، و هاوڕایی ڕێبەرانی ئەمریکا، ئەڵمان، فەڕانسە و بریتانیا 
بۆ چۆڵ کردنی پشتی ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەوی لەسەر چارەنووسی 
نێوەدا  لەو  دانا. بۆیە ئەوەی  بنەڕەتیی  ئێران شوێنی  ناڕەزایەتییەکانی 
کە  ئێرانن  خەڵکی  دیسانەکەش  نەخوێندرێتەوە،  و  بکرێ  لەبیر  نابێ 

داینەمۆی سەرەکیی هەر گۆڕانکارییەک لەم واڵتەن. 
شکی تێدا نییە ئەگەر واڵتانی خاوەن بڕیار لە تەنیشت بەرژەوەندییە 
مافی  پرسی  لە  چاوێکیان  سیلەی  خۆیان  ئابوورییەکانی  و  سیاسی 
واڵتە  ئەم  خەڵکی  مرۆییەکانی  و  ڕەوا  داخوازییە  و  ئێران  لە  مرۆڤ 
بێت، هەم زاڵبوون بەسەر کۆماری ئیسالمیدا ئاسانە و هەم ناوچە و 

جیهانیش لەکۆڵ تەوەری شەڕەنگێزی و قەیران خوڵقێنی دەبێتەوە. 

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
حیزبی  پێشمەرگەکانی  و  کادر  و  ئەندامان 

دێموکراتی کوردستان!
هاوڕێیانی خۆشەویست!

بە بۆنەی هاتنەوەی ٢٦ی سەرماوەز، ڕۆژی ئااڵ 
لە  پێرۆزبایی  کوردستان،  پێشمەرگەی  ڕۆژی  و 
هەموو ئێوە، پێشمەرگە تێکۆشەر و قارەمانەکانی 
کوردستان دەکەم. هەروەها جێی خۆیەتی لێرەوە 
و خوشک  باب  و  دایک  و  بنەماڵە  لە  پیرۆزبایی 
پێشمەرگانە  ئــەو  هەموو  کەسوکاری  و  بــرا  و 
بکەم، کە پێشمەرگەیان بۆ خزمت بە کوردستان 
وکــەرامــەتــی  نیشتمان  و  خــاک  لــە  ــەرگــری  ب و 
دێموکراتی  حیزبی  بارەگای  بە  پێشکەش  کورد، 
کوردستان و جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد 
نــاوەنــدی حیزبی  لە  لێرەوە  هــەروەهــا  کـــردووە. 
پێشمەرگایەتی و  کانگای  دێموکراتی کوردستان، 
پڕ  پیرۆزەوە  ڕۆژە  ئەوە  بەبۆنەی  شۆڕشگێڕی، 
بە دڵ پیرۆزبایی بە سەرجەم خەڵکی کوردستان 

دەڵێم.
شۆناسی  دوو  و  هێما  دوو  پێشمەرگە  و  ئااڵ 
ــاوەی  م لــە  ئێمەن.  بەبایەخی  و  گرینگ  هـــەرە 
حیزبی  شانازیی  لە  پڕ  ژیانی  ساڵی  حەفتاوپێنج 
دێموکراتی کوردستان دا ئەم دوو هێمایە، بوونەتە 
لە  کــورد  تێکۆشانی  و  خەبات  لەپێناو  سیمبول 
مافخوازانەی دا. حەفتاوپێنج ساڵ  ڕەوتی خەباتی 
پێش ئێستا کاتێک سەرۆک کۆماری کوردستان، 
بە  قازی محەممەد،  دێموکرات،  پێشەوای حیزبی 
حیزبی  واقیع بینانە  و  بەرپرسانە  لێکدانەوەیەکی 
بەتااڵیی  و،  دامــەزرانــد  کوردستانی  دێموکراتی 
زۆر  کە  کاتدا  هەمان  لە  کــردەوە،  پڕ  کاتی  ئەو 
و  هێما  دروست کردنی  بەدوای  دەیڕوانی،  دوور 
ئااڵ  کە  بــوو،  نەتەوەکەی  بۆ  شۆناس  و  پێناسە 
و پێشمەرگە دوو لەو هێما گرینگانەن. کاتێکیش 
خۆی لەسێدارە درا و کۆمارەکەی ڕووخا، بەاڵم 
هێماکانی و پێناسەکەی و ئەو شوناسەی کە بە 
ئیبتیکاری ئەو دروست کران، واتە پێشمەرگە و 
ئااڵ مانەوە و ئێستاش هەر ماون و لەجێی شایانی 
خۆیانن. پێشمەرگە بە بەرگریی لە کوردستان و 
شکاوە  کوردستانی  ئــااڵی  خــۆی  گیانبازیی  بە 
هەست  خۆیی  شکاوەیی  بە  ئــااڵش  و  ڕاگرتووە 
زیندوو  هەمیشە  کـــوردی  ــەتــەوەی  ن ســۆزی  و 
ڕاگــرتــووە. هــەر ئــەو هەست و ســۆز و بــاوەڕە 
ساڵی  حەفتاوپێنج  ــاوەی  م لە  پێناسەیە،  ئــەو  و 
ڕابردوو بەو هەموو هەوراز و نشێوانەی بە سەر 
هۆی  هاتووە،  کوردستان دا  دێموکراتی  حیزبی 
ئەو  لە هەمبەر هەموو  بووە  بەرگەگرتنی حیزب 

کارەساتانەدا.

بــەردەوامــیــی  دێــمــوکــرات و  مــانــەوەی حیزبی 
لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان  کــورد  جــوواڵنــەوەی 
پــێــنــاس و شوناسە  ئـــەو  ــێ کــە  ــەن ــەی ئـــەوە دەگ
بناخەی  ــەردی  ب کە  کوردایەتییە  و  نەتەوایەتی 
و،  کوردستانە  دێموکراتی  حیزبی  ــی  دامــەزران
بەرپرسایەتی  بە  هەست  و  کردن  سیاسەت  ئەو 
و، گەڕان بە دوای چارەسەری پرسی کورد کە 
خوێندنەوەی  و  واقیع بینانە  سیاسەتی  بەرهەمی 
ئێستاش  تا  بوو،  محەممەد  قازی  پێشەوا  وردی 
لە  کە  دەبینین  ئێمە  ــە.  ــەردەوام ب بەخۆشییەوە 
پۆل  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  شوێنەکانی  هەموو 
پۆل کچان و کوڕانی ئێوە کە میراتگری ئەو بەها 
و بایەخە شۆڕشگێری و نەتەوەییەن، بۆ بەئاکام 
نەتەوەکەیان  مافخوازیی  جوواڵنەوەی  گەیاندنی 
پــێــشــمــەرگــەکــانــی حیزبی  ــە ڕیـــزی  ب پــێــوەســت 

دێموکراتی کوردستان دەبن.

ــە کە  ــی ــەزری ــەوە جــێــگــای خــۆشــی و ســەرب ــ ئ
ئــێــعــدام  وەک  ئــێــمــە،  دژی  لــە  کــارەســاتــەکــان 
ــان و  ــدامـ ــەنـ ئـ بـــەنـــدکـــرانـــی  ــجــە و  ــەشــکــەن ئ و 
پــێــشــمــەرمــەگــەکــانــمــان، تــێــرۆری ڕێــبــەرانــمــان، 
تۆپ بارانی  و  دێموکرات  قەاڵی  مووشەک بارانی 
و  زەبروزەنگ  و  سەرکوت  بارەگانمان،  و  بنکە 
لەسەر  واڵت  نێوخۆی  لە  کە  زۆر  گوشارێکی 
کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  تێکۆشەڕی  خەڵکی  ئێوە 
خەباتی  تێکۆشەرانی  و  مــرۆڤ  مافی  چاالکانی 
هەمووی  هەیە؛  قانوونی  و  سیاسی  و  مەدەنی 
بێنێ.  بەچۆک دا  نەتەوەیە  ئەو  نەیتوانیوە  ئەوانە 
هەر دوو ساڵ پێش ئێستا و کاتێک ڕێبەرایەتیی 
کرایە  هێرشی  مووشک  بە  ئێوە،  پێشمەرگەکانی 
هۆی  بــووە  تێرۆریستییە  پەالمارە  ئەو  و،  سەر 
ڕادەی  لە  پێشمەرگانە  لەو  پۆلێک  شەهیدبوونی 
ڕێبەری و کادر هەتا خوارەوە، ئێوە ئێمەتان تەنیا 
مانگرتنە  بە  دواتــر  ڕۆژ  چوار  ئێوە  نەهێشتەوە، 
بەشکۆکەتان، بە ناڕەزایەتیی بەرین و بەرباڵوی 
بە  و  ئێمە  بە  ئیسالمی،  کۆماری  لــەدژی  خۆتان 
پشتیوانی  بـــەردەوام  کە  گــوت  نەیارتان  و  یــار 
خەبات و تێکۆشانی خۆتان و حیزبی دێموکرات و 

پێشمەرگەکانی کوردستانن. 
ئێمە ئەو پەیامەمان وەرگرت، هەر ئەوەش وای 
کردووە لە خەبات و تێکۆشان و چاالکیی خۆمان، 
لە هەموو بوارێکی سیاسی، مەدەنی، پێشمەرگانە، 
لەهەر  ڕانەوەستین.  دیپلۆماسی دا  و  تەشکیالتی 
شوێنێک بۆمان رەخسابێ، هەلمان بۆ هەڵکەوتبێ، 
و  ویست  و  ــگ  ڕەن و  ــگ  دەن باشی  نوێنەرێکی 
داخوازەکانی ئێوە خەڵکی تێکۆشەری ڕۆژهەاڵتی 
ئێمەی  و  لــەوێ  ئێوە  مــادام  بووین.  کوردستان 
حیزبی  بارەگانی  و  بنکە  و  شــاخ  لە  پێشمەرگە 
خەباتە  ئەو  یەک  لەگەڵ  کوردستان  دێموکراتی 
هی  داهاتوو  و  سەرکەوتن  دڵنیام  پێش،  بەرینە 
کارەساتانەی  ئەو  هەموو  کە  میللەتێک  ئێمەیە. 
بە  بێگومان  دانــەدابــێ،  چۆکی  و  هاتبێ  بەسەر 
سەرکەوتن  لە  خــۆی دا  خەباتی  لە  ــەردەوامــی  ب

نیزیک دەبێتەوە. 
ئەوەی کە پێشمەرگە لە ئێران و لە کوردستانی 
ئازادی،  سیمبولی  ئیسالمی  کۆماری  دژی  ئێران 
دەگەڕێتەوە  ئەوە  ماف پارێزییە،  و  دێموکراسی 
دێموکراتی  حیزبی  دروستەکانی  سیاسەتە  سەر 
دوکتور  دەگاتە  تا  پێشەواوە  لە  کە  کوردستان 
ڕێبەرانی  و  شەڕەفکەندی  دوکتور  و  قاسملوو 
زیندوو بناخەکەیان داناوە و، ئەوە بە ڕێزەوە لە 
ئاستی نێودەوڵەتی دا چاوی لێ دەکرێ. لە تەنیشت 
ئەوەش خەبات و تێکۆشانی پێشمەرگەکان لەدژی 
چەند  ماوەی  لە  داعیش  تێرۆریستیی   جەریانی 
ساڵی ڕابردوودا، توانیی شانازییەکی دیکەش بە 
هەموو  لە  پێشمەرگە  بکا.  زیاد  پێشمەرگە  ناوی 
دێتە  ناوچە  لە  کە  بشێوییەک  و  ئاڵۆزی  و  شەڕ 
لە هەر شوێنێک کە کوردستان و پرسی  پێشێ، 
شانازییەوە  بــە  پــرســەکــەیــە،  لــە  بەشێک  کـــورد 

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

ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتری بکا و، جێی بخا. 

لـــەو ڕۆژە پــیــرۆزەدا  ــکــەش  ــۆ جــارێــکــی دی ب
ئێوە دەکەم و، هەروەها  لە هەمووی  پێرۆزبایی 
بنەمااڵنەی  ئــەو  هــەمــووی  بــە  خۆیەتی  جێگای 
پــێــنــاوەدا شەهید بــووە،  لــەو  کــە ڕۆڵــەیــەکــیــان 
شەهید  پێشمەرگایەتی دا  ڕیزی  لە  ئازیزانێکیان 
ڕێــگــای  بڵێین  پــێــتــان  ــەوە  ــی ــازی ــە شــان ب بــــووە، 
ــۆ؟ چــوونــکــە  ــە، بـ ــ ــەردەوام ــ ــوە ب ــێ شــەهــیــدانــی ئ
بە  هەتا  و  نابڕێ  لێ  پێشمەرگەی  کوردستان 
لە  ــەردەوام  بـ پێشمەرگە  ــا،  دەگ خــۆی  مافەکانی 
خەبات دایە. ڕۆژێک لە ڕۆژانیش کە بە مافەکانی 
خۆی گەیشت، کارنامەی پێشمەرگە لە داهاتووی 
پێشمەرگە  دەڵێ  پێمان  ئێران  سیاسیی  مەیدانی 
هێزێکی بەرپرس و بەپڕستیژە بۆ ئەوەی بەشدار 
بێ لە ڕاگرتنی ئێرانێکی دێموکراتیک و بەرگری 

لە مافەکانی هەموو الیەک دا.
 بە هیوای ئەوە ڕۆژە، داهاتوو و سەرکەوتن 

هی ئێمەیە.

***

خالید عەزیزی: سەرکەوتن بۆ ئێمەیە
 چونکی کوردستان هێزی پێشمەرگەی هەیە

کۆماری ئیسالمی و
 تراویلکەی بایدەن 

)دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسمی 2٦ی سەرماوەزدا(

پێشمەرگە لە هەموو شەڕ و ئاڵۆزی و بشێوییەک کە لە ناوچە 
دێتە پێشێ، لە هەر شوێنێک کە کوردستان و پرسی کورد بەشێک لە 

پرسەکەیە، بە شانازییەوە لە بەرەی ئینسانییەت، مافخوازی، بەرگری لە 
کوردایەتی، بەرگری لە دێموکراسی، بەرگری لە ماف لەدژی تێرۆریستان و 

لەدژی ئەوانەی کە ئەو مافانە پێشێل دەکەن ڕاوەستاون و ڕادەوەستن

لێ  پێشمەرگەی  کوردستان 
خۆی  مافەکانی  بە  هەتا  و  نابڕێ 
لە  بــــەردەوام  پێشمەرگە  ــا،  دەگـ
ڕۆژانیش  لە  ڕۆژێــک  خەبات دایە. 
گەیشت،  خۆی  مافەکانی  بە  کە 
پێشمەرگە وەک هێزێکی بەرپرس و 
بەپڕستیژ بەشدار دەبێ لە ڕاگرتنی 
ئێرانێکی دێموکراتیک و بەرگری لە 

مافەکانی هەموو الیەک دا

لە  کوردستان  خەڵکی  مادام 
پێشمەرگە  ئێمەی  و  واڵت  نێوخۆی 
لە شاخ و بنکە و بارەگانی حیزبی 
لەگەڵ  ــان  ــت ــوردس ک ــی  ــرات ــوک ــم دێ
پێش،  دەبەینە  خەباتە  ئەو  یەک 
هی  داهاتوو  و  سەرکەوتن  دڵنیام 
هەموو  کــە  میللەتێک  ئێمەیە. 
هاتبێ  بەسەر  کارەساتانەی  ئەو 
بە  بێگومان  ــێ،  ــەداب دان چۆکی  و 
لە  خۆی دا  خەباتی  لە  بەردەوامی 

سەرکەوتن نیزیک دەبێتەوە
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 درێژە لە الپەڕەی ١٠

٢٦ی سەرماوەزی هەموو ساڵێک لە ڕۆژژمێری بزووتنەوەی سیاسی 
و ڕزگاریخوازیی کورد لە ئێران دا بە ڕۆژی »پێشمەرگەی کوردستان« 

دەناسرێ.
٧٥ ساڵ لەوە پێش و لە بارودۆخێک دا کە شەڕی دووهەمی جیهانی 
و داگیرکرانی ئێران لەالیەن دوو زلهێزی جیهانییەوە بۆشایی دەسەاڵتی 
بە  بە مشوور و هەست  ئێران  لە  لە واڵت دا دروســت کردبوو، کورد 
خۆبەڕێوەبەریی  دەسەاڵتێکی  محەممەد  قازی  پێشەوا  بەرپرسایەتیی 
ڕاگەیاند و ئەرکی پاراستنی خەڵک و ئەم دەسەاڵتە خەڵکییە بە هێزێکی 
پارێزگار و بەرگریکار سپێردرا کە ناوی »پێشمەرگە«ی لەسەر داندرا.
تێکۆشانی  و  لە ڕەوتی خەبات  کوردە  بەرگریی  هێزێکی  پێشمەرگە 
مافخوازانەی دا، هێزێکی خۆبەخش کە لە هەناوی کۆمەڵگەی کوردستان 
و بۆ پارێزگاری لە بوون و کەرامەتی کورد دروست بووە. بیرو باوه ڕی 
شۆڕشگێڕانه  و ئامانجی ڕزگاریخوازانه ، هاندەری سەرەکیی ئەم هێزە 
خۆبەخشە بووە بۆ پارێزگاری لە نەتەوە و نیشتمان و، گیان بەختکردن 
لە زۆر  کە  ئاوەزمەندەیە  هێزە چەکدارە  ئەم  پێشمەرگە  ڕێگایەدا.  لەم 
کۆماری  سەردەمی  وەک  ئێران،  لە  کــورد  مێژوویی  قۆناغی  و  بڕگە 
کوردستان و بزووتنەوەی چەکداریی سااڵنی ٤٧-٤٦ بە دژی ڕێژیمی 
ئازادیخوازی،  ئااڵهەڵگری  و  کردوە  پاشایەتی خەباتی  سەرکوت کەری 

دێموکراسی و بەها مرۆییەکان بووە.
الیــەن  لــە  شــەڕ  سەپاندنی  و  ــەالن  گ شــۆڕشــی  سەرکەوتنی  دوای 
وەک  پێشمەرگە  هێزی  کوردستان دا،  بەسەر  ناوەندییەوە  حکوومەتی 
لە  هەم  بنەڕەتیی  و  گرینگ  ڕۆڵی  دێموکرات  حیزبی  سەربازیی  باڵی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  کۆمەڵ کوژییەکانی  شـــااڵوی  لــە  ــردن  ک بــەرگــری 
لە  ڕاستی نوێن  وێنەیەکی  نیشان دانی  لە  هەم  هەبوو،  کوردستان  لە 
پاش  ئێران.  لە  کــورد  مافخوازیی  بزووتنەوەی  و  خەبات  جەوهەری 
سەپاندنی شەڕ بە سەر کوردستان، کۆماری ئیسالمی دەیان گرووپ و 
میلیشیای بۆ سەرکوتی مافەکانی خەڵکی کوردستان ڕێک خست و ئەو 
هێزانە سەرکوت و جینایەت نەما لە کوردستان نەیکەن، بە جۆرێک کە 
زۆربەی نیزیک بە تەواوی فەرماندەرانی پایەبەرزی سپای پاسداران کە 
دەنێردرانە کوردستان، کارنامەی جینایەت و سەرکوت لە کوردستان یان 

بۆ وەرگرتنی پۆست و بەرپرسایەتی پێویست بوو.

ئازادیخوازەکانی  و  تێکۆشەر  ڕۆڵە  کاتێک دا  لە  و  بارودۆخەدا  لەو 
کورد بە تاوانی! ماف ویستی سەرەڕۆیانە دەگیران، ئەشکەنجە دەکران، 
زیندانی درێژخایەنیان بەسەردا دەسەپا و ئێعدام و گوللەباران دەکران؛ 
بەاڵم پێشمەرگە دیلەکانی شەڕی کوردستانی ئازاد دەکرد. هەڵسوکەوتی 
شارستانییانەی هێزی پێشـمەرگەی حیزبی دێموکرات زۆری دۆست و 
هۆگری کورد و جوواڵنەوە بەرحەقەی لە نێو هێزە بە دیل گیراوەکانی 
بە  ئــەو کەسانەی  نــەبــوون  کــەم  کــرد.  ئیسالمییدا دروســت  کــۆمــاری 
تێگەیشن لە جەوهەری خەباتی مافخوازانەی کورد ئامادە نەبوون چیدی 
چەک بۆ ڕێژیم هەڵگرن و بوونە باڵوێزی نیازپاکیی کورد و زۆر لەوان 
لەو سۆنگەیەوە گیران و لە ڕیزی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی 

دوور خرانەوە. بەاڵم لە بەرامبەردا 
ــی  ــژای ــە درێ ــان ب ــوردســت پــێــشــمــەرگــەکــانــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی ک
و  ئینسانی  بەها  پاراستنی  ئااڵهەڵگری  هێزە  ــەم  ئ دروســت بــوونــی 
تێرۆری  و  سەرکوت  سیاسەتی  و  بــوون  جیهان داگر  مەدەنییەکانی 
ئەوانی  ئیسالمی-  کــۆمــاری  -بەتایبەت  نــاوەنــدگــەراکــان  حکوومەتە 
کاتێک  تەنانەت  نەخستۆتەوە.  دوور  خۆیان  ڕاستەقینەی  ڕێبازی  لە 
ڕێبەرانیشیان تێرۆر دەکران و بنکەکانیان مووشەک باران دەکرا و بە 
بە  تێرۆریان  ئەوان  بەاڵم  سەر،  دەکرایە  هێرشیان  تەقینەوە  و  بۆمب 

تێرۆر وەاڵم نەداوەتەوە.
لە ساڵەکانی دوای شۆڕش دا و دوای سەرکوتی هێزە سیاسییەکان لە 
ئێران زۆر لە حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان کە بەهۆی زەبروزەنگی 
وەک  نەمابوو،  ئازادانە  چاالکیی  بۆ  دەرفەتێکیان  ئیسالمی   کۆماری 
جەوهەری  نیزیکەوە  لە  و  کوردستان  هاتوونەتە  ــازادی  ئ سەنگەری 
جوواڵنەوەی کورد و کارکردی هێزی پێشمەرگەی کوردستان یان بینیوە 
لە رەفتاری  بیرەوەریی باش و زۆر خۆشیان  و دڵنیام کە هەموویان 

هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیە.
و  ئاشنا  ناوێکی  جیهانییش دا  و  ناوچەیی  ئاستی  لــە  پێشمەرگە 
هاوپەیمانێکی دڵنیا و بەپڕستیژ بۆ هێزە دێموکرات و هاوپەیمانەکانە. 
لە  بــوو  بەشێک  عــێــڕاق  کوردستانی  هەرێمی  لــە  پێشمەرگە  هێزی 
و  کرد  نێودەوڵەتیی  تێرۆریزمی  شەڕی  کە  داعش،  دژی  هاوپەیمانیی 
لەپێناو شکست پێهێنان بە داعش دا تێچووی مرۆیی و گیانیی زۆری دا. 
بۆیە لە قوناغی ئێستای خەباتی نەتەوەیی و دێموکراتیی گەلەکەشمان دا، 
زۆرداریـــی  بەرامبەر  خــۆڕاگــری  ــزی  ڕەم و  هێما  وا  هــەر  پێشمەرگە 
و  نێونەتەوەیی  ڕوانگەی  لە  و  کوردە  نەتەوەی  مافەکانی  زەوتکەرانی 
بیروڕای گشتیی جیهانییەشەوە پێشمەرگە وەک هێزێکی ئاشتیخواز و 

بەرگری کاری ئازادی پێناسە دەکرێ.
لە ٧٥ ساڵەی دروست بوونی ناو و هێزی پێشمەرگەدا ساڵو دەنێرین 
بۆ شەهیدانی ئەم کاروانە پڕ سەروەرییە. ڕێزگرتنیشمان لە پێشمەرگە 
هێرشی  بەرپەرچدانەوەی  لە  چۆن  وەک  کە  پەیامەیە،  ئەو  هەڵگری 
دوژمنانی ماف و ئازادییەکانمان بۆ سەر نەتەوەکەمان قەرزداری هێزی 
مافەکانیشمان  بە  کاتەی  ئەو  تەنانەت  داهاتووشدا  لە  پێشمەرگەین، 
ببەستین.  پێشمەرگە  هێزی  بە  پشت  دەبــێ  پاراستنیان  بۆ  دەگــەیــن، 
داهاتووی  بۆ  کورد  پرسی  چارەسەری  کە  گوتومانە  پێشتریش  ئێمە 
ئەزموونی  نیگایەشەوە  گۆشە  لەم  هەر  هەڕەشە،  نەک  دەرفەتە  ئێران 
پێشـەرگەی کوردستان دەتوانێ لە دروست کردنەوەی جەوهەری هێزی 

بەرگریی ئێرانی داهاتوودا یارمەتیدەر بێ.

خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

٢٥ی سەرماوەزی ١٣٩٩

خالید عەزیزی: بە درێژایی مێژوو 
پێشمەرگە ئااڵهەڵگری پاراستنی بەها 

ئینسانی و مەدەنییەکانی جیهان داگر بووە

)پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی 
2٦ی سەرماوەز، ڕۆژی پێـشمەرگەی کوردستان(

ناسر باباخانی

ئه و چوار په رده یه ی دنیایان جوانتر كرد
)چاوخشاندنێك به سه ر سیاسه تی دره وه ی تڕامپ دا(

به   ــك  ــێ واڵت ــه ر  ه ده ره وه ی  سیاسه تی  ــه ر  ــه گ ئ
په یوه ندی  شێوازی  و  جۆر  له   بێ  بریتی  گشتی 
له گه ڵ واڵتانی تر، ده بێ ده وری هۆكاره  جۆربه جۆره  
ـــارودۆخـــی  ب وه ك  ــه كــان  ــی ده ره كــی و  ــی  ــوخــۆی ــێ ن
مێژووییه كان،  ئه زموونه   ئیقلیمی،  و  جوغرافیایی 
نیزامی  ماهییه تی  نه ته وه یی،  قه ومی  پێكهاته ی 
ــی  ــان ــه ك ــی ــوورداری ــان و ســن ــه ك ــی ــای ــوان ــاســی، ت ســی
ماهییه تی  ــاجــار  ــۆت ك و  ــداری  ــه ك چ و  ــووری  ــاب ئ
سیستمی سیاسی نێونه ته وه یی و ناوچه یی ڕه چاو 

بكرێن.
نائاسایی  ــی  ڕۆڵ به ده گمه ن  ــوه دا  ــێ ن ــه م  ل ــه اڵم  ب
كارگێڕێك وه ك سه ركۆماری واڵتێكی وه ك ئه مریكا 
كاریگه ریی  ــر  ژێ ده خاته   هۆكارانه   ــه م  ئ ــه واوی  ت
خۆیه وه ، واته  بۆ سیاسه تی ده ره وه ی چوار ساڵی 
ڕابردووی ئه مریكا ده بێ جگه  له م هۆكارانه ، ڕۆڵی 
كه سایه تی و كاره كتێری خودی تڕامپیشی لێ زیاد 

بكه ین.
ــڕامــپ نیشانی  ــه دا ت ــوار ســاڵ ــه م چ ــه  مـــاوه ی ئ ل
و  هاوبه شی  ئیشێكی  هه موو  له   بێزاره   كه   داوه  
هه یه   له وه تی  ئه مریكا  وایه   پێی  و،  موشاره كه تی 
ئه وه  واڵتانی ترن كه  به شی  كاڵوی چۆته سه ر و 
خۆیان ناده ن و ئه مریكا خراوه ته  ژێر زه ختێكه وه  
دروشمی  ــه   ب بۆیه   نییه ،  ــه وه وه   ـ ب ــدی  ــوه ن ــه ی پ كــه  
گه ڕاندنه وه ی شكۆ و گه وره یی بۆ ئه مریكا، له باری 
ــه  كردنی  ــیــزۆل ــی ئ ــه ول ــه وه ، ح ــی ــی ــاڵ ــووری و م ــاب ئ
بۆ  بزانین  ــه وه   ئ ــه گــه ر  ئ ــگــه   ڕه ن داوه .  ئه مریكای 
نه ته وه   ڕێكخراوه ی  وێنه سەتا  ٢٥ی خه رجه كانی 
ــاڵ  وه ب ئه مریكایه ،  ئه ستۆی  له   یه كگرتووه كان 
بۆیه   بكێشین!  زیاتر  تڕامپ  پێداگرییه ی  ئه م  بۆ 
زالمای  وته ی  به   تڕامپ  ده ره وه ی  سیاسه ته كانی 
خه لیل زاد ده بێ وه ك “دوكتورینی تڕامپ” ناوزه د 
سیاسی  چاوه دێری  هه ندێ  وته ی  به   یان  بكرێ، 
دیاره ده یه ك  و  دوكتورین  تڕامپ”،  “دیارده ی  وه ك 
كه  له گه ڵ سه ركۆماره كانی به ر له  خۆی به  ته واوی 

جیاوازه !
خااڵنه ی  ــه م  ئ سه رپێی  شێوه یه كی  به   ڕه نگه  
سیاسه تی  پنته كانی  سه ره كیترین  وه ك  خــواره وه  
ده ره وه  له  ماوه ی چوار ساڵ سه رۆكایه تی تڕامپ دا 

ده ست نیشان بكه ین:
هاتنه ده ر له  په یمانی تیجاری هاوبه شی ترانس 
پاسیفیك، سه رله نوێ سازدانه وه ی په یمانی نه فتا، 
دانانی تڕاوڵ به ن بۆ شه ش واڵتی موسڵمان یه ك 
له وان كۆماری ئیسالمی، هاتنه ده ر له  ڕێكه وتننامه ی 
پاریس، به فه رمی ناسینی ئورشه لیم وه ك پێته ختی 
پرسی  سووریا،  سه ر  بۆ  هێرشه كان  ئیسرائیل، 
چین،  له گه ڵ  ئابووری  شه ڕی  مێكزیك،  ــواری  دی
كشاندنه وه ی  په نابه رێتی،  یاساكانی  ئاڵوگۆڕی 
و  شــه رت  بێ  الیه نگرییه كی  ڕۆژاوا،  له   هێزه كان 
مه رج له  عه ره بستان، ڕێكه وتننامه  له گه ڵ تاڵیبان، 

هاتنه ده ر له  ڕێكخراوی ته ندروستی جیهانی و...
كاریگه ریی  ئه م خااڵنه ی  ــاوه ڕی من  ب به   به اڵم 
تایبه تی خۆیان هه بووه  له سه ر سیاسه تی ده ره وه ی 
نێونه ته وه ییه وه   ئاسایشی  نیسبه ت  به   ئه مریكا 
بریتین له م پنتانه ی خواره وه  كه  بوون به  هۆكاری 
ئه هوه نتر  و  ئارامتر  دنیایه كی  ــه ره و  ب كه   ــه وه   ئ
بچین. ڕه نگه  ئه مه  ڕسته یه كی به جێ بێ كه  بڵێین 
سه رده می  ده ره وه ی  سیاسه تی  تیمی  و  تڕامپ 
ڕۆژهه اڵتی  له سه ر  ناسینیان  باشترین  پۆمپێئۆ 

نێوه ڕاست هه بووه .

)ڕێكکه وتنی  ئیبراهیم  ڕێككه وتننامه ی   )١(
ئیسرائیل و واڵتانی عه ره بی(

چامسكی له  هه شتاكان گوتی پرسی فه له ستین 
پاش  بێگومان  به اڵم  دنیایه ،  كێشه ی  گه وره ترین 
ڕای  ــه واوی  ت به   ــێ  ده ب ئیبراهیم  ڕێككه وتننامه ی 
ئیبراهیم،  ڕێككه وتننامه ی  ــه   ب ــون  چ ــێ!  ــۆڕاب گ
مابه ینی  گشتی  پرسێكی  له   فه له ستین  پرسی 
به ره یه كی  ــه   وات ــی،  ــه ره ب ع ــی  ــان واڵت و  ئیسرائیل 
عه ره بی - ئیسالمی )ئیمارات، به حره ین، سوودان، 
مۆرۆكۆ( بۆ پرسێكی سنوورداری نێوان ئیسرائیل 
و  میسر  له وه پێش  ــاره   دی ـــه زی!  داب فه له ستین  و 
ئیسرائیل  له گه ڵ  په یوه ندییه كانیان  ئۆردۆنیش 

ئاسایی كردبۆوه .
هاوسه نگیی  ــی  ــێــك چــوون ت ــاش  پ ــه   ل بێگومان 
دووجه مسه ریی هێز له  دنیا و نه مانی به ره ی چه پ 
به  مانا كالسیكییه كه ی، ڕێك ئه م دۆخه ی ئێستا 
ــه ره ی چه پ،  ب به   ــه  واڵتانی سه ر  ــاراوه ، وات ئ هاته  
ئه مجاره یان  و  ــران  ـ وه الن فه له ستین  كێشه ی  له  

ــه م  ــی ب ــه چ ـــه وه ، ك ــان ـــی مـ ـــی عـــه ره ب ـــان ــا واڵت ــی ــه ن ت
ڕێككه وتننامه یه  وه ك باس كرا كێشه  جیهانییه كه  
ئه م  ڕێــك  ــه   ــه م ئ واڵت.  دوو  كێشه ی  ــه   ب ـــێ  ده ب

مه به سته  بوو كه  تڕامپ به  باشی پێكای!
ــه وه   ئ بڵێین  ده كــــرێ  ــه وه   ــش ــری ت ــه كــی  الی ــه   ل
ــاری ئیسالمی  ــۆم ــه  ك ــوو ك ب ــه وه  شته ش  ئ ــك  ڕێ
لێی چــووه ،  ــــان  ــی زراوی ــان ــده ك ــوه ن ــێ ده ســت وپ و 
ئیسالمییه وه   له  الیه ن كۆماری  كه   ڕۆژی قودس 
ده ست نیشان كراوه  بۆ داكۆكی له  مافی فه له ستین 
فه له ستین  گه لی  و  نامێنێ  ئه و تۆی  مانایه كی 
ئیسرائیل  ــه گــه ڵ  ل خــۆی  كێشه ی  دواجـــار  ــێ  ده ب
كه  وه ك  ئه م شته ی  واته   ئه مه ش  بكا.  چاره سه ر 
میحوه ری به ناو خۆڕاگری دیاری كراوه  و گرووپه  
ئیزۆله   ئاخرجار  ده گرێ  له خۆ  تیرۆریسییه كان 
ده بن و بێگومان ناوچه كه  سه قامگیرییه كی زیاتر 
پووش باییه كانی  دروشمه   ئیتر  ده بینێ.  به خۆوه  
ــودس به   ــ ق ـــگـــای  ــســالمــی وه ك “ڕێ ــی ئ كـــۆمـــاری 
الیه نگره كانیشی  ــۆ  ب ــــه ڕێ”  ده پ ــێ  ت ـــه الدا  كـــه رب

بایەخێكی نامێنێ!

هیاللی  تراویلكەی  كۆتایی  ماراالگۆ،   )٢(
شیعی )كوژرانی قاسم سوله یمانی(

سیاسه تی  سوله یمانی،  كوشتنی  ــه   ل ــه ر  ب ــا  ت
سیمای  زۆر  ــه كــی  ڕاده ی ــا  ت ئه مریكا  ده ره وه ی 
نه مابوو،  دیار  پێوه   جیهانی  زلهێزی  گه وره ترین 
به تایبه تی له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست و به تایبه تیتر 
ــه ك به   ــای ــی ــراف ــوغ ــی ج ــان ــشــه ك ــه  كــێ ــاره ت ب ـ ــه ب سـ
ــرێ  ده ك ــه   ك ــه ك  ــه ی ــاوچ ن شیعی،  هیاللی  ـــاوی  ن
كۆماری  بۆ  مه یدانی  ــه واوی  ت به   ئه مریكا  بڵێین 
ــی  ــه ره دوای ه نموونه ی  ــوو،  ــردب ك ــۆل  چ ئیسالمی 
به اڵم  ڕۆژاوا.  له   ئه مریكا  هێزه كانی  كشانه وه ی 
له گه ڵ ئه و مه یدان چۆڵ كردنه ی ئه مریكا، كۆماری 
ڕه نگه   ــه   ك ــرد  ك ــه وره ی  ــ گ ــه كــی  ــه ی هــه ڵ ئیسالمی 
شرۆڤه كارانی  ـــه ی  زۆرب ــه ی  ــه ڵ ه و  خوێندنه وه  
سیاسیش بووبێ، كه  ئه ویش بریتی له مه بوو كه  

بۆ  تڕامپی  تێك چندراوی  كه سایه تیی  بەربێژیی 
هاوكێشه  سیاسییه كانی ناوچه  ڕه چاو نه كردبوو. 
ــدێ جــار  ــه ن ــه  ه ــدراو ك ــن ــك چ ــێ ــی ت ــك ــرێ ــێ ــت ــاره ك ك
جاری  كه   پارادۆكسیكاله   ئه وه نده   لێدوانه كانی 
وایه  له  ماوه ی كه متر له  كاتژمێرێك دا دۆستان و 
بڵێم  یان باشتر  دوژمنانی تووشی سه رسوڕمان 

سه رلێشێواوی ده كا!
ڕۆژنامه ی لۆس ئانجلێس تایمز باس له وه  ده كا 
كاتێ ئه ندامانی ئاسایشی نه ته وه یی واته  وه زیری 
ئه ركانی  ســـه رۆك  و  ده ره وه   وه زیـــری  ــری،  ــه رگ ب
سپای ئه مریكا چوون بۆ هاوینه هه واری ماراالگۆ 
له  ئه یاله تی فلۆریدا، پێشبینیی ئه وه یان نه ده كرد 
كه  تڕامپ فه رمانی كوشتنی سوله یمانی بدا. ئه م 
ـــه دوای  دواب له مه وبه ر  ساڵێك  ڕێــك  كه   فه رمانه  
كۆنسوولی  و  وان  كێی  پایگای  سه ر  بۆ  هێرش 
تویتێك دا  له   تڕامپ  ــوو،  ده رچ به غدا  له   ئه مریكا 
گوتبووی: ئێران به  به رپرسی هێرشه كان و گیانه  
له ده ست چووه كان دەزانن  و ئه وان ده بێ باجێكی 

زۆر قورس بده ن!
هه ڕه شه یه كی  به ڵكوو  نه بوو  هــۆشــدار  ئه مه  
جیددی بوو، ئه و باجه  گه وره ی كه  تڕامپ باسی 
له   دیسان  بیدا  ئیسالمی  كۆماری  ده بێ  كه   كرد 
له   وه رنه گیرا، چون  به هه ند  ئێرانییه كانه وه   الیه ن 
ڕاستی دا ئه و كارانه ی كۆماری ئیسالمی كردبووی 
ــدی  ــوه ن ــه ی ــری پ ــات ــه وه ی زی ــه  مـــاوه ی گــرژبــوون ل
ئه مریكا و ئێران دا وه ك: خستنه خواره وه ی دڕۆنی 
ئه مریكایی، هه ڕه شه  له  گه رووی هورموز، هێرش 
ئارامكۆی عه ره بستان،  نه وته كانی  بۆ سه ر چاڵه  
و  پراكسی  شــه ڕی  ــه وت،  ن گه مییه كانی  ڕاگرتنی 
جیددی  دژكرده وه یه كی  و...  ناوچه   له   “نامتقارن” 
و واڵمێكی ئه وتۆی له  الیه ن ئه مریكاوه  نه درابۆوه . 
ــاســی دا  ــی ســی ــات ــی ــه ده ب ــه  ئ ـــاشـــه  ل ــه ت واب ــان ــه ن )ت

پێداچوونه وه مان  پڕاكسی  شــه ڕی  به   سه باره ت 
هه بێ و باس له  “به شداریی ئه كتیو” بكه ین چۆن 
ئاشكرا  عاله م  به   سوله یمانی  قاسم  ڕاستی دا  له  
وه بیر خۆمانی  بوو،  ناوچه دا  له   تراتێن  خه ریكی 
چۆن  باشوور  ڕێفراندۆمی  پاش  له   كه   بێنینه وه  
داگیر  ــۆ  ب ــوو  ــب ــه وت ك حــه شــدی شه عبی  ــش  ــێ وه پ
كۆماری  كاربه ده ستانی  بۆیه   كه ركووك!(  كردنی 
به م  و  پێوا  پێشوویان  ڕبه ی  به م  هه ر  ئیسالمی 

شێوه یه  خافڵگیر بوون.
2020دا،  له  شــه وی ســه ری ساڵی  چون ڕێك 
كه   ــرده وه   ــ ك نیا  دڵ ئیسالمیی  ــاری  ــۆم ك ــپ  ــڕام ت
ئێرانیش  و  ده وێ  ئارامیی  و  ئاشتی  ئه مریكا 
ده بێ زیاتر له  هه موو كه س خوازیاری سوڵح بێ! 
له  سێ چــوار ڕۆژ  ــاوه ی كه متر  م له   كــه ،  سه یر 
قسه كانی  و  تڕامپ  هــه ڕه شــه كــه ی  له   پڕ  تویته  
شه وی سه ری ساڵ، ڕێك به ته واوی دژبه یه كن و 
كۆماری ئیسالمی و خودی سوله یمانییان تووشی 
هه ڵه یه كی ستراتیژیك كرد و دواجار بوو به  هۆی 

كوێربوونی چاوی كۆماری ئیسالمی!
هێژمۆنیی  له نێوبردنی  ڕێك  كرا  ــه وه ی  ئ بۆیه  
كۆماری ئیسالمی و گه ڕانه وه ی سەرنجه كان بوو 
بۆ سه ر ئه مریكا، كه  دنیا ئه و ڕاستییه  بزانێ كه  
به بێ  نێوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  ته كووزیی  و  نه زم 
سوله یمانی  كوشتنی  نابێ!  جێبه جێ  ئه مریكا 
جێگاكه ی  كه   نه بوو  پاسدارێك  كوشتنی  ته نیا 
به  یه كی تر پڕ كرێته وه ، كوشتنی سوله یمانی به  
سوخره گرتنی هێما و سیمبولی ده سه اڵت و هێزی 
بۆ هه موو  و  بوو  ناوچه دا  له   ئیسالمی  كۆماری 
سوپه رمن  سوله یمانی  ــه   ك سه لمێندرا  كــه س 
گه ڕاندنه ه وی  و  پۆڕتێك  شكاندنی  ئه مه   نییه . 
شكۆیه ك بوو كه  تڕامپ هۆكاری سه ره كیی بوو. 
سوله یمانی  قاسم  كوشتنی  فه رمانی  ده ركردنی 
قــوواڵیــی  ــۆ، كۆتایی  ــاڕاالگ م ــه واری  ــه ه ــن ــاوی ه ــه   ل

ستراتیژیكی كۆماری ئیسالمی بوو.

ــی  ــوژران )ك ــش  داع ــاكــه ی  بــه ڕه ڵ سه گه    )٣(
ئه بوووبه كر به غدادی(

دیبه ته كانی  له   تڕامپ  جێگری  پێنس  مایك 
سه ركۆماری گوتی: كاتێ سه ركۆمار تڕامپ هاته  
نێوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  له   داعــش  سپی،  كۆشكی 
پێنسیلوانیای  ــی  ــه ت ــال ــه ی ئ ــه را  ــه ق ب ــی  ــه ك ــاوچــه ی ن
به اڵم  كردبوو  داگیر   )km2  120000( ئه مریكا 
پرێزیدێنت تڕامپ سپای نارده  سه ر داعش و به بێ 
ئیسالمیی  خه الفه تی  سه ربازێك  تاقه   كوژرانی 

تێكه وه  پێچا.
هه رچه ند دێیڤید پێترایۆس، بەرپرسی پێشووی 
CIA و فەرماندەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقی 
پاش ڕووخانی ڕژیمی به عس، گوتی كه  كوشتنی 
کوشتنی  و  ـــن الدن  ب کوشتنی  ــە  ل سوله یمانی 
له گه ڵ  به اڵم  بوو،  گرینگتر  بەغدادی  ئەبووبەکر 
حاشاهه ڵنه گره   ڕاستییه كی  ــه   ــه م ئ ــه   ك ــه وه دا  ــ ئ
و  ئه من  ناوچه یه كی  به غدادی  كوژرانی  وێده چێ 
ئارامتری سازكردبێ بۆ به رگرتن به  سه رهه ڵدانی 
تیرۆریستێكی  به غدادی  ئیسالمی.  ڕادیكاڵیزمی 
ــه م به   ــی ك ــێــك الن ــه  هیچ واڵت ــوو، وات ــاڵ” ب ــه ڕه ڵ “ب
خه الفه ته   ــاوه ی  م و  نه ده كرد  پشتگیریی  فه رمی 
سنوورداره كه ی زۆر درێژ نه بوو، به اڵم پێكهاته ی 
دنیای  نه ته وه كانی  هه موو  خوێنخۆره كه ی  سپا 
له خۆ گرتبوو و به  كرده وه  ئوممه تی ئیسالمی له  
شام و عێراق خویا ببوو و هێمای ترسناكترین 
جیهان  نیشانی  زه وی  ــۆی  گ ســه ر  ــه وه ری  ــوون ب
ئایدۆلۆژییه   به غدادی  له نێوچوونی  به   ڕه نگه   دا. 
ــه اڵم  ب نه چووبێ  له نێو  ئیسالمییه كه   ــه   ــكــاڵ ڕادی
بێگومان دنیای سه رده می به غدادی و دنیای پاش 
كوژرانی به غدادی ئه وه نده  جیاواز بن كه  بگوترێ 

جیهان ئێستا جوانتر و ئارامتره !
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خەج مەعزووری

کۆمەاڵنی مافخوازی خەڵکی کوردستان!
پێشمەرگە ئازا و قارەمانەکانی نیشتمان!

ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی هەموو ساڵێک بۆ خەڵکی کوردستان بە گشتی 
و تێکۆشەرانی کورد بەتایبەتی، وەبیرهێنەرەوەی ڕووداوێکی مێژوویی 
و نەتەوەییە. ٧٥ ساڵ پێش ئێستا و لە ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی ١٣٢٤ی 
لە  کوردستان  ئااڵی  یەکەمجار  بۆ  ١٩٤٥( دا  دیسامبری  )١٧ی  هەتاوی 
دێموکراتی  ئەم ڕووداوە، حیزبی  هەڵکرا. ٣٩ ساڵ دوای  مهاباد  شاری 
کوردستان بە مەبەستی ڕێزگرتن لە ڕۆل و فیداکاریی هێزی پێشمەرگەی 
بە  ڕۆژەی  ئەم  کوردستان دا،  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی  لە  کوردستان 
و  یــاد  لە  ئێستا  بۆیە  کــرد.  ناودێر  کوردستان”  پێشمەرگەی  “ڕۆژی 
دێموکرات دا،  تێکۆشەرانی  بەتایبەت  و  کوردستان  خەڵکی  بیرەوەریی 
ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی هەموو ساڵێک وەک “ڕۆژی ئااڵی کوردستان” 

و “ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان” ڕێزی لێ دەگیردرێ.
دیاریکردنی ڕۆژی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان بە ڕۆژی پێشمەرگەی 
کوردستان لە الیەن حیزبی دێموکراتەوە، بڕیارێکی درووست و لە جێی 
هەر  الیەک  لە  کە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  چونکی  بوو.  خــۆی دا 
فکری  لە  “پێویستە  کە  دابــوو  بەرنامەی   لە  دامەزرانیەوە  سەرەتای  لە 
کە  دامەزرانی،  لە  مانگ  چەند  دوای  هەر  بێ،  کوردستان”دا  پاراستنی 
هێزێک  پێویستە  کە  بوو  باوەڕەدا  لەو  دامەزراند،  کوردستانی  کۆماری 
بۆیە  هەر  هەبێ.  دەسکەوتەکانی  و  کوردستان  کۆماری  پاراستنی  بۆ 
“هێزی  ــاوی  ن کــە  کــوردســتــان”  میللیی  “ســپــای  پێکهێنانی  فەلسەفەی 
پێشمەرگەی کوردستان”ی لە سەر دانرا، بۆ ئەم تێڕوانینە دەگەڕێتەوە. 
ئااڵی کوردستان و هەڵکردنی لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
کۆماری کوردستانەوە، بەشێکی هەرە گرینگ و ئەساسیی دەسکەوتەکانی 
ئەم  پاراستنی  بۆیە  کوردستانە،  خەڵکی  نەتەوایەتیی  بــزووتــنــەوەی 
دەسکەوتە ڕاستەوخۆ دەکەوتە ئەستۆی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
و  مــان  هێمای  کە  ئااڵیە  ئــەم  عەمەلی  شێوەی  بە  ئــەوە  ئێستاش  تا  و 
مەوجوودیەتی نەتەوەی کورد و بزووتنەوە مافخوازانەکەیەتی، لە الیەن 

هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە پارێزگاریی لێ دەکرێ.
لە  چ  و  کوردستان  کۆماری  سەردەمی  لە  چ  ئەمانە  هەموو  لە  جیا 
دیکەی  حیزبەکانی  و  دێموکرات  حیزبی  خەباتی  دیکەی  قۆناغەکانی 
ئیسالمی  کۆماری  و  پاشایەتی  ڕێژیمەکانی  بە  بەرانبەر  کوردستان دا 
لە ئێران، خەبات و بەرەنگاریی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە پێناو 
پارێزگاری لە خاک و خەڵکی کوردستان و بەرەوپیشبرنی ئەو پەیام و 
ڕەسالەتانەی کە لە هێمای ئااڵی کوردستان دا خۆ دەنوێنن، بەشی هەرە 
پڕدەسکەوت و پڕ لە شانازیی بزووتنەوە گەورە نەتەوایەتییەکەیە. ئەگەر 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  الیەن  لە  کوردستان  ئااڵی  هەڵکردنی 
پێبەخشینێکی  کەسایەتیی  و  هۆوییەت  مانای  بە  کوردستانەوە  کۆماری 
دامــەزرانــی  بــوو،  خەباتەکەی  و  نیشتمان  و  کــورد  نــەتــەوەی  بە  زاتــی 
فیداکاری  لە  پڕ  ڕۆڵــە  و  دەور  ئــەو  و  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی 
چوارچێوەی  لە  کوردستان  خەڵکی  ڕۆڵەکانی  کە  قارەمانەتییەی  و 
پاڕێزگاری لە خەڵک و نیشتمانەکەیان دا گێڕایان و لە بەجێگەیاندنی ئەم 

ئەرکە پیرۆزەدا بەردەوامن، شانازییەکی گەورە و گرانە.
ئااڵی کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەک دوو دەسکەوت 
نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی  لە  کوردستان،  مەزنەکەی  کۆمارە  میراتی  و 
وەک  کوردستان دا  خەڵکی  کۆمەاڵنی  تێڕوانینی  و  کوردستان  خەڵکی 
شوناسخوازانەی  خەباتی  ماهییەتی  لە  بەشێک  و  لێکدانەبڕاو  دووانــەی 
بە  دەگیردرێ.  لێ  ڕێزیان  و  دەکرێن  پیرۆزییەوە سەیر  بە  میللەتە  ئەم 
خۆشییەوە ئەو پەیام و داخوازیانەی کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە 
پێناوی دا خەبات دەکات و فیداکاری بۆ کردوون و دەیکات، لە سەر ئاستی 
ئینسانی  و  ڕەوا  پڕنسیپگەلی  و  بنەما  وەک  نێونەتەوەیی دا  کۆمەڵگەی 
پێناسە دەکرێن و ناو و ڕۆڵی پێشمەرگە ئێعتبارێکی جیهانی وەرگرتووە.
حیزبی  پێشمەرگە(دا  و  ئااڵ  )ڕۆژی  سەرماوەز  ٢٦ی  یادی  لە  بۆیە 
دێموکراتی کوردستان کە خاوەنی بیرۆکە و دامەزرێنەری هەردوو ئەم 
و  خەبات  لە  ڕێز  شانازییەوە  بە  نەتەوەییانەیە  و  مێژوویی  دەسکەوتە 
تێکۆشانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و تەواوی ئەو کەسانە دەگرێت 
ئامانجە  پێناو  لە  پێشمەرگە  وەک  ــردوودا  ڕابـ لە  چ  و  ئێستا  لە  چ  کە 
لە  بەرز و ڕەواکانی خەڵکی کوردستان دا ڕۆڵیان گێڕاوە. بە دڵنیابوون 
ناوچەکانی  لە شار و  پیرۆزی کوردستان  ئااڵی  هەڵکردنی سەرلەنوێی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە پێناو وەدەسهێنانی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی 

کوردستان دا پێشمەرگانە بەردەوام دەبین.
ســاڵو لــە ٢٦ی ســـەرمـــاوەز، ڕۆژی ئـــااڵی پــیــرۆزی کــوردســتــان و 

پێشمەرگەی کوردستان،
ساڵو لە پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان،

بەرز و شەکاوە بێت ئااڵی پیرۆزی کوردستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی پێشمەرگە
٢٥ی سەرماوەزی ١٣٩٩
١٥ی دیسامبری ٢٠٢٠

پێشمەرگەی ژن لە مەیدانی خەباتی 
ماف ویستی و شوناس خوازی دا

و  پرێنسیپ  بە  وشیار،  مرۆڤێکی  پێشمەرگە 
پێناو  لە  کە  ــدارە  چــەک هێزێکی  ــاوەڕە.  ــروب ــی ب بە 
تێ دەکۆشێ  ــازادی دا  ئ دەستەبەرکردنی  و  ــازادی  ئ
ــم و  ـ ــی و زوڵ ــاحــەق ــۆرە ن ــاری هــەر جـ ــگ ــەرەن و ب
و  واڵت  چەکدارێکە  دەبێتەوە،  چەوساندنەوەیەک 
ڕاحەت ژیان  بۆ  بەستێن  و  ــزێ  ــارێ دەپ نیشتمان 
خۆش دەکا. لە ڕاستیدا پێشمەرگە، ئەو مەیدانەی 
بۆ  پێچەوانە  بە  بەڵکوو  مردن،  بۆ  هەڵ نەبژاردوە 
کاراکتێرێکی  وەک  پێشمەرگە  دەدا.  هــەوڵ  ــان  ژی
ــورد  ــەی ک ــوازان ــخ ــاف ـــەوەی م ـــن ـــزووت ــی ب ــی ــەرەک س
گەورەیی  و  نەتەوەیی  ــزی  ڕەم و  سیمبول  بۆتە 
لە  بەشێک  بۆتە  پێشمەرگە  خۆشەویستیی  و 

فەرهەنگی گەلی کورد.
پرسیار ئەوەیە پێشمەرگە کێیە؟ ئایا هەر وەک 
ڕابردوو کاتێک ناوی پێشمەرگە دەبیسین قەاڵفەت 
و هێمای پێاوێکی چەک لە شان کە بۆ ئازادی و 
سەربەستی گەلەکەی هەوڵ دەدا دێتە بەرچاو؟ ئایا 
بزووتنەوەیەک  سەرخستنی  بۆ  پێشمەرگە  رۆڵی 
هەر دەبێ بە پیاو بێ؟ ئایا ژن ناتوانێ ئەو ڕۆڵە 
بگێڕێ؟ ئایا ڕۆڵ و بەشداریی ژن وەک پێشمەرگە 
چەندە شوێندانەرە لە بزووتنەوەیەک یا لە شەڕی 

چەکداری دا؟ 

خومەینی  بوو،  شــەڕدا  گەرمەی  لە  کوردستان 
ــوو،  ــدب ــان ــەی ــورد ڕاگ ــ ــە ک ــادی دژ ب ــه ــی فــتــوای ج
ئاسن.  و  ــاور  ئ ــە  ب ببوو  یەکپارچە  ــان  کــوردســت
گۆڕا،  بزووتنەوە  و  خەبات  ــڕەوی  ڕێ فتوایە  بەو 
چونکی شەڕێکی نەخوازراو بەسەر کورد داسەپا 
پیاوان  شانی  سەر  کەوتە  تایبەتیش  ئەرکێکی  و 
کە  نەبوو  یەکەمجار  ئەمە  ئازادیخواز.  ژنانی  و 
ژنان دەبوا شانیان دابایە بەر بەرپرسایەتی. ژنان 
ئازادیخوازیی  تێکۆشانی  و  خەبات  پاشخانی  لە 
کورددا جێگە و پێگەی شیاوی خۆیان هەبوو و زۆر 
کەسیان لەو مەیدانەدا شەهید ببوون. بۆ نموونە 
خۆپێشاندانەکەی  لە   ١٩٣٠ ساڵی  کە  “ئەختەر” 
بەر  کەوتە  دەرگــای سەرای شاری سلێمانی  بەر 
دەستڕێژ و شەهید بوو،یان مارگرێت، پێشمەرگەی 
بەجەرگ کە لە شۆڕشی ئەیلول دا شەهید بوو، یا 
گوڵی ڕێحانی خەڵکی مەهاباد کە دەکرێ بە یەکەم 
دابندرێ کە ساڵی  ژنی زیندانیی سیاسیی کورد 
١٣٣٤ کەوتە بەندیخانەوە، یا فاتە خانی گەلواخی، 
میرەکان شەری  بەشانی  شان  دیواندەرە  خەڵکی 
کردوە. لەیال قاسم یەکەم ژنی کورد بووە سەری 
چۆتە سەر دار و ساڵی ١٩٧١ ئێعدام کراوە، زێنەبە 
شەڕە  ــەی  زۆرب لە  سەنگەر  نێو  قارەمانی  ڕەش 
لە  چاالکانە  مەهاباد  ناوچەی  لە  داسەپاوەکان دا 
ــی دیکەی  ــا زۆر ژن ــردوە، ی ــی کـ ــەشــداری شـــەڕدا ب
کۆمەڵی کوردەواری کاتی خۆی لە مەیدان دا بوون 
ژن  ــە  وای کە  ــراوە؛  ک تۆمار  میژوودا  لە  ناویان  و 
شوێنداری  ــی  ڕۆڵ ئەرکێک دا  هەموو  لە  دەتوانێ 
پیاو  بەاڵم  بدرێ،  پێ  ئیزنی  مەرجەی  بەو  هەبێ 
هەمیشە پێشەنگ بووە و جڵەوی بزووتنەوەی بە 

دەستەوە بووە. 
سیاسییە  بزووتنەوە  و  سەرهەڵدان  مێژووی 
ڕێکخراوەکان لە کوردستان بۆ زیاتر لە سەدەیەک 
لەوە پێش دەگەڕێتەوە، بەاڵم دەبینین کە هێشتا 
بە ئاکام نەگەیشتوون. یەکێک لە هۆیەکانی ئەم 
ناکامییانە کە قەت ئاماژەی پێ ناکرێ، ئەوەیە کە 
بەشێک یا نێوەی هێزی ئینسانیی کۆمەڵ کە ژن 
بن، ئیزنیان پێ نەدراوە لە بزووتنەوەکەدا ڕۆڵیان 
وەرگیرێ.  کەڵک  تواناکانیان  و  فکر  لە  و  هەبێ 
هۆی سەرەکیی  زۆر  ژن  نەبوونی  بەشدار  دیارە 

هەبووە کە بەشێکیان بریتی بوون لە:
و  الواز  ــی  ــکـ ـ ــەوەرێ ـ ــوون ـ ب وەک  ــر  ــشــت ــێ پ  )١
دەستەوەستان چاو لە ژن دەکرا و، تواناکانی بە 

هەند وەرنەگیراوە.

٢( داب ونەریت ڕێگر بووە ژن وەک پیاو بێتە 
مەیدان و لە دابەش کردنی ئەرک و بەرپرسایەتی دا 
ــی پێ  ــداڵ ــن ــی م ــن ــێــڕاگــەیــشــت ــاڵ و پ ــوم ــێ کـــاری ن

ئەسپێردراوە.
بنەماڵە  نەریتی بوونی  و  مەزهەب  و  ئایین   )٣

ڕێگر بووە لە هاتنە مەیدانی ژنان.
ـــاوســـەردار و  ـــی ــی پ ــەک ــەی ــگ ــەڵ ــۆم ــی ک ــوون ٤( ب
لە  بە هێزی ژن  باوەڕ  نەبوونی  نەخوێندەوار و 

کۆمەڵگەدا.

ئێستا سەرنج دەخەینە سەر ڕۆڵی  پێشمەرگەی 
ژن لە شەڕی چەکداری لە بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی 
و  چەندی  ســەر  دەخەینە  تیشک  و  کوردستان 
بزووتنەوەدا؟  لە  ژن  پێشمەرگەی  ڕۆڵی  چۆنیی 
ئەوە حەقیقەتێکە ئەگەر لە سەرەتاکان دا بوونی 
پێشمەرگەی ژن لە بزووتنەوەدا کەم و دەگمەن 
بەرچاوی  ــی  ڕۆڵ دەگمەنە  ئەو  هەر  ــەاڵم  ب ــووە،  ب
هەبووە. لە گەرمەی شەڕی چەکداریی داسەپاودا، 
ژن لە سەنگەرە جۆراوجۆرەکان دا نەخشی باش و 
شوێندانەری هەبووە کە مخابن قەت بە تەسویر 
نەکێشراوە و باسی ئەو کۆسپ و ئازارانە نەکراوە 
کە لەو سۆنگەیەوە چێشتوویانە. الی ئێمە ڕۆڵ و 

نەخشی ئەو ژنە پێشەنگانەی سەردەمی شەڕی 
ــازار و  ــراوە و ئێش و ئ چــەکــداری کــەم باسی ک
نێو  لەشانانەی  چەک  ــەوارە  ت ئەو  بێبەش بوونی 

سەنگەر کەمتر هەست پێ کراوە. 
پێشمەرگە  تیمارکردنی  لە  ژن  پێشمەرگەی 
ئەرک و زەحمەتی  مەیدانی شەڕدا  بریندارەکانی 
زۆری لەسەرشان بووە، پێشمەرگەی ژنمان هەبووە 
سەنگەر بە سەنگەر لەگەڵ پێشمەرگەکان دا بووە 
و برینی بریندارەکانی ساڕێژ کردوە و تەنانەت 
لەو ڕێگایەدا گیانیشی داناوە، یا گیراوە و ئێعدام 
کاتی  لە  نەخۆشخانەکانی شۆڕش  لە  یا  ــراوە،  ک
خۆیدا بە دەیان ژن لە پەنا زامدارەکانی شەڕی 
زۆر  چێشتوە،  شەونخونییان  و  شەو  داسەپاو 
لە پێشمەرگە زامدارەکانی ئەو کات باش دەزانن 
ئەو ژنانە چەندە فیداکاری و لە خۆبوردووییان 
ــەردەوام و  لە خۆیان نیشان داوە، کار و ڕۆڵی ب
قورس و پیرۆزی ئەو سپی پۆشە پێشمەرگانە لە 
سەنگەری ئینسانی دا قەت لە بیرناچێتەوە. یا لە 
گەرمەی شەڕی داسەپاوی چەکداری دا سەنگەری 
بە هێزی فێرکردن و بارهێنان، واتە خوێندن، کە 
ــوارەدا  ب لەو  بــوو،  لەشکاننەهاتوو  سەنگەرێکی 
پێی  کە  کرد  ــەرەوڕوو  ب ناکامی  لەگەڵ  ڕێژیمی 
وابوو مندااڵنی پێشمەرگە و پێشمەرگەی بێسەواد، 
ژن  پێشمەرگەی  بەاڵم  دەمێننەوە،  نەخوێندەوار 
شان بە شانی هاوڕێ پێشمەرگەکانی پیاو قۆڵیان 
هەڵماڵی و ئەو سەنگەرەیان بەهێز کردبوو، لەبن 
زۆر شوێنی  و  چــادر  ژێر  و  دەوەن  و  دار  هەر 
خۆمپارە  و  تۆپ  ڕەهێڵەی  لەژێر  بێ ترس  دیکە 
فێری  پێشمەرگەیان  مندااڵنی  کاتیۆشاباران،  و 
ــاراوی  پ زمانی  و  نیشتمان خۆشەویستی  ــەی  وان
ــرد.  دەک ســەردەم  زانیاریی  و  زانست  و  ــوردی  ک
لە سۆنگەی ئەم فیداکاری و ئەرک وەخۆگرییەوە 
سەدان پیشمەرگەی نەخوێندەوار، بە وانەی زمانی 
کوردی خوێندەوار کراون و بە سەدان کچ و کوڕی 
بنەماڵەی پێشمەرگە لە دەرەوە و لە کوردستان 
و  بااڵ  کارناسی  لیسانس،  دوکتۆر،  پلەکانی  بە 
گەرمەی  بەرهەمی  ئەوانە  گەیشتوون،  دۆکتۆرا 
شەڕی چەکدارین و خوێندوویانە و پێگەیشتوون 
و  بنەماڵە  شانازی  جێگای  بوونەتە  ئێستاکە  و 
گەلەکەیان. ئەو کەسانە قەرزداری مامۆستاکانی 

ئەو سەردەمن.
  یا ژمارەیەک پێشمەرگەی ژن لە سەنگەری 

ڕاگەیاندن، لە ڕادیۆ دەنگی کوردستان، رۆژنامەی 
ــێ تــرس و  ــە ب ــک ــی دی ــان ــەک ــەش ــان و ب کــوردســت
دڵەخورپێ سااڵنێک لە شاخ و کێو و چۆلگەکانی 
ڕەهێلەی  ــەژێــر  ل ــی  ــاوەڕوان چ بەبێ  ــان  کــوردســت
تەمەنیان  ماندوویی نەناسانە  ــاســن،  ئ و  ــاور  ئ
و  ژنانی شار و دێ  بە  ئاماژە  دەتوانین  یا  ا.  دان
لە ڕۆژە سەختەکانی  ژنی پێشمەرگە بکەین کە 
خەبات لە پشت بەرەی شەڕی داسەپاودا ورەیان 
و  دابین کردنی خواردن  بە  و  پێشمەرگە  بە  دەدا 
گەیاندنی  و  حەسانەوەیان  شوێنی  و  پۆشاک 
هەواڵ و زانیاری یار و یاوەری پێشمەرگە بوون، 
ئەو ژنانە یا پێشمەرگەی ژن، یا ژنە پێشمەرگە، 

و یا ژنانی ئاسایی کوردستان بوون. 
   بێجگە لەو سەنگەرانەی لە جەنگەی شەڕی 
چەکداریدا ئاماژەیان پێ کرا کە ژنان بەگوێرەی 
توانا ئاوەدانیان کردبوونەوە، ژمارەیەک ژن چەک 
لە شان بەکردەوە لە سەنگەری شەڕی داسەپاودا 
بوون کە تەنانەت بەشێک لەوان شەهید بوون. 
ــەردەوام بووە و ئێستاش بە  ــە هــەروا ب ئەم ڕەوت
بیروباوەڕمان  بە  ژنی  و  کچ  پێشمەرگەی  دەیان 
هەیە کە لە هەموو ئۆرگانەکانی حیزب دا ئەرک و 

بەرپرسایەتییان وەئەستۆ گرتووە.
ــە گــــۆڕێ کە  ــت ــارە دێ ـــەو پــرســی ــاش ئ ــســت ــێ ئ
لە  ژن  پێشمەرگەی  ــی  ڕۆڵ یا  ژن  بوونی  ئاخۆ 
شوێن  یا  بووە،  شوێندانەر  چەندە  بزووتنەوەدا 
فەرهەنگ  ئێستاش  کە  ــەوەدا  ئ لەگەڵ  ـــێ؟  دادەن
هەموو  لە  زۆر  و  کەم  پیاومەزنی  کولتووری  و 
سیاسیی  و  ــی  ــەت ــەاڵی کــۆم ــی  ــان ژی جومگەکانی 
کردەوەی  بە  مەیدانی  هاتنە  بەاڵم  هەیە،  کورددا 
جێگە  زۆر  ــەکــی  ڕادەی تا  خۆسەلماندنی،  و  ژن 
ئەمن  بەخشیوە.  ــەوان  ب ژنی  شایانی  پێگەی  و 

بۆخۆم لە سەر ئەو بڕوایەم:
ــردوە کە  ــەوەدا وای ک ــن ــزووت ــی ژن لە ب ١( ڕۆڵ
جیهانبینیی پیاومەزنی  سەبارەت بە پێشمەرگەی 
لەسەر  و  بووبێتەوە  کاڵ  زۆر  ڕادەیەکی  تا  ژن 
و  ــێ  هــەب ــی  ــگــەری ــاری ک پێگەیشتووەکان  ــاوە  ــی پ

ڕوانگەی ئەوان بگۆڕێ.
ــەو  ل ــەی ژن  ــەرگ ــشــم ــێ پ ــی  ــڤ ــی ــۆزت پ ــی  ــ ڕۆڵ  )٢
مەیدانەدا بەرانبەرخوازی و یەکسانیخوازیی فێر 
دەکا و لە سەر ئەو بڕوایەیە جیاوازییەک لە نێوان 
ژن و پیاودا نییە و ئەوە بۆتە باوەڕ کە بەڵی “ژن” 
خۆمان  پێشمەرگەی  ژنانی  نموونەش  دەتوانێ. 
لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دیکەی  حیزبەکانی  و 
مەیدانەکانی شەڕ و شۆڕش، یا نموونەیەکی تر 
وەک شەڕی کۆبانێ و عەفرینی ڕۆژئاوا کە زۆر 

بە ڕوونی سەلماندی ژن چەندە بەتوانایە.
ــەرزی  ــس ب ــەف ـــان ن ـــەردەوامـــی ژن ــی ب ــوون ٣( ب
ــی  ــان ــزەک ــە ڕی ــی ل ــوون ــەخــۆب ــاوەڕ ب ــ ــی ب و هــەســت
بزووتنەوەدا هەم لەالی ژنان و هەم لەالی پیاوان 
باوەڕ  ئیرادە هەبێ و  ئەگەر  دروست کردوە؛ کە 

هەبێ ژن دەتوانێ.
٤( لەو مەیدانە بەرینەدا ژنان سەلماندوویانە 
پێشمەرگەی پیاو و پیشمەرگەی ژن دەبێ هەبێ 
و هاوتەریبی یەک بڕۆنە پێشێ. ئەوان تەواوکەری 
هەبێ  یەکتر  ــە  ب ــان  ــاوەڕی ب ـــێ  دەب و  یەکترین 
دوور  سەرکەوتن  لە  ــا  دەن بگرن  یەک  پشتی  و 

دەکەوینەوە.
بیروباوەڕ هێز دەدا  بە ورە و  بە کورتی ژنی 
و  بەرنامە  ــاوەن  خ زۆری  هێزی  بزووتنەوە.  بە 
ئەرێنیی  کاریگەریی  ــان دراویــش  ســازم ــرۆژەی  پ
خەبات  دیکەی  شێوەکانی  و  بزووتنەوە  لەسەر 
لە هەر بوارێکدا هەیە. هەر بزووتنەوەیەک ئەگەر 
بیهەوێ بەرنامەکانی زووتر بە ئاکام بگا، دەبێ 
سەیری  بزووتنەوەدا  لە  جیددی  هێزێکی  وەک 
کە  بکرێ  ــت  دروس هەستە  ــەو  ئ ــێ  دەب بکا.  ژن 
ببێ  دروســت  مەیدانە  ئەو  و  ئەرك وەخۆگرە  ژن 
کردنەوە  بەرپرسیارەتی  بە  هەست  بە  ژنان  کە 

ئەرکەکانیان بەجێ بێنن.
ــەوە کە  ــت ــاردرێ ــاش ــەش ن ــی ــی ـــەو ڕاســت ــارە ئ ــ دی
سیاسی دا  مەیدانی  لە  ــان  ژن ــارەی  ژم ــزووری  ح
ــە هــێــزی  ــۆت ــەب ــا ن ــشــت ـــی کــــورد هــێ ــە و ژن ــەم ک
سیاسی کارا و، نەبۆتە ئەهرۆمی فشار بۆ سەر 
لەگەڵ  ــەاڵم  ب کوردنەویستان.  یا  ژن نەویستان 
لە  ڕوو  هــەردەم  ــان  ژن ویستی  و  ئیرادە  ــەوەدا  ئ
هەڵکشانە و دەتوانم بڵێم کە ئیدی ژنان ڕێگا و 

ڕێبازی خۆیان دیتۆتەوە.

پەیامی کۆمیسیۆنی پێشمەرگە 
بەبۆنەی ڕۆژی ئااڵ و ڕۆژی 

پێشمەرگەی کوردستان
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دەگەڵ  بەرامبەرە   )٢٠٢٠ دسامبری  )١٠ی  ئەمساڵ  سەرماوەزی  ٢٠ی 
مافەکانی  گەردوونیی  جاڕنامەی  ڕاگەیاندنی  ساڵڕۆژی  حەفتاودووهەمین 
یەکگرتووەکانەوە  نەتەوە  گشتیی  کۆڕی  لەالیەن   ١٩٤٨ ساڵی  کە  مرۆڤ 

پەسند کرا.
وه ک  که   جیهانییە  بەڵگەنامە  ئه م  ڕێزگرتنی  و  پەسندکردن  ساڵیادی  لە 
دێکیۆمێنتی کۆمافی بنه ڕه تی بۆ دادپه روەری و یەکسانیی مرۆڤایەتی ناسراوە، 
مافه کانی مرۆڤ  هــەرەزۆری واڵتانی جیهان  بەشی  له   ئێستاش  به داخه وه  
بەتایبەت  کۆرۆناش  ڤایرۆسی  تەشەنەسەندنی  و  هاتن  و  ده کرێن  پێشێل 
لەالیەن واڵتانی تۆتالیتەر و دیکتاتۆر وەک دەرفەتێک بۆ بەرتەسک کردنەوەی 

کۆمەڵگەی مەدەنی و سەرجەم ئازادییەکان کەڵکی لێ وەرگیراوە.
هۆکاری  بە  کوردەکان  داگیرکەر،  ئێرانی  دەسەاڵتی  ژێر  کوردستانی  لە 
ڕوانین و باوەڕی سیاسی، عەقیدەتی و ئایینی، لەبەر هەوڵدان بۆ پەرەپێدان 
خوێندکار،  و  قوتابی  کۆمەڵەی  نەتەوەیی؛  کولتووری  و  وێــژە  زمــان،  بە 
بە  ناڕەزایەتی  هۆی  بە  و...  خانەنشین کراو  مامۆستا،  فەرمانبەر،  کرێکار، 
کۆمەاڵیەتی  ــەروەری  ــ دادپ نەبوونی  و  بێکاری  ژیانیان،  خراپی  ڕەوشــی 
سیاسی و ئابووری بەشیوازێکی پڕسووکایەتی سەرکوت دەکرێن، دەگیرێن 
دوایی  سااڵنەی  ئەم  ڕەواکــانــی  خۆپێشاندانە  ســەر.  دەکرێتە  هێرشیان  و 
بەتایبەت خەزەلوەری ٩٨ میناکی ڕاستی و بەرچاوی ئەم سەرکوت و زوڵم 
و زۆرییەیە کە بەبەراورد دەگەڵ باقی ناوچەکانی ئێران دەرحەقە بەگەلی 

کورد زۆر زیاتر کراوە.
لەبەرەچاوی  ڕۆژانە  ئیسالمی  کۆماری  ئیتالعاتییەکانی  و  نیزامی  هێزە 
هەموو جیهان و بە ئاشکرا بە شێوەی نامرۆڤانە کۆلبەرانی بێ تاوان، بێکار 
ناوچە سنوورییەکان دەدنە بەر دەسڕێژی ڕاستەوخۆ و  لە  و بێ دەرەتان 
هەڕەشە لە خەڵکی نیشتەجێی ئاواییەکانی سەر سنوور و مەڕداران دەکەن 

شوێنی خۆیان چۆل بکەن و بەجێ بهێڵن.
جۆراوجۆر  تۆمەتی  بە  پۆل  پۆل  کورد  الوانــی  بەردەوامی  بە  هاوکات 
دەسبەسەر دەکرێن و، زیندان و سێدارە و خۆکوژی وێڕای تەقینەوەی مین 

ڕۆحی ژیان لە کۆمەڵگەی ئازادیخوازی کوردستانی داڕووشاندووە.
بە  پێشێلکارییانە  و  ســەرکــوت  ئــەو  هەموو  ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
شێوەیەکی پالن بۆ داندراو و سیستماتیک دەکا کە بە بەردەوامی لە پێوەندی 
داکۆکیکارە جیهانییەکانی مافی مرۆڤ  ناوەندە  پێشێلکارییانەدا  ئەو  دەگەڵ 
ئەم  پەسند کردوە و ڕەفتار و سیاسەتەکانی  ئێران  بە دژی  بڕیارنامەیان 

ڕێژیمەیان مەحکووم کردووە.
لە  بەڵکوو  ئــێــران،  واڵتــی  خەڵکی  لەبەرچاوی  نــەک  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ناسراوە.  مافی مرۆڤ  پێشێل کەری  بە ڕێژیمێکی  نێودەوڵەتیش دا  ڕوانگەی 
لە ماوەی چل و دوو ساڵەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا، کۆڕی گشتی 
نەتەوە یەکگرتووەکان جگە لە دوو ساڵ نەبێ، هەموو ساڵێک بڕیارنامەی بە 
دژی کۆماری ئیسالمی سەبارەت بە پیشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران 

باڵو کردووەتەوە.
کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  بۆ  مــرۆڤ  مافی  نــاوەنــدی  ئامارەکانی  بەپێی 
)چاونیوز(، کۆماری ئیسالمی تەنیا لە ڕێگەی تێرۆرەوە هەتا کۆتایی ساڵی 
١٣٩٨ بە النی کەمەوە ٣٧٩ کەس لە ئەندامانی حیزبە کوردییەکانی لە نێوخۆ 
و دەرەوەی کوردستانی شەهید کردووە. هاوکات ٤٤٤ ئەندام و پێشمەرگەی 
ڕۆژهەاڵتی  بۆ  مــرۆڤ  مافی  ناوەندی  الی  ناویان  کە  دێموکرات  حیزبی 
کوردستان تۆمارکراوە لە سەرەتای شۆرشەەوە هەتا ساڵی ١٣٩٧ بەتاوانی 
ئەندامەتی لەو حیزبە لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران لەسێدارە داوە. 
لە ساڵی ١٣٩٠ هەتا سێپتامبری ٢٠٢٠ )١٣٩٩( ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی 
و  ناو  بە  کــورد  مەدەنیی  کەسی   ٥١٤ شوناسی  توانیویانە  کــورد  مرۆڤی 
هەر  دروان.  لەسێدارە  جۆراوجۆر  هۆکاری  بە  کە  بکەن  تۆمار  نیشانەوە 
بە  ئیتالعاتییەکانەوە  هێزە  لەالیەن  کەس   ٦٩٦٦ ساڵەدا  دە  ئەو  ماوەی  لە 
مەدەنی،  سیاسی،  ئەدەبی،  ژینگەیی،  چاالکیی  وەک  جۆراوجۆری  تۆمەتی 
مەزهەبی و، ئەندامەتی لە حیزبە کوردییەکانی دژبەری نیزام و... دەسبەسەر 
هــەزار ساڵ   ٥ لە  زیاتر  ئەمانە ١٣٣٧ کەسیان  لە کۆی گشتی  کە  کــراون 
زیندانیان بەسەردا سەپاوە. هەر لەو دە ساڵەدا ٣٧٦ کەس لە کوردستان بە 
هۆکاری تەقینەوەی مین بریندار یان کوژراون، ١٣٨٤ کۆڵبەر لەو دەساڵەدا 
کوژراون و بریندار بوونە )٤٨٥ کۆڵبەر کوژراون و ٨٩٩ کەسیشیان بریندار 
لە  تەنیا  بووە.  ژێر ١٨ ساڵ  تەمەنیان  کۆڵبەرانە  لەو  ٢٢ کەس  کە  بوون( 
سەرەتای ساڵی ١٣٩٩ هەتا ١٩ی سەرماوەز )٨مانگ و ١٩ ڕۆژ( ١٣٣ کەس 
لە کوردستان لەبەر هەژاری، بێکاری و کێشەی دەروونی و خێزانی بەڕێگای 
جۆراوجۆر کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێناوە کە نیوەی زیاتریان ژن بوون. 
ئەم ئامارانەش تەنیا بەشێکێ ئاشکرا لە دۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانن 
کە ناوەندەکانی داکۆکاری لە مافی مرۆڤی کوردستان توانیویانە تۆماریان 

بکەن.
جیهانییەکانی  ناوەندە  هه موو  له   داوا  دەزانین  گرنگی  بە  ڕۆژەدا  لەم 
و  ــازاد  ئ واڵتانی  لە  بڕیار  نــاوەنــدی  به تایبه ت  و  مــرۆڤ  مافی  پــارێــزەری 
ئیسالمی  کۆماری  کێشەکانی  کە  بکەین  پڕکاریگەری جیهانی  دێموکراتیکی 
لەگەل کۆمەڵگەی جیهانی تەنیا لە چاالکییە ئەتۆمی و مووشەکییەکانی ئەم 
ناسەقامگیری  بۆ  بەردەوامی  هەوڵی  لە  جیا  ڕێژیمە  ئەم  نەبینن.  ڕێژیمەدا 
لە ناوچە و جیهان دا، کۆمەڵگەی ئێران و خەڵکی واڵتی بە بارمتە گرتووە 
وێــڕای  کە  دەکــرێ  دنیا  لە  بڕیار  ناوەندەکانی  لە  ــەوە  ئ چــاوەڕوانــیــی  و 
هەڵوێست وەرگرتن لە بەرامبەر جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی و پێشێل کرانی 
مافی مرۆڤ لە ئێران، لە هەمبەر سیاسەتی دژە کورد و ئاکاری هۆڤییانەی 
هێزە نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران دەرحەق بە گەلی کورد بێدەنگ 
نەبن. بێ گومان هەتا تێچووی ئەم سیاسەت و ڕەفتارە نامرۆڤانەیە لەسەر 
کۆماری ئیسالمی قورس نەوەستێ، ڕێژیم نەک لەسەریان بەردەوام دەبێ، 

بگرە ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران لەوەش خراپتر دەبێت.

ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
٢٠ی سەرماوەزی ١٣٩٩ )١٠ی دێسامبری ٢٠٢٠(

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەبێ تێچووی 
پێشێل کردنی مافی مرۆڤ لەسەر کۆماری 

ئیسالمی قورستر بکا

دیالن هەردی

ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزم  و تۆتالیتاریزم دا
)تۆقاندنی کۆمەڵگا(

پێوەند ییەک کە لەسەر بنەمای توندوتیژی 
بنیات نرابێ، کار لە سەر جەستە  و لەسەر 
دادەهێنێ،  ــا،  دەک زۆر   : ــا  دەک شت  هەموو 
ئەگەرەکان  هەموو  دەکــا؛  ــران  وێ دەشکێنێ، 
ناچاالک بوونی  لە  جگە  ــوو  واب کە  ــا؛  دادەخ
ئەگەر  ناهێڵێتەوە،  هیچیتر  پەیوەندییەکە 
هیچ  ــەوە،  ــووی ب بەرگرییش  ڕووبــــەڕووی 
لەبەر  دامرکاندنەوەی  لە  جگە  بژاردەیەکی 

دەست دا نییە.”
میشێل فوکۆ 

میشێل فوکۆ پێی وایە، “هیچ دەسەاڵتێک بێ 
نیشانەی  هەیە،  بەرگری  ئەگەر  نییە”.  بەرگری 
گوێڕایەڵی  دەســـەاڵت،  سووژەکانی  کە  ئەوەیە 
ــەت  و  ــاس ــی ــەوە. س ــ ــەن ــ ــە دەســـــەاڵت ڕەت دەک ل
هەمیشە  ــــەت،  دەوڵ ــی  ــان ــەک ــی ــێ ــل زۆرەم ــامــرازە  ئ
ناکرێن.  پەسند  کۆمەڵگەوە  ــەواوی  ـ ت ــەن  ــەالی ل
ــی  ــەت دەوڵ پێناسەی  ــی  ــەرەکــان ــاکــت ف ــە  ل یەکێک 
مۆدێڕن، بەکارهێنانی هێزە کە دەوڵەت بە تەنیا 
لەدەست خۆی ناوە. بەاڵم دەوڵەتێکی تۆتالیتەر، 
ــادروســت  ــەکــی ن ــوەی ــە شــێ ــە ب ــ ــزە ڕەوای ــێ ـــەو ه ئ
ــک کەڵکی  ــی خــەڵ ــوت ــۆ ســەرک ــێ  و ب ــن ــار دێ ــەک ب
تۆتالیتەردا،  حکوومەتێکی  لە  وەردەگـــرێ.  لێ 
سنووردارکردنی  بۆ  کۆنتڕۆڵێک  چەشنە  هیچ 
نییە  و  ــی  بــوون ئاسایش  و  پۆلیس   هێزەکانی 
لە  ــاری  ــی زان وەدەستهێنانی  ــان  و  ــدان ــێ ــپ دان ــۆ  ب
لە  ــرێ.  ــی وەردەگ ئەشکەنجە  لە  کەڵک  ــراوان،  گــی
ئەوەی  بەبێ  تاکەکان  تۆتالیتەرەکان دا،  ڕێژیمە 
تاوانباربوونیان سەلمێندرابێ، دەستگیر دەکرێن 
دادگایی  بەبێ  ــرووپ،  گ یان  تاک  شێوەی  بە   و 
لە  دادگایی کردنێکی خێرا  بە شێوەی  یان  کردن 
هەبوونی  بەبێ  کرانیان  و  دەستگیر  شوێنی 
ــدارە  ــە ســێ ــان، ل ــۆی ــە خ ــەرگــری کــردن ل ــی ب ــەل ه
ــەجــێ  و بە  ــاب ــوەی ن ــێ ــە ش ــان ب ــزاک ــــن. س دەدرێ

گوێرەی کردەوەی تۆمەتبارانن. 
لە  “تۆتالیتاریزم، شێوەیەکە  ئارێنت،  هانا  بۆ 
حکوومەت کە لەودا تۆقاندن بنەچە  و پڕەنسیپی 
بیری  لۆژیکیی  ــەری  ــت ــاراک ک ــا  ــەروەه ه ــار  و  ک
ــاوازە،  جــی ترساندن  لە  تۆقاندن  ئایدۆلۆژییە”. 
تەواو  زوو  کاتییە  و  شتێکی  ترساندن  چونکە 
ــەردەوام  ب ترساندنێکی  بە  تۆقاندن  بەاڵم  ــێ،  دەب
مرۆڤ  و  نییە   ــار  دی کۆتاییەکەی  کە  دەگوتری 
بەردەوام  و  دەکا   زیندانی  ترس دا  بازنەیەکی  لە 
ــەردا،  ــت ــی ــال ــۆت ت سیستەمێکی  ــە  ل ــە.  ــی دای ــەڵ ــەگ ل
سزاکان ڕێک خراون  و بەشێوەی سیستەماتیک، 
دادوەری  پڕۆسەی  بەبێ  و  ــەورە   گ پێوەری  بە 

ــە  ــم ــژی ــە ڕێ ـ ـــدن ل ـــان ـــوق ــن. ت ــ ــرێ ــ ــێ دەک ــەج ــب ــێ ج
ئایدۆلۆژی  ناوەندێتی  بە  کە  تۆتالیتەرەکان دا 
حکوومەت   ــەن  الی لە  ـــەردەوام  ب دەدرێ،  ئەنجام 
دەهێندرێتەوە.  بۆ  پاساوی  الیەنگرەکانیەوە  و 
تاکەکان،  ــردەوەی  ک لەجیاتی  دادوەری  ــای  دەزگ
بۆ  تاکەکان  واتا  دەدا،  سزا  تاکەکان  مەبەستی 
ئەنجامیان  هێشتا  کە  دەدرێن  کردەوەیەک سزا 
لە جیاتی  تۆتالیتەر،  نەداوە، چونکە حکوومەتی 
تاکەکان،  ــردەوەی  ک و  کار   بداتە  ئەوەی سەرنج 
تاکەکان.  کۆمەاڵیەتیی  بنەچەی  ــە  دەدات سەرنج 
لەو سیستەمانەدا، دادگا ئاساییەکان سەربەخۆ 
ــراون  ک بەسیاسی  ــمــەوە  ــژی ڕێ ــەن  الی ــە  ل و  نین  
)واگنێر ١٩٨٦(، بەاڵم بە پێچەوانە، لە سیستەمە 
نەریتیی  ــی  ــۆی ــەخ ــەرب س ـــەرەکـــان دا،  ـــت ـــۆری ـــۆت ئ
هەرچەندە  دەمێنێتەوە،  خۆی  وەکوو  دادگاکان 
لەوانیش دا پەروەندە سیاسییەکان دەبرێنە دادگا 

نیزامییەکان. 
سیستەمێکی  ـــە  ل ــە،  ــ ـ وای ــی  ــێ پ ــز  ــەن ل ژوان 

تۆتالیتەردا، ١٠ تایبەتمەندیی زۆرەملێ هەن: 
١( ئاستێکی لە ڕادەبەدەر لە زۆرلێ کردن.

لە دژی چین  و  بەکارهێنانی زۆرلێ کردن   )٢
بەبێ  گشتی،  شێوەی  بە  کۆمەڵگە  توێژەکانی 

ڕەچاوکردنی تایبەتمەندی.
٣( بێ نرخ بوونی پرۆسە یاساییەکان، ڕواڵەتی 
پڕۆسەکە  و ئیمکانی بەرگری لە خۆ کردن لەو 

کاتەدا کە سزایەک دەسەپێندرێ.
پڕوپاگەندایەی  ئەو  و  ڕیاکارانە   ئەخالقی   )٤

کە دەوری دەدا.
٥( پەرەسەندنی تۆقاندن بۆ سەر ئێلیتەکانیش.
بنەماڵەی  ــی  ــدامــان ــەن ئ ــۆ  ب ــی  ــدن ــەرەســەن پ  )٦
لە  دەستیشیان  ــەر  ــەگ ئ ــەت  ــان ــەن ت ــار،  ــب ــەت ــۆم ت

تاوانەکەدا نەبێ.
تایبەتمەندییە  مەبەست  و  بە  سەرنجدان   )٧
جیاتی  ـــە  ل ــار،  ــب ــەت ــۆم ت ــی  ــان ــەک ــی ــی ــەت ــەاڵی ــۆم ک

سەرنجدان بە کردەوەکانی.
ـــی/ یا  ـــەت ــەزراوە دەوڵ ــ ــ ــی دام ــان ــن ــەکــارهــێ ٨( ب
ــەت  ڕواڵ ــە  ب ــەی  ــەوان ئ جیاتی  ــە  ل حیزبییەکان 
ــزامــی( و  ــی ــزی ن ــوو هــێ ــ ــن  )وەک ــاکــرێ ــڕۆڵ ن ــت ــۆن ک

هەروەها قەبارە  و ئاڵۆزیی ئەو دامەزراوانە.
ــەوەی تۆقاندن  ــوون ــەرزب ب ــان  ی ـــان  ٩( ڕاودوون

دوای جێگیر بوون  و بەهێزبوونی ڕێژیم.
هێزە  ــیــی  ــەت ســەرۆکــای بێبەش نەکردنی   )١٠

نیزامییەکان لە سیاسەتی سەرکوت.

تۆتالیتاریزم دا،  پێناسەکردنی  لە  لەنز  ژوان 
سەرەکیی  تایبەتمەندییەکی  ــوو  وەک تۆقاندن 
ئەژمار ناکا، بە تایبەت لە ڕێژیمە جێگیرەکان دا، 
تۆقاندن  ــم دا،  ــژی ڕێ هەندێک  لە  ــە  وای پێی  ــەاڵم  ب
پێناسەی  گرنگەکان.  تایبەتمەندییە  لە  یەکێکە 
دەبڵیو  جۆرج  دالین  و  ئەلکساندر  بۆ  تۆقاندن 
لە  ــی  ــردن ــک ــێ “زۆرل ــە  ل بریتییە  ــر،  ــۆوێ ــل ــڕەس ب
ــی  دەســەاڵت ئۆرگانێکی  ـــەن  الی ــە  ل ـــــەدەر،  ڕادەب
گشتییەوە لە دژی تاک  و گرووپەکانی کۆمەڵگە 
و هەڕەشەکردن  و لەنێوبردنی خۆسەرانەی ئەم 

یان ئەو تاک  و گرووپە.

ئـ. لە سێدارە دان، چەکی تۆقاندن
بەپێی ڕاپۆرتی سااڵنەی ڕێکخراوی لێبوردنی 
نێونەتەوەیی، لەسەر ژمارەی لەسێدارە دراوانی 
ئێران  کــراوە،  ئامادە  بۆ ساڵی ٢٠١٩  کە  جیهان 
کە  دێ  واڵت  ــەم  ــ دووه ــە  ب ــن،  چــی ـــی  واڵت دوای 
لە  لە الیەن حکوومەتەوە  تێیدا  زۆرترین کەس 
دانیشتووان،  ڕێژەی  بەپێی  بەاڵم  دراوە.  سێدارە 
ئێران یەکەم واڵتە، چونکە ڕێژەی دانیشتووانی 
میلیۆن   ٣٨٦ و  میلیارد  ــەک  ی ــە  ل چین  ــی  واڵت
دانیشتووانی  ڕێژەی  کەچی  پێک هاتووە،  کەس 
ئێران نزیکەی٨٠ میلیۆن کەسە. بەپێی هەندێک 
کەسانەی  ــەو  ئ ــارەی  ژم نافەرمی،  ســەرچــاوەی 
ــووە  و لە  ــ ــۆ دەرچـ ــان ب ــی ــدارەدان ــێ ــەس ــزای ل سـ
 ٤٥٠٠ ــەدان،  ــزاک س جێبەجێ کردنی  ــی  ــاوەڕوان چ
کەسە، کە بەشێکیان مێر منداڵن. تەنیا جیاوازی 
لە نێوان پێگەیشتووان  و مێرمندااڵن بە نیسبەت 
سزای لەسێدارەدان ئەوەیە کە مێرمندااڵن دەبێ 
چاوەڕێ  بەندیخانەدا  لە  ساڵی   ١٨ تەمەنی  تا 

ئەگەر  سااڵن   ١٥ تەمەن  کەسێکی  واتە  بکەن، 
 ١٨ لە  دەبێ  دەرچــوو،  بۆ  لەسێدارەدانی  سزای 
ساڵیدا لە سێدارە بدرێ، بۆیە سێ ساڵ دەبێ 
ئێران،  ــە  )ل بێ  ــردن  م ــی  چــاوەڕێ بەندیخانە  لە 
کچان  بۆ  ــزادان  س بۆ  بەرپرسیارەتی  تەمەنی 
ساڵی   ١٣ لە  و  پێ دەکا   دەست  ساڵییەوە   ٩ لە 
جێگیر دەبێ، بۆ کوڕانیش بەبێ دەست پێکردن 

لە ١٥ جێگیر دەبێ(. 
بەپێی ڕاپۆرتی سااڵنەی ڕێکخراوی لێبوردنی 
مافەکانی  لە  بەرگریی  کۆمیتەی  نێونەتەوەیی، 
مرۆڤ لە ئێران و ڕێکخراوەکانی دیکەی داکۆکی 
النی  دا   ١٩٧٩-١٩٨٠ ساڵی  لە  مــرۆڤ  مافی  لە 
کەم ٤٣٨ کەس لەسێدارە دراون. لە ساڵی ١٩٨١ 
دا ٦٢٤ کەس و لە نێوان ساڵەکانی ١٩٨٢ هەتا 
بەشی  کە  کە  ــراون  ک ئێعدام   ١٤٧٩٤ دا   ١٩٨٥
لەسێدارە  لە ساڵی ١٩٨٢دا  ئەو کەسانە  زۆری 
ــوان  ــێ ن ــە  ل ــان  ــراوەک ــدام ک ــع ــێ ئ ژمــــارەی  دراون. 
کەس   ١٢٢٨٠ نەبێ  هەر   ١٩٨٥-١٩٩٩ ساڵەکانی 
بووە و لە سااڵنی ١٩٩٩-٢٠١٩ـشدا ١٠١٦٠ کەس 

ئێعدام کراون.
ــراوە  ــ ــخ ــ ــک ــ ــاری ڕێ ــ ــ ــام ــ ــ ـــی ئ ـــێ ـــەپ  هــــــەر ب
بااڵی  کۆمیسیۆنی  ــوو  وەک نێونەتەوەییەکانی 
مافەکانی مرۆڤی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان، 
Hu- مــرۆڤ  مافەکانی  چاودێری  (ڕێکخراوی 
man Rights Watch( و یەکیەتیی ئەورووپا، 

تاکوو ئێستا، ٩١  ــەوە  لە سەرەتای ساڵی ٢٠٠٠ـ
مێرمنداڵ لە ئێران لە سێدارە دراون.

نێونەتەوەیی  گوشاری  کە  ــەوەشــدا  ئ لەگەڵ 
وەستاندنی  ــۆ  ب ــران  ــێ ئ ــی  ــەت حــکــووم ســەر  ــە  ل
لەسێدارەدانی مێرمندااڵن لەئارادایە، بەاڵم بەپێی 
ڕاپۆرتی ڕێکخراوی چاودێریی مافەکانی مرۆڤ، 
ئێران هێشتا یەکێک لەو چوار واڵتانەیە کە سزای 
جێبەجێ  تێیان دا  مێرمندااڵن  ــی  ــدارەدان ــەســێ ل
نێونەتەوەیی  لێبوردنی  ڕێکخراوی  ــرێ  و،  دەک
ــی مێر  ــدارەدان ــەســێ ــە ســزای ل ــدووە ک ــان ــەی ــگ ڕای

مندااڵن لە ئێران زیادی کردووە. 
ژمـــارەی  ــەســەر  ل ورد  ئامارێکی  ئێستا،  ــا  ت
نییە،  بەردەست دا  لە  ئێران  لە  دراوان  لەسێدارە 
سیاسی،  لەسێدارەدراوانی  ــارەی  ژم تایبەت  بە 
ــە سێدارە  ل ــەی  کــەســان ــەو  ئ ــەی  ــن زۆری چونکە 
و  ــژراون  ــێ ن ـــدراودا  ـــەزان ن شوێنێکی  ــە  ل دراون، 
چاویان  نە  قوربانییان  کەسوکاری  و  بنەماڵە 
بە تەرمی ڕۆڵەکەیان دەکەوێ و نە بە شوێنی 
ناشتنی دەزانن. هەندێک ڕێکخراو  و دامەزراوەی 
ـــەرگـــری لە  ــەی ب ــت ــی ــۆم ــی وەکــــوو ک ــووم ــک ــاح ن
مافەکانی مرۆڤ لە ئێران، بە یارمەتیی ڕێکخراوە 
نێونەتەوەییەکانی بەرگری لە مافەکانی مرۆڤ، 
زانیاری  وەدەست خستنی  هەوڵی  لە  ــەردەوام  ب
لە سەر قوربانییانی لەسێدارە دراوانن لە ئێران. 
ــی  دراوان لەسێدارە  ــارەی  ژم سەرچاوە،  هەندێک 
ئێرانیان لە نێوان ٦٠ هەزار بۆ ٨٠ هەزار کەس 
ــردن   ــەراوردک ــەاڵم بەپێی ب ــەراوردە کـــردووە، ب ـ ب
ــاڵو،  ــڕش وب پ ژمـــارەی  ــەوەی هەندێک  ــردن ــۆک ک و 
لە  زیاتر  بە  ئێران  ـــی  دراوان لەسێدارە  ــارەی  ژم
ــە ئەگەر  ــرێ ک ــەراورد دەکـ ــ ــەس ب ــەزار ک ٥٠ هـ
لەگەڵدا بێ کە سزای  ئەو کەسانەشی  ژمارەی 
لەسێدارەدانیان بۆ دەرچووە  و هێشتا لە سێدارە 
نەدراون، ژمارەکە لە ٥٥ هەزار کەس تێ دەپەڕێ. 
ئەگەر ژمارەی لە سێدارەدراوانی ئێران لە ماوەی 
چل ساڵدا، بە سەر دوو ماوەی بیست ساڵی دا 
گڕافیکەکان( و  خشتە  )بڕوانە  بکەین،  ــەش  داب
ــا ئێستا هیچ  ــەوە ت ــ ــە ١٣٥٧ـ ــە ل دەردەکــــەوێ ک
گۆڕانکاری  و کەم بوونەوەیەکی ئەوتۆ لە ژمارەی 

لەسێدارەدراوان لە ئێران ڕووی نەداوە.

ئایدۆلۆژی  ناوەندێتی  بە  کە  تۆتالیتەرەکان دا  ڕێژیمە  لە  توقاندن 
پاساوی  الیەنگرەکانیەوە  و  حکوومەت   الیەن  لە  بەردەوام  دەدرێ،  ئەنجام 
بۆ دەهێندرێتەوە. دەزگای دادوەری لەجیاتی کردەوەی تاکەکان، مەبەستی 
هێشتا  کە  دەدرێن  سزا  کردەوەیەک  بۆ  تاکەکان  واتا  دەدا،  سزا  تاکەکان 
ئەنجامیان نەداوە، چونکە حکوومەتی تۆتالیتەر، لە جیاتی ئەوەی سەرنج 
بداتە کار  و کردەوەی تاکەکان، سەرنج دەداتە بنەچەی کۆمەاڵیەتیی تاکەکان
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داگیرکردنی  لــە  ســاڵ  چــوار  بــە  نزیک  پاشی 
باکووری ئێران لە الیەن هێزەکانی سۆڤییەتەوە 
کە ئازەربایجان و بەشێکی باکووری ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانیشی دەگرتەوە، لەو ماوەیەدا کۆمەڵەی 
و  هێزێک  ببێتە  توانی  ک(  )ژ  کــورد  ژیــانــەوەی 
ئارامی و ئەمنیەتی زۆربەی ناوچەکانی موکریان 
بپارێزی. دەسەاڵتی پاشایەتی ڕەزاخانی میر پەنج 
لە زۆر جێگا هەڵ وەشاوە و لە شاری مەهاباد 
تەنیا بنکەیەکی شارەبانی کە چەند پۆلیسێکی لێ مابوو کە ئااڵیەکی 

ئێران لە سەربانی ئەو ئیدارەیە هەڵدرابوو.
لە  دوای سێ ساڵ  ژ ک  کۆمەڵەی   ١٣٢٤ گەالوێژی  ڕۆژی ٢٥ی 
دامەزرانی بەڕەسمی لە کۆبوونەوەیەک دا ناوی خۆی گۆڕی بە حیزبی 
ئازایانە  و  چاالکانە  زۆر  حیزبی  ئەندامانی  کوردستان.  دێمۆکراتی 
دەستەوە  بە  مەهاباد  نێو شاری  ئیداری   کاوباری  هەموو  توانییان 
بگرن و لە بەرەبەیانی ڕۆژی ٢٦ ی سەرماوەزدا بە چەکەوە هێرش 
بکەنە سەر بنکەی شارەبانی و پاشی تەقەیەکی کەم، دەستی بە سەر 
دابگرن و ئااڵی کوردستان لە سەر بانی ئەو ئیدارەیە بەرز کەنەوە. 
نێو  لە  بــەاڵم  دەبــێ،  شەهید  الوێــک  بەداخەوە  لێکدانەدا  و  تەقە  لەو 
شەقام دا چەند هەزار کەس بە چەپلەڕێزان و درۆشمی بژی پێشەوا و 
بژی کورد وکوردستان پێشوازییان لەو الوە تێکۆشەر و قارەمانانە 

کرد کە بۆ یەکەم جار ئااڵی کوردیان لەو شارە هەڵ دا.
لە درێژەی بابەتەکانی مێتینگی ٢٠ هەزار کەسی لە ٢ی ڕێبەندان دا 
یادی  کوردستان  کۆماری  ڕاگەیاندنی  پاش  کوردستان  ڕۆژنامەی 

“عەبدول کەرباسی” دەکا.
کوردستان  ــەی  ــام ڕۆژن ١١ی  ــارە  ژمـ لــە  ــەی  ــۆرت ڕاپ ــەو  ئ بەپێی 
تێکۆشەرە  گەنجە  ئەو   ، هاتووە  ١٣٢٤دا  ڕێبەندانی  ١٧ی  ٤شەممە، 
لە ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤ کاتێک پێشەوا قازی دەچێتە سەر سەکۆ و 
ئێعالنی جمهوورییەت دەکا و پاش تەواو بوونی نوتقی جەنابی پێشەوا 
کە لە تریبوون دەیەوێ بێتە خوارێ؛ عەبدول کەرباسی -کە ڕۆژی 
هەڵ کردنی ئااڵدا گایەکی بە سەد تمەن کڕیبوو و لە بەرامبەر ئااڵدا 
ڕاوەستابوو،  تریبوون  پشت  لە  بە چەکەوە  کە  قوربانی-  کردبوویە 
بێتە  و  دانێ  شانی  لەسەر  پێی  پێشەوا   جەنابی  کە  دانەواند  شانی 
خوار. عەبدول کەرباسی، ئەو گەنجە نیشتیمان پەروەرە لەنێو ئاپۆرای 
چەند هەزار کەسی دا و بە قوربانی کردنی گایەک لە ڕێی بەرزکردنەوە 
دەکاتە  ماڵی  و  سەر  دا  نیشانی  پیرۆزدا  ئــااڵی  شەکاوەڕاگرتنی  و 

بەردەبازی ڕێگای ئااڵ و کۆماری کوردستان.
خانی  خەلیل بەگ  کــوری  عــەلــی،  بابا  کــوڕی  کەرباسی  عــەبــدول 
دەرویش ناسراو بە خەندەڕیشە کە بە ڕەچەڵەک لە تایەفەی باریکە و 

دەگەڕێتەوە بۆ سەر بنەماڵەی ناسراوی موکریان بداق سوڵتان.
ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف بووە و هەر لەو سەروبەندەدا  عەبدول 
بەعۆدە  نێوشاریان  شەوانەی  ئەمنیەتی  مەهابادی  الوانــی  شەوانە 
و  نیشتیمان پەروەری  هەستی  ــووە.  ب ــەوان  ل یــەک  ئــەو  کە  گرتووە 
خۆشەویستی بەرانبەر هەڵ کردنی ئااڵی کوردستان ئەو تازەالوە بەو 
قەناعەتە دەگەیەنێ بۆ ئااڵ دەبێ سەدەقە بدا و قوربانیی بۆ بکا، هەر 
بۆیەشە گایەک دەکرێ و بەرانبەر ئەو عیمارەتەی ئااڵی لەسەر هەڵ 
کراوە؛ وێرای چەپڵە ڕێزان و بژی کورد و کوردستان گایەکە دەکاتە 

قوربانی .
لە  نیشتیمان  دایکی  تێئاتری  تەنانەت  ــووە،  ب کــاڕێــژدار  عــەبــدول 
حەساری کارێژەکەی دا پێشان دەدرێ. ئەو لە بنەماڵەیەکی خۆشناو و 
خاوەن ڕابردوویەکی دوور بووە، خۆشەویستیی بۆ جەنابی پێشەوا 
قازی لە دووی ڕێبەندان دا بە باشی دەر دەکەوێ. لەو کاتەی جەنابی 
تا جەنابی  دەبێتەوە  کوڕ   ، خــوارێ  بێتە  لە سەکۆ  دەیــەوێ  پێشەوا 
بە  ئیزنە  ئەم  پێشەوا  هەڵبەت  کە  دابنێ،  پشتی  لەسەر  القی  پێشەوا 

خۆی نادا.
هەر بەو بۆنەوە جێگای خۆیەتی یادێک لە دایکی ئااڵی کودستان 
کەریم  ئاغای  مــەرحــووم  خێزانی  حوسێنی،  مەناف  فاتمەی  دایــە   ،
ئەحمەدەین، وەزیری پۆست و تێلگرافی کۆماری کوردستان بکەینەوە 
کە ئەمساڵ کۆچی دوایی کرد. خاتوونێک کە بە دایکی ئااڵی کوردستان 

ناسراوە و بە دەست و پەنجە زێرینەکانی ئەو ئااڵیەی چنیوە .
بۆیە  هەر  لەبیرنەکراوە،  و  پرشنگدار  ڕۆژێکی  سەرماوەز  ٢٦ی 
حیزبی  شێلگیرانەی  خەباتی  و  پاشایەتی  دەسەاڵتی  ڕووخانی  پاش 
دێموکرات و قارەمانەتیی هێزی پێشمەرگە، لە ساڵی ١٣٦٣ کۆمیتەی 
ناوەندی حیزب بریاری دا ئەو ڕۆژە بە ناوی ڕۆژی پێشمەرگە ناو 
بنرێ. هەر بەو بۆنەوە لە سەرماوەزی ساڵی ١٣٦٣دا یەکەم ئۆرگانی 

٢٦ی سەرماوەز چاپ و باڵو کراوە .
بێ شک هێزی لە شکان نەهاتووی پێشمەرگە شایەنی زۆر ڕێزگرتنە 
و ئەو شانازییەش هەر بۆ پێشمەرگە دەگەڕێتەوە کە پارێزەری ئااڵی 

کوردستان، وەک شکۆ و سیمبولی خەباتی شوناس خوازیی کوردە.
ساڵو لە پێشمەرگە 

ساڵو لە شەهیدانی حیزب و گەل 
دایکی ئااڵ و عەبدول کەرباسی ڕوحیان شاد و یادیان بەخێر بێ.

مافی مرۆڤ لەژێر پۆستاڵی ڕەشی 
کۆماری ئیسالمیی دا

بۆ  ســـەرمـــاوەز،  ٢٦ی  چــوارشــەمــمــە  ڕۆژی 
ئیسالمیی  ــاری  کــۆم ڕێژیمی  دیکە  جارێکی 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  گشتی  کۆڕی  لە  ئێران 
بێبەزەیانەی  و  زەق  لەژێرپێنانی  ــوی  ــەه ب
ــوارەکــان دا  ب هەموو  لە  ئێران  لە  مــرۆڤ  مافی 
نیاییەوە  بەدڵ و  یەکەم جار  ئەوە  کرا.  محکووم 
بمێنێ  لە دەســەاڵت دا  ئیسالمی  هەتا کۆماری 
گەلی  دژی  ڕێژیمە  ــەو  ئ کە  نابێ  ــار  ج کۆتا 
ــەوە  ــەت ــراوی ن ــخ ــک ــەن ڕێ ــەالی ــە ل ـ ــەرەڕۆی و سـ
ــکــەی  ــی دی ــان ــراوەک ــخ ــک ــان و ڕێ ــووەک ــرت ــگ ــەک ی
داکۆکی لە مافی مرۆڤ مەحکووم دەکرێ. ئەو 
مەحکووم کردنانە ئەگەرچی تەعبیر لە بوونی 
نیزامێکی دیکتاتۆر و زەوت کەری مافی مرۆڤ 
ـــەوەش دا  ــەڵ ئ ــەگ ـــەاڵم  ل ــەن، ب ــران دا دەکـ ــێ ــە ئ ل
مــرۆڤ  مافی  ــی  دۆخ نەیانتوانیوە  ــەر  ه ــەک  ن
ــی  ڕەوت لە  ڕێژیم  و  بکەن  باشتر  ــران دا  ــێ ئ لە 
لەژێرپێنانی ماف و ئازادییەکانی گەالنی ئێران 
و  زەخت  هاتووە،  هەتا  بەڵکوو  بکەنەوە  خاو 
گوشاری دام ودەزگا داپڵۆسێنەرەکانی کۆماری 
ئێران،  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ســەر  بۆ  ئیسالمی 
بەتایبەت چاالکانی سیاسی و مەدەنی و ژنان 
و  ئێران  ــووی  ــات ــەه وەزاڵ خەڵکی  بەگشتی  و 
کوردستان زیادی کردووە و مافیای دەسەاڵت، 
داسەپاوەکانی  ڕێسا  و  یاسا  بە  ئێرانی  واڵتی 
خۆی و کردەوە و ڕەفتارە سەرکوتکەرەکانی لە 

مەنگەنە ناوە.
  ڕنگە ئێرانی ژێردەسەاڵتی ئاخوندەکان لە 
کە  بێ  دیکتاتۆرلێدراوانە  واڵتە  ئەو  دەگەمەن 
لە تەواوی ڕەهەندەکان دا، زۆربەی هەرە زۆری 
ماددە و بەندەکانی جاڕنامەی جیهانیی مافی 
شێوەی  ــە  ب یەکگرتووەکانی  ــەوە  ــەت ن مــرۆڤــی 
سیستماتیک و بەناو یاسایی لە ئێران دا لەژێر 
پێ ناوە و هەموو ساڵی پەڕاوی مافی مرۆڤی 
کۆماری ئیسالمی بۆ ساڵێکی دیکە بەکراوەیی 
دەمێنێتەوە. ڕاستە مێژووی هاوچەرخ نیشانی 
 داوە ڕێژیمە ئیدیۆلۆژی و تۆتالیتێرەکان دژی 
دێموکراسی و ماف و ئازادییە سیاسییەکانی 
خەڵکی بوون و هەرچەشنە دەنگی ناڕەزایەتی 
و هەڵوێستی دژ بە خۆیان سەرکوت کردووە، 
ئیسالمی  کۆماری  سەردەمی  لە  ــەوەی  ئ بەاڵم 
خەڵکی ئێران چێشتوویانە و ئێستا دەبیندرێ، 
تالیبانی  ــی  ــم ــاق ت ـــە  ل ــن  ــێ ــڵ ب ــرێ  ــ دەکـ ــا  ــی ــەن ت
جەهالەتی  و  ڕەش  دەسەاڵتی  و  ئەفغانستان 

داعەش دا بەرچاو کەوتووە. 
ــە کوشتنی  ب ــەڕەت دا  ــن ب ــە  ل کــە  ڕێژیمێک    
ـــی و  ـــاران ـــەی ـــی ن ـــدارەدان ــێ ـــەسـ ــەکــۆمــەڵ و ل ب
قەاڵچۆکردنی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان 
پێگەی دەسەاڵتی خۆی داسەپاند و، لە ماوەی 
لە هیچ کردەوەیەیەکی  چوار دەیەی ڕابردوودا 
توێژەکانی  و  چین   هەمبەر  لە  دژی گەلییانە 
ــاراســتــووە و ئێرانی  ــەپ ــۆی ن ــران خ ــێ ــی ئ گــەالن
زیندانێکی  بووەتە  کە  ئاستیک  گەیاندووەتە 
گەورە بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی داماو و وەزاڵەهاتوو. 
ــراوە  ــخ ــک ــن هـــەمـــوو ڕێ ــی ــن ــی ـــەش دەب ـــۆی هـــەرب
ماف پارێزەکان ئەو ڕێژیمە مەحکووم دەکەن و 

لەژێرپێنانی مافی مرۆڤ لەقاو دەدەن. 
  هیچ دوور لە ڕاستی نییە ئەگەر بڵێین لە 
زیاتر لە چوار دەیە دەسەاڵتی ڕەشی کۆماری 
ئەو  دژبەرانی  لە  هەزار  بەدەیان  ئیسالمیی دا 
لە  بە شێوەی جۆراوجۆر  نیزامە جینایەتکارە 
بەندیخانە دیار و نادیارەکان لەژێر ئەشکەنجە 

و ئازاردا کــوژراون، یان لە نێوخۆ و دەرەوەی 
سەرەتای  ئێعدامەکانی  کـــراون.  تێڕۆر  واڵت 
تاران و شارەکانی  لە  هاتنە سەرکاری ڕێژیم 
دیکەی ئێران و کوردستان بە دەستی چەپەڵی 
کوشتنی  سەرکوتکەرانی،  هێزە  و  خەڵخاڵی 
بەندیخانەکان  لە  سیاسی  زیندانیی  ــەزاران  ه
کە چڵەپۆپەکەی کوشتاری زیندانیان لە ساڵی 
١٣٦٧ بوو و هەروەها تێڕۆری سەدان کەس لە 
دژبەرانی کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی واڵت کە 
لەو نێوەدا حیزبی دێموکرات بە شەهیدبوونی 
و  ــادر  ک ــەدان  س و  هەڵکەوتووی  ڕێبەری  دو 
پێشمەرگەی ئازا پشکی سەرەکیی پی دەبرێ، 
لەتەوێڵی  ــات  ــچ ک ــی ه ــە  ک ــەن  ــان ــات ــای ــن جــی ـــەو  ل

دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ناسڕێنەوە.
  هەر لەماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا کۆماری 
ــروڕای  ــی ب و  ــان  ــ واڵت ــاوی  ــەرچ ــەب ل ئیسالمی 
زۆر  ــی  ــاری داواک بە  بێ گوێدان  جیهان  گشتی 
الیەن و دەوڵەت و پارێزەرانی مافی مرۆڤ بە 
جینایەتی  چەندین  درندانە  زۆر  شێوەیەکی 
خوڵقاندووە کە لەسێدارەدانی کتوپڕی مستەفا 
سەقز  ــە  ل ــورد  ک سیاسی  زیندانی  سەلیمی، 
لە  جیهانی  ــاری  ــک وەرزش ئەفکاری  نەوید  و 
زەم  ڕوحوڵاڵ  ڕفاندنی  و  شیراز  لە  زۆرانبازی 
ــراق ڕا  عــێ ــە  ل ــوز”  ــی ــەدن ــام “ئ سایتی  بەرپرسی 
ڕۆژی  لەچەند  ــی  ــدارەدران ســێ لە  و  ئێران  بۆ 
ڕابردوودا لەو کردەوە قزێون و جینایەتکارانەن. 
ڕاستی دا  لە  زەم  لەسێدارەدانی  ــەوەش  ل جگە 
تۆڵەسەندنەوەیەک بوو لە ڕۆڵی کارای سۆسیال 
میدیا کە دەورێکی ئێجگار کاریگەریان هەبوو 
لە سەرهەڵدان و پەرەپێدانی ناڕەزایەتییەکانی 
هەتاوی،  ٩٨ی  خەزەڵوەری  و   ٩٦ بەفرانباری 
و سیاسەتە  ــی  ــدەڵ گــەن ــی  ــاودان ــەق ل ــا  ــەروەه ه
ــۆرە رێژیم  ــەم ج ــە. ب ــم ــژی ــەم ڕێ ــی ئ ــەکــان چــەوت
ویستی تێچووی چاالکی میدیایی و ڕاگەیاندن 
بباتە  ــوارە  ب ــەم  ئ چاالکانی  بۆ  خــۆی  دژی  لە 
سەرێ. ڕێژیمێکی ڕووهەڵمااڵو کە هیچ شەرم 
بەرچاوی خەڵکی  بە  و   ناناسێ  و شکۆیەک 
دەڕفێنی  خۆی  دژبەرانی  دەوڵەتان،  و  جیهان 
و پاش ئەشکەنجە و ئازارێکی زۆر ناچاریان 
دەکا لە بەرچاوی کامێڕاکان و لە تەلەویزیۆن دا 
بەوەش  و  دابنێن  نەکردوویان  تاوانی  بە  دان 
بکەن.  ئیمزا  خۆیان  لەسێدارەدانی  بەڵگەی 
خامنەیی  دەسەاڵتی  لەژێر  کە  تەلەویزیۆنێک 

زاڵ  باڵی  زمان حاڵی  بووەتە  بەکردەوە  و  دایە 
ڕێژیم  پاسدارانی  سپای  و  ــەاڵت  دەس بەسەر 
ئەمنییەتییەکانی  ناوەندە  لەگەڵ  هاوکارە  و 

ڕێژیم. 
دژایەتی  پێشکەوتوو  واڵتانی  لە  لەحالێکدا 
لەگەڵ دەسەاڵت و نووسینی بابەتی ڕەخنەگرانە 
لەسەر بەڕێوەبەرانی واڵت و هەوڵدان بۆ گۆرینی 
دەوڵەت و دەسەاڵت زۆر ئاسایی و ڕێگە پێدراوە، 
لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی دا 
هەرچەشنە دژایەتی لەگەڵ دەسەاڵت، بەواتای 
زیندان  سزاکەشی  و  خــودا  لەگەڵ  دژایەتییە 
سزادانی  بۆ  پێناوەدا  لەو  و  لەسێدارەدرانە  و 
نەیارەکانیان هەموو ڕێگەکان، تەنانەت فێڵ و 
درۆ و ڕفاندنیش ئیزن پێدراوە. ڕفاندنی ڕوحوڵاڵ 
لەالیەن  عێڕاق  لە  بەغدا  فڕۆکەخانەی  لە  زەم 
ئیسالمی  کۆماری  پێوەندییەکانی  و  دەســت 
ڕفاندنی  لەمەوبەریش  ماوەیەک  و  ــە  واڵت لەو 
عەرەب  سیاسیی  چاالکی  ئەسیوەد”  “حەبیب 

نموونەن  دوو  تەنیا  تورکیە  ئیستانبوڵی  لە 
کۆماری  نەهێنییەکانی  ڕایەڵە  کردەوەکانی  لە 
لەپێوەندی  هەر  واڵت.  دەرەوەی  لە  ئیسالمی 
لەگەڵ ئەو چاالکانە، دەوڵەتی تورکیە ڕایگەیاند 
کە ١١ کەسی دەسبەسەر کردووە کە ناوبراویان 
ڕایەڵەی  ئەندامی  و  ــردووە  ک ئێران  ڕادەســتــی 

تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمین.
تەنیا  ئێران دا  لە  مرۆڤ  مافی  لەژێرپێنانی 
لەڕووی سیاسییەوە نییە و ئەوە تەنیا گەالنی 
کە  نین  کورد  گەلی  وەک  ئێران  بێبەش کراوی 
بێبەش  ئازادییە سروشتییەکانیان  و  ماف  لە 
لە  تێکۆشەرانیان  و  ــوازان  ــخ ــازادی ئ و  کــراون 
بەندیخانەکان ئەشکەنجە دەدرێن و دەکوژرێن؛ 
ئەوە تەنیا کۆڵبەرانی کورد نین کە بە ناچاری 
بۆ گوزەرانی ژیانیان ڕوو لە سنوورەکان دەکەن 
و لەالیەن جینایەتکارانی کۆماری ئیسالمییەوە 
“کەوکوژ”ی دەدرێنە بەر دەستڕێژ. ئەوە تەنیا 
چاالکانی سیاسی و نەیارانی کۆماری ئیسالمی 
دژایەتی  و  ــخــوازی  ــازادی ئ ــی  ــاوان ت بە  کە  نین 
کۆماری  و  خامنەیی  سیاسەتەکانی  لەگەڵ 
پاسداران  سپای  چاڵەڕەشەکانی  لە  ئیسالمی 
ئەشکەنجە  ــم  ــژی ڕێ ئیتالعاتی  ــی  ــ ـ وەزارەت و 
مەحکووم  درێژخایەن  زیندانی  بە  و  ــن  دەدرێ
دەکرێن؛ لە ڕاستی دا کۆماری ئیسالمی خەڵک 
ناوی  بە  و  بەبارمتەگرتووە  ئێرانی  خاکی  و 
خودا،  نوێنەرانی  دەسەاڵتی  و شەریعەت  دین 
یاساکان  توندوتیژترین  و  ــن  ــری ــووت ــەوت دواک
بەسەر گەالنی ئێراندا دەسەپێنێ. خەڵکی ئێران 
تەنانەت لە ژیانی ڕۆژانەیان و لە چوارچێوەی 
ــرســەوە  ــە ت ب ـــازاد نین و  ئ ــان دا  ــیــشــی ــەکــان مــاڵ
ئێران،  کۆمەڵی  نیوەی  دەکــەن.  هەڵسوکەوت 
واتە ئافرەتان بە شێوەی یاسایی ستەمیان لێ 
دەکرێ و لە زۆر لە مافە سەرەتاییەکانی باو لە 
جیهانی ئازاد، وەک شێوەی جلوبەرگ و میرات 
ژیانیان  شــێــوەی  هەڵبژاردنی  و  ــک  مــووزی و 
مافی  پارێزەی  ــان چاالکی  دەی ــراون.  ک بێبەش 
ژنان و مندااڵن لەبەندیخانەکان لەژێر گوشاری 
هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی  دان 
ــان  ــی ــردن ــداوک ــان دەرم و  کوشتن  ــەی  ــەڕەش ه و 
و  فەرهەنگی  کرێکاری،  چاالکانی  ــەســەرە.  ل
بوارەکانی کۆمەڵ  بەگشتی هەموو  مەدەنی و 
کە  ــرێ  دەک لێ  زەختیان  ــەوە  دەســەاڵت لەالیەن 
دەبێ لە چوارچێوەی بەرتەسک و پەسندکراوی 
هێڵەسوورەکان  و  بجووڵێنەوە  ــدا  ــەاڵت دەس
و  ــدان  ــن زی چارەنووسیان  ئەگینا  نەبەزێنن، 

کۆت وبەندە.
ــی کـــۆمـــاری  ـ ــران ــووم کـ ــکـ ــەحـ ــان مـ ــومـ ــێ گـ ـ ب
نەتەوە  گشتیی  ــۆڕی  ک لەالیەن  پەت وسێدارە 
ــارە  دی بەجێیە،  و  ــاش  ب زۆر  یەکگرتووەکان 
ــی  ــگــەری ــر کــاری ــەژێ ــش ل ــی ــای ــورووپ ــی ئ ــان واڵت
لەسێدارەدرانی نەوید ئەفکاری و ڕوحوڵاڵ زەم 
ئەو کردەوانەی کۆماری  پێشوو  لە  شێلگیرتر 
ئیسالمییان مەحکووم کردووە، بەاڵم کێشەکە 
ــەو ڕێژیمە و  ــی ئ ــەوســار کــردن ــۆ ه ــە ب ــەودای ل
کەم کردنەوەی ئازاری لەژێرپێنانی مافی مروڤ 
بەو  بەتەنیا  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  لەسەر 
مەحکووم کردنانە بڕ ناکا و لە ڕاستی دا بەبێ 
و  بەکردەوە  گوشاری  زلهێزەکان  واڵتە  ئەوەی 
زیاتر لە پێوەندی لەگەڵ مافی مروڤ لە ئێران دا 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمە،  ئەو  سەر  نەخەنە 
ــی، خۆ  ــوورەی ــااڵوی و ش ــم ــەڵ ــەڕی ڕووه ــەوپ ب
لەبەرپرسایەتی ئەو جینایەتانە دەدزێتەوە.     

ــی  ــران ــێ ئ ـــە  ل ــی ڕەش  ــەک ــۆی ــل ــاب ت ــە  ـ ــەوەی ـ ئ   
چەند  و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــی  ــەاڵت دەس ــر  ژێ
نموونەیەکی بچووکن لە کردەوەکانی خامنەیی 
نیاییشەوە  و مافیای زاڵ بەسەر دەسەاڵتدا. بەدڵ
هەتا کۆماری ئیسالمی لە ئێراندا لەسەر کار 
بێ، دۆخی مافی مرۆڤ ڕۆژبە ڕۆژ خراپتر دەبێ 
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خەیانەتی گەورەی
 کوردانی ڕۆژهەاڵت لەقاو درا

بەداخەوە ئێمە زۆر بە وردی لە مێژووی خەباتی ڕۆژهەاڵت ئاگادار 
بەسەر کوردی  ئەم حیزب و ڕێکخراوانە چیان  ڕێبەرانی  نازانین  نین. 
بەشمەینەت هێناوە و چۆن سەروەت و سامانی ئەم واڵتەیان بە الش و 
قەالش بە ئەمالوئەوالدا داوە. لەالیەک سەروەت و داهاتی زۆروزەبەندی 
خەڵکیان بۆ بەدی هێنانی ئاوات و خولیای لەبن نەهاتووی خۆیان تەرخان 
کردووە و لە الیەکی دیکەوە بۆ بەدەست هێنانی پارەی کڕینی گۆشتی 
دوو  گەندەڵیی  هەر  لێرەدا  چەوساندووەتەوە.  خەڵکیان  فڕۆکەوانان 
بــەرەو  مــرۆڤ  مێشکی  لە  هەڵمەدووک  دێموکرات  و  کۆمەڵە  حیزبی 

ئاسمان بەرز دەکاتەوە. 
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا فڕۆکەوانێکی وەفادار بە ڕێبازی ڕێبەر و 
ئیمام و مێژووی دوو هەزار و هیندە ساڵەی هەڵبەستراوی پاشایەتی و 
کۆماری ئیسالمی، گەندەڵییەکی گەورەی سی  چل ساڵ لەمەوبەری لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لەقاو دا و بەم هەواڵە سەری هەموو بیسەران و 
بینەرانی سوڕماند و چاوی پێ زەق کردن و مێشکی هەموویانی تاساند. 
ئایپاد  بە  ئایپاد  و  موبایل  بە  موبایل  لێدوانەکەی  کە  فڕۆکەوانە  ئەم 
لەگەڵ  چاوپێکەوتنێک دا  لە  دەسووڕێتەوە،  هەرامەدا  سۆشیال  نێو  بە 
ڕایگەیاند:  ڕاشــکــاوانــە  ئیسالمیی دا  کــۆمــاری  نەتەوەیی  تەلەفزیۆنی 
“کوردەکان ئەوان سااڵن بۆ سەری فڕۆکەوانان گرەویان دانابوو و کیلۆ 

گۆشتێکی فڕۆکەوانانیان بە ٥٠٠ میلۆن تومەنی ئەوکاتی دەکڕییەوە.” 
ڕۆژهەاڵت  کوردی  ڕێبەرانی  گەندەڵیی  کارەساتەکە  قوواڵیی  لێرەدا 
ــەواوی  ت بە  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەستەاڵتی  لەگەڵ  ــردن  ــەراوردک ب بە 
سەر  هاتبووە  تازە  کە  ئیسالمی  کۆماری  ئەوکات  هەر  دەردەکـــەوێ. 
دەستەاڵت، ئەوەندەی کوردەکان گەندەڵ نەبوو. بۆ سەلماندنی نەبوونی 
گەندەڵی لە دەستەاڵتی کۆماری ئیسالمیی دا ئەوانەی کەمێک بە تەمەندا 
چوونە لەبیریان ماوە ئەم دەستەاڵتە لە کوردستان چۆن دانیشتووانی 
“قاڕنێ”،  “گولیچ”،  “سۆفیان”،   ، “قەاڵتان”  “دیــالن چــەرخ”،  گوندەکانی 
“کانی مام سەیدە”،”  قرەقشالخ”ی به فیشەک و تەور و داس لەت و 
پەت کرد و دوای کوشتنی بەکۆمەڵی کوردان لە فرۆکەخانەی سنە و 
ئیعدامی ٥٩ الوی مەهابادی و ئەم هەموو کوشتارەی دیکەش، مسقاڵێک 
لەوەها  بەاڵم  نەکڕییەوە.  بەیتولماڵ  پارەی  بە  ئەو خەڵکەی  لە گۆشتی 
الیەن  لە  ئێران  فڕۆکەوانی  گۆشتی  کیلۆ  یەک  کڕینی  ساتێکدا  و  کات 

ڕێبەرانی کوردەوە ئەو پەڕی خەیانەت و گەندەڵییە!
ڕاستگۆکە  خەلەبانە  دەبینرێ،  باڵوکراوەکان دا  ڤیدیۆ  لە  وەک  دیارە 
تمەنیان  ملیۆن   ٥٠٠ فــڕۆکــەوان  گۆشتی  کیلۆ  هەر  بۆ  ــوردان  ک دەڵــێ 
داوە. بۆ سەلماندنی ڕاستیی قسەکەشی لە وەاڵمی “واااو”ێکی خاتوونە 
بۆ سەلماندنی قسەکەی خوا  دەڵێت “خدا شاهده” و  پێشکەشکارەکەدا 
هەبوونی  بیانووی  بە  کە  پێشکەشکار  خانمی  دەهێنێتەوە.  شایەت  بە 
ئەم  دوای  نییە  ــار  دی و،  لــووتــەوەیــە  بە  دەمامکی  کــۆرۆنــا  ڤایرۆسی 
پێداگرییەی کاکی خەلەبان، پێدەکەنێ یان خۆی مچ و مۆڕ دەکا، بەاڵم 

چاوانی هەر زیتەزیتیانە.
گەورەیە،  گەندەڵییە  ئەم  بچووکی  گۆشەیەکی  لێکدانەوەی  بۆ  ئەگەر 
ڕوو بکەینە بیرکاری، قوواڵیی کارەساتەکە ئەوەندەی دیکە سەری لێ 

سووڕدەمێنێ.
ئەوکاتە ی فڕۆکەوانەکە باسی دەکا، تەنەکەیەک ڕۆنی ٥ کیلۆیی بە ٣٠ 
تومەن بوو. بەم حیسابە پارەی کیلۆیەک گۆشتی فڕۆکەوان، ١٦ ملیۆن 
و ٦٦٦ تەنەکە ڕۆنی پێ دەکڕدرا. هەر بە پارەی یەک کیلۆ گۆشت دەکرا 
زیاتر لە ١٦٥٠ دانە لەو ئۆتۆمبێلە توێتایانە بکردرێ کە چەند ساڵ دواتر 

بە “شلەخەجێ” ناوی دەرکرد. 
ئەوکات  فڕۆکەوانێک  گۆشتی  کیلۆ  یەک  پارەی  ببڕینەوە،  کورتی  لە 
دەیکردە ٦٧ میلیۆن دۆالری ئەمریکایی و ئەگەر ئێستا ئەوەندە دۆالرە 

بکەینەوە تومەن، دەبینە خاوەنی یەک تریلیۆن و ٦٧٥ میلیارد تومەن. 
بزوتنەوەی  ڕێبەرانی  ئەمەیانە،  گەندەڵییە  ئەم  بەشی  دڵتەزێن ترین 
کوردستان ئەوکات مامۆستا هەژاریان لەم کارەیان ئاگادار نەکردووەتەوە 
لە  کاتێک  هــەژار  ماموستا  کــردووە.  مێژووییان  هەڵەیەکی  تووشی  و 
بازاڕی کڕین و فرۆشتنی گۆشتی فڕۆکەوانان بێ ئاگا دەبێت، بە ناچاری 
چل  “نرخی  دەنــووســێ،  “بۆ  کوردستان”دا  شێعریی  دیوانە  پشتی  لە 
تمەن یان کیلۆ  گۆشتێکە”. ئەم کارەی ماموستا هەژار گلەیی و ڕەخنەی 
کۆمەڵێک نووسەریشی لێ کەوتەوە. ئەوان دەیانگوت مام هەژار نەوسنە 
و ئەوندە ئیشتیای لە گۆشتە، نرخی شێعر و ئەدەبی لەبەرانبەر گۆشت دا 

دابەزاندووە.    
بۆ زیاتر ڕۆچوون بە نێو کارەساتی ئاشکرابوونی ئەم گەندەڵییەدا، 
ژمارەی مام ناوندیی کێشی فڕۆکەوانێک بە کیلۆ جاران )زەڕب(ی ژمارەی 
ئەو فڕۆکەوانانە بکەن لە کوردستان کوژران و ژمارەی بەدەست هاتوو 
کوردە  پارەیەی  ئەو  گشتیی  کۆی  دەکاتە  بکەن  میلیۆن   ٦٧ جارانی 

گەندەڵەکان بە دۆالر بە گۆشتی فڕۆکەوانیان داوە! ئەدی چۆن! 

و: کەماڵ حەسەن پوور

دەسکەوتی ترامپ لە پێوەندیی لەگەڵ ئێران دا
نەیشنال ڕیڤیو – ڕیوئەل مارک گەرێشت و ڕەی تاکیە

دۆنالد  دەسکەوتەکانی  شانازییترین  پڕ  نێو  لە 
واڵتە  کشاندنەوەی  کۆمار،  ــەرۆک  س وەک  ترامپ 
یەکگرتووەکان لە بەرجام واتە ڕێک کەوتنی سەرۆک 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئێران  لەگەڵ  پێشوو  کۆماری 
بوێرانەترین  ــوو.  ب ــە  واڵت ــەو  ئ ناوکیی  بەرنامەی 
بڕیاری  هەنگاوی ماوەی سەرۆک کۆمارییەکەشی، 
سپای  ــدەی  ــان ــەرم ف سولەیمانی،  قاسم  کوشتنی 
لقی  واڵت،  دەرەوەی  تایبەتیی  ــزی  ــێ ه ــودس،  ــ ق
فڕۆکەخانەی  لە  ــاســداران،  پ سپای  تێرۆریستیی 

بەغدا بوو. 
ــراق  ــێ ــت ع ــس ــەوی ــپ دەی ــرام ــار ت ــۆم ســــەرۆک ک
تۆڵە  مەترسیی  ــدا  ــەوەش ئ ــەڵ  ــەگ ل و،  بهێڵێ  جــێ  
ــاتــری  ــی زی ــن ــۆگــرت ــەســت ــەرک وەئ ــەوە و ئ ــدن ــان ــەســت ئ
ژەنڕاڵێک  کوشتنی  بە  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
ــە بین  ــوســام ئ ــە دوای  ــەی ــەوان ل ــە  ک کـــرد  ــووڵ  ــب ق
ژمــارەی  زۆرترین  کوژرانی  نەخشەداڕێژی  الدن، 

ئەمریکاییەکان بوو. 
ــن لە  ــ ــرت ــ ـــک وەرگ ــە کـــەڵ ـ ــــەوەشــــدا، ب ــەڵ ئ ــەگـ ـ ل
سیاسەتی  سەرکەوتن،  بۆ  ترامپ  خودی  پێوانەی 
ــە  ــران، وات ــێ ــەر ئ ــب ــەران ــەی ب ــەک ــی ــی ــەت ــەرای ــوەب ــەڕێ ب
ملکەچی  ــاران  ت تا  ــووری  ــاب ئ زەختی  ــادکــردنــی  زی
ا. ئەوە لە  ڕێک کەوتنێکی باشتر دەبێ، شکستی هێن
پێشدا دیار بوو کە هەر وا دەبێ: هیچ ڕێک کەوتنێکی 
“باش” لە گەڵ دەوڵەتێکی شۆڕشگێری ئیسالمیی 
ــوێ،  ــی ن ــک ــێ ــێ. هـــەر جـــۆرە ســازان ــاب ــرێ و ن ــاک ن
وەک  ــێــشــوو،  پ ـــەوی  ئ دوای  ڕێک کەوتنێکی  ــان  ی
بەرجامی لێ دێ. کۆتاییەکەی ئەوە دەبێ کە تاران 
ڕێگای  لە  ــا  دەک ناچار  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
دۆالر  میلیارد  چەند  ئابلۆقەکانەوە  سووک کردنی 
ایینییەکە  ئ حکوومەتە  کە  بگەیەنێ،  پێ  ســوودی 
و ئیمپریالیزمەکەی پێ پتەو بکا، لە کاتێک دا کە 
ناوکی  چەک وچۆڵی  بە  ڕێژیم  دەست ڕاگەیشتنی 
کەمێک وەدوا دەکەوێ. ئەوە بۆیە بەڕێوەبەرایەتیی 
کۆنترۆڵی  بەرنامەی  زیادکردنی  لە  خۆی  ئۆباما 
مووشەکی بالیستیک بە بەرجامەوە بوارد: ڕێبەری 
گەورەی ئێران، عەلی خامنەیی، و سپای پاسداران 
هەرگیز ئەوەیان قبووڵ نەدەکرد. بە هەمان شێوە 
ــەوێ دا  ل کە  لێکۆڵینەوە  سیستەمێکی  جــۆرە  هەر 
پشکێنەرانی خۆرئاوایی بتوانن بۆخۆیان بە کردەوە 
سەردان بکەن، چ بگا بە پشکنینی بنکەکانی سپای 
پاسداران کە لەوێ ئاشکرا بووە یان گومان دەکرێ 
بالیستیک  مووشەکیی  ــان  ی ناوکی  توێژینەوەی 
بەڕێوە دەچێ. گەشەپێدانی مووشەکی دوورمەودا 
کە  ــاوکــی،  ن ــاڵوی  ک هەڵگرتنی  توانایی  ــاوەن  خ و 
زیاتر لە دوو دەیەیە لە الیەن سپای پاسدارانەوە 
دەداتە  پێویست  ئامرازی  دەدرێ،  پێ  پێشترێتی 
دەسەاڵتدارانی ئێران تا ڕکەبەرەکانیان لە ناوچە و 
بکەن  لێ  بکەن، هەڕەشەیان  کۆنترۆڵ  ئەوالتریش 
لێ  ئێران دەستی  ئەوە شتێکە کە  بیانترسێنن.  و 

ناگرێ.  هەڵ
بژارکراو  ئێران  بە  بەرانبەر  ترامپ  سیاسەتی 
کە  ــا  دەکـ ــرا  ــاشــک ئ ــەوە  ـ ئ و  ــووە  ـ ب ناڕێکوپێک  و 
کۆنتڕۆڵ کردنەوە  پێش  لە  ئابووری  ناچارکردنی 
پشوودرێژی  ستراتێژییەکی  کۆنتڕۆڵ کردن  بووە. 
پاشەکشە  و  لێبڕاوانە  زەختی  ڕێژیمە.  گۆڕینی 
کە  ئیسالمی،  کۆماری  ــی  ڕەوای قەیرانی  پێکردن، 
دەکا  چڕتر  بەرباڵو،  ناڕەزایەتیی  بۆتە  جار  زۆر 
دەبێ.  زیاتر  سیستەمەکە  تێکشکانی  ئەگەری  و 
ئەخالقیی  ئارێشەیەکی  هیچ  ــپ  ــرام ت بێگومان 
بەاڵم  ــووە؛  ــەب ن ـــەوەدا  ئ کردنی  جێبەجێ  ــارەی  ــەب ل
ئەو نایهەوێ ئەو بەرپرسیارییانە بگرێتە ئەستۆ 
ــوازێ.  ــخ ــردن دەی ــرۆڵ ک ــت ــۆن ــەوال ک ــالوئ ــەم ــێ ئ ــە ب ک
نێونەتەوەیی  هاوڕاییەکی  کردنی  ــت  دروس ــە  )وات
ئەو  جیاتان،  لە  ڕێژیم(.  گۆڕینی  بۆ  نێوخۆیی  و 
هاوپەیمانیی عەڕەبی سوننی دژی ئێرانی شیعەی 
سێپتەمبەری  لە  کە  ستراتێژییەک  دا،  پێ  ــرەو  ب
ئیماراتی  و  سعودی  عەڕەبستانی  کاتێک   ،٢٠١٩
یەک گرتووی عەڕەبی سەرەڕای بااڵدەستیی هێزی 
ڕێژیمی  هێرشەکانی  ــەوەی  ــدان وەاڵم لە  ئاسمانی، 
مەالیان بۆ سەر پاپۆڕی نەوت هەڵگر و دامەزراوەی 
ترامپ  ا.  هێن شکستی  ــەوان،  ــ ئ ــی  ــەوت ن ــی  ــن ــااڵوت پ
کەنداو  لە  دەریایی  و  ئاسمانی  هێزی  یەکەکانی 
پیادەی  هێزی  کاتیی  شێوەی  بە  و  نەکشاندەوە، 
ــان دا  ــەالک ــرد، ڕێگای بە م ــاد ک ــاوچــەکــەدا زی ن لە 
عەڕەبەکانی کەنداو ئەزیەت بکەن بەاڵم باشووری 
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست کە لە بواری نەوتەوە گەلێک 

دەوڵەمەندە نەشێوێنن.
ئورانیۆمی  پاوند   ٥٠٠٠ نزیکەی  ئێستا  ــاران  ت

ڕێژەیە  ــەو  ل گەلێک  ــە  ک هەیە  پیتێندراوی  ــەم  ک
و  پێدراوە  ڕێگای  بەرجام  گوێرەی  بە  کە  زیاترە 
یەک لەسەر پێنجی ئەو ڕێژەیەیە کە ڕێژیم پێش 
ــی دا  ڕاســت ــە  ل هەیەتی.  گوتبووی  ڕێک کەوتنەکە 
ڕێژەیەکی  تا  نەبووە  کێبەرکێی  مەالیان  ڕێژیمی 
ئاسانیی  گرتنی  لەبەر چاو  )بە  بکاتەوە.  کۆ  زۆر 
وەگە خستنەوەی سانتریفیوژان، ئەوان دەیانتوانی 
زیادکردنی  دڵەڕاوکێ  بە  ترامپ  بکەن.(  کارە  ئەو 
ئەو ڕێژەیەی خستۆتە ژێر چاودێریی. بەگوێرەی 
لە  بیری  ــەدا  ــان ــی دوای ــەو  ل ــەو  ئ ـــۆرت،  ڕاپ هێندێک 
هێرشی سەربازی بۆ سەر بنکە ناوکییەکانی ئێران 
کردۆتەوە بەاڵم ڕاوێژکارەکانی ناوبراویان لەو کارە 
ــرێ کە  ــەوە دەک ــەوە. گریمانەی ئ ــردۆت ــوان ک ــەژی پ
ئێران دوای کشانەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە 
ڕێککەوتنە ناوکییەکە بە هەموو هێزەوە ئورانیۆمی 
نەپیتاندووە، بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ترسی ئێران 

لە ترامپ.
سەرەڕای دەستێوەردانەکانی ئێران و زیادکردنی 
پیتاندنی ئۆرانیۆم، دەسکەوتەکانی سەرۆک کۆمار 
لە پێوەندیی لەگەڵ ئێران ڕاستەقینەن و وێدەچێ 
بەردەوام بن. یەکێک لە ئاسەوارەکان، کە وێدەچێ 
گەڕانەوەی بۆ نەبێ و، بێ گومان سەرکەوتنێک بوو 
کە بە ئانقەست نەبوو، الواز کردنی سەرۆک کۆماری 
ئێران حەسەن ڕوحانی و ئاڵقەی “تێکنۆکراتەکانی 
پراگماتیستی” ناوبراو بوو. ماوەیەکی دوورودرێژ 
و  پۆلیسی  حکومەتی  دامەزرێنەرانی  لە  ڕوحانی، 
ئایینی ئەو پێشنیارەی برەو پێدابوو کە کۆماری 
و  ــان  ــن ــێ ــەره وەب ــە  ل ــک  ــەڵ ک ـــێ  ـــوان دەت ئیسالمیی 
بازرگانیی خۆرئاوا بۆ تێپەڕاندنی گیروگرفتەکانی 
وەرگرێ. مەالکە دەیەویست شێوەیەک لە مودێلی 
چینی ئیسالمیی هاوردە بکا، واتە دیکتاتۆرییەکی 
ڕوانگەی  لە  کە  کاپیتالیزم  لەسەر  بناخەداڕێژراو 

ئابوورییەوە پتەوتر بێ.
پەسەند  ڕوحانیی  ڕوانگەی  خامنەیی   ،٢٠١٣ لە 
ــی ئۆباما  ــان ــەرجــەک ــە م ــی ب ــوان ــت ــران دەی ــێ ــرد. ئ کـ
بەهێزتر  ئابوورییەکی  بگا:  شتێک  هــەمــوو  ــە  ب
)سووک کردنی ئابلۆقەکان و پێوەندیی بازرگانی کە 
دەیتوانی بە شێوەیەکی کاریگەر پێش بە ویالیەتە 
بتوانێ  دیکە  جارێکی  تا  بگرێ  یەکگرتووەکان 
سزای ئابووری بەسەر ئێراندا بسەپێنێ(، هێزێکی 
ــەاڵت  ــر دەس ژێ ــاوچــەی  ن و،  بەهێزتر  ــازیــی  ســەرب
سەقامگیریی  ببا،  بۆ  دەستی  نەتوانێ  کەس  کە 
باشتر  ناوکیی  بەرنامەیەکی  و  ــر  زۆرت نێوخۆیی 
کە  پێشکەوتووتر  سانتریفیوژی  ــەک  ــارەی ژم بە 
پێ  پێشی  نەیدەتوانی  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی 
ژێرخانی  دواکەوتنی  کەمێک  بەرانبەر  لە  بگرێ، 
گرینگەوە،  ڕێگای  چەند  لە  ناوکیی.  پیشەسازیی 
ڕێژیمی  ــاری  ک ــەکــردەوە  ب ناوکییەکە  ڕێککەوتنە 

مەالیانی بەرەو بۆمبی ]ئەتۆم[ هاسانتر دەکرد. 

ــەال بێ کە بتوانێ  ــیــن م ــی وێــدەچــێ دوای ڕوحــان
لە خۆی نەجات دا و کارێک بکا  ئایینی  ڕێژیمی 
لەوانەیە  بدا.  ئابوورییەکەی  تێچووە  خۆرئاوا  کە 
بایدن بۆ ڕازی کردنی خامنەیی بۆ گەڕانەوە  جۆ 
بۆ بەرجام،  پێش کۆتایی ماوەی سەرۆک کۆماریی 
ڕوحانی لە هاوینی ساڵی داهاتوو، چەند میلیارد 
کەمە  کات  ــەاڵم،  ب بکا.  مەالیان  پێشکەشی  دۆاڵر 
ــاکــرێ  ن ــــێ  ــەورە زۆر چـــاک دەزان ــ ــەری گ ــب و ڕێ
واشینگتۆن  لەگەڵ  “مامەڵەیەک”  هیچ  بە  متمانە 
خەڵکی  زۆر  ڕێژەیەکی  ئیسالمی  کــۆمــاری  بکا. 
بلیمەتی پێشکەوتوو و دنیادیتووی نین. لەوانەیە 
و  پارلمان  پێشووی  سەرۆکی  الریجانی،  عەلی 
بەرپرسی پێشووی ئەنجوومەنی بااڵی ئاسایشی 
هەڵبژاردنی  ــۆ  ب ــۆی  خ بەتەمایە  ــە  ک ــی  ــەوەی ــەت ن
لە  خۆ  بتوانێ  بکا،  بەربژێر  کۆماریی  ــەرۆک  س
دەرەوە  و  نێوخۆ  لە  ڕوحانی  لێهاتوویی  ــەرەی  ق
بدا. بەاڵم ئەوە زێدەڕۆییە. الریجانی نیشانی داوە 
ڕێبەری  سەرەڕۆیانەکانی  ڕوانگە  الیەنگری  کە 

گەورەیە؛ ئەو و براکانی، هەموویان ئیسالمیستی 
دژوارترە  بۆیان  سنووردار،  ڕەوشتی  بە  بەجۆشن 
و  بکەنەوە.  خۆرئاواییان دا  ــی  دڵ لە  خۆیان  جێی 
ئێستا وێدەچێ الریجانی پێوەندی سارد و سڕتری 
کێ  دەدا  بڕیار  کە  هەبێ،  ــەورە  گ ڕێبەری  لەگەڵ 
خۆی بۆ سەرکۆماری بەربژێر بکا و کێ بیباتەوە. 
بۆ  هەلێک   ٢٠١٣ ــە  ل ــی  ــان ڕوح هەڵبژێرانی  دوای 
ڕێککەوتنەی  ئەو  ترامپ  بەاڵم  هەڵکەوت،  بەرجام 
دنیادیتووی  کەمتر  کەم زانتر و  پیاوی  و  دا  فڕێ 

هێشتەوە تا خۆلیاکانی ڕێژیم جێبەجێ بکەن. 
دیکەی  دەسکەوتێکی  لەگەڵ  دەبێ  پیاوانە  ئەو 
نێوان  پێوەندیی  ئەو  بکەن:  هەڵسوکەوت  ترامپ 
ئەوەی  پچڕاندووە.  ــی  هــەژاران و  مەالیان  ڕێژیمی 
بە  ــە ١٣٨٨  ل ــەوز  ــ س ــەوەی  ــ ــوواڵن ــ ج ــی  ــوت ــەرک س
زانستگە دیتووانی چینی مامناوەندی تارانی کرد، 
ناڕەزایەتییە سەرانسەرییەکانی ١٣٩٦ و بە تایبەتی 
١٣٩٨ )ئەوی دواتر بە تووندترین شێوە سەرکوت 
کرا( لەو دواییانەدا خراپتری بە چینەکانی خوارتر 
کرد، کە سەردەمێک وەک تیغەرەی پشتی حکومەتی 
ئەمریکا  ئابلۆقەکانی  دەکــــران.  ــر  ســەی ئایینی 
ــژی  درێ و  دوور  لیستەی  ــەر  س خستە  تیشکی 
ــەوە  ئ ــم.  ــژی ڕێ دژی  ــدەران  ــیــشــان خــۆپ سکااڵکانی 
ڕەخنەیان  کەم  چەندە  کە  سەرسوڕمانە  جێگای 
ناوبراو  ڕێکارەکانی  چونکە  ــووە،  ــرت گ ترامپ  لە 
هەستی  کردووە.  زیاتر  ئەوانی  هەژاریی  بێگومان 
خۆپیشاندەران دا  نێو  لە  ئەمریکا  لە  الیەنگریی 

شتێکی ئاسایی بوو.
ــدەن  ــای ــــە ب ـــەو زووان ــە ب ــەی ک ــەی ــن ــەخــدی ـــەو ن ئ
پێشکەشی تارانی دەکا دەتوانێ زەختی نێوخۆیی 
ــەکــان و  ــی ــێــوخــۆی ــە ن ــاســەت ــەاڵم ســی ـ ــا. ب ــک ــر ب ــات زی
ــاران  ت قازانجی  بە  ناوچەیی  پێشوەچوونەکانی 
ــداران و  ــاسـ ـ ــای پ ــپ ــل  س ــی ــســڕائ ــی ــش. ئ ــێ ــە پ ــاچــن ن
کـــردووە؛  ــەغــاو  ل ــە  ســووری ــە  ل بەکرێگیراوەکانی 
ناکەن  بە ئاشکرا نیشانیان داوە کە زات  مەالکان 
لە  ــەوە.  ــەن ــک ب ــت  ــی جوولەکە دەس ــەت ــەگــەڵ دەوڵ ل
شیعەکاندا  لەنێو  ئێرانی  دژی  هەستی  ــراق،  عــێ
و  سولەیمانی  کوژرانی  بوونە؛  زیاد  لە  ــەردەوام  ب
یاریدەدەرەکەی لە عێراق، ئەبو مەهدی مەهەندیس، 
کرد،  الواز  جیددی  بە  ــەدا  واڵت لەو  تارانی  پێگەی 
مەالیان  ڕێژیمی  و  ــران  ــێ ئ الیەنگری  هێزەکانی 
هێشتا لە جێگرەوەکانیان دەگەڕێن. و لوبنان وەها 
تێکچووە کە وێناچێ حیزبوڵاڵ، بەکرێگراوە عەڕەبە 

دڵخوازەکەی ئێران، بتوانێ سوودی لێ ببنێ.
کۆنتڕۆڵی  بیرۆکەی  نەیتوانی  ترامپ  ئەگەرچی 
نێ،  وەال  سەرەکیی  نیگەرانیی  وەک  چــەک وچــۆڵ 
بوون،  تاوانبار  بە  هەست  و  ترس  بێگومان  ئەو 
ــی  ــاســەت ســی زۆری  ــی  ــک ــەشــێ ب ــاردەری  ــ ــڕی ــ ب کـــە 
تاران  بە  بەرانبەر  یەکگرتووەکان  واڵتە  دەرەوەی 
دیاری  ــەوالوە  ب ئیسالمیی  شۆڕشی  سەردەمی  لە 

لەوانەیە  هێشتا  ــی  کــردارەکــان و  نا  وەال  ــوو،  کــردب
بە  ناوکیی  بەرباڵوی  هەڕەشەی  لە  ئێمە  بتوانێ 
بە کەم بوونەوەی  بپارێزێ کە  پیاوانێکەوە  دەست 
کەیف خۆش  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  دەسەاڵتی 
ئابوورییانەی  کردنەوە”  “قەرەبوو  داوا  ئەو  دەبن. 
خامنەیی و مەالکان باسی دەکەن لەوانەیە تەنانەت 
تاران  لەوانەیە  لێی بچێ.  بایدنیش زراویان  تیمی 
پێشوەچوونەکانی  کردنی  سنووردارتر  خوازیاری 
بەرجام  بەگوێرەی  کە  نەبن،  سانتریفیوژەکانیان 
مەکینەی  ئاشکرا  بە  ماوە  ساڵێکیان  چەند  تەنیا 
کردەوەکانی  ئەگەر  بکەن.  دروســت  پێشکەوتوو 
ترامپ لە کۆتاییدا ئێمە لە دانی چەند میلیارد بە 
دژە ئەمریکاترین، دابینکەری دارایی بۆ تێرۆریزم، 
ڕێژیمی خۆهەاڵتی  شەڕانشۆترین و خونڕێژترین 
کە  دەیسەلمێنێ  ــەو  ئ ــا،  ــک ب ڕزگـــار  ــوەڕاســت  ــێ ن
لە  کۆمار  ــەرۆک  س کاریگەرترین  و  گرینگترین 
هەڵسوکەت لەگەڵ کۆماری ئیسالمی دوای ئەوەی 
ا، بووە.   کە ڕوحوڵاڵ خومەینی جیمی کارتەری وەالن
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گڕی سەرماوەز و ئااڵی شەکاوە
هەموو ساڵێک لە ٢٦ی مانگی سەرماوەزدا 
پنچکی  ــە  ک ــن  دەچــی جێژنێک  ــی  ــل ــی ــەرەوپ ب
مێژوویی دا  هەڵکەوتی  دوو  کانیاوی  ــە  ل
بریتین  هەڵکەوتەش  دوو  ئەو  و  داکوتاوە 
و  ــان  کــوردســت ــااڵی  ئ هەڵکردنی  ڕۆژی  ــە  ل
ڕۆژی پێشمەرگە. سەرەتا حەز دەکەم تاوێ 
ــر  دوات و  پێشمەرگە  باسی  ســەر  بپڕژێمە 

کڕنۆش بۆ ئااڵ بەرم.

پێشمەرگە
ـــۆ چـــەکـــداری  ــراوە ب ــکـ ـ ــاری ـ ــی دی ــک ــاوێ  ن
ڕزگاریخوازی کورد. کەسێکە وەپێش مەرگ 
ــاوەڕی  ب بە  مەرگ کەوتن  وەپێش  ــەوێ.  دەک
ئەو  یەکەمیان  خۆدەگرێ.  لە  واتا  دوو  من 
بێ سنوور  بوێرییەکی  خاوەن  کە  کەسەیە 
و لەڕادەبەدەرە و بەربەرەکانی لەگەڵ مەرگ 
دەکا و بێ ئەوەی لێی بترسێ، وەکوو حەریف 
بانگی گۆڕەپانی ملمالنێی دەکا و دەخوازێ 
پێی  و  بیبەزێنێ  و  بشکێنێ  مەرگ  سامی 
واتایەک  بە  ناترسێ.  لێی  کە  بسەلمێنێ 

پاڵەوانی بەزاندنی دێوەزمەی مەرگە.
ــی  ــەوان ــاڵ ــەر پ ــەگ ــەوە ئ ــش ــری ــی  ت ــەک ــەالی ل
ملمالنێی ئەو گۆڕەپانەیە، پێویستە بزانین 
ئامانجی لە بەزاندنی ئەو دێوەزمەیە چییە؟ 
ــیــرۆز  پ خواستێکی  ــێ  ـ دەب ــەوە  ــی ــای ــی ــن ــەدڵ ب
گیانی  بوێرە  مرۆڤە  ئەو  کە  بێ  لەگۆڕی دا 
بۆ لە مەترسی دەخا. “شەڕ دژی کۆیلەتی 
سڕینەوەی  ــە  ــەوات ک ڕزگـــاری”.  قۆناخی  تا 
ئامانجی  ــێــک دا،  ــب ــال ق ــەر  ــەه ل ــەوە  ــان ــەوس چ
پێشمەرگەیە. جا چەوسانەوەی نەتەوایەتی، 
بێ.  هەرجۆری تر  یا  ــی  ڕەگــەزی چینایەتی، 
بەاڵگەردانە،  لێرەدا  پێشمەرگە  واتایەک،  بە 
دەکاتە  خۆی  ئەو  پارێزەرە.  بەاڵگێڕەوەیە، 
کۆمەڵگە  ــی  ــان ــەک مــرۆڤ ســـەری  ــی  ــدووق ســن
هەمووی  لە  دەگـــەڕێ.  سەریان  ــەر  دەس و 
بکا،  خوێن  داوای  ــازادی  ئ ئەگەر  گرینگتر، 
کەوابوو  قوربانی.  قۆچی  دەبێتە  خێرا  ئەو 
نەهامەتییەکان  ــە  ب پیش  و  فیدایی یەکە 
دەگرێ و دژی زۆرملییەکان دەوەستێتەوە. 
هەڵبەت لە قامووسی یەک سەدەی داهاتوودا، 
هەردەم وەکوو ڕزگاریخواز چووەتە نێو دڵی 
وتار و شێعر و بیرۆکەی خەباتی سیاسی 

و مافخوازیی کوردانی ڕاپەڕیو. 
هەندێ جار وشەگەلێک دێنە گۆڕێ کە لە 
لە کردەوەدا  بەاڵم  نێگاتیڤن،  زاتی خۆیان دا 
بەرەبەرە واتای پۆزێتیڤ دەستەبەر  دەکەن. 
ئینسان  کــە  ــە  ــی ــی ن ــوان  ــ ــەرگ ج ــ م ــەی  ــ وش
وەپێشی بکەوێ یا بەدوای دا بڕوا، خۆشترە 
ـــێـــش مـــەرگ  ــەوەی وەپ ــ ـ ــات ئ ــی ــەج ــرۆڤ ل ــ م
بکەوێ، یا لە پێش مەرگ بێ، پێشقەرەوڵیی 
دیاردەیە  ئەو  بکا.  خۆشەویستی  و  عەشق 
زمانی  لە  و  نییە  ــدا  ــوردی ک زمانی  لە  ــەر  ه
دیکەش دا باوە. بۆ وێنە لە زمانی یۆنانی دا 
“ئاندارسی یا “ واتای ئاژاوەگێڕی دەدا، بەاڵم 
پێشمەرگە  بڵێم  باشترە  یا  پارتیزانەکانیان 
“ئاندارتیس”یان  ناوی  ڕزگاریخوازەکانیان 
پارتیزانی  یا  چریک  مانای  و  بووە  لەسەر 

داوە. 
ــورد  ک چــەکــداری  ــۆ  ب پێشمەرگە  ــاوی  ـ ن
ــی،  ــزام ــی ـــاز، عــەســکــەر، ن ــات ســـەرب ــی ــەج ل
گیانفیدا،  پارتیزان، کۆماندۆ،  فیدایی، گریال، 
ــان،  ــدار، شــەڕڤ ــەکـ ـــگـــاوەر، چــریــک، چـ جـــەن
هتد  و  میلیشیا  و  تفەنگچی  ــز،  ــارێ ــپ واڵت
هاتووە؛ لە ئەدەبیاتی کوردیدا بەعام وەکوو 
کەسی جوامێری کورد کە لە مەرگ ناترسی 
و بۆ دەستەبەرکردنی ئازادی هەوڵ دەدا و 

ڕزگاریخوازە مانا کراوە.

ئەو ناوە چۆن دیاریکراوە؟
ـــاس،  ـــەرب ـــە ب ـــووەت ــر هـــات ــ ـ ــەوەی زۆرت ــ ـ  ئ
کە  کۆماردا،  سەردەمی  لە  کۆبوونەوەیەکە 
لەودا جەنابی پێشەوا قازی محەممەد لەگەڵ 
ئەدیب  و  ــزان  ــان زم و  ــەر  ــووس ن کۆمەڵێک 
بەدوای ناوێک دا دەگەڕێن کە بۆ چەکداری 
کورد گونجاو  بێ. بە هیچ ئاکامێک ناگەن. 
ڕاست لەو کاتەدا مام ئەحمەد دەسماڵ کە 
لەپێش  چا  و  دەبێ  خزمەت کردن  خەریکی 

میوانان دادەنێ، دەڵێ:
ــازا و بوێریان  ــاوی ئ ــی ــە پ ــەوە ب ــۆن ــە ک “ل
گوتووە پێشمەرگە، ئێوەش هەر ئەو ناوەی 

لێ بنێن!”
خۆیدا،  لەجێی   ئەحمەد  ــام  م بۆچوونی 
چونکە بەڵگە و سەرچاوە هەن کە دەردەخەن 
کوردستانیش  ــاری  کــۆم ــی  ــەزران دام بەرلە 
ــوردی دا  ک ئەدەبیاتی  لە  پێشمەرگە  وشــەی 
ــە: حوسێن  ــن وێ ــۆ  ب ــراوە.  ــێ وەرگــی ل کەڵکی 
گۆڤاری  ٦ی  ژمــارە  لە  موکریانی  حوزنی 

ناوەی  ئەو  ١٩٢٦دا  ساڵی  کرمانجی  زاری 
هێناوە. ناوبراو جارێکی  تریش ساڵی ١٩٣١ 
لە هەمان گۆڤاردا، لە ژمارە ١٦دا ئەو ناوەی 
ــان بەو  ــووســراوەک ــەوە. ن ــردووەت ـــات  ک دووپ

شێوەیەن:
ــی  ــاری ــەوش ه ــی  ــان ــخ ــی ــوڵ ق ــن  ــێ ــوس ١_ ح
سولەیمان خانی  و  ــێ  ورمـ ــمــی  خــات ــردە  کـ
ـــەشـــکـــرەوە کـــردە  ـــە ل ـــەی ب ـــزامـــوددەول ـــی ن

پێشمەرگە.
پێشمەرگە  ــێ:  ــ دەڵ ١٦دا  ــارە  ــ ژم ــە  ل  _٢

لەشکرێکی زلی شکاند و ...
هەروەها لە کۆمەڵە بەڵگەیەکی دیکەش دا 

هاتووە، بۆ وێنە:
٣_ لە شۆڕشی ئیالم دا باس  دەکرێ: ڕەنۆ 
محەممەدی  شا  بە   ١٩٢٩ ساڵی  )ناوێکە( 

دەڵێ من پێشمەرگەتانم.
٤_ لە دیوانی میسباح ئەلدیوان )ئەدەب( 
ساڵی ١٩٣٩، الپەڕەی ١٢٩دا هاتووە: تکامان 
هەوڵ   ڕۆژ  بە  ڕۆژ  نیشتمان  ــی  الوان ــە  وای

بدەن .... ئێمە خۆمان کرد بە پێشمەرگ.
٥_ یا میرزا محەممەدی نووری )عەتریی 
دەڵێ   ١٩٤١ ساڵی  و  کۆمار  پێش  گڵۆاڵنی( 
ــەن،  ـ وەت ــەی  ئ ــە  ــۆی ت قەڵغانی  سینگەکەم 

پێشمەرگەمە.

پێشمەرگە  بۆ  ــک  ڕۆژێ بۆچی  و  کەی 
دیاری کراوە؟ 

لە سەردەمی کۆمار و تەنانەت دواتریش، 
ـــاو و  ـــەو ن ـــۆ ئ ــەت ب ــب ــای ــی ت ــکـ ـ ــچ ڕۆژێ ــی ه
یەکەمجار،  نەبووە.  لەگۆڕێ دا  کەسایەتییە 
حیزبی  ــاوی،  ــەت ه ١٣٦٣ی  ساڵی  ــاری  ــەه ب
خۆی دا  پلینۆمی  لە  کوردستان  دیمۆکراتی 
ڕۆژی  وەک  ــاوەزی  ــ ــەرم ــ س ٢٦ی  ڕۆژی 

“پێشمەرگەی کوردستان” دیاری  کرد.

هـــۆکـــاری  ــە  ــ ــەت ــ ــوون ــ ب ڕووداو  دوو 
دەستنیشان کردنی ئەو ڕۆژە. یەکەم ئەوە کە 
لەو ڕۆژەدا وەک باس دەکرێ دوایین بنکەی 
دەبێ  پەهلەوی، کە  داگیرکەریی ڕەزا شای 
هەمان بنکەی پۆلیسی شاری مەهاباد بێ، 
دەستی بەسەردا دەگیرێ. ڕووداوی دووهەم 
لەو  ڕاست  کە  ئەوەیە  گرینگی تر  گەلێک  و 
لەسەر  کوردستان  پیرۆزی  ــااڵی  ئ ڕۆژەدا 
مەهاباد  ســەردەمــی  ــەو  ئ بینای  بەرزترین 
پێشمەرگە،  واتایەک ڕۆژی  بە  ــەڵ دەدرێ.  ه
دووانەیەکن  کوردستانیشە.  ــااڵی  ئ ڕۆژی 
پێشمەرگە  هەیە.  خۆیان  پیرۆزایەتیی  و 
گیان بۆ شەکاوەی ئااڵ بەخت  دەکا و ئااڵش 
بوونی کیان و نیشتمانی پێشمەرگە بەیان 

 دەکا.

ڕێبازی فیکریی پێشمەرگە
ـــە چـــەپ و  ــان ب ــەک ــی ــی ــان ــت ــوردس ــزە ک ــێ ه
ــوور ئەو  ــاش ــەاڵت و ب ــ ــە ڕۆژه ــەوە، ل ڕاســت
شۆڕشگێڕەکانی  چـــەکـــدارە  ــۆ  ب ـــان  ـــاوەی ن
باوەڕی  لە  ئەوان جیا  خۆیان هەڵبژاردووە. 
فکرییان دا  ــازی  ــب ڕێ قالبی  ــە  ل ــە  ک حیزبی 
پێشمەرگەیان  ــی  ــەرک ئ ــێ،  ــن ــوێ دەن خـــۆی 
وەکوو ڕزگاریدەر و پارێزەر پەسند کردووە 
پێ   پشتیان  و  بەهێزیانە  باسکی  تەنیا  و 
ــاری  ــە ب ــە ل ــزەک ــێ ــەر ه ــەگ ـــاردووە. ئ ـــەســـپ ئ

ئەوە  بێ،  چەپ دا  بەرەی  لە  ئیدیۆلۆژییەوە 
کرێکار  چینی  ڕزگاریدەری  بە  پێشمەرگە 
دەزانێ و لە خەباتی چینایەتی دا ئەرکی بۆ 
نیشتمانی  هێزێکی  ئەگەریش  دیاری  دەکا. 
ــاک و ســـەروەری  ــی خ ــاری ــێ، گرفتی ڕزگ ب
سەربەخۆیی  دەستەبەرکردنی  و  نەتەوەیی 
ئامانجی  ـــوو  کـــەواب ــج.  ــان ــام ئ ــە  دەکــات ــۆ  ب
تێیدا  هێزەی  بەو  بەستراوەتەوە  پێشمەرگە 

پەروەردە بووە. 
گرتنەبەری ڕێگای تێکۆشان و لەبەرکردنی 
باری  لە  پێشمەرگایەتیی کەسەکان  بەرگی 
گەنجی  ــۆڕێ.  دەگ کەسایەتییەوە  و  ڕوحی 
ئەو  ئیتر  پێشمەرگایەتی دا،  کاتی  لە  کورد 
الوەی پێشوو نییە کە تەنیا بیر لە مادییات 
و ژیانی ڕۆژانە بکاتەوە. ئامانجی ڕزگاری، 
ئاڵوگۆڕێکی فیکریی وەهای بۆ پێک دێنێ، 
دەناسێتەوە.  خۆی  بەزەحمەت  بڵێم  دەبــێ 
ڕەنگە هەندێ جار لەبەر خۆیەوە بۆی ببێ 
گەنجەکەی  هەمان  ئەو  ئاخۆ  پرسیار،  بە 
ــەی  ــەرگ ب ــی  ــوان دەت ئێستا  ــە  ک ــە،  ــشــووی ــێ پ

هەموو دژوارییەکان بگرێ!

جلوبەرگی پێشمەرگە
وێنە  و  مێژووییەکان  بەڵگە  ــە  ل وەک   
خاوەن  پێشمەرگە  دەردەکـــەوێ،  کۆنەکاندا 
نەبووە.  تایبەت  یۆنیفۆرمێکی  یا  بەرگێک 
هەرکەسە چی جلکی هەیبووە، لەبەر خۆی 
تەنیا  کۆمار،  سەردەمی  لەوانەی  کــردووە. 
هێزەکانی بارزانی خاوەن جلکێکی تەقریبەن 
بۆ  دەگـــەڕاوە  ئەویش  کە  بوونە،  هاوشێوە 
کولتووری ئەو ناوچەیەی لێیەوە هاتبوون. 
ــەری  دەڤ بە  تایبەت  و چۆغەی  ــک  ڕان ــە  وات
پشتێندی  و  ســـوور  ــی  ــەدان ــەم ج ــان،  ــۆی خ
پتر  کۆمار،  پێشمەرگەکانی  باقی  گرێچن. 

پێچ و کاڵو و ئاغابانوو و شەدەیان لەسەر 
بووە و کەوا و پانتۆڵی دەڤەری موکریانیان 
بە ڕەنگ و شێوازی جۆراوجۆر لەبەردا بووە. 
ئەیلوولیش ڕەنگ و  تا سەردەمی شۆڕشی 
لەگۆڕێ دا  یەکڕەنگ  و  تایبەت  جلوبەرگی 

نەبووە. 
لە شۆڕشی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش، لە 
جلوبەرگی  پۆشینی  شێوازی  سەرەتاکان دا، 
پێشمەرگە، هەر لەسەر ئەو بنەمایە بووە، 
خۆی  لەبەر  هەیبووە  چی  پێشمەرگە  کە 
پانتۆڵی  و  کــەوا  ــی  ــڕان پ ــە  ب بۆیە  کـــردووە. 
ئەژنۆ،  سەر  تا  درێژ  دۆاڵغــی  ڕەنگاوڕەنگ، 
ئاغابانووی  و  ژۆرژێـــت  و  پێرلۆن  پێچی 
ئارخچن  ــاڵوی  ک ڕەش و شین و ســەوز و 
لە سەرەتادا و دواتر کاڵوی قووتی ڕەنگین 
و دەستچن کە ئەغڵەب وشەی پێشمەرگە، 
ــدانــی لەسەر  ـــاوی شــەهــی ــا ن ــان ی ــوردســت ک
ــووە.  ــاوب ب پێشمەرگەدا  لەنێو  ــرا،  ــووس دەن
جلوبەرگی  پۆشینی  شێوازی  بڵێم  ئەگەر 
ــەری  دەرخـ ــان دا  ــاک هــەشــت ــە  ل پێشمەرگانە 
پێناسەی  و  ــووە  ب کەسەکە  فکریی  ــاری  ب
ــەم  ــەڵ ــە ه ــگ ــەی کـــــردووە، ڕەن ــراوەک ــخ ــک ڕێ
نەکردبێ. بە شەدەی ڕەشی سەری کەسەکە، 
خەیاڵ بەرەو دەڤەری هەورامان دەچوو. بە 
ئاغابانووی تەواو ڕەشی بێ خەت و کاڵوی 
دەیزانی  پیاو  قسەکردن  شێوازی  و  قووت 

عەلی فەتحی

ڕێکخراوێکی  ــە  ب ــەر  س پێشمەرگەیە  ــەو  ئ
چەپە. بە پانتۆڵی نێفەک شۆڕ دەر دەکەوت 
پێمانی  لوولەتفەنگی  پانتۆڵی  باشوورییە. 
ڕۆژهەاڵتی  باکووری  پێشمەرگەی   دەگوت 
کوردستانە. دواتر، لە نێوەڕاستی هەشتاکانی 
حیزبی  پێشمەرگەکانی  لەنێو  ــی دا،  ــن ــی زای
دیمۆکرات دا یەکڕەنگی بەدی  دەکرێ. کەوا و 
پانتۆڵی ڕەنگ خاکی و یەک مۆدێل، پشتێندی 
درێژ کە تا سەر سینگ دەهات، ئاغابانووی 
ڕەش و کاڵوی دەستچنی قووت و پێاڵوی 
ئادیداس. لەسەر ڕەخت و فیشەک دان وێنەی 
و  بووە  بەرچاو  حیزب  ئاڕمی  و  شەهیدان 
خوارووی  بستێک  تا  زۆرتر  دۆاڵغەکانیش 
جلک پۆشینە  شێوازی  ئەو  دەهاتن.  ئەژنۆ 
دەکرێ بڵێین نەختێکیش خۆی لە ڕوحییەتی 
فەرماندە  ــەی  ئاخر زۆرب ــەوە،  ــت دەدی ــۆددا  م
ــگ  ــەی( ڕەن ــەل ــس ــەم ــان کــاپــشــێــن )ق ــزەک ــێ ه
سەوزی خەلەبانییان دەبەر خۆیان دەکرد. 
پورسەعید  لەجیات  کەلەکێ،  دەمانچەکانی 
و شاکوژ و بڕنۆی سەردەمی کۆمار، ببوون 
بە کۆڵت و نێرگان و چواردەخۆری بێلژیکی. 
ــوە  ــی ـــان ن ـــاشـــووری کـــوردســـت ــر، ب ــ ــ دوات
پێشمەرگەکەی  هێزی  و  ــێ  دەب سەربەخۆ 
بە  ــازی  ســەرب یۆنیفۆڕمی  خـــاوەن  دەبێتە 
ئااڵی سێ ڕەنگی کوردستان لەسەر قۆڵی و 

پلەی بەرپرسیارییەتی لەسەر شانی.

چەکی پێشمەرگە
 پێشمەرگە هەر هاوشێوەی ئەو چەکانەی 
ــی کۆماری  ــە دامــەزران ــەر ل ــە ب ــێ بــووە ک پ
ــوور و  ــاش ــی ب ــان ــە شــۆڕشــەک ــان ل ــوردســت ک
دەوڵەتانی  وەرگیراوە.  لێ  کەڵکیان  باکوور 
ــە، پتر  ــەک ــاوچ ــە ن ــەک و حـــازر ل ــاوەن چ خـ
هەر  بوون.  فەڕانسە  و  ئینگلیس  و  ئاڵمان 

بۆیەش پتر چەکی ئەو واڵتانە لە بازاڕەکان دا 
دەر  وێنەکان دا  لە  کــراوە.  پێ  ئاڵووێریان 
ــژ(،  ـ ــەت/ درێ ــ ــە / وەس ــوڵ ــۆ )ق ــڕن ــەوێ ب ــ دەک
تفەنگی  ئاڵمانی،  تفەنگی  بڕنۆ،  ڕەشاشی 
ــر،  ــاوزێ م ــووت،  ــ ق ئینگلیزیی  ئینگلیزی، 
ئێم یەک و گــوێ ورچ و  سێ تیر، جان بێزار، 

زۆر جۆری تر. 
یەک  ــاوەن  خ ــەردەم  ه چەک  دابین کردنی 
ڕێسا بووە. سەرەتا لە بازاڕ پێویست  بووە 
بنکەکانی  چەکانە،  ــەو  ب پاشان  و  بیکڕی 
چەکەکانیان  و  پەالمار  بەر  بدەیە  ــن  دوژم
تەیار  پێ  پێشمەرگەی  و  خــەی  وەدەســـت  
ــن کە  ــەی ــەک ــەرامــۆش ن ـــەوەش ف ــا ئ ــەی. ب کـ
ــی  ــەری ــگ ــاری ــی شـــــۆڕش ک ــدن گــەشــەســەن
ــۆری  ــەژمــار و ج ــەر ئ ــەس ــەوخــۆی ل ڕاســت
چەکەکان هەیە. دۆخی ناوچە و جێگۆڕکێی 
هێزەکان و باری دارایی شۆڕش و پشتیوانی 
پێشمەرگە  دەستی  چەکی  جۆری  ــی  دەرەک

دیاری دەکەن. 

ڕۆژی ئااڵ و ڕۆژی پێشمەرگە 
ــە  ــەرگ ــم ــش ــێ پ ڕۆژی  و  ـــــااڵ  ئ ڕۆژی 
ـــا و  ــاوەن وات ــێ خـ ــوان ــەوە، دەت ــەک ــەســەر ی ب
پێشتر  ــێ.  ــەب ه ــۆی  خ ــە  ب تایبەت  پەیامی 
یەکتر  بە  پیرۆزایەتی  و  ــەن  دووان گوتمان 
دەبەخشن. ئەوە کە خەڵکێکی پێشمەرگە و 

ئااڵی  خۆیان  دەستی  بە  پێشمەرگەپەروەر 
لەسەر  مەهاباد  چوارچرای  لە  کوردستان 
بەرزترین بینا هەڵ دەدەن، دەمخاتەوە بیری 
یونانی،  شاعیری  پڕواتایەی  شێعرە  ــەو  ئ
ئااڵدا  باسی  لە  ناوبرا  لیڤادیتیس.  تاسۆس 

دەڵێ:

“ ئااڵ “
شەو دادەنیشتین و

لەسەر کراسی خوێناویی شەهیدان،
ــووی  ــات ــی داه ــەوەری ــت ــەخ ــۆی ب ــڵ ــاب ت

جیهانمان دەکێشایەوە،
ئا بەو چەشنە ئااڵکان لەدایک بوون.

کەوابوو ئااڵی ئێمەش مافی خۆیەتی دوای 
بێ.  پیرۆزایەتی  خاوەن  خوێنە  گشتە  ئەو 
ئااڵی کۆماری کوردستان و ئااڵی ئێستای 
کوردستان دوو بنەمای هاوبەشیان هەیە و 
پاراستوویانە. ڕەنگەکان کە سوور و سپی 
ــۆری درەوشــــاوە. لە  ــەگــەڵ خ ــەوزن، ل و سـ
ئەگەر سەیری  زۆربەی واڵتانی سەربەخۆ، 
ڕەوتی مێژوویی ئااڵکانیان بکەین، دەبینین 
چۆن ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتووە، لە هەمان 
کاتیش دا چەند ڕەنگ و نەخش لەواندا وەکوو 
کە  بڵێین  ــەوەش  ئ با  ــزراون.  ــارێ پ سیمبول 
بەدرێژایی زەمەن، پتر و پتر سادە کراونەوە. 
ئااڵی کوردستان سادەیە. جێی خۆی لەنێو 
دڵی خەڵکی کورددا کردووەتەوە و تەنانەت 
لە  ئەگەر  ناسراوە.  فەرمی  بە  دەرەوەش  لە 
باشوور دیزاینی دووبارە کراوە و پارلەمانی 
کە  دەبینین  ئەمڕۆ  ــداوە،  ــێ پ دەنگی  ــەوێ  ئ
و  ــۆشــک  ک زۆر  ــو  ــێ ن بچێتە  ــی  ــەت ــوی ــی ــوان ت
لەسەر شانی  یا  تەالری سەرکردەی واڵتان 
و،  بێ  ــاراوگــە  ت خوێندەواری  و  ــار  وەرزشــک
لەوەش  بڕازێنێتەوە.  بۆنەکانیش  و  ڕێپێوان 
ــاراوگــە  ت ــە  ل ــورد  ک منااڵنی  ئیتر  گرینگتر، 
لە  ــەن و  ــاک ن ــی  ــااڵی ــێ ئ ب ــە  ب ــەســت  چیتر ه
بەدەستی  پەوەردەییەکان  نێوەندە  هەموو 
بچکۆالنەی زارۆکی کورد دەنەخشێندرێ و 
پاشان وێڕای ئااڵی واڵتانی تر دەچێتە سەر 

دیواری ژوورەکانیان. 
ئەو  پاراستنی  نێوەدا،  لەو  ئێمە  ئەرکی 
مەبەستی  ــە  ب پێویستە  و  ــە  ــەی ــەوت دەســک
یەک گرتن لە دەوری ئەو کۆبینەوە. هەروەها 
نابێ  ــەش  ــژووی ــێ م ــە  ــەســات چــرک دوو  ـــەو  ئ
فەرامۆش  بکەین، ئەوە کە ئااڵ لە چوارچرای 
سەربەخۆیی  ڕاگەیاندنی  بەبۆنەی  مەهاباد 
ــاردا  ــ ــۆم ــ ــی ک ــ ــەردەمـ ــ ــە سـ ــ ــان ل ــ ــت ــ ــوردس ــ ک
هەڵدەدرێ، دووهەمیشیان بەزاندنی داعشە 
و  ڕەشیان  ئااڵی  فڕێدانی  و  داگیرکەرەکان 
کوردستانە.  ــااڵی  ئ چەقاندنەوەی  ــارە  دووب
هەر ڕاست لەو کاتەدا دیتمان پێشمەرگەی 
ــژی  ــڕێ ــت ــەر دەس ـ ــە ب ـ ــەوت ــۆن دەکـ ــورد چـ ــ ک
قەناس هاوێژی داعش و لەژێر ئەو ئااڵیەدا 
شەهید دەبوو و بە خوێنی خۆی پیرۆزیی 

بەو سیمبولە نەتەوەییە دەبەخشی.

ئەرک و سیمای پێشمەرگە 
ــن  ــی ــە دوای ــەرگ ــشــم ــێ ــای پ ــم ــەرک و ســی ــ ئ
بەشی ئەو باسەیە و دەبێ بڵێم پێشمەرگە 
قارەمانێکە و لە کێبەرکێ و ملمالنێ دا ئااڵی 
لووتکە  بەرەو  بەدەستەوەیە و  کوردستانی 
ڕاسپاردە  ئەوەی  لەبەر  ئەوە  دەنێ.  هەنگاو 
ــێ  دەب و  شۆڕشێکە  پەیامی  سەفیری  و 
هاوکات، هەم ڕزگاریخواز و هەمیش پارێزەر 
بێ  کادرێک  ــەوەش  ئ لەگەڵ  هاوتەریب  بێ. 
بۆ ناساندنی ئایدیای خۆی و ڕێکخراوەکەی 
ــۆوی  ت پێویستە  ــەو  ئ ــەدا.  ــگ ــەڵ ــۆم ک لەنێو 
هومێد، بوێری، دیسیپلین، کۆمەاڵیەتی بوون 
گەشتیارێکی  پێشمەرگە  بچێنێ.  متمانە  و 
لەنێو  ـــرە.  ـــوێ ب ــی  ــک ــەرێ ــەڕک ش و  ــاســی  ســی
ـــاوەخـــت و  ــی ن ــوان ــی ــا م ــی ــەن ــشــدا “ت ــی ــک خــەڵ
لە درگای  نیوەشەو  خۆشەویستە”. شەو و 
خەڵکی داوە و بەڕێزەوە بەخێرهاتن کراوە. 

کۆتا قسە دەڵێم: بەختەوەرین کە خاوەنی 
پێشمەرگە و ئااڵین.

 



ژماره : 788 9
30ی  سەرماوەزی  1399  _ 20ی دێسامربی 2020

سەالح ئیبراهیمی

ئەلف وبێی ئابوورییەکی سەقامگیر
)بە سەرنجدان بە ئابووریی تێک تەپیوی ئیران(

لە چراخانەکەی بورجی ئیڤێلەوە بۆ شەوانی ئەنگوستەچاوی کوردستان

ــەمــرۆدا بــە دەیـــان فاکتەری  لــە دونــیــای ئ
ــگــەریــی لــەســەر  ــە کــاری ــ جـــۆراوجـــۆر ڕۆژانـ
ئابووری واڵتەکان و بەگشتی جیهان دەکەن. 
ــە خــوێــنــدنــەوەی ئــەو  زۆربــــەی واڵتـــەکـــان ب
دەخەن  ڕێك  وا  خۆیان  ئابووریی  فاکتەرانە 
لەو  زیان  کەمترین  یان  قازانج  زۆرترین  کە 

ڕووداوە ئابورییانە بکەن.
بە  جیهان   لە  ئــابــووری  جموجۆڵێکی  هــەر 
جۆریک کاریگەریی خۆیان لە ژیانی ڕۆژانەی 
خەڵک دا پێشان دەدەن، بە تایبەتی لەو واڵتانەی 
هەیە،  تێک تەپیویان  و  نەخۆش  ئابووریی  کە 
واتە مکانیزمەکانی ئابووری وەک خۆیان کار 
ناکەن و زۆر  جار تەنانەت هەواڵێک کە هیچ 
پێوەندییەکی بە ئابوورییەوە نییە، دەبێتە هۆی  
دابەزین و یا بەرزبوونەوەی نرخی زۆربەی 
کااڵکان ڕۆژانەی خەڵک و ناسەقامگیر بوونی 

بازار.
لەسەر  گشتی  بە  بەهێز  ئابووریی  بناغەی 
مادە  بوونی  یەکەم  ــەزراوه:  دامـ بنچینە  سێ 
ــاز، زێــر،  ــ گ نــــەوت،  ســروشــتــیــیــەکــان وەک 
دووهــەم  کشتوکاڵ.  و  ژێرزەوییەکان  کانگا 
زانست  سێهەم  و  پێشکەوتوو  تێکنۆلۆژیی 
سەردەمی  لــە   گەشتیارییە.  پیشەسازیی  و 
ئێستادا بوونی هێزی پسپۆڕیش بە یەکیک لە 

بنەماکانی ئابووریی بەهێز دادەنرێ.
گەشتیاریی  سەنعەتی  هەمیشە  ئایا  بــەاڵم 
و سەرچاوە  نەوت  هەبوونی  یا  پێشکەوتوو، 
تێکنۆلۆژیی  یان  ژێرزەوییەکان،  سروشتییە 
ــن بــبــنــە هــۆی  ــ ــوان ــ ــا دەت ــی ــەن ــەت ســــــەردەم ب
ئاسوودە  ژیانێکی  و  سەقامگیر  ئابوورییەکی 
نەدەبوو  وابا  ئەگەر  واڵتانە؟  ئەو  خەڵکی  بۆ 
ئابووریی ئێران، عێراق، ڤێنێزۆال، کوبا و زۆر 
واڵتی دیکەی بەو تایبەتمەندییانە بەمجۆرە با 

کە ئێستا دەیبینین. 

لە  ســەرکــەوتــوو  و  سەقامگیر  ئــابــووریــی 
فاکتەرانە حەوجێ  لەو  دنیای سەردەم دا جیا 

بە کۆمەڵێک پێوەری دیکەشە:

هێزی کار و کاربەڕێکەر
و  جۆراوجۆرەکان  بوارە  لە  پسپۆڕ  هێزی 
هێزی کارڕاپەڕێنی بەرپرس و ئەرک وەخۆگر 
ئابووریی  پێشکەوتنی  بنەماکانی  لە  یەکێک 
هەر واڵتێکە. دابین کردنی ئامرازەکانی کار و 
هێزی  بۆ  شیاو  حەق دەستی  لەبەرچاوگرتنی 
بیمەی  کۆمەاڵیەتی،  دابین کردنی  بیمەی  کار، 
بێکاری و ئەمنییەتی کار لەو بازنەیەدا دەوری 
نەیتوانیوە  ئێران  ئابووریی  دەبینن.  گرینگ 
بکا  مودیرییەت  قازانجی خۆی  بە  بەشە  ئەم 
پسپۆڕی  و  کــار  هێزی  ئــێــران  ئەگەرچی  و 
یەکجار باشی هەیە، بەاڵم ئەم هێزە کارە یان 
دەیــان کێشە و  تێکەاڵوی  پاسیڤ و  بێکار و 
گرفتی کۆمەاڵیەتییە؛ یان ئەو هێزە پسپۆڕە لە 

دەرفەتێک دەگەڕێ بتوانێ واڵت بەجێ بێڵێ.

خەباتی  گەرمی  جەنگەی  لە  شۆڕش  کە 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بوو،  شاخ دا 
وەک قەاڵیەکی پتەو بەرامبەر بە هێزی زۆر 
ڕاوەستابوو.  ئیسالمی  کۆماری  بــۆری  و 
دەهات  کوردستان جمەی  دۆڵەکانی  و  چیا 
گەورەترین  پێشمەرگە  و،  پێشمەرگە  لــە 
سەروەریی بۆ نیشتیمان لە دیرۆکی خەبات 
و تێکۆشان دا تۆمار دەکرد، ئا لەو سەردەمە 
دژوارەدا پێوەندییە دیپڵۆماسیەکانی ڕێبەری 
ڕێکخراوە  لەگەڵ  قاسملوو  دوکتۆر  شەهید 
تایبەتی  ــە  ب جــیــهــان  بــەشــەردۆســتــەکــانــی 
فەرانسە  ــی  واڵت لــە  بێ سنوور  پزیشکانی 
هەڵدایەوە.  مێژوویە  لەو  زێڕینی  بەرگێکی 
د.  ــر،  ــێ د.کــوشــن نــاوەکــانــی  ــدی  ــی ئ ئێستا 

یاسا 
گەشەکردنی  لەگەڵ  یاسا  هەموارکردنی   
ــەوخــۆی هــەیــە.  ئـــابـــووری پــێــوەنــدیــی ڕاســت
پێویستە  ئــابــووری  ــاری  ب سەرکەوتنی  بــۆ  
ئاسانکاری و ئامادەکاریی پێویست لە یاساکانی 
هەم  یاسایانە  ــەو  ئ کــرابــن.  جێگیر  واڵت دا 
دەرەکی  هاتنی سەرمایەی  هاندەری  دەتوانن 
هاتنی سەرمایەی  بۆ  ببنە کۆسپێک  هەم  بن، 
تێک تەپینی  هۆکارەکانی  لە  یەکێک  دەرەکــی. 
قــۆرغ کــردنــی  تەنیشت  لــە  ئــێــران  ئــابــووریــی 
لەالیەن بازنەی تەسکی دەسەاڵتەوە، نەبوونی 

ئەو ئاسانکارییانە بۆ وەبەرهێنانی دەرەکین.
هەر لەو بەشەدا تۆکمەیی یاساکانی گومرک، 
نێودەوڵەتییەکانیش  ستانداردە  و  کۆنتڕۆڵ 
لە  دەبینین  وەک  دەبــیــنــن.  گرینگ  دەوری 
ئیدۆلۆژی  بەهۆی  ڕابـــردوودا  ــەی  دەی چەند 
بەستراوەیی  سیاسەتی  و  حاکم  دەســەاڵتــی 
ئێران بە هاوردە، ئەویش کااڵی ناستانداردی 
هێرش بەرانەی  ئابووریی  جەوهەری  و  چین 
کــڕیــارەکــانــی  لــە  یەکێک  وەک  ئــێــران  چــیــن؛ 
کە  چینی  کااڵی  زبڵخانەی  بووەتە  واڵتە  ئەم 
ــەرەو  ب واڵتیشی  نێوخۆیی  بەرهەم هێنانی 
ئەمریکای  نییە  لــەخــۆڕا  بــرد.  هەرەس هێنان 
گومرکی  یاسای  دانانی  بە  تڕامپ  سەردەمی 
ئەم  مەزنیخوازیی  بــۆ  گرینگی  سنوورێکی 

واڵتە کێشا. 

مودیرییەت )بەڕێوەبەری(
بەڕێوەبەری تێکەاڵوێکە لە زانست و هونەر 
سەرکەوتنی  لە  هەیە  ــەواوکــەری  ت ــی  ڕۆڵ و 
ئابووری  و  زانستی  بابەتێکی  و  پــڕۆژە  هەر 
لە  ــەردەوام  ــ بـ ئێستادا  ــە  ل زانــســتــە  ئــەو  کــە 
ئێرانی  لە  دەکرێتەوە.  نوێ  ئاکادیمییەکان دا 
بندەستی کۆماری ئیسالمی دا ئەم مودیرییەتە 
دەسەاڵتی  سیاسەتی  و  ئیدۆلۆژی  پاوانی  لە 
حاکم دایە کە مەودایەکی یەکجار زۆری لەگەڵ 

ئەو ستانداردە نێودەوڵەتییانە هەیە.

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

گرانژۆن، د. فرێدریک تیسۆ بۆ گەلی کورد 
ناوێکی تەواو ئاشنایە. ناوهێنانی ئەو گەورە 
کاتانەی  ئەو  بیری  دەمان خاتەوە  پزیشکانە 
کە ئەوان لە دژوارترین هەلومەرجی جیهانی 
پشت  پزیشکییەوە  بواری  لە  ناوچەیی دا  و 
بوون.  کــورد  گەلی  جــوواڵنــەوەی  پەنای  و 
بۆیە هەر کاتێک ناویان دێت زنجیرە ئەڵقەی 
ئەوە پێوەندییە گەرم وگوڕەمان بیر دێتەوە 
کە کاتی خۆی ڕێبەری شەهیدمان دوکتۆر 
قاسملوو دروستی کردبوو. بۆ ئەوەی زۆر 
پزیشک و کادری دەرمانی بێنە کوردستان 
و لەو ناوچانەی کە شۆڕش نەخۆشخانەی 
یاخود  بن،  پزیشکی  کاری  مژووڵی  هەبوو 
شان  بکەنە  ــان  دەرم لە  تــەژی  کۆڵەپشتیی 

پێشکەوتوودا ڕێکخراو و دامەزراوەی تایبەت 
هەیە کە زانیارییە ئامارییەکان دەدەنە دەستی 
حکوومەت  پالندانانی  و  بڕیار  ناوەندەکانی 
و  کــورت مــاوە  ئابووریی  بەرنامەی  ــۆوەی  ب
دابڕێژرێ.  لەسەر  ستراتیژییان  درێژماوەی 
ــران کــە خــۆی  ــێ ــە ئ ــار ل ــام بـــەاڵم قــەیــرانــی ئ
بەرهەمی قەیرانی بەڕێوەبەریی واڵتە، یەکێک 
و  دروســت  ئانالیزی  بــەردەم  کۆسپەکانی  لە 

واقعبینانە لە دۆخی واڵتە.
 

سیاسەت  
هەڵوێستێکی  و  جموجۆڵ  هەر  و  سیاست 
بۆ  خەراپی   یا  باش  کاریگەریی  کە  سیاسی 
ــە بـــەرەو  ــێ، دەتـــوانـــن ل واڵتــانــی دیــکــە هــەب
ــک دا ڕۆڵــی   ــێـ پــێــش چــوونــی ئــابــووریــی واڵتـ
پۆزێتیڤ یان نگەتیڤی هەبێت. بوونی پێوەندیی 
کۆمەڵگەی  و  دراوســێ  واڵتانی  لەگەڵ  باش 
پێشکەوتنی  ــنــەری  بــزوێ دەتـــوانـــێ  جیهانی 
ئابووریی هەر واڵتێک بێت. بەاڵم ئەم فاکتەرە 
ــەهــۆی سیاسەتی  ب ئـــێـــران دا  ــی  ــووری ــاب ئ ــە  ل
دەستێوەردان  قەیران خوڵقێنی،  شەڕەنگێزی، 
ئاکامی  نێودەوڵەتی  تێرۆریزمی  پشتگیریی  و 

پێچەوانەی بووە.

سەرمایەی دەرەکی
مەعاف  سەرمایە،  ــەوەی  گــەڕان ئەمنیەتی 

کاتی  ماوەیەکی  بۆ  ماڵیات  ــی  دان لە  کــردن 
ــوونــی حــەق دەســتــی کــرێــکــار لەو  ــەزم ب و  ن
بابەتانن کە بوونیان دەبێتە هۆی ڕووتێکردنی 
واڵت  زۆر  نموونە  بۆ  بیانی.  وەبەرهێنەرانی 
واڵتــانــەی  ئــەو  دەبــنــە  خــۆیــان  کارخانەکانی 
ــەاڵم لە  ــاری هــەرزانــتــریــان هــەیــە. ب هێزی ک
هەشبێ  ئەگەر  دەرەکــی  وەبەرهێنانی  ئێران 
واڵت  و  خەڵک  ئــابــووریــی  بــۆ  قازانجەکەی 
نییە، بەڵکوو لە خزمەتی سیاسەتی دەرەکیی 

ڕێژیم دایە.

سیستمی بانکیی نوێ و هەڵسووڕ
ــی بــانــکــی نـــاوەنـــدیـــی ئــێــران  ــرسـ ــەرپـ بـ
ــانــداردی سیستمی  کــە ســت نــەیــشــاردۆتــەوە 
سیستمی  ســتــانــداردی  لەگەڵ  ئیران  بانکیی 

شەوان  ژیانی  پێشمەرگە  شان بەشانی  و، 
و ڕۆژانیان چیا و کۆسارەکانی کوردستان 

بێ.
ــۆر “فــرێــدریــک  ــت ــوەدا نـــاوی دوک ــێ ــەو ن ل
خۆشە  و  ئاشنا  ناوێکی  بەتایبەت  تیسۆ” 
لەسەر زاران، بەتایبەتی بۆ ئەوانەی ئەوکات 
لە جەنگەی خەباتی شۆڕشگێڕی و شاخ دا 
گورج وگۆڵ  باریکەڵەی  پزیشکێکی  بــوون. 
حیزبی  بارەگاکانی  و  بنکە  لەگەڵ  تێکەڵ 
دێموکراتی کوردستان بە تایبەتی شەخسی 
دکتۆر قاسملووی شەهید. دوکتۆر فرێدریک 
ئەمەگناسی ڕێبەری شەهیدمان بوو،  تیسۆ 
دوای شەهیدبوونی ڕێبەر د. قاسملووش کەم 
شەهیدبوونی دا،  ساڵڕۆژەکانی  لە  هەیە  وا 

لە  یەکێک  ئــەوە  و،  نایەتەوە  جیهان  بانکیی 
هۆیەکانی مایەپووچیی سیستمی بانکیی ئێران 

ڕوو بە دەرەوەیە.
سیستمی  بوونی  بەبێ  ئەمرۆدا  دنیای  لە   
بانکیی مودێڕن ئەستەمە باس لە ئابوورییەکی 
ئـــەو سیستمە  بــەبــێ  بــکــەیــن.  ــوو  ــەوت ســەرک
ــی ئـــابـــووری لـــەگـــەڵ کــۆمــەڵــگــەی  ــدی ــوەن ــێ پ
و سیستمی  دەکــەوێ  تێ  گرفتی  نێودەوڵەتی 
سەرافی لێ دەکەوێتەوە کە لە نەبوونی نیزامی 
بانکیی سەردەمیانەدا دروست دەبن. سیستمی 
ئابووری  ناسەقامگیریی  بو  هۆیەکن  سەڕافی 
لەو واڵتانە –ئێران بۆ نموونە- و هات وچۆی 
هۆی  دەبێتە  کە  بــازارەکــان دا  لە  ڕەش  پوڵی 
کزکردنی کەرتی وەبەر  هێنان و بەدوای ئەودا 
کارانەبوونی  بەهۆی  گرفتانەی  ئەو  هەموو 
دێن.  پێک  واڵتــیــک دا  لە  وەبەر  هێنان  کەرتی 
جیهانییش دا  بــۆرســەکــانــی  ــە  ل ــی  ــەشــداری ب
سیستمی  بوونی  بە  ڕاستەخۆی  پێوەندیی 
ئەو سیستمەی  کاتیک واڵتیک  و  هەیە  بانکی 
لە هەمان  بەڕۆژ نەبێ، ڕۆژانــە زیان دەکا و 
بــەرهــەمــەکــانــی  دەرەوەی  نـــاردەنـــە  ــات دا  ــ ک
بە  جیهانییەکانیش  بازاڕەکانی  بو  نێوخۆیی 

کاناڵی دروستی خۆی دا تێپەڕ نابێ.
ئابورییەکانی نێوخۆیی  لە بەشی سیاسەتە 
واڵتـــیـــش دا بــانــکــی نـــاوەنـــدی دەتـــوانـــی بە 
باقی  و  بانکی  ســـوودی  نرخی  ڕێکخستنی 

میکانیزمە ماڵییەکان ببێتە هۆی  سەقامیگری 
بە  و  واڵت  ئابووریی  پێش چوونی  بــەرەو  و 
بە  پێش  دەتــوانــن  بانکەکان  هــەر  پێچەوانە 
هتد  و  وەبەرهێنان  پیشەسازی و  کەرتەکانی 
دنیا  واڵتانی  زۆربــەی  لە  نموونە  بۆ  بگرن. 
بانکەکان بە کەم کردنەوە لە قازانجی قەرزەکان 
بەاڵم  واڵتەکەیانن،  ئابووریی  یارمەتیدەری 
کــارکــردەیــان  ــەم  ئ ــەک  ن ئــێــران  لــە  بانکەکان 
قەرزی  لەسەر  قازانج  دانانی  بە  بگرە  نییە، 
دیکەش  هیندەی  وەبەرهێنەران  دواکەوتووی 
زیان بە کەرتی وەبەرهێنان و ئابووریی واڵت 
دەگەیەنن کە ئاکامە مایەپوو هاتنەوە و داخرانی 
سۆنگەیەشەوە  لەو  و  کارخانەکان  و  کارگە 

بێکاریی زیاتر و هەرەس هێنانی هێزی کارە.
 ئینترنێت، کارەبا و ئاو   

کەوتنی  وەنێو  ســەرەڕای 
کەوتنی  پێ  لە  و  تەمەن 
خۆی نەگەیەنێتە پێرالشێز 
یان لە کۆڕ و کۆبوونەوە 
تایبەتییەکانی ئەم بۆنەیەدا 

بەشدار نەبێ.
ــەمــەگ و وەفـــاداریـــی  ئ
بیانییە  کەسایەتییە  ئــەم 
دەخــــــوازێ هەمــیــشــە بە 
چاوی گەورەیی و ڕێزەوە 
تیسۆ  فرێدریک  دکتۆر  لە 
و خۆشەویستیی  بڕوانین 
بۆی  شاخمان  سەردەمی 

هەبێ.

کــاری  بـــەردەوامـــی  هۆیەکانی  لــە  یەکێک 
بەردەوامیی   و  بوون  ئابورییەکان  هاوبەشە 
کارەبا، ئاو و ئینترنێتە، بەاڵم ئەو ژێرخانەش لە 
ئێران تێک تەپیوە. بۆ نموونە حکوومەت بەپێی 
ئێنترنێتی  پێدانی  لە  ڕێ  خۆی  سیاسەتەکانی 
واڵت  خەڵکی  بە  هـــەرزان  و  گشتگیر  خێرا، 
بەو  پشت بەستن  وادەکــا  ئەمەش  و  دەگــرێ 
جۆرە ئینتێرنێتە خاوە کە ڕێ لە کارخوڵقێنی 

دەگرێ، بە زیانی ئابووریی واڵت بشکێتەوە.

ڕێگەوبان و ئیمکاناتی گواستنەوە 
سیستمی ڕێگەوبان چ ئاسمانی، دەریایی و 
هەر  ئابووریی  ژێرخانی  لە  بەشێکن  عەرزی 
ئابووریی  لەسەر  کارتێکەرییان  و  واڵتێک 
ژێرخانی  هــەیــە.  واڵتـــەش  ئــەو  سەقامگیری 
ئــابــووری جیا لــە ڕێــگــەوبــان هــەمــوو  ئەو 
بەشە  بە  بە  واڵتیک  کە  دەگرێتەوە  پردانەش 
جۆراوجۆرەکان لە نیوخۆ و بە واڵتانی دی و 

هەموو جیهان دەبەستێتەوه. 
گرێدراوی  واڵتێک  هەر  ئابووریی  گەشەی 
گواستنەوەی  کــەرتــی  و  ڕێــگــەوبــان  دۆخـــی 
دەرەکییش  وەبەرهێنانی  بۆ  بــوار  کە  واڵتــە 
ژێرخانی  لە  بەشەش  ئەو  بەاڵم  دەکا.  خۆش 
ئابووریی ئێران بەهۆی ناکارامەیی حکوومەت 
لە سیاسەت و بەڕێوەبەریی واڵت دا وێران و 

داڕماوە.

ئاکام
هـــۆکـــارەکـــانـــی تــێــک تــەپــیــن و ئـــابـــووری 
قسەکانی  ــن.  ــ ڕوونـ ــران  ــێ ئ نــاســەقــامــگــیــری 
خومەینی، بنیاتنەری کۆماری ئیسالمیی ئێران 
کاتی خۆی هەڵاڵیەکیشی نایەوە کە “ئابووری 
ئی خێڵی کەرانە_ اقتصاد مال خر است”. ئەمە 
هەموو  بنیات نانەوەی  لەسەر  کارتێکەریی 
شۆڕش  دوای  ئێرانی  ئابووریی  جومگەکانی 
٥٧ هەبوو. شەڕی ئێران و عێڕاق، گرتنەبەری 
سۆنگەیەوە  لەو  و  شیعی  هیاللی  سیاسەتی 
دروست کردنی میلشیا و یارمەتیدانی گرووپە 
قەیران خوڵقێنی  تــونــدئــاژۆکــان،  ئیسالمییە 
ــاری  ــاروب ک ــە  ل ــوەردان  ــتـ دەسـ سیاسەتی  و 
سیاسەتی  ــێ،  ــ دراوســ واڵتـــانـــی  نــێــوخــۆیــی 
ئامانجی  بۆ  حەشیمەت  زۆرکــردنــی  بێ جێی 
قەیرانی  بانکی،  ناکارامەی  سیستمی  تایبەت، 
دەرەکیی  سیاسەتی  سۆنگەی  لە  ئــابــووری 
سیاسەتی  ــەســەر  ل ــداگــری  ــێ پ ــەت،  ــووم ــک ح
مووشەکی  بەرنامەی  پەرەپێدانی  و  ئەتومی 
وشکەساڵی،  مــادی،  زۆری  تیچوویەکی  بە 
ناوچەی  زۆر  لە  کشتوکاڵ  کەرتی  الوازیــی 
و  پسپۆڕ  ئینسانیی  هێزی  ڕاکــردنــی  واڵت، 
دەیان فاکتەری دیکە دەستیان داوەتە دەستی 
یەکتر بۆ وەی وێنایەکی ڕوون لە ئابوورییەکی 
ڕووخاو و داڕماوی ئێرانی بندەستی کۆماری 

ئیسالمی بکەن. 
ئــــابــــووریــــی ئــــێــــران پــێــویــســتــیــی بــە 
نەشتەرگەرییەکی گەورە هەیە، بە تایبەت کە 
وشکەساڵی  وەک  سروشتیی  هۆکاری  زۆر 
ئاو  هاوکێشەی  و  شەڕ  وەک  ناشروشیی  و 
مانەوەی  بە  کە  دێنە گۆڕێ  داهــاتــووش دا  لە 
هەنگاوێک  زەحمەتە  زۆر  ئیسالمی  کۆماری 

بەرو پێش باوێ.

***

ئەحمەد ڕەحمانی
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لە  نــەدیــمــی ســاڵــی ١٣٣٧  ــم  کــەری مــحــەمــمــەد 
کامیاران  ناوچەی  بێڵەواری  زێویە«ی   « گوندی 
زه حمه تكێش  و  كـــوردپـــه روه ر  بنه ماڵه یه كی   لــه  
وەکوو  تازەالویی  و  منداڵی  قۆناغی  بوو.  له دایك 
ئاشكرا  بە  و،  کرد  تێپەڕ  بێ نازەکانی  هاوتەمەنە 
هه ستی   دێــمــوكــڕات،  حیزبی   تێكۆشانی   بــوونــی  
كوردایه تی  له  هزر و مێشكی  ڕیشه ی  داكوتا. ساڵی 
١٣٥٩ هاتە ڕیزی پێشمەرگەکانی ئەم حیزبە و لە 

هێزی بێستوون دەستی بە تێکۆشانی خۆی کرد.
ئەو لە شەڕی داسەپاو بە سەر کوردستان دا و هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی 
پێشمەرگایەتیی دا ئازایەتیی خۆی نیشان  دا. بوێریی محەممەد کەریم بە 
لەکڵ دەرهاتووی لێ درووست  قارەمانێکی  بەرە  بەرە  ڕادەیەک بوو کە 
بوو. هاوسەنگەرانی دەڵێن ترس لە وجوودی دا نەبوو، و هیچ سەنگەرێک 

لە بەر تیری هەڵمەتی ناوبراو خۆی نەدەگرت.
ڕووح ســووك  و  وریا  و  ژیر  الوێكی   نەدیمی  محەممەدکەریم  شەهید 
دەست  پشتی خراجیان   و  لە  پایەگای »ونج«  بۆ سەر  هێرش  لە  بوو . 
بوو.  هێزەکەوە  هەموو  پێش  لە  کەریم  محەممەد  بەسەرداگرتنی دا، 
دا،  لەدەستی   و  دوژمــن   گوللەی  بەر  کەوتە  چەپی  چاوی  شــەڕەدا  لەو 
بەاڵم حەمەکەریم ئەوە یەکەم جاری نەبوو کە بریندار دەبێ و دیسان 

دەگەڕێتەوە بەرەکانی شەڕ.
ــەو بـــارەیـــەوە دەگــێــڕێــتــەوە: »کــاتــێــک لە  ــروزی ل ــی ــووڕ ف ــاک شــاپ ک
نەخۆشخانەی »بزوەش« سەردانم کرد، هەر چاوی بەمن کەوت پێکەنی 
و گوتی لەوەی کە لە کاتی گرتنی پایەگا دا سەرەڕۆییم کردووە  داوای 
لێبوردنت لێ دەکەم. پاشان بە پێکەنینەوە گوتی ئێستا باشتر کە چاوی 
چەپەم  چاوی  کە  ئێستا  گوتی  بۆ؟  گوتم  پێکەنیم  داوە،  لەدست  چەپەم 
دەرهاتووە سیلەگرتنم ئامادەیە، ئیدی پێویست بە نیشانەگرتن نییە و تا 
دەگەمە سەنگەری دوژمن ڕوحی لەبەر نەماوە، دواتریش هیچ ترسێکم 
دێموکرات  حیزبی  کە  بم  پێشمەرگەیە  ئەو  بێ  قــەوڵ  و  نییە  مــردن  لە 

دەیهەوێ.«
ئەرک وەخۆگریی  و  ئازایەتی  و  ئینسانییەکان  و  بەرز  تایبه تمه ندییە  
دوای  لە  یــەک  نیزامییەکان  پلە  ــەوەی  ئ هــۆی  بوونە  کەریم  محەممەد 
ــاری بــکــرێ. ئەو  ــدەری لــک دیـ ــەک بــبــڕێ و ســەرئــەنــجــام بــە فــەرمــان ی
هەمیشە لە بەڕێوەبردنی بڕیارەکانی حیزبد ا سەرلەپێناو بوو. ئەگەرچی 
خوێندەوارییەکی زۆری نەبوو، بەاڵم فەرماندەیەک بوو ئازا، ئاگا، لێزان، 
تەشکیالتی  و  کادرێکی  گرینگتر  هــەمــووی  لە  و،  بەتاکتیک  و  مودیر 

بەدیسیپلین بوو. 
لە  نەخۆشخانە  لە  گەڕانەوە  دوای  ڕۆژ  چەند  تەنیا  کەریم  محەممەد 
بریندار  دیکە  جاریکی  »سیویە«  لە  دوژمــن  مۆڵگەی  سەر  بۆ  هێرش 
نییەر  و  تەنگیسەر   شەڕی  لە  بریندارییەی  ئەو  دوای  ڕۆژ  دوو  بــۆوە. 
قارەمانەتیی لە خۆی نیشان دا و لەوێش بۆ جاری سێهەم بریندار بۆوە. 
ئەو لە ئازایەتی دا سەرچەشن بوو و پێشمەرگەکانی ژێر فەرمانی وانەی 
شەرەف  و شەهامەت  و خۆڕاگری لە مامۆستاکەیان فێر دەبوون. مخابن 
ڕۆژی ١١ی خەرمانانی ١٣٦٤ خۆری تەمەنی پڕ شانازیی ئەو ئاوا بوو. 
لە زمان مەولود عەبدوڵاڵهی، یەکێک لە هاوسەنگەرەکانی کە کاتی شەهید 

بوونی حەمەکەریم نەدیمی لە نیزیکی بووە ئەو ڕووداوە دەگێڕێنەوە: 
»ئيواره ى روژى ١٠ی خەرمانانی ١٣٦٤ له چیای شاهۆ ده سته يه ک 
لە پيشمه رگەکان به فه رماندەیی حەمەکەریم بۆ هێنانی تداروکات بەرەو 
گوندی میسوراو ڕۆیشتین. دوژمن هێزێکی زۆری لە ناوچە خزاندبوو. 
لە گوندی میسوراو بۆمان دەرکەوت کە هێزی  ئێمە  بە نزیکبوونەوەی 
دەشتی  بچینە  شەوەکەی  دا  بڕیارمان  بۆیە  بــووە،  جێگیر  لێ  دوژمنی 
»میسوراو«  و  تیلەکولون »  گوندەکانی«  نێوان  لە  چــاڵ«  »گــورگــە 
بەیانی  کاتژمێر٤ی  و  دا  پشوومان  لە شوێنێک  شاهۆ.  چیای  بناری  لە 
و  ئەمن  بووین.  کەس   ٥ تیمەکەمان  کەوتین.  وەرێ  گۆڕقلیچ   بــەرەو 
شەهید ڕەشاد زۆر لە کاک حەمە کەریم پاڕاینەوە کە لەوێ نەوەستین 
و بۆ پشوودان بەرەو چیای شاهۆ برۆین، بەاڵم ئەو کە قەت لە دوژمن 
نەترسابوو، بڕیاری کۆتایی دا و گوتی: دەمێنمەوە ئەگەر بەتەنیاش بم و 

تا بەیانی نان بۆ پێشمەرگەکانیش دەبەمەوە. 
کاتژمێری ٦ی بەیانیی ئەو ڕۆژە شەهید ساڵح گودەرزی کە نیگابان 
بوو، هات گوتی مامۆستا مەولوود هەستە گەمارۆ دراوین. شەهید حەمە 
بە  لە وشەی گەمارۆ بوو  کەریم دە میترمان لێ دوور بوو، کە گوێی 
سینگەخشکە هاتە المان. دووربینەکەی وەرگرت و چاوی لە دەورووبەر 
کرد. گوتی: مەولوود ئەمڕۆ کۆتایی ژیانمانە! لەو قسانەدا بووین دراینە 
بەر دەستڕیژ. حەمە کەریم گەڕاوە بۆ الی چەکەکەی، بەاڵم لە بەر ئاگری 
خەستی دوژمن نەیتوانی دەستی بە چەکەکەی ڕابگا، بە ناچار بۆ الی 
ئێمە گەڕاوە. هاوارم کرد حەمەکەریم ڕاوەستە. ئەو ڕانەوەستا و چووە 
شوێنی نیگابانیی ساڵح، بەاڵم دوژمن ئەوێشی گرتبوو. لەو کاتەدا حەمە 
کرد،  نەمان  مان  و  شەڕێکی  بە  دەستمان  بەردەسترێژ.  درایــە  کەریم 
دەرفەتمان هێنا و چووینە سەری، دەست  و القی گوللەی بەر کەوتبوو. 
ئەو  بەاڵم  دەکشێینەوە.  وردە  وردە  و  هەستێ  کە  پاڕاینەوە  لێ  زۆری 
زمانی  لە  بکوژڕێن،  حەیفە  بــڕۆن،  ئێوە  ناتوانم.  و  شکاوە  القم  گوتی: 
منەوە مااڵوایی لە هیوای کوڕم بکەن و، بە هاوڕێیانم بڵێن ئەوە باوەڕە 
مقاومەت دەکا. بەاڵم ئێمە نەماندەتوانی فەرماندەکەمان بەجێ بێڵین، ئەو 
من،  بە  بدە  خۆت  چەکەکەی  گوت  ساڵحی  بە  ناهێڵین  بەجێی  زانی  کە 
ئێوەش هێرش بکەن. شەڕ هەر گەرم دەبوو، لە نەکاو دەنگی گوللەیەک و 
هاواری سالح سەرنجی ئێمەی ڕاکێشا، حەمە کەریم بڕیارە قورسەکەی 
زیندووی  بە  خۆیشی  نە  و  بکوژرێن  هاوڕێیانی  نە  ئــەوەی  بۆ  دابــوو، 

بکەوێتە دەستی دوژمن«. 
شەهید حەمە کەریم لەپێناو دەربازبوونی هاوڕێیانی و سەرنەکەوتنی 
ڕێژیم دا خۆی کوشت، بەاڵم بۆ هەمیشە لە دڵی هاوسەنگەرانی و خەڵکی 

ناوچە و کوردستان دا بە زیندوویی مایەوە. 

لە هەلومەرجێک دا کە خەڵک هەست بە بێ هێزی برایم چووکەڵی
و ترس دەکەن، گرینگە یەکەم هەنگاوەکان بۆ ئەوان 
مەترسیی کەمتر بێ و هەستی »متمانە بە خۆ«یان 
تێدا دروست بکا. ئەم شێوە کارانە وەکوو- لە بەر 
کردنی جلوبەرگ بە شێوەیەکی نائاسایی- دەتوانن 
پیشاندەری دژایەتی کردنێکی گشتی بن و دەرفەتێک 
لە  مانادار  شێوەیەکی  بە  تا  بڕەخسێنن  خەڵک  بۆ 
بابەتی  لە  بکەن.  بەشداری  داهاتوودا  هەنگاوەکانی 
دیکەدا هەندێ شتی غەیرە سیاسی و چکۆلە دەکرێ 
ستراتیژیستەکان  هــەمــووان.  سەرنجی  جێی  ببێتە 
دەبێ بابەتێک هەڵبژێرن کە بایەخەکەی بۆ هەمووان 
دەرکەوتبێ و وەرگرتنی ئاسان بێ. سەرکەوتن لەم 
کێشەیەکی  کە  ئەوەی  لەگەڵ  چکۆالنە  کارە  جۆرە 
ــا، ئــەو بــاوەڕە الی خەڵک  بچووک چــارەســەر دەک

دروست دەکا کە ئەوان خاوەنی هێزێکی کاران. 
خەباتێکی  لە  ستراتیژیستەکان  ئامانجی  نابێ 
بەتەواویی  و  دەسبەجێ  ڕووخــانــی  درێــژخــایــەن دا 
ــەوە دەبــێ  دیــکــتــاتــۆری بــێ، بــەڵــکــوو لــە جیاتی ئـ
وەدووی هەندێ ئامانجی دیاریکراو بن. لە جەریانی 
خەباتەکەش دا پێویست بە بەشداریی هەموو خەڵک 

ناکا.
عەمەلیاتێکی  زنجیرە  لە  بیرکردنەوە  کاتی  لە 
ــەورە،  تــایــبــەت بــۆ بــردنــەپــێــشــی ســتــراتــژیــیــەکــی گـ
لە  بیر  وردی  بە  خەباتکارەکان  ستراتژیستە  دەبێ 
قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و کۆتایی بکەنەوە.

خەباتی دیاریکراو )هەڵبژێردراو(
زنجیرە  خــەبــات دا،  ــای  ســەرەت قۆناغەکانی  لــە 
عەمەلیاتێکی دیاریکراو بە ئامانجێکی تایبەت دەتوانن 
بەکەڵک بن. ئەم جۆرە عەمەلیاتە دیاریکراوانە دەبێ 
واشــە  جــاری  ببن.  جێبەجێ  یــەک  دوای  لــە  ــەک  ی
لەوانەیە چەند دانەیەکیان پێکەوە و هاوکات جێبەجێ 

بکرێن.
لە دانانی پالنی ستراتیژی بۆ خەباتی دیاریکراو 
کە  تایبەت  کێشەی  و  بــابــەت  هــەنــدێ  کــە  گرینگە 
نیشاندەری زوڵم و زۆری دیکتاتۆرن دیاری بکرێن. 
ئەم بابەتانە دەتوانن ببنە ئامانجێکی باش بۆ بردنە 
پێشی خەبات کە لەو ڕێگایەوە دەکرێ دەستمان بە 

هەندێ ئامانج ڕابگا.
لە  دەبــێ  نێونجیانە  ستراتیژیکە  ئامانجە  ــەم  ئ
توانایی و دەسەاڵتی هێزە دێموکراتەکاندا بێ. ئەگەر 
داهاتووشدا  پالنەکانی  لە  بن  سەرکەوتوو  لەمەودا 
زۆر  خەڵک  ورەی  بۆ  ئەمە  کە  دەبن  سەرکەوتوو 
زۆر  داهاتووش دا  لە  سەرکەوتن  بۆ  و  دەبێ  باش 

گرینگە.
سەرەتادا  لە  دەبــێ  دیاریکراوەکان  ستراتیژییە 
لەسەر هەندێ بابەتی دیاریکراوی سیاسی، ئابووری 

)٤( پیاوه  قوڵه  خرپنه كه
strategic pa- ستراتیژیك  سه بری  (تڕامپ 
tience( و خه سیوی ئۆبامای له هه مبه ر كۆریای 
كرد به  دیدارێكی ئه كتیو و بێ وێنه ، كه  له  هه مان 
كاتیش دا ئاوێته ی هه ڕه شه  بوو، واته  ڕێك دووان 
تایبه تمه ندیی  ـــه وه   ئ ــه ،  ــۆره ك ــات ــت ــك دی ــی  ــان زم ــه   ب
نۆڕمه كانی  له   ــه ده ر  ب كه   بوو  تڕامپ  سه ره كیی 
ئاخاڤتنی نێوان سه رۆكی واڵتانان سه یر ده كرێ، 
ــۆرەی  ك ــان  ی ئیسالمی  ــاری  ــۆم ك كاتێ  وێنه   ــۆ  ب
ئه مریكا  به رژه وه نده ییه كانی  له   هه ڕه شه   باكوور 
هه زار  به   یه ك  ده ڵێ  واڵمیان دا  له   تڕامپ  ده كه ن، 

تۆڵه یان لێ ده كه ینه وه !
كیم  و  تڕامپ  چاوپێكه وتنی  به هه رحاڵ  ــه اڵم  ب
ــی هێما  ــاوه ن ــدا خ ــن ــی ــه م ڕوان ــه ك ــه  ی ــون ل جۆنگ ئ
ــز هیچ  ــی ــه رگ ــی. ه ــه ت ــۆی ــه  خ ــه ت ب ــب ــای و كـــۆدی ت
سه ركۆمارێكی ئه مریكایی پێی نه ناوه ته  “گوندی 
نێوان دوو كۆرە، جۆری  له  سنووری  ئاگربه س” 
په یوه ندی تڕامپ و كیم زیاتر له  ئه فسانه  ده چێ، 
ئه ویندارانه ی  تڕامپ  وته ی  به   گۆڕینه وه ی  نامه  
نێوانیان ڕێخۆشكه ر بوو بۆ توانه وه ی به سته ڵه كی 

یان کۆمەاڵیەتی چڕ بکرێنەوە. ئەوان دەتوانن هەندێ 
بکەنە  دیکتاتۆردایە  کۆنترۆڵی  لە  کە  تایبەت  بەشی 
ئامانج، یان هەوڵی کۆنترۆڵ کردنی بدەن یان هەوڵ 
بدەن لەژێر دەستی دیکتاتۆری دەربێنن. هەروا کە 
پێشتر باس کرا لەم بەشە لە خەبات دا دەبێ هێرش 
بەم  و  دیکتاتۆر  بکرێتە سەر هەندێ خاڵی الوازی 
شێوەیە دێموکراتەکان دەتوانن بەپێی توانایی خۆیان 

گورزێکی کاریگەر لە دیکتاتۆر بوەشێنن.
خەباتی  بــۆ  ــالن  پ پێویستە  ستراتیژیستەکان 
ئامانج  بەاڵم دەبێ ڕوون بێ کە  دابنێن  سەرەتایی 
لەو پالنە چییە؟ ئەم پالنە سەرەتایی چۆن دەتوانێ 
یارمەتیدەری ستراتیژییە گەورەکە بێ؟ ئەگەر بکرێ 
پێویستە النیکەم هێڵە گشتییەکانی قۆناغی دووهەم 
و سێهەمیش ئامادە بکرێ و هەموو ئەمانە بخرێنە 
و  گــەورەکــە  ستراتیژییە  پێشوەچوونی  خزمەتی 

کاریان بۆ بکرێ.

خەباتی سیمبۆلیک
الوازکردنی  مەبەستی  بە  خەبات  دەستپێکی  لە 
بۆ  مەیدانەکە  لــەســەرەتــاوە  لەوانەیە  دیکتاتۆردا، 
هەنگاوە  بۆیە  نەبێ.  ئامادە  زۆر  سیاسی  خەباتی 
خەڵکەکە  و  هەلومەرجەکە  دەبــێ  سەرەتاییەکان 
خەباتی  و  هــاوکــاری نــەکــردن  بۆ  و  هەڵبسەنگێنێ 

سیاسی بە دژی دیکتاتۆر ئامادەیان بکا.
نــاڕەزایــەتــی  لــەوانــەیــە جــۆرێــک  یــەکــەم هەنگاو 
لە  ئەگەر  بــێ.  کاتی  و  سیمبۆلیک  هەنگاوێکی  یا 
دەکــرێ  ئەوکات  بــوون،  کــەم  ســەرەتــاوە خەڵکەکە 
یەکەم هەنگاو بۆ وێنە دانانی گوڵ لە شوێنێک بێ 
کە گرینگیەکی سیمبۆلیکی هەیە. ئەگەریش خەڵکێکی 
بۆ  دەکرێ  بوون،  کار  ئامادەی  لە سەرەتاوە  زۆر 
و  ڕاوەستن  بێدەنگ  شوێنێک  لە  دەقیقە  پێنج  وێنە 

هیچ کارێک نەکەن.
لە کاتێکی دیکەدا دەکرێ هەندێ کەسی دیاریکراو 
لە شوێنێکی دیاریکراو و سیمبۆلیک مان لە خواردن 
بــگــرن و تــا بــەیــانــی بــەخــەبــەر بــن. یــان بایکۆتی 
کورتی کالسەکانی خوێندن بکەن یا لە شوێنێک بە 
لە حکوومەتێکی  دیارە  دابنیشن.  مانگرتن  نیشانەی 
دیــکــتــاتــۆری دا ئــەم کــارانــە لــەوانــەیــە بــە توندییش 
دیکەی  ــاری  ک هــەنــدێ  هەڵبەت  بکرێن.  ســەرکــوت 
وەکوو چوونە نێو شوێنەکانی دەوروبەری کۆشکی 
دیکتاتۆر، یان چوونە نێو دەفتەری پۆلیس لەوانەیە 
مەترسیی زۆری بەدواوە بێ، بۆیە لە سەرەتاوە ئەم 

کارانە نەکرێ باشترە.
هەنگاوە سەرەتاییەکان بۆ ناڕەزایەتیی سیمبۆلیک 
جاری وابووە سەرنجی نێوخۆیی و نێودەوڵەتیشی 
لە  خەڵک  خۆپیشاندانەکانی  وەکـــوو  ڕاکــێــشــاوە، 
مانگرتنی  یان   ،١٩٨٨ ساڵی  لە  برێمە  شەقامەکانی 

ئه مریكا و ئومێدێك بۆ  باكوور و  نێوان كۆرەی 
داهاتوویه كی هه رچه ند ته م و مژاوی! ئه وه  زۆر 
گرینگه  كه  پیاوه  قوڵه خرپنه كه  به پێچه وانه ی باب 
دانوستان،  و  وتووێژ  بۆ  ڕاكێشا  ملی  باپیری  و 
ئه مه  گرینگترین توخمه  بۆ نیازپاكی سیاسه تی 
و  ــجــڕاكــێــش  ــی ســه رن خــاڵ ـــه دا  كـــه وان ــه   ل ده ره وه . 
ئیسالمی  ــاری  ــۆم ك ــی  ــۆچــوون ب سه رسوڕهێنه ر 
سه باره ت به م دانوستانانه  بوو كه  نه  ته نیا وه ك 
لێ  پێشوازییان  دێموكراتیك  و  ئاسایی  واڵتێكی 
ئه م  ئیدانه ی  به پێچه وانه وه   ڕێك  به ڵكوو  نه كرد 

وتووێژانه یان كرد!
به   تڕامپ سه باره ت  ده ره وه ی  تیمی سیاسه تی 
نیزیكی  مه ترسیی  به   هه ستی  باكوور  ــۆرەی  ك
هه رچه ند  ــه وه ،  ـ كـــردۆت چینیش  ــه ده ری  ــ ــه ڕاده ب ــ ل
ــه ری  ــك ــن ــی ــی داب ــی ــه ره ك ــــی س ــه  واڵت ــاك ــە ت ــن ب چــی
ئه م  چین  و،  ـــرێ  دادەن ــۆرە  ك پێداویستییه كانی 
ئه مریكا  دژی  به   دارده ستێك  به   كردووه   واڵته ی 
له م  ئابوورییه وه   ده ربیجه یه كی  له   ــه وه ی  ئ بۆ 
كێبه ركێی ستراتیژییه كه دا خۆی بكا به  بااڵده ست!
بۆ  له به ره   ـــژی  دوورودرێ ڕێگایه كی  ئه مریكا 

پێتەختی  پێکەن  تیانانمنی  مەیدانی  لە  خوێندکاران 
چین لە ساڵی ١٩٨٩.

دوو  ــەم  ئ زۆری  خــەســاری  و  زیـــان  و  زەرەر 
دەبــێ  ستراتیژیستەکان  کــە  شتێکە  خۆپیشاندانە 
لەوە  گەورەیە  زیانە  و  زەرە  بەو  بدەنێ.  سەرنجی 
ناچێ کە ئەم هەنگاوانە بە تەنیایی ببێتە هۆی ڕووخانە 
دیکتاتۆر. چونکە ئەم کارانە هەروا دەمێنێتەوە و هیچ 

ئاڵوگۆڕێک لە دەسەاڵتی دیکتاتۆردا پێک ناهێنێ.
لـــە ســـەرەتـــای خـــەبـــات دا نـــاکـــرێ بـــە ئــاســانــی 
سەرچاوەکانی دەسەاڵتی دیکتاتۆر لێک جیا بکرێنەوە. 
تا  کە  ئەو خەڵکەی  دەبێ سەرەتا  مەبەستە  ئەم  بۆ 
ڕێژیم  دژی  بە  بــوون،  دیکتاتۆر  گوێڕایەڵی  دوێنێ 
بدرێن  هان  بەرباڵو  هاوکاری نەکردنی  بۆ  دواتر  و 
کە ئەمەش زۆر زەحمەتە و ئاسان نییە، هەر بۆیە 
چاوەڕوانییەکی وەها بۆ هاوکاری نەکردن و خەباتی 

خێرا، ستراتیژییەکی ناواقیعی و هەڵنەسەنگێنراوە.

دابەش کردنی بەرپرسایەتی
ــی خــەبــاتــی دیــاریــکــراوی ســەرەتــایــی،  ــ ــە ڕەوت ل
چەند  سەرشانی  لە  خەباتەکە  ــاری  ب و  هــەرجــارە 
بەشێکی کۆمەڵگەیە. لە هەنگاوەکانی داهاتوودا و بۆ 
گەیشتن بە مەبەستەکانی دیکە، دەبێ باری خەباتەکە 
بگوازرێتەوە بۆ سەرشانی خەڵکانێکی دیکە. بۆ وێنە 
بابەتەکانی  ســەر  لە  دەتــوانــن  زانکۆ  خوێندکارانی 
مانگرتن،  بدەنە  دەســت  خوێندنەوە  بە  پێوەندیدار 
سەر  لە  شوێنکەوتوەکانیان  و  ئایینی  ڕێبەرانی  و 
ڕێگای  کرێکارانی  ببنەوە.  ورد  ئایینیەکان  ئازادییە 
قەتارەکە  بدەن و هاتوچۆی  قەتار زۆر گیر  ئاسنی 
تووشی کێشە بکەن. ڕۆژنامەنووسەکان دەتوانن بە 
مەبەستی ناڕەزایەتی دەربڕین لە بەرانبەر سانسۆردا 
و  نەنووسن  تێدا  هیچی  ڕۆژنامەکە  بەشی  هەندێ 
دەتوانن  پۆلیسەکان  یان  بکەن،  چاپی  سپی  هــەروا 
لە دۆزینەوەی شوێنی دێموکراتەکان و دەسبەسەر 
ــردوە.  ــدەن کــە هــەڵــەیــان کـ کــردنــیــان وا نــیــشــان بـ
خەبات  کردنی  هەنگاو  بە  هەنگاو  و  جیاکردنەوە 
کۆمەڵگە،  دیاریکراوەکانی  گرووپە  و  بابەت  بەپێی 
هاوکات لەگەڵ درێژەی خەبات، دەرفەتی پشوودان 

بە بەشەکانی دیکەی کۆمەڵگە دەدا.
ــی بە  ــەت ــارم ــبــەت ی ــای ــەت ــی دیـــاریـــکـــراو ب ــات خــەب
ڕێکخراوەکانی  و  گــرووپ  بوونی  و  سەربەخۆیی 
ــا کــە لە  ســیــاســی، ئـــابـــووری و کــۆمــەاڵیــەتــی دەکـ
دەبنە  نــاوەنــدانــە  ئــەم  نین.  دیکتاتۆردا  کۆنترۆڵی 
فشار  دەتــوانــن  ڕێگایەوە  لــەو  خەڵک  کە  شوێنێک 
بخەنە سەر دیکتاتۆر یان لە بەرانبەریدا ڕابوەستن. 
لە ڕەوتی خەباتدا ئەم ڕێکخراوانە یەکەم شوێن دەبن 

کە دیکتاتۆر پەالماریان دەدا.

ئه گه رچی  كاته وه .  نیزیك  كــۆرە  له   خۆی  ــه وه ی  ئ
ــوور  ــاك ــۆرەی ب ــ ــی ك ــن ــی ــاڵ ــه  دام ــوون ب ـــوادار بـ هـــی
ــه   ــگ ــی ڕه ن ــان ــه ك ــی ــوژی ــه ڵ ك ــۆم ـــه  ك ـــه  چـــه ك وچـــۆڵ ل
ئاره زوویه كی دووره ده ست بێ، به اڵم ئه وه ی تڕامپ 
ئه مریكی  سه ركۆمارێكی  هیچ  له وه پێش  ــردی  ك
نه یكردووه  و له  ئه گه ری درێژه ی ئه م دانوستانانه دا 

بۆی هه یه  ئاماڵ دوڕگه یه كی ئه منتر ساز بێ.
بالك  ڕابێرت  وه ك  سیاسه تمدارێكی  ئه گه رچی 
بۆ   - ده ره وه   سیاسه تی  ــااڵی  ب كارناسی   - ــل  وی
به نیسبه ت  تڕامپ  ده وڵه تی  ده ره وه ی  سیاسه تی 
ته واوی ئه و واڵتانه ی له گه ڵ ئه مریكای سه رده می 
تڕامپ گرفتی سه ره كیان هه یه  بۆ هیچیان نمره ی 
D و زۆر جاران  C و  B و  ناكا و به   ــاو  A ڕه چ
ــه اڵم  ب ــێ،  ــن دێ ــپ  ــڕام ت تاقیكاریی  ــه   ب ــی  ــای كــۆت  F
سپی  كۆشكی  ــه   ل ــڕامــپ  ت ــه گــه ر  ئ نیاییه وه   دڵ ــه   ب
تڕامپ  ده ره وه ی  سیاسه تی  ــره ی  ــم ن ــه وه ،  ــای ــاب م
و  تیرۆر  پشتیوانی  واڵتانی  له هه مبه ر  كه م  النی 
بێگومان  له وان كۆماری ئیسالمی  تیرۆریزم یه ك 

. Aده بوو بە
***

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
)کارکردی خەباتی سیاسی(

هەر وەک لە ژمارەکانی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکانی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ، 
مەدەنی  بواری خەباتی  ناوداری  بیرمەندی  “جین شارپ”،  توێژینەوەیەکی  ناوی  دێموکراسی  تا  دیکتاتۆرییەوە  لە 
و ناتوندوتیژە. شارپ ساڵی ١٩٢٨ لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە، دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا 
ئامریکا، بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردانی زۆر واڵتی کردوە  زانکۆکانی  لە مامۆستایەتی لە 
گرینگتر  لەوە  و  هەڵێناوە  دیکتاتۆرلێدراو  واڵتانی  لە  سەری  خەڵک  پەروەردەکردنی  بۆ  جاریش  زۆر  تەنانەت  و 
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵکی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە. 
کاکڵی ئیدەکانی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵی و ملکەچیی خەڵکەوە 
وەدەست دێنن، ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا 

دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن.’’
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکانی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:

و:مەنسوور مروەتی

ڕازی مانەوەی هەمیشەیی

محەممەد کەریم نەدیمی

ئه و چوار په رده یه ی دنیایان جوانتر كرد
 درێژەی الپەڕەی ٣
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سینگی شەقارشەقاری عەرد
دەالڵێ بۆ نمەی باران
لە بااڵی لەباری هێرۆ

دەهاڵێ هوڕ؛ هوڕی ئاران

بولبول ونە، قەل دەقرێ
داڵ و کەرگەز دەخولێنەوە

چیا ڕووتەن، ڕەوەز وەڕەز
کۆچ ماڵە و دڵ دەکولێنەوە

کۆتر مات و النەوازن
ڕێوی سازن، قومری قڕن

مامز تەرە، چەقەڵ غولوور
دنیا لێڵە و دڵیش پڕن

قەاڵ بەندە و شار خامۆشە
سڕن، مڕ و نەزان کە چن
ڕەوە ئاسکێک نادەستەمۆ

بە پێدزە بۆی دەردەچن

لەبەرقەدی »ڕەندۆڵە«دا
ترووسکەی ئاگرێ دەگڕێ

شنەی گێوژ و داربەڕوو
دڵی بێدەنگی شەو دەبڕێ

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

دەستەکەی تر مستی گرێ

دڵ دارماڵ لە تاسە و هومێد،
هەست، هەستی ئینسانی و نەجیب

بەسۆزەوە دەیخوێندەوە
بۆ گەل سروودی »ئەی رەقیب«!

من بیلبیالن ئەو الڵ و کەڕ
جومگەی دەستانی وا گرتم

تەزوو نا، لەرزی شوورەیی
سەراتاپای لەشی داگرتم

ئاسمان تەم و هەوا تۆز و 
گێژەڵووکەش تەنوورەی دێو
دار و چێو تینوونە، وشکن

لقی گوڵ و گەاڵش دزێو

ژەرەژ قاسپەی لێ بڕاوە
سەقڕ وڕە، پەرکوور دینە

شریخەی کاتیۆشا و گرمەی
تۆپ و تەقینەوەی مینە

کانی کۆرن، کێڵگە ڕەقن
مرۆڤ کوێڵەی درۆ و گزنی
سوژدە دەبا بۆ دەرگانەی

گەڵی، ورگی، مەڕی، بزنی

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

پاڵپشتمان دوندی چیا

لەنێو کۆڕی حەپەساودا
فڕی دەنگی »ب..بابە..با..ب 

بە«
خنکا دەنگی »حەمە«ی دیسان
بەچاو دەیگوت هەستە، ڕا بە

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

کپ بوو گەرووی، چاویش پڕ ئاو
غڵدە غڵدی هۆش داگرە

کەبوونە یەک کینە و ئەوین
بە سووتمانە ئەو ئاگرە

تابڵۆ

مامۆستا خالید ئەویندار

ئااڵ و پێشمەرگە

لە سەدەی بیستەم دا، پاش هەر دوو شەڕی 
سیستمی  ــە  ک دووهــــەم  و  ــەم  ــەک ی جیهانیی 
نێودەوڵەتی ژانی لەدایک بوونی فۆرمێکی تر لە 
گرتبوو  بەخۆی  دەسەاڵتدارەتیی  و  حوکمڕانی 
دوای  ئیمپراتۆرییەت  حوکمرانیی  سیستمی  و، 
شۆڕشی ڕۆشەنگەری و پیشەسازی لەبەریەک 
ــی دا  ــەت ــودەوڵ ــێ ــاری ن ــە ســاخــت ــوو؛ ل ــاب ــوەش ــەڵ ه
ــەوە جێگای  ــەت ن ــەت-  ــ ــی دەوڵ ــی ــەت ــڕەوای ــان ــەڕم ف
کوردیش  ــەوەی  ــەت ن ــەوە.  ــرت گ ئێمپراتۆرییەتی 
و  سروشتی  ــی،  ــەردوون گ ــاســای  ی حوکمی  ــە  ب
خاونی  کە  نەتەوەیەک  وەک  ــوا  دەب مڕۆڤایەتی 
خاک، زمان، چاند و شارستانییەتی خۆی بوو؛ 
ئەم مافە بیگرێتەوە. بەاڵم لە قۆناغی داگیرکاریی 
نوێ  دا ئیمپراتورییەتی سەفەوی )فارس/شیعە( 
لەمپەر  ــە  ــن دەب ــە(  ــن ــورک/ســون )ت عوسمانی  و 
بەرامبەر ماف ویستیی گەلی کورد و، دواتر بە 
جیهانی  داگیرکەرانی  پشتیوانیی  و  هاوکاری 
و  ناوچەیی  هاوبەشی  ــەکــی  ســات وســەودای لە 
خاک  پیکۆ(  سایکس  )ڕێککەوتنی  جیهانی دا 
ــە ســەر چــوار  ــورد ب ــەوەی ک ــەت ــان و ن کــوردســت

دەوڵەتی نوێی ناوچەیی دا دابەش دەکەن.
هزریی  پاشخانی  ــۆی  ــەه ب ــەک  ــەالی ل ـــەاڵم  ب
سەردەمی  لە  مێژوو  نیسبەت  بە  کــورد  تاکی 
دێوەزمەیی عەقلییەتی  دڕندەیی و  ڕابردوودا و 
لە  و  ــورک  ت و  ــارس  ف عـــەرەب،  شۆوینیستیی 
مێرخاسانی  بە هۆی سەرکردایەتیی  الیەکی تر، 
شێخ  عوبەیدوڵال،  شێخ  سەعید،  شێخ  وەک 
مەحموود، مەال مستەفا و سمایل ئاغای سمکۆ 
کە بە هەست و نەستەوە خەبات و تێکۆشانیان 
ئایین  دەکـــرد؛  کوردستان  داگیرکەرانی  دژی 
هزری  و  ڕوح  بە  دەسەاڵتدارێتییان  پێگەی  و 
ــای تەسلیم  ــت ــە ڕاس ل ــە و  ــوردان ــی ک ــۆدان ــەرخ ب
ــان بە  ــەن ــدان ــێ ــەران و دان پ ــرک ــی ــە داگ ــوون ب ــەب ن
گەشاوەیی  بە  هەردەم  داگیرکەران،  ئۆتۆریتەی 
و ئاگامەندییەوە بۆ نەسلی داهاتوو گواستەوە .
دەوڵەت-نەتەوە  سیستمی  کە  کاتەشدا  لەو 
دینی- ئێمپراتۆرییەتی  سیستمی  جێگای 
سیاسیی گرتەوە و ژیان لە قۆناغی فێۆدالی بۆ 
پیشەسازی هەنگاوی نا و، مۆدێلی حیزبایەتی 
گەلی  ــاراوە،  ئ هاتە  ڕێکخراوەییش  شێوەی  بە 
لەسەر  ــدوو  ــن زی نەتەوەیەکی  وەک  ــش  ــوردی ک
ــر لە  ــردووە پ ــ ــ ــان و ڕاب ــاشــخ ـــەم پ ــی ئ ــەڕەت ــن ب
شۆڕش و قوربانیدانە کە تێکۆشانی لەسەرپێ 
فڕەڕەهەند  شێوەی  بە  گەلەکەی  هێشتنەوەی 
ــی  ــوون ــدب ــار شــەهــی ــەر جـ ــاش هـ ـ کـــردبـــوو و، پ
سەرکردەکەی و نسکۆی شۆڕشەکەی -چونکی 
ڕۆحی  و  ئەقلییەت  هەمان  خاونی  ڕۆڵەکانی 
ڕزگاریخوازی و ئازادی ویستی  بوون- سەری 
لە  ــات  ک تێکۆشان هیچ  ــااڵی  ئ ــەوە و  ــداوەت هــەڵ
ئاسمانی کوردان دانەکەوتووە. ئەمجارەش پاش 
دامەزرانی کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد، پاش سێ 
ساڵ خەبات و تێکۆشانی کولتووری، سیاسی 
لە  ١٣٢٤دا  ــژی  ــەاڵوێ گ ٢٥ی  ــە  ل فەرهەنگی  و 
کوردی  حیزبی  یەکەم  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
خاوەنی  کە  ڕێکخراو  و  ــرن  مــۆدێ شێوەی  بە 
“حیزبی  ـــاوی  ن ــر  ــەژێ ل ــێـــڕەوە،  ـ پ و  ــە  ــام ــەرن ب
دێموکراتی کوردستان” و بە ئەزموون وەرگرتن 
کەڵک وەڕگرتن  و  ــردووی  ڕابـ شۆڕشەکانی  لە 
حیزبێکی  وەک  جیهانی  نوێی  ــی  ســەردەم لە 
بۆ  نیشتمانی  و  نەتەوەیی  فەلسەفەی  خاوەن 
لەسەر  نەتەوەکەمان  مافەکانی  بەدیهێنانی 
لە  و  ــاوەر  جــەم کردنی  بەڕێکخراو  ئەساسی 

ڕووی ئاگاییەوە دادەمەزرێ.
لەم کاتەدا کە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ئاراستەیەکی  بە  ئێران  بارودۆخی  دادەمــەزرێ، 
و  ــێ  دەب تێپەر  مێژوویی دا  و  هەستیار  ــەرە  ه
بە لەبەرچاو گرتنی هەڵکەوتەی ژیۆسیاسی و 
زلهێزانی  بەرژەوەندیی  و  ئێران  ژیۆپۆلیتیکیی 
ئێران  حاکمانی  بێ توانایی  و  جیهانی  شــەڕی 
دەبێتە  واڵت  ــداری دا  ــی ئ و  سیاسی  ڕووی  ــە  ل
مەیدانی تەڕاتێنی بریتانیا و سۆڤیەت. بەم جۆرە 
جوغرافیای ئێران بە کردەوە لە نێوان ئەم دوو 

زلهێزەدا دابەش دەبێ و هێژمۆنی و دەسەاڵتی 
ــاوچــە  ــە ن ــەت ل ــب ــای ــەت ـــدی ب ـــاوەن ــی ن ــەت حــکــووم
حیزبی  ڕێبەرایەتیی  و  نامێنی  ــان  ــزەک ــەراوێ پ
دۆخی  خوێندنەوەی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
جیهان،  و  ناوچە  وەزعــی  و  ئێران  لە  ــی  ــارای ئ
حەکیمانەی  ــکــی  ــارێ ــڕی ب ــی  ــای ــاک ڕوون ــر  ــەژێ ل
پێشەوا قازی و جیهانبینی حیزبی دێموکراتی 
لە  و  دەبینن  گونجاو  بە  ــەت  دەرف کوردستان، 
ڕۆژی ٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٥ی هەتاوی دا کۆماری 

کوردستان دادەمەزرێنن.
ـــی کـــومـــاری  ـــدن ـــان ــەڵ ڕاگـــەی ــەگـ ـ هـــاوکـــات ل
هەم  سێمبول  و  هێما  کۆمەڵێک  کوردستان 
وەک پێویستییەکی فەرمانڕەوایەتیی کوردان و 
هەمیش وەک یاسا و پرستیژی نێودەوڵەتی لە 
چواڕچێوەی کۆماردا، بە ئاوردانەوە لە مێژووی 
پڕ لە شۆڕش، خوێن و قوربانیدان و لە پێناو 
دێنە  زێڕین  داهاتوویەکی  بە  بەخشین  فۆرم 
ئاراوە؛ کە ئااڵ، سروودی نەتەوەیی و پێشمەرگە 
نێوەڕۆکەی  و  مانا  پڕ  لەم شانازییە  بەشێکن 

کۆماری کوردستان.
ئااڵی پیڕۆزی کوردستان سیمبۆل و شکۆی 
و  چاند  لە  بەشێک  وەک  کە  ــورد  ک ــەوەی  ــەت ن
فەرهەنگی نەتەوەی کورد لە سەردەمی کۆماری 
کوردستان وەک هەموو گەاڵنی تری خاوەن ئااڵ 
و دەسەاڵت بۆ نیشاندانی پێناسە، ناسنامە و 
فەرمی  شێوەی  بە  کوردانە،  دەسەاڵتداڕێتیی 
شەرعییەتەکەی لە حکومەتی کوردستان وەک 
بوو،  ــوردان  ک نوێی  چاخی  حوکمداری  یەکەم 
ڕێکخراوی  پێناسەی  بەپێی  ڕێک  وەردەگــرێ. 
و  هێما  وەک  ــااڵ  ئ ــە  ک یەکگرتوەکان  ــەوە  ــەت ن
پێناسە  هەڕێم  و  ــەت  دەوڵ نەتەوە،  ناسنامەی 
کورد  نەتەوەی  بۆ  کوردستانیش  ئااڵی  ــا،  دەک
ناسنامەی  و  هێما  کوردستان  نیشتمانی  و 

نەتەوەیی و نیشتمانییانە .

و  گرینگ  پێناسە  و  هێما  ــەو  ئ ــااڵ  ئ ئێستا 
لە  دیارەمانە کە ڕۆڵی گرینگ و شوێندانەری 
گوتاری  پاڕاستنی  و  وێژمان  بەرهەم هێنانی 
نەتەوەییمان دەبینێ و وەک ڕەمزی نەتەوەیی 
پێشمەرگە،  وەک  ــکــەی  دی ــی  ــان ــزەک ڕەم وێـــڕای 
نەتەوەکەمان  لەنێو  بەرچاو  ڕۆڵی  و...  سروود 
بۆ  هەمیش  و  تێکوشان  و  ــات  خــەب ــۆ  ب ــەم  ه
ــورد و  ــ ک ــشــەی  ــدێ ــەن ئ و  ــی ڕوح  ــووی ــرت ــگ ــەک ی
کوردستان مێحوەرانە لەنێو هەموو پارچەکانی 
و  زاراوە  حـــیـــزب،  هـــەمـــوو  ـــە  ب ـــان  کـــوردســـت
ئیتنیکەکان دەگێڕێ و وەک چەتری کۆکەڕەوەی 

هەموو نەتەوەی کورد دەور و ڕۆڵی هەیە.
ــە  ــە ل ــ ـــر ک ـــکـــی ت ـــێ ــــازی و دەســـکـــەوت شــــان
ــێ،  ــێ دەب ــان چ ــوردســت ــاری ک ــۆم ــی ک ــەردەم س
کاتەدا  .لەو  کوردستانە  “پێشمەڕگە”ی  هێزی 
دەسەاڵتدارەتی  کوردستان  کوماری  حکومەتی 
ــەم وەک  ــێ، ه ــەن ــەی و حــوکــم داریــی خــۆی ڕادەگ
لەپێناو  ــەســاســی  ئ و  گرینگ  حەوجێیەکی 
ــەڕوو  ڕووب بۆ  هەم  و  نێوخۆیی  سەقامگیریی 
مەترسییەکانی  و  ــەڕەشــە  ه ــەگــەڵ  ل ــەوە  ــوون ب
ــی  ــرۆی ــی م ــک ــزێ ــێ ـــی ه ـــدن دەرەکــــــی، دامـــەزران

بەرگریکار دەبێتە پێویستییەکی بنەڕەتی .
کوماری کودستانیش بەپێی ئەم زەڕوورەتە 
درێژایی  بە  هەمیش  و  دەرەکـــی  و  نێوخۆیی 
مێژوو کە ڕۆڵە قاڕەمانەکانی نەتەوەکەمان بە 
نەتەوە  سامانیان  بەهادارترین  وەک  گیانیان 
داگیرکەران  دەستی  لە  نیشتمانەکەمانیان  و 
پاراستووە و بۆ ڕزگاری و ئازادی نەتەوەکەیان 

ــرۆزی  ــی ــاوی پ ــ ــت کــــــردووە، ن ــەخ ــان ب ــی ــان ــی گ
“پێشمەڕگە” بەپێی ئەم فەلسەفە و زەروورەتە 
دەبێتە ناوی پاڕێزەری نەتەوە و نیشتمانمان .

ئەرک  کوردستان  کوماری  ــی  ڕووخــان دوای 
مان  لە  بەرگری  کە  پێشمەڕگە  ڕەسالەتی  و 
ــەر  ــب ــەرام ــان ب ــەم ــەوەک ــەت ــی ن ــەت ــوودی ــەوج و م
ــش دا کە  ــوێ ــاغــی ن ــۆن ــە ق ــەران بــوو ، ل ــرک ــی داگ
ــن  دوژم و  ــڕێ  دەبـ ــان  ــووڕەک ــن س تێکنۆلۆژی 
ئێستا بە شێوەی نەرم و لە ڕێگای میکانیزمە 
و  ئاسیمیلەکردن  ــی  ــەوڵ ه ــان  ــۆرەک ــەج ــۆرب ج
سەپاندنی شوناسی خۆی بە سەر نەتەوەکەمان 
دەدا، ئەرک و بەڕپرسیارێتیی پێشمەرگە هەر 
ڕەق ئامێرانەی  و  نەرم ئامێرانە  بەستێنی  دوو 
مەعریفەوە،  و  ــزر  ه بە  و  گرتوە  ــەوە  خــۆی بە 
لە  داگیرکەران  بەرامبەر  چەکەکەی  هاوشانی 
پێناو پاراستنی بەها و بایەخەکانی گەلەکەی 

تێ دەکۆشێ.
هێزە  ــەم  ئ ــان  کــوردســت پێشمەرگەی  هێزی 
کوردستانە  و  کورد  شوێندانەرەی  و  کاریگەر 
گیان فیدایانە  ــرادەی  ــی ئ و  قاڕەمانێتی  بە  کە 
شەڕکردن  کەڕەستەی  و  چەک  سادەترین  بە 
کوردستان  داگیرکەرانی  بەڕامبەر  توانیویەتی 
و  داگیرکاری  ــی  ڕەوت بە  پێش  و  بوەستێتەوە 
ئەقلییەتی  لە سەر  نەتەوەکەمان  بردنی  لەنێو 

شۆوینیستیی فارس، تورک و عەرەب بگرێ .
ــی  ــی کـــورد خــاوەن ــژوو گــەل ــێ ــی م ــژای ــە درێ ب
ــــووە کە  ــە ب ــن ــەش ـــەم چ ـــی ل ـــاڕەمـــان ــەی ق ــ ـ ڕۆڵ
توانیویەتی بەرامبەر پیالنگێڕییە نگریسەکانی 
و  ماهییەت  شوناس،  ــزەری  ــارێ پ ــرکــەران،  داگــی
مەوجوودیەتی نەتەوەکەمان بێت و بەڕەورووی 
دنیا  هەموو  کە  داعش  تاریک پەڕەستانی وەک 
کاریگەرترین  و  بەهێزترین  خاوەنی  سەرەڕای 
چەک و تێکنۆلۆژیی شەڕ؛ ئەمنیەتی نێوخۆیی 
هێزی  ــەوە  ئ نەمابوو،  بەرژەوەندییەکانیان  و 

بە  ئیمان  ــە  ب ــوو  ب ــان  ــوردســت ک پێشمەرگەی 
بە  نیشتمانەکەی  و  ــەی  ــەوەک ــەت ن پاراستنی 
بوەستێ  ــان  ــەری ــەرامــب ب ــە  ــوردان ک ئیرادەیەکی 
داگیرکەرانی  کە  بسەلمێنێ  مرۆڤایەتی  بە  و 
کوردستان و تاریک پەرەستانی وەک داعش لە 
پاڕێزەری  کە  پێشمەرگە  بەڕزی  ورەی  ئاست 
ــە  ــۆی ــــوون و دامــــاون .ب ــن، زەب ــان ــەم ــەوەک ــەت ن
شوناس،  ــزەری  ــاڕێ پ کوردستان  پێشمەرگەی 
خاک و گەلەکەمان دوای شەڕی داعش ئێستا لە 
دنیادا باڵوێزی ڕزگاری و پاراستنی مرۆڤایەتی 

پێناسەی بۆ دەکرێ .
مەخابن کۆماری کوردستان پاش ١١مانگ لە 
تەمەنی پر لە دەسکەوتی لە بوارەکانی سیاسی، 
کولتووری، فەرهەنگی و... بۆ نەتەوەکەمان لە 
بەاڵم   ، چــوو  تێک  جیهانی دا  پیالنگێڕییەکی 
خودی کۆمار و هێماکانی )سرودی نەتەوەیی، 
ئێستا  خوڵقاندنی،  کە   )... و  پێشمەرگە  ــااڵ،  ئ
داینەمۆی تێکۆشانی هەر تاکێکی کوردە و وەک 
ڕۆح و فەلسەفەی ژیان و ڕزگــاری بۆ کۆمار، 
ئااڵ و پێشمەڕگە لە الیان هەموو نەتەوەی کورد 

سەیر دەکرێ. 
ــااڵ و  ــی ئ ــزەڕان ــاڕێ ــی کـــورد، پ ــوازان ــخ ــازادی ئ
پێشمەڕگە بە وەفا و بەڵێنییەک کە بە خوێنی 
پاکی شەهیدانیان داوە، ناهێڵن گەلەکەمان بێ 
کوردستان  ــرۆزی  ــی پ ــااڵی  ئ و  بێ  پێشمەڕگە 
هەردەم بە ئاسمانی کوردستانە شەکاوە دەبێ.

***

شاهۆ مەتین
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ناسراو  نیروومەند«  »محەممەد  کاک  سەرماوەز(  )٢٠ی  پێنج شەمە  ڕۆژی 
بە »حەمە اڵڵ« خەڵکی شارۆچکەی نەڵۆس )ناوچەی شنۆ(، بەداخەوە بەهۆی 

ڕووداوی هاتوچۆ، گیانی لەدەست دا و، چووە ڕیزی کاروانی نەمرانەوە.
دوای  بە  نەبوو،  قسەکردنی  و  بیستن  توانای  بەداخەوە  کە  الڵ«   »حەمە 
ساڵی  لە  هــەر  دێموکرات،  حیزبی  ئاشکرای  تێکۆشانی  دەست پێکردنەوەی 
١٣٥٨دا، لە هێزی شەهید سمکۆ بووە پێشمەرگە. نەمر کاک نەبیی قادری کە 
لە پلەی بەرپرسایەتیی کۆمیتەی شارستانی شنۆ و دواتر ئەندامەتیی ڕێبەری 
ئێران،  گەالنی  پێش شۆڕشی  بەرزتریش دا، وەک سەردەمی  بەرپرسایەتیی  و 
وەک  حەمەی  بوو،  مرۆڤ دۆست  و  دەروونناس  مامۆستایەکی  کات  هەموو 
هاوڕێی هەمیشەیی، وەک گیان پارێزی خۆی هەڵبژارد. ڕاستە پاکی، دڵسۆزی، 
وریایی و ئەرکناسیی لە حەمەدا بەدی دەکرد، بەاڵم کاک نەبی، شتێکی دیکەی 
زیاتر مەبەست بوو. ئەو دەیزانی کەسانی وەک حەمە، لەنێو خەڵک و پێشمەرگە 
بــەرەوڕووی  کومەاڵیەتییان-  دواکەوتوویی  و  هەڵە  ــەروەردەی  پـ هۆی  -بە 
بە  پێویستە  بایەخەی  و  نرخ  ئەو  و،  دەبنەوە  ئازار  و  ئەزیەت  و  گاڵتەپێکردن 
توانا و لێوەشاوەیی و خزمەتی دڵسۆزانەیان نادرێ، بۆیە حەمەی هێنایە ژێر 
سێبەری برایانە و باوکانەی خۆی. کاک نەبی، سەر و گیانی خۆی بە حەمە 
ئەسپارد و، حەمەش دڵی پڕ لە خۆشەویستی و، متمانەی بێ سنووری خۆی دا 

بە کاک نەبی.
کرد.  پێشمەرگایەتیی  هــەتــاوی،  ١٣٦٣ی  کۆتاییەکانی  هەتا  الڵ«  »حەمە 
فەرهەنگی قسەکانی ئەو بە هۆی کەڕ و الڵییەکەی، بە داخەوە زۆر کەم کەرەستە 
و هەژارانە بوو. مخابن ئەوەندە وشە کەمەشی وەک ئاخێوەرێکی ئاسایی کورد 
بۆ دەرنەدەبڕا. لە حیزب دا، تەنیا دوو کەسی بە »بابە« ناو دەبرد: نەمر کاک 
ناوی »وەشە وەشە«شی  ئەگەر  د.قاسملوو.  قادری و ڕێبەری شەهید  نەبیی 

هێنابا، دەمانزانی مەبەستی جاشی چەکدار و خۆفرۆشی خۆماڵییە. 
کاتێک لە بەر باری نالەباری ژیانی بنەماڵەکەی، لەسەر ڕەزامەندیی کۆمیتەی 
فرمێسکەکانی ڕا  ڕێژنەی  بە  ڕێژیم،  دەسەاڵتی  ژێر  چــۆوە  شنۆ،  شارستانی 
هەاڵیساندووە.  حەمەدا  هەناوی  لە  ئاگرێکی  چ  ناچارییە  دابرانە  ئەم  دەتزانی 
کادرەکان و پێشمەرگەکانی  کۆمیتەی شارستانی شنۆش بۆی خەمبار بوون، 
بەاڵم دڵنیایان کرد هەر وەک »حەمە« حیزبەکەی و پێشمەرگەکان و باب و 
برا و خوشکەکانی  نێو سەنگەری چیای لەبیر ناکا، ئەوانیش »حەمە«یان لەبیر 

ناچێ و پێی وەفادار دەمێننەوە. 
»حەمە« هەر وا لە پێشمەرگایەتی دا، نموونەی ئەرکناسی و دڵسۆزی بوو 
و، نەیهێشت هیچ ڕەخنە و عەیبەیەکی بێتەوە سەر، لە دوای گەڕانەوە بۆ سەر 
بەکرێگیراوە  و  جاش  و  پاسدار  لە  ترس  بێ   بــوو.  نموونە  ئاساییش،  ژیانی 
ئاشکرا و نهێنییەکانی ڕێژیم، شانازیی بە ڕابردووی پێشمەرگانەی خۆی دەکرد، 
حیزبی بوون و وەفاداریی خۆی بە بیر و باوەڕی کوردایەتیی نەدەشاردەوە. بۆ 
چما یەکێک بە بێ ڕێزی ناوی حیزبی دێموکرات، هێزی پێشمەرگە یا شەهیدێکی 
بردبا یا بۆنی خۆفرۆشی و خەیانەت بە نەتەوە و نیشتمانی لێ هاتبا، دەیوێرا 
تخوون حەمە بکەوێ؟ حەمە جەستەی لە نەڵۆس و شنۆ بوو، بەاڵم دڵی لە الی 
پێشمەرگەکان و ڕێبەرانی شەهید بوو. ڕووگەی »حەمە« ئەو بستوویانە بوو 
کە پێشمەرگەکان لێیان ئاودیو ببوون و، چاوەڕوان بوو ڕۆژێک هەتاوی ئەو، لە 
سنووری کێلەشین و سپی ڕێز و سامڕەند هەڵ بێ و دڵی ئەو و دەشتی شنۆ 

ڕووناک بکاتەوە.
»حەمە الڵ« هەر بەوەندە وشە کەمەی کە فەرهەنگی قسەکانی ئەویان پێک 
دێنا و، بەو کۆمەڵە ئاماژە دەنگی و جووڵەییە تایبەتەی بە سەرجەم سامانی 
تەنانەت  و  شنۆ  خەڵکی  نێو  لە  توانیبووی  دەژمێردران،  ئەو  بێزمانیی  زمانی 
دەنگی   زایەڵەی  ببووە  ئەو   دیار.  کەسایەتییەکی  ببێتە  دیکەش دا،  ناوچەکانی 
ببووە  ئازادیخوازی،  و  نەتەوەیی  پڕشنگی هەڵوێستی  ببووە  ئاگا،  بە  ویژدانی 
ڕەمزی کۆڵنەدان و وەفاداری و، بەم جۆرە ڕێز و خۆشەویستیی خەڵکی ناوچەی 
شنۆی بۆالی خۆی ڕاکێشابوو. خۆشەویستییەک کە خەڵک لە کاتی سپاردنی 
مەترسییەکانی  زاڵبوونی  ســەڕەرای  نیشتمان،  دایکی  ئامیزی  بە  هەتایی  هەتا 
پەتای کۆڕۆنا و بوونی بەربەستەکان، لە ئاست ئەو مرۆڤە جوامێرەدا، خۆی 

نواندەوە.
و،  پێشمەرگانە  بێ خەوشی  خزمەتی  سااڵنێک  بە  بێ زمان،  الڵ«ی  »حەمە 
بە تەمەنێک ژیانی پڕ لە ڕەنج و مەینەت بەاڵم پڕاوپڕ لە هەڵوێستی بوێرانەی 
نیشتماپەروەرانە، زۆر لەو خۆ پێ ماقووڵ و خوێندەوارە دەمەوەرانەی مێشکی 
بیر  و  هەست  لەسەر  شوێنی  بــردوە،  بێ کردەوە  قسەی  بە  خەڵکیان  ســەری 
کۆڕی  لە  ژیانی  چیڕۆکی  و  نــاوی  و  یاد  بۆیە  هەر  دانــا.  خەڵک   ڕوانینی  و 

خەباتکاران و هۆگرانی ئامانجی ڕزگاریی کوردستان دا بە نەمری دەمێنێتەوە.
یادی بەڕێز.

به ر له  مااڵوایی

مااڵوادەنگەنەمرەکەی
هەڵوێستوویژدان

کاریگەرییبیریچەپلەسەربزاڤیسیاسییڕۆژهەاڵتیکوردستان

درەوشانەوەیسێوەرزشکاریکوردلەکێبڕکێینێونەتەوەییمیسر

کۆچیدواییهونەرمەندقودرەتئاغاییلەمەهاباد

ڕێوڕەسمیڕێزگرتنلەڕۆژیئااڵوپێشمەرگەیکوردستان

کاریگەریی بیری چەپ لەسەر بزاڤی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی 
نموونە  وەک  کوردستان  دێموکراتی  )حیزبی  کوردستان 
١٩٩١-١٩٤٥(، نامەی دوکتوڕای کاک سمایل بازیار چاپ 

و باڵو بۆوە.
ئامانج  دەڵێ  کتێبەکەی دا  پێشەکیی  لە  بازیار  د. سمایل 
لە توێژینەوەیە تیشک خستنە سەر كاریگه ریی بیری چه پ 
ڕادیكاڵ،  چه پی  وه ك:  جۆراوجۆره كانی  فكرییه   هێڵه   به  
له سه ر  دێموکراسی  سۆسیال  و  ئورۆكۆمۆنیزم  ماویزم، 
دێموكراتی  حیزبی  پڕۆگرامی  و  ستراتیژی  ستراكتۆر، 
كوردستان له  قۆناخه  جیاوازه  مێژووییەکان دا و هه روه ها 
و  ڕیــزه كــانــی  نێو خۆیی  ملمالنێی  لــه ســه ر  شــوێــنــه واری 

لێکدابڕان و جیابوونه وه كان بووە. بەڕێزیان هەروەها تیشک دەخاتە سەر ئەوە کە توێژینەوەکە هەوڵ دەدا بیسەلمێنێ کە ئەم 
حیزبە لە قۆناغێکی گرینگی ژیانی خۆیدا واتە لە ساڵی )١٩٧١-١٩٩١( کە وەک رێکخراوێکی سەربەخۆ چاالکیی هەیە، لە خانەی 
حیزبە سیاسییەکانی چەپدا شوێن دەگرێ، بۆچوونێک کە پێچەوانەی ڕوانگەی چەپی کۆمۆنیستییە بەجۆرێک کە تەنانەت حیزبە 

نەتەوەیییەکان لە ڕیزی حیزبە بۆرژوازییەکان )ڕاستەکان(دا دەهێنێتە ئەژمار. 
ئەم توێژینه وه یە  له  دەروازەیەک و چوار به ش و ده رئه نجامێك پێك هاتووه  و به  لیستی سه رچاوه كان و پاشكۆكان )مخلص و 

ابستراکت( كۆتایی دێت. 
»کوردستان« بەبۆنەی چاپی ئەم توێژینەوەیە پیرۆزبایی لە د. سمایل بازیار، ئەندامی پێشووی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان و یەک لە کەسایەتییە سیاسییە دیارەکانی ئەم حیزبە دەکا و سەرکەوتنی زیاتری بۆ بەئاوات دەخوازێ.

لە کێبرکێی ئازادی تیرهاویشتنی نێونەتەوەیی لە واڵتی میسر، وەرزشکارە تیرهاوێژەکانی ئیالم توانییان سێ پلەی قارەمانیەتی 
وەدەست بێنن.

لە کێبڕکێی بەشی چەکی بادی، »پووریا نەورۆزیان« توانی پلەی یەکەم بەدەست بهێنیت و میداڵی زێڕی ئەم پێشبڕکێیە بباتەوە. 
هاوکات »ئارمینا سادقیان« تیرهاوێژی ئیالمی لە بەشی چەکی بادیی مێرمندااڵن، توانی پلەی قارەمانیەتیی ئەو کێبڕکێیە بەدەست 
بێنێ و هەروەها »جەواد فروغی« وەرزشکارێکی دیکەی خەڵکی ئەم شارە توانی لە بەشی دەمانچەی بادی بە وەرگرتنی زۆرترین 

ئیمتیاز، وەکوو قارەمانی ئەو کێبڕکێیە دەستنیشان بکرێ.

ئەو کێبڕکێیە لە ڕۆژانی ١٩ هەتا ٢١ی سەرماوەز لە بەشەکانی چەک و دەمانچەی بادیی کچان و کوڕان بە بەشداریی ٢٢٠ 
وەرزشکاری ١٧ واڵتی جیهان، لە واڵتی میسر بەشێوەی ئانالین بەڕێوە چوو.

قادر قادری ناسراو بە قودرەت ئاغایی ژەنیاری بەناوبانگی نایە، بەربەیانی ڕۆژی چوارشەممە 
٢٦ی سەرماوەز لە شاری مەهاباد مااڵوایی لە ژیان کرد. 

ئەو هونەرمەندە لە دایکبووی ساڵی ١٣٠٦ی هەتاوی بوو و ژەنیاری بۆ هونەرمەندان حەسەن 
زیرەک، محەممەد ماملێ، سەید محەممەد سەفایی و... کردووە. هونەرمەند قودرەت ئاغایی لە 
تەمەنی مێردمنداڵییەوە دەستی بە ژەنینی ئامێرەکانی زەرب، نایە، دووزەلە و زوڕنا کردووە 
و، لە ماوەی تەمەنی دا لە زۆربەی فێستیواڵەکان بەشدار بووە و وەک هونەرمەندێکی بەتوانا 

ڕێزی لێگ راوە. 
تەرمی هونەرمەند قودرەت لە بەشی هونەرمەندانی گۆڕستانی مەهاباد بە خاک سپێردرا.

٩٩ی  سەرماوەزی  ٢٥ی  سێشەممە،  ڕۆژی  پاشنیوەڕۆی 
حیزبی  تێکۆشەرانی  لە  کەس  سەدان  بەشداری  بە  هەتاوی، 
دێموکرات، ڕێوڕەسمی تایبەت بە بەرزڕاگرتنی ڕۆژی ئااڵ و 

پێشمەرگەی کوردستان بەڕێوە چوو.
و  ڕەقیب  ئەی  نەتەوایەتیی  ســروودی  بە  ڕێوڕەسمە  ئەم 
بیرەوەریی  و  یاد  لە  ڕێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  ساتێک  ڕاگرتنی 
شەهیدانی کوردستان دەستی پێ کرد. پاشان پەیامی دەفتەری 
سکرتێری  عــەزیــزی،  خالید  بەڕێز  لەالیەن  حیزب  سیاسیی 
قسەکانی  )دەقی  کرا.  پێشکێش  دێموکراتەوە  حیزبی  گشتیی 

بەڕێزیان لە الپەڕەی ٢ی ڕۆژنامەدا باڵو بۆتەوە(
دەفتەری  لەالیەن  ڕێوڕەسمەکەدا،  دیکەی  بڕگەیەکی  لە 
لە  کــەس  چەندین  بە  پێشکەش  ڕێزنامە  حیزبەوە  سیاسیی 
پێشمەرگە و تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات کرا کە، سەروو 

٢٠ساڵ تا ٤٠ ساڵ لە ڕیزەکانی حیزبدا خەبات و تێکۆشانیان بووە.
لەالیەن کۆڕی هونەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە  پێک هاتبوو، کە  لە چەند بڕگەی هونەری  نێوئاخنی ڕێوڕەسمەکە 

 ئامادە کرابوون.

قادر وریا
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