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ئەندامان و هەڵسووڕاوانی سەر بە تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان  لە زۆربه ی شار و شاروچکه  و گونده کانی پارێزگاکانی 
ئیالم، کرماشان، سنه  و ورمێی رۆژهه اڵتی کوردستان،  بە بۆنەی 
بە  کوردستانەوە  پێشمەرگەی  و  ئااڵ  رۆژی  سەرماوەز،  ٢٦ی 
باڵوکردنەوەی تراکتەکانی تایبەت بەم یادە و نووسینی دروشم 

له سه ر دیواره کان، ئەم یادەیان بەرز راگرت.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان چاالکیی 
تەبلیغیی تێکۆشەرانی دێموکرات، بە بۆنەی رۆژی پێشمەرگە و 
ئەرکە  لە  دەنرخێنی و، سەرکەوتنیان  بەرز  ئااڵی کوردستانەوە 

پێ ئەسپێردراوەکانیان دا بە ئاوات دەخوازێ.

 ٢٠١٦/١٢/١١ رۆژی  نیوه رۆی  پاش 
هه یئه تێکی   )١٣٩٥ ــاوه زی  ســه رم  ٢١(
حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو 
جێگری  مه ولودی،  مسته فا  به رێزان؛  له  
مــهــدوی،  کــه ریــم  و  حــیــزب  سکرتێری 
ــەی نــــاوەنــــدی، له   ــت ــی ــۆم ئـــەنـــدامـــی ک
سۆسیالیستەکانی  حیزبە  کۆنفرانسی 
ــداری یه کتیی  ــوان ــی م ــه   ب کــە  ئـــورووپـــا 

نیشتیمانی رێکخرابوو به شداری کرد.
ــفــڕانــســەدا  ــەم کــۆن ــ ــزی ئ ــ ــەروای ــ لـــە پ
ــه گــه ڵ کــۆمــەڵــێــک لە  هــه یــئــه تــی حــیــزب ل
سازمان  و  حیزب  نوێنه رانی  و  هه یئه ت 
و که سایه تیەکانی بەشداری کۆنفڕانسەکە 
دیدار و چاوپێکه وتنیان کرد و لە پیوەندی 
رۆڵــی  و  نــاوچــە  ئاڵۆگۆڕەکانی  لــەگــەڵ 
نامەسئوالنه ی رێژیمی کۆماری ئیسالمی 
هەڵوێست  رووداوانــــــــەدا،  لـــەم  ــران  ــێ ئ
دێموکراتی  حیزبی  بــۆچــوونــەکــانــی  و 

کوردستانیان خستەروو.
ئــەوەی  دوای  کۆنفڕانسەدا  لــەم  هــەر 
ــی بــەشــداری لە  ــان دەرکـــەوت کــە دەرەت

رۆژهــەاڵتــی  حیزبەکانی  بە  باسەکان دا 
حیزب  هەئیەتیی  نـــەدراوە،  کوردستان 
و  ــوردی  ــ ک ــی  زمــان دوو  ــە  ب پەیامێکی 
ئینگلیزی لە نێو بەشدارانی کۆنفڕانسەکەدا 

باڵو کردەوە.
خوێندنەوەی  لــە  بــاس  پــەیــامــەدا  ــەم  ل
ــی کـــوردســـتـــان بۆ  ــرات ــوک ــم حــیــزبــی دێ
دیاردەی تێرۆر و توندوتیژی و هەروەها 
ئێران  ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی  رۆڵی 
لە پەرەپێدان بە تیرۆریزمی نێودەوڵەتی 
ئەم رێژیمە  تیرۆریستانەی  و سیاسەتی 
بەرانبەر بە ئازادیخوازانی کورد و ئێرانی 

کرابوو.

سەرلەبەیانی رۆژی چوارشەمە، ٢٤ی سەرماوەز، یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 
ئااڵی  و  پێشمەرگە  رۆژی  ٢٦ی سەرماوەز  بەبۆنەی  کوردستان،  رۆژهەاڵتی 
ناوی »حەماسەی رۆژهەاڵت«  لەژێر  پێشانگایەکی فۆتۆ ستۆری  کوردستان، 
ئەم  برد.  بەڕێوە  دێموکرات  دەفتەری سیاسی حیزبی  هۆڵەکانی  لە  یەکێک  لە 
نوێی  قۆناغیی  چاالکی یەکانی  و  جەولە  نەمایشی  بۆ  تەرخانکرابوو  پێشانگایە 
تێکۆشانی پێشمەرگەکانی حدک لە خاکی رۆژهەاڵتی کوردستان کە لە الیەن 
بە  و  کرایەوە  رەسووڵی  کــارۆ  هــاوڕێ  دێموکرات،  حیزبی  بەوەجی  کــادری 
بەشداری ئەندامانی رێبەری و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات رێز لە 

یاد و ناوی قارەمانتیی پێشمەرگە گیرا.

عه زیز شێخانی
و  هەیە  کۆنی  مێژوویەکی  مــرۆڤ  مافی 
و  ــرۆڤ  م سروشتی  لــە  ــڕاو  ــەب دان بەشێکی 
و  ئایینیەکان  کتێبە  مرۆڤایەتی یە.  مێژووی 

بەشێک لە بەڵگەنامە مێژووییەکان...  ل7

خالید محه ممه دزاده 

ــاوە  ــاوە نـ ئـــەو بـــاس و خـــواســـانـــەی نـ
لەنێو  »یەكگرتن«  پرسی  بــە  ســەبــارەت 
دەبینری،  سیاسی یەكان  حیزبە  بلوكبەندی 
هێندەی هەوڵێكە بو لێكترازانی...  ل٩                   

عومه ر باڵه کی

ــە پــشــت چــیــا بــەرزەکــان   خـــۆر ل
ــی  ــوه ی رۆژانـ ــای گــرتــبــوو. شــێ ــه ن پ
هێورتر  و  ئارام  نــه ده دا.  پێشووتری 

خۆی ده نواند....   ل١١

رەزا محەممەدئەمینی
ــکــراوی  ــی شـــاری کــاول ــەاڵتـ رۆژهـ
بەشار  هێزەکانی  الیــه ن  لــه   حــەلــەب 
ئەسەد و سوپای پاسدارانی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران و دەستە و...  ل٩

مافی مرۆڤ و پێوەندییە 
نێوده وڵه تی یه کان 

کۆتایی شەڕ لە وێرانەشاری 
تنۆکێک لە دەریای فیداکاریی »یەكگرتن« و گەمەكانی پشتی! حەڵەب، کۆتایی قەیرانی سووریە نییه 

پێشمەرگە

خه باتی چه کداری: شێوازێکی هه رده م 
له رۆژه ڤ

 )بهشییهکهم(

ئاسۆی حه سه ن زاده 

پێشمەرگە

)کەسایەتیی نەتەوەیەک(

سمایل شەرەفی

١٦ی سەرماوەز )رۆژی خوێندکار(
بۆنەیەکی دابڕاو لە پەیامەکانی

ئەیوب شەهابی راد

و  داماتۆ  گه مارۆکانی  درێژکردنه وه ی 
چاره نووسی به رجام

حه سه ن شێخانی

به شداری هه یئه تی حدک له  کۆنفرانسی حیزبه  
سۆسیالیسته کانی ئورووپا )کۆنفرانسی سلێمانی(

کردنەوەی پێشانگای فۆتۆ ستۆری لەالیەن یەکیەتیی 
الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان

چاالکیی به رینی ته بلیغی به  بۆنه ی ٢٦ی سه رماوه ز له  ناوچه ی جیاجیاکانی رۆژهه اڵتی کوردستان

ل5

ل5

ل6

ل6

»پێشمه رگه«  و »ئااڵی کوردستان« داهێنانی حیزبی دێموکراتی کوردستانن

قادر وریا

لە ماوەی دوو حەوتووی رابردوو دا 
شار  و گوندەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان 
بەرینی  چاالکیی  شــایــەدی  و  مــەیــدان 
هۆگران و ئەویندارانی »پێشمەرگە«  و 

»ئااڵی کوردستان« بوون.
لە  بەرباڵوتر  شێوەیەکی  بە  ئەمساڵ 
سااڵنی رابردوو، دڵسۆزان و الیەنگرانی 
ــی دێـــمـــوکـــراتـــی کـــوردســـتـــان،  ــزب حــی
نهێنی،  خەباتی  گۆڕەپانی  تێکۆشەرانی 
لە دوو حەوتوو پێشترەوە، بە پێشوازی 
رۆژی  و  ئااڵ   رۆژی  ٢٦ی سەرماوەز، 
پێشمەرگەی کوردستانەوە چوون. ئەم 
نووسینی  شێوەی  لە  زیاتر  پێشوازییە 
دروشــمــگــەلــی تــایــبــەت بــەم بــۆنــانــە و 
پێوەندیدار  تراکتەکانی  باڵوکردنەوەی 
پێشمەرگە   رۆژی  و  ئـــااڵ  رۆژی  بــە 
ــاالی  ئ ــنــی  ــکــردن و هــەاڵوەســی و هــەڵ
بــەرچــاوەکــان،  لــە شوێنە  کــوردســتــان 
ــجــڕاکــێــش  ــت. ســەرن ــســ ــ ــۆی دەرخ ــ خ
ــەر چـــوار پــارێــزگــەی  ــوو کــە ه ئـــەوە ب
پارێزگاکانی:  کوردستان،  رۆژهەاڵتی 
ورمێ، سنە، کرماشان و ئیالم، مەیدانی 
چاالکی یانە  جــۆرە  ئەم  بەڕێوەچوونی 

بوون.
بـــەرزراگـــرتـــنـــی  و  ــەوە  ــ ــردن ــ ــادک ــ ی  
ــی لـــە دایــکــبــوونــی ئـــااڵی  ــرەوەریـ ــیـ بـ
لە  پێشمەرگە  هــێــزی  و  ــان  کــوردســت
نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان ئەویش 
لە ئاستی سەرانسەری و بە بەشداریی 
رێژەیەکی زۆر لە دڵسۆزان و هۆگرانی 
کوردستان،  ئااڵی  و  پێشمەرگە   هێزی 
لە چەند بارەوە جێگای سەرنج و هەر 
شانازییە.  و  شــادی  مایەی  لەوکاتەدا 
لەو  هێندێک  بــە  کـــورت  ئــامــاژەیــەکــی 

رەهەندانە دەکەین:
ــەو ــاران ــک ــات ــەب نـــێـــوەرۆکـــیخ

خەباتخوازانەیچاالکییەکان:
بەرباڵوی  و  بوێرانە  بەشداریی     
الوەکان لەم جۆرە حەرەکەتانەدا، بوونی 
وزە و پوتانسیەلێکی گەورە بۆ تێکۆشان 
و خەبات دژی دیکتاتۆری و بندەستی 
دەسەلمێنێ.  لە رۆژهەاڵتی کوردستان، 
چاوەدێریدابوونی  ژێــر  لە  ــەرەڕای  سـ
لەم جۆرە  کە  ئەو شوێنانەی  زۆربەی 
بۆنانەدا دەبنە مەیدانی چاالکیی هۆگرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، هەروەها 
پــاســداران،  سوپای  ئـــەوەش دا،  لەگەڵ 
بەگشتی  و  بەسیج  ئیتالعات،  ئیدارەی 
ســەروبــەنــدی  لــە  بەکرێگیراوەکانیان 
بۆنە حیزبی و نەتەوەییەکان دا دەکەونە 
ــەتــی ئـــامـــادەبـــاش، تــێــکــۆشــەرانــی  حــال
گۆڕەپانی خەباتی نهێنی، لە زەبروزەنگ 
و  تـــرس  تەلیسمی  و  نــاپــریــنــگــێــنــەوە 
ــارە بەشێک  ســەرکــوت دەشــکــێــنــن. دیـ
جـــۆرە چاالکیانە  ــەم  ئ بــەشــدارانــی  لــە 
دێموکراتی  حیزبی  الیەنگری  و  ئەندام 
هاندانی  و  رێنوێنی  بە  و  کوردستانن 
حیزبەکەیان،  راگەیاندنی  و  تەشکیالت 

ئەم جۆرە چاالکیانە دەکەن. ... ل٢

خوێندنەوەیەک بۆ
هۆگریی خەڵکی رۆژهەاڵت بە 

»پێشمەرگە«  و  »ئااڵی کوردستان«

رۆژی  بۆنەی  بە  سەرماوەز  ٢٥ی  رۆژی  پێشنیوەڕۆی 
ئااڵی کوردستان و رۆژی پێشمەرگەی کوردستان لە یەکێک 

لە سالۆنەکانی حیزب، رێورەسمێکی بەشکۆ بەڕیوەچوو.
ئەی  نەتەوەیی  ســروودی  بە  رێورەسمە  ئەو  سەرەتای 
رەقیب کرایەوە و، ئامادەبووان بۆ رێزگرتن لە یاد و ناوی 
بە  ساتێک  کوردستان  سوورخەاڵتی  شەهیدانی  سەرجەم 
بێ دەنگی راوەستان. دواتر پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
ــادرزادە  ق حەسەن  کــاک  الیــەن  لە  کوردستان  دێموکراتی 

خوێندرایەوە .
ــامــی حـــیـــزب، بـــە هـــاوکـــاری کـــۆری  ــەی دوابــــــــەدوای پ
لە  پولێک  الیەن  لە  حەماسی  سروودێکی  حیزب  هونەری 
ســروودەش،  ئەو  دوای  و  کرا  پێشکەش  پێشمەرگەکانەوە 
لەیالخ  عــەلــی  پێشمەرگە  شــاعــیــری  ــەن  الیـ ــە  ل شێعرێک 

خوێندرایەوە.
بڕگەکانی دیکەی ئەو رێورەسمە بریتی بوون لە:

حەمه ده مین  الیـــەن  لــە  گــۆرانــی یــەک  کــردنــی  پێشکەش 

کەریمی و هەروەها بە بۆنەی کۆتایی هاتی دەورەی ٢٢٠ی 
دەورەوه ،  پێشمەرگەکانی  الیەن  لە  پێشمەرگه ،  سەرەتایی 

سروودێکی شۆڕشگێرانە پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
پاشان سێ پێشمەرگەی دەنگخۆشی نێو رێزەکانی حیزب 
رێبوار  و  زەنگەنە  ســەردار  کەریمی،  »هێمن  ناوەکانی  بە 
پێشکەش  کوردییان  گۆرانی  لە  تابلۆیەک  چەند  حەسەنی« 

بە ئامادەبووان کرد.
له  بڕگەیەکی دیکەی ئەو رێورەسمەدا، لە الیەن بەشێک 
لە دڵسۆزان و الیەنگرانی حیزب لە نێوخۆی واڵت تابلۆیەک 
که  لە ئااڵی کوردستان و لۆگۆی حیزب نەخشرا بوو، کە 
به  نوێنه رایه تیی وان، لە الیەن هاوڕێ کارۆ رەسووڵی یه وه  
پێشکه ش به  سکرتێری گشتیی حیزب، کاک خالید عه زیزی 

کرا. 
ئەو رێورەسمە دوای چەند کاتژمێر بە هەڵپەرکێی گشتی 

کۆتایی پێهات.
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تێکۆشەرانی نێو رێکخستنە نهێنی یەکانی حیزب!
ئااڵی  شەکانەوەی  خوازیاری  و  پێشمەرگە  هۆگری  خەڵکی 

کوردستان!
نزیکبوونەوەی٢٦ی سەرماوەز، رۆژی پێشمەرگە و رۆژی ئااڵی 
کوردستان، جارێکی دیکە بۆوە بە هاندەری ئەندامان و الیەنگرانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ 

ئەوەی شەپۆلێک چاالکیی تایبەت بەم دوو بۆنەیە ئەنجام بدەن.
بۆ دوو حەوتوو دەچێ کە رۆژهه اڵتی کوردستان هەر لە ئیالمەوە تا 
پارێزگەی ورمێ، بووە بە مەیدانی چاالکی نواندنی دڵسۆزانی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان . شار و گوند  و رێگاوبانەکان بە هیممەت  و 
باوەڕی خەباتکارانە  و نەتەوەیی هۆگرانی ناوی پێشمەرگە  و ئاالی 
بە  پێوەندیدار  تراکتەکانی  بە دروشمی شۆڕشگێرانە و  کوردستان، 

پێشمەرگە  و ئااڵی کوردستان نەخشێندران.
ئااڵی  هۆگرانی  و  دێموکرات   حیزبی  دڵسۆزانی  نواندنی  چاالکی 
کوردستان و هیزی پێشمەرگە، لە هەلومەرجێک دا بوو کە لە هێندێک 
شار و ناوچە، جارێکی دیکە پۆل پۆل الوانی کورد لە الیەن ئیدارەی 
ئیتالعات دەسبەسەر و رەوانەی زیندان دەکران. جگە لەمەش وەک 
هەموو جارێ کە بۆنە حیزبی و نەتەوەییەکان نزیک دەبنەوە، سوپای 
و  هێز  بەکرێگیراوەکانیان،  دەستوپێوەندە  و  بەسیج  و  پاسداران 
ئیمکاناتی بەرێنی خۆیان بۆ پێشگیری لەم جۆرە چاالکیانە خستبووە 
هەڕەشە  و  زەبروزەنگ  ئەو  هەمووی  لەگەڵ  باش.  ئامادە  حاڵەتی 
کۆماری  سەرکوتکەرەکانی  دەزگا  نیشاندانەی  دەدان  و  چنگ   و 
ئیسالمی، دیسانیش رۆژهەاڵتی کوردستان، بە دروشم و سروود  و 

تراکت و پوستێری تایبەت بە ئااڵ و پێشمەرگە، گەشایەوە.
بە دڵنیایەوە، هاوکاریی خەڵک لەگەڵ تێکۆشەرانی گۆڕەپانی خەباتی 
نهێنی و پێشوازیی ئەوان لەو چاالکیانە، هەم دڵگەرمی و هاندانێکی بە 
نرخ بووە بۆ ئەندامان و الیەنگرانی حیزب، هەم رێخۆشکەر بووە بۆ 

سەرکەوتنی ئەو جۆرە چاالکیانە.
رێز  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی 
سەرما  و  ماندوویی  و  نەترسانە  هەڵسووڕانی  و  شەونخوونی  لە 
نەناسانەی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە پێشوازی ٢٦ی سەرماوەزدا 
دەگرێ و دەستخۆش و ماندوونەبوونیان لێ دەکا. سپاسی خەڵکی 
وشیار و بە هەڵویستی شار و گوندەکانی کوردستانیش دەکەین کە 
تەبلیغاتیی  هەڵمەتی  لە  رۆلەکانیان  هاندەری  هاوکار  و  و  پشتیوان 

تایبەت بەم یادەدا، بوون.
ئەو  هەڵگری  چاالکی یەکان،  بوونی  سەرکەوتوو  و  بەرینی 
و  ئەمنیەتی  دەزگا  دڕندەیی  و  زەنگ  زەبر  و  کە  گرنگەیە  پەیامە 
چاالکیی  لە  رێ  ناتوانێ  بێ،  رادەیەکیش  هەر  بە  سەرکوتکەرەکان 

دڵسۆزان و تێکۆشەرانی دێموکرات بگرێ، هەر وەک ناتوانێ ببێتە 
کۆسپ لەسەر رێی خۆشەویستیی روو لە گەشەی هێزی پێشمەرگە  

و ئااڵی کوردستان لە دڵی خەڵکی رۆژهه اڵتی کوردستان دا.
دەستتان خۆش و سەرتان هەمیشە بەرز، دڵسۆزان و هۆگرانی 

ئااڵی کوردستان و پێشمەرگە!
بەو هیوایەی بەهاوخەباتی و هاوپیوندیی تێکۆشەران و خەباتکارانی 
ئاالی  ئازادی  بە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  خەڵکی  بوارەکان،  هەموو 

کوردستان و رۆلە پێشمەرگەکانیان بگرنەوە ئامێز.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
١٧ی دیسامبری ٢٠١٦

٢٧ی سەرماوەزی ١٣٩٥

و  هاوهه ڵوێستی  کۆنفرانسی  له   به شدار  به رێزی  دۆستانی 
هاوسه نگه ری له گه ڵ خه ڵکی کوردستان و عیراق له  دژی تیرۆر!

خاوەنی  »توندوتیژی«  و  »تیرۆر«  که   ده زانین  هه مووان 
مێژوویه کی کۆن و لەمێژینەن و  له گه ڵ مێژووی ملمالنێ و هەوڵدان 
بۆ خۆداسەپاندن و سڕینەوەی ئەوی تر هاوسەردەمن. ئه و دەوڵەت 
که ره سه یه ک  کردۆته   تۆقاندیان  و  تیرۆر  گرووپانه ی  و  الیەن  و 
تایبه تی یەکانی خۆیان، زەرەر و  مه به ستە  ئامانج و  به   بۆ  گه یشتن 
کە  گەیاندووە  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگای  بە  گرانیان  و  قورس  زیانێکی 

قەرەبووکردنەوەیان هەروا ئاسان نابێ.
تێکۆشان بۆ کەمکردنەوە و سنووردار کردن  هەرچەند هه وڵ و 
ئارادا  له   هه ر  توندوتیژی،  و  تیرۆر  بن بڕکردنی  کۆتایی دا  لە  و، 
مۆته که یه   ئه و  به داخه وه   به اڵم  هه یه،   درێژه ی  ئێستاش  بووه  و 
نه بڕاوه ته وه  و کۆمه ڵگای جیهانی به خۆیه وه  سه رقاڵ کردووه . حیزبی 
دێموکراتی کوردستان که  خۆی قوربانی تیرۆره  و له  رێگای تیرۆر و 
ره شه کوژی یەوه  زیانی زۆر گه وره ی به رکه وتووە و لەم پێوەندییەدا 
دوو رێبەر، شەهیدان؛ دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی و 
به دەیان کادر و پێشمه رگه و ئه ندامی به  هۆی پیالنی تێرۆرستی یەوە 
له  ده ست داوه ،   بە درێژایی زیاتر لە حەوت دەیە خەبات و تێکۆشانی 

دژی توندوتیژی و کردەوە و رێکاری تێرۆریستانە بووە.
کرده وه یه کی  ئامانجێک،  هەر  بە  و  هه ر شوێنێک  له   ئێمە  حیزبی 
دژە  کردەوە  ئەم  و،  کردووە  ئیدانه ی  کرابێ،   تیرۆریستی 
و  کردۆتەوە  ره ت  شێوه یه کانیه وه   و  شکڵ  هه موو  به   ئینسانی یەی 
رەد دەکاتەوە. شەهیدی رێبەرمان دوکتور عەبدولرەحمان قاسملوو 
زیاتر  تیرۆریسته کان  »کرده وه   لەوەیکە ،  بوو  به داخ  ئه وه ی  وێرای 
هه ر  ڕاده کێشی«،  بۆ الی خۆی  جیهانی  گشتی  بیروڕای  سه رنجی 
به  راشکاوی  ده کرد.  مه حکووم  تیرۆریستیی  کرده وه یه کی  چه شنه  
ده یگوت: »ته یاره  رفاندن، بۆمب دانانه وه  و بارمته گرتن هه ر چه ند 
دێموکراتی  حیزبی  الیه ن  له   به اڵم  هه بێ،  زۆریان  ده نگدانه وه یه کی 
ناچار  ئەوەیکە  گەڵ  لە  ئێمە  حیزبی  مه حکوومه «.  کوردستانه وه  
بووە بۆ دەستەبەرکردنی ماف و داخوازە رەواکانی گەلی کورد لە 
رۆژهەاڵتی کوردستان، لە گەڵ دوو دەسەاڵتی سەرکوتکەر بکەوێتە 
بەربەرەکانێیەکی خوێناویی نابەرانبەرەوە، لەبەرانبەردا بۆ گه یشتن 
به  ئامانجە رەواکانی، هه موو وه سیله یه ک و هه موو تاکتێکیکی به ره وا 
ناڕه وای  وه سیله ی  و  تاکتیک  به کار هێنانی  وایە  پێی  و،  نەزانیوە 
ئامانجی  له   نەتەوەکەی  مافخوازانەی  بزووتنەوەی  »تیرۆر«،  وه ک 
ئینسانی و دێموکراتیکه کانەی دوور ده کاته وه . ئێمه   له  کاتێک دا له و 
تێرۆر  بە  بەرانبەر  هێزەکان  یەکخستنی  له سه ر  قسه   کۆنفرانسه دا 
سه ر  بۆ  هه ره شه یه   گه وره ترین  تیرۆریزم  به داخه وه   که   دەکەین، 
ئاسایشی جیهانی و گیانی ئینسانه کان، حیزبی دێموکراتی کوردستان 
پێی وایه  ئه وه نده ی هێزه  تیرۆریسته کان مه ترسیدار و به به رنامه ن، 
و  روون  وسیاسەتێکی  پالن  تێرۆر،  دژبەری  هێزه کانی  و  واڵتان 

شێڵگیرانه یان بۆ به ربه ره کانی له  گەڵ تیرۆریزم دا نیه !

و  ناوچەیی  تیرۆریزمی  هه وێنی  که   مه زه هه بی  رادیکاڵیزمی 
رێژیمی  له   بڵێسه کانی  یه که م  سه رده مه یه ،  ئه م  نێودەوڵەتیی 
قوربانییه کانیشی  یه که م  و  هه ستاون  ئێرانه وه   ئیسالمی  کۆماری 
ئێستا  بوون.  کورد  تێکۆشه رانی  به تایبه ت  و  ئێرانی  ئازادیخوازانی 
گرتووته وه،   ئه گه ر  ناوچه یه شی  ئەم  چڕی  به   تیرۆر  به داخه وه   که  
به  جیددی و به کرده وه،  پێش به ده ستێوه ر دانەکانی حکومه تی ئێران 
هەرە  بەشێکی  نەتەنیا  نه گیردرێ،  پشێوەییەکان دا  و  ئاڵۆزی  لە 
ئەساسی ئەم قەیرانانە چارەسەر ناکرێن، بەڵکوو جیاوازیی پێکهاته  
پیالنگێڕی  بە  ئێران  کە  ناوچەکە  واڵتانی  نەتەوەییەکانی  و  ئایینی 
هەوڵی مودیرییەت کردنیان دەدا، زیاتر لە جاران بەرانبەر بە یەکتر 
النیکه م  مه حاڵه ،  نه ڵێین  ئه گه ر  چاره سه رکردنیان  که   رادەوەستن 
له کورت ماوه دا زۆر به زحمه ته . ئه گه ر به  روونی بێینه  سه ر عیراق 
له   سیاسی  قورسی  هه لومه رجی  به ر  کوردستان،  له   هه رێمی  و 
ئێران، تێکۆشه رانی دێموکرات و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ناچار کراون، 
ژینگەی کارو تێکۆشانی سیاسی خۆیان جێ بهێڵن و پەڕیوەی عێراق 

و هەرێمی باشووری کوردستان بن.
له و واڵت و هەرێمەیش وه ک زۆر واڵتی ئورپایی به  ئاسانی ده ستی 
و  ئێرانی  و  کورد  سیاسیی  تێکۆشه رانی  ده گه یشته   تیرۆر  ره شی 
ده یانیان لێ تیرۆر کراوه  و، هه موو شوێنیکی ئه و واڵته یان لێ نائه من 
کرا. هه ر بۆیه   حیزبی دێموکراتی کوردستان بەردەوام به  هه ستیاری 
زۆرتره وه  له  کرده وه ی تێرۆریستیی له م واڵته  روانیوه . کاتی خۆی 
کە داعش رووی کردە عێراق و ترس و تۆقاندنیان په ره  پێدا، حیزبی 
ئێمە هاتە  سه رخه ت و له  راگه یاندراوێک دا له  ٥ی ئووتی ٢٠١٤، ئه و 
کرده وانه ی به  توندی ئیدانه  کرد. ته نانه ت دوای هێرشی داعش بۆ 
پارێزگای نه ینه وا و ده ست به سه رداگرتنی شاری موسڵ و په المار بۆ 
سه ر کوردستان و هێزی پێشمه رگه  له  هه رێمی کوردستان، حیزبی 
دێموکرات سه ره ڕای ئیدانه  کردنی ئه و دەستدرێژیانە،  رایگه یاند کە؛ 
به   خه بات  و  کوردستان  هه رێمی  ده سته که وته کانی  پاراستنی  »بۆ 
ئیمکاناتی  و  به  چه ک  پێشمه رگه ی  هێزی  ئاماده یه   تیرۆریزم،  دژی 
به   شان  و  بنێرێ  هەرێم  پێشمه رگه ی  هێزی  بۆ  یاریده ی  خۆیی 
شانی پێشمه رگه ی هه رێمی کوردستان، دیفاع له  خاکی کوردستان و 

ده ستکه وت و ئه زموونی ئەم هەرێمە بکا«. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  کات  ئەو  هەر 
تیرۆر  به   به رامبه ر  »هه ڵوێستمان  کە؛  رایگەیاند  به یاننامه یه ک دا  له  
نه گۆڕه .  کاته دا  له و  هه ر  و  ئاشکرا  الیەک  هه موو  بۆ  تیرۆریزم  و 
تیرۆریزم  و  تیرۆر  له   زیانمان  و  زه ره   و  زه بر  گه وره ترین  ئێمه  
و  کاتێک دا  هه ر  له   و  کوێ  هه ر  له   تیرۆر  بۆیه   هه ر  به رکه وتووه . 
دژی  به کرده وه یه کی  بێ،  که س  هه ر  دژی  و  که س  هه ر  به ده ستی 
ئینسانی ده زانین و مه حکوومی ده که ین. به  شێوه یه کی روونتر شه ر 
فرۆشتنی تاقمی تیرۆریستی داعش و ده ستدرێژی و په الماریان بۆ 

سه ر ناوچه  کوردستانی یه کان به توندی مه حکووم ده که ین«. ... ل3

ــە بەاڵم بە دڵنیاییەوە بەشێکی بەرچاو لەو الوانەی بەشداری ئەم جۆرە  ــ ــان ــ ــی ــ ــاالک چــ
بـــــە حـــیـــزبـــی دەبن، تەنیا کوردایەتی و هەستی نەتەوەیی و پێوەندییەکی مەعنەوی  
دەیانبەستێتەوە،  نەتەوەییەکان  و  شۆڕشگێڕی  هێما  و  لەگەڵ دێموکرات  ئەگینا 
بەو  نیە.  پێوەندییەکی رێکخراویان  نهێنییەکەی  حاڵەش چونکە حیزب و تەشکیالتە 
ئەوان  لە الی  ئااڵی کوردستان،  پێشمەرگە و  خۆشەویستن، حیزبی دێموکرات و 
 و دژەکـــوردی هەروەها بەو هۆیەوە کە تێکۆشان و چاالکی بە دژی رێژیمی دیکتاتۆر 
بەربەرەکانیی کۆمای ئیسالمی و دەزگا سەرکوتکەرەکانی بە جۆڕێک لە خەبات و 
شۆڕشگێڕانە دەزانن، خۆویستانە تێکەڵ بەم جۆرە چاالکیانە دەبن.

رێز  و  دوژمنان  بەرامبەر  بەرگریی چەکدارانە  زانینی  رەوا  لێگرتنی:بە 
یادی  راگرتنی  بــەرز  و  پێشمەرگە  ــاوی  ن و  وشــە  لە  بــــــــەرگــــــــری رێزگرتن 
پەالماردەر  هێزە  لەگەڵ  رووبــەڕووبــوونــەوە  لە  فیداکارییەکانی  و و 
بڕوایەوە سەرچاوە  لەو  دژبە کوردەکان،  رێژیمە  دەگــرێ کە بۆ سەرکوتکەرەکانی 
بـــۆ هــێــرش و بەرەنگاربوونەوەی زەوتکەرانی مافە نەتەوەییەکانمان  و سنووردانان 
بە  هاتن  وەدەســت  و  رەوا  بەرگریی  تاوانەکانیان،  و  ــش دەستدرێژی  ــ ــ ــی ــ ــ ــەک ــ ــ چ
هیچ  خاکی  نەبڕیوەتە  تەماعی  چــاوی  کە  کــورد  گەلی  ــەکــی پێویستە.  ــەوەی ــەت ن
ئاشتیخوازانە،  و  هێمنانە  رێــگــای  بــە  جــارێــش  هــەمــوو  و  داخــوازەکــانــی دیــکــە 
تـــورکـــیـــە خۆی بەرەوڕووی رێژیمە یەک لە دوای یەکەکان لە ئێران و عێراق  و 
داواکانی  لە  رێزگرتن  جیاتی  لە  کات  هەر  کردووەتەوە،  هــــــێــــــرشــــــی و سوریە 
شوناسی  و  خاک  و  مان  لە  بەرگریی  چەکیش  بە  ســەر،  خــۆی کــردوە. کراوەتە 
ســەرمــاوەز،  ٢٦ی  لە  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی  خەڵکی  رۆژی رێزگرتنی  وەک 
رۆڵەکانیان،  دەیان ساڵ حەماسەخوڵقێنیی  لە  رێزگرتنە  لە پێشمەرگە،  گرتنە  ــز  ری
هــــــێــــــرشــــــی چەند هەزار پێشمەرگەی شەهید کە لە سەنگەری راوەستان بەرامبەر 
ــدان دا کوردکوژان دا، گیانیان بەخشیوە. رێزگرتنە لەو تێکۆشەرانەی هەروا  ــەیـ لـــە مـ
تێدا  گومانی  راگــرتــوە.  شەکاوە  تێکۆشانیان  ئــااڵی  و  ــە ئـــەم ماونەتەوه   ــ نـــیـــە ک
ــە لە رێزگرتن و خۆشەویستی یە، هێزی پێشمەرگە و رۆڵە چەکدارەکانی  ــورد کـ ــ کـ
نیشتمانەکەیان بەشەکانی دیکەی کوردستانیش کە بەرگری لە نەتەوەکەیان و خاکی 

دەکەن، دەگرێتەوە.

خۆیان  جێی  زیاتر  رۆژبەڕۆژ  نەتەوەیی  شوناسی  دەکەنەوە:هێماکانی 
دێموکراتی  حیزبی  دایکبوونی  لە  لەگەڵ  کوردستان  کـــوردســـتـــان رۆژهەاڵتی 
دەســـکـــەوتـــی و کــۆمــاری کــوردســتــان دا، بــوو بــە خــاوەنــی کۆمەڵێک ســامــان و 
هـــــــــــێـــــــــــزی نەتەوەیی. جگە لە داهاتنی وشە و ناوی »پێشمەرگە«  و پێکهاتنی 
یەکەم جار  بۆ  لەو ســەردەم دا، »ئااڵی کوردستان«یش  هــــــــــەر لـــــەو پێشمەرگە 
هــــەڵ بــکــرێ. ســەردەم دا دەرفەتی ئەوەی بۆ رەخسا نوێ ببێتەوە و بە رەسمی 
و دیارە سروودی نەتەوەیی »ئەی رەقیب«یش هەر یادگاری کۆماری  کوردستانە 

بۆمان ماوەتەوە.
بـــــە حـــیـــزبـــی  سااڵنێکی زۆر هێز  و الیەنە سیاسی یەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان 
ن دێموکراتیشەوە، بۆ نەڕەنجانی »خاتری موبارەک«ی الیەنە ئێرانی یە  کا ڤێنییە شۆ
رابــــردووی و لە ترسی تاوانبارکران بە جیاییخوازی، لە باسی کۆماری کوردستان  و 
کـــوردســـتـــان بزووتنەوەی نەتەوەیی لە کوردستان، گرینگی یەکی ئەوتۆیان بە ئااڵی 
دوای نەدەدا، یا وەک شتێکی مێژوویی و پەیوەست بە رابردوو، باسیان  دەکـــرد. 
و حکوومەت  پارلمان  خــاوەن  بە  بوو  کوردستان  هەرێمی  و، هەڵکردن و ئــەوەی 
درا، بە کارهێنانی »ئااڵی کوردستان« لە پارڵمانی کورستان رەسمیەتی  پـــــــــێ 
سنوورە  نەتەوەیی،  هێمایەکی  وەک  ئااڵ  کارهێنانی  بە  دەسکردەکانی کولتووری 
ئاالیە  لەو  پێشوازی  کوردستانیش،  دیکەی  بەشەکانی  لە  و  کــــــرا. دیـــــارە بڕی 
ــان، لە نێوان ئاالی کۆماری کوردستان و ئااڵی پەسندکراوی پاڕلمانی  ــتـ ــوردسـ کـ
دانیشتوانی هێندێک جیاوازی هەن. بەاڵم خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان و زۆر  لە 
نەتەوەی کورد بەشەکانی دیکەی کوردستانیش، وەک هێمایەکی گشتی بۆ هەموو 

نەک ئااڵی بەشێکی کوردستان، رێزی لێ دەگرن.
ــی بە  لە رۆژهەاڵتی کوردستانیش، کەسانی خاوەن هەست و شوعووری  ــەوەی ــەت ن
ئەو هۆی ئەم ئااڵیەوە، بوونی کورد وەک نەتەوەیەک و کوردستان وەک  نیشتمانی 
ــوون نەتەوەیە، دەردەبڕن. ئەم دیاردەیە لە رۆژهەاڵتی کوردستان رووی  ــادب ــە زی ل
بــنــەمــالــەیــی دا، دایە و لە بۆنە نەتەوەییەکان و نەورۆز  و تەنانەت جێژن و خۆشیی 
بۆ تا دێ زیاتر خۆی دەردەخا. بایەخدان بە هێما نەتەوەییەکان وەک  رێــگــایــەک 
بەڵگەیە  پێوەکردنیان،  شانازی  و  نەتەوەیی  شوناسی  لە  ــە بەرگری  ــەشــ ــ بـــــــۆ گ
دەوڵــەمــەنــدیــی کردنی بیری نەتەوەیی و وشیاریی سیاسی کە بە دڵنیایەوە لە سەر 
لە رووی خەباتی نەتەوەیی لەم بەشەی کوردستان هەم لە رووی نێوەرۆک و  هەم 

شێوازەکانی تێکۆشان بۆ مافی نەتەوەیی، کاریگەریی قووڵی دەبێ.

پێکەوە  کــوردســتــان،  خەڵکی  خەباتی  ئــەمــڕۆی  و  بەستراون:دوێنێ 
رۆژهــــــــــەاڵت بە پێچەوانەی ئەو هەواڵنەی بە مەبەستی دابڕینی ئەمڕۆی کوردی 
بــزووتــنــەوەی  دەدرێـــن،  نەتەوەییەکەی  و  سیاسی  ــردووە  ــ راب ــی و لــە  ــاســ ــ ــی ــ س
رابـــــــــــردووی حەقخوازانە لە رۆژهەاڵتی کوردستان نایهەوێ و ناتوانێ پشت لە 
کـــوردســـتـــان خۆی بکا. ئەگەر پێکهاتنی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆماری 
بزووتنەوەی  خەونەکانی  کردنی  کردەیی  بە  بۆ  سەرەتایەک  لەم وەک  نەتەوەیی 
توێی  لە  7٠ ساڵ  دوای  ئەوەی  بکەین،  قبووڵ  کوردستان  تـــێـــکـــۆشـــانـــی بەشەی 
و جۆراوجۆری خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی رووناکبیران،  الوان 
و ئامانجەکانی چاالکانی بوارە جیاجیاکان دا دەیبینین، بەردەوامی یە لەسەر ویست 
کیانی کوردیی پێشوو. رزگاربوون لە ژێردەستی و هەاڵواردن و بێمافی، پێکهێنانی 
ــن بــە خاوەن ئااڵ و سوپای میللی و سروودی نەتەوەیی  تایبەت بە خۆی،  ــشــت ــەی گ
دێموکراتیک،  و  ئینسانی  نێوەرۆکێکی  کوردیی خاوەن  ئێستاش دەسەالتێکی  هەتا 

لە دیارترین ویست و ئاواتەکانی توێژی سیاسی و چاالکی رۆژهەاڵتن. ئەوە کە 
زەبروزەنگ و سانسۆڕ و سزا و سەرکوتی دڕندانەی کۆماری ئیسالمی، دەیهەوێ 
لە  هیچ  نەبیندرێن،  ئەم خەونانە  و  نەبیسترێن  دەنگانە  ئەم  بووە  نرخێک  بە هەر 

راستیی مەسەلەکە ناگۆڕێ.
لەسەر رێی خەبات و  بەربەستی جۆراوجۆر  پێیە ســەرەڕای سەرکوت و  بەم 
بزووتنەوەی نەتەوەیی لە رۆژهەاڵتی کوردستان، بیری نەتەوەیی و شوناسخوازی، 
وشیاریی سیاسی و ئامادەیی خەبات و تێکۆشان بۆ  ئاوات و ئامانجی رزگاریخوازانە 
مایەی  کە  کاتەدا  لەو  هەر  راستی یە  ئەم  دایــە.  بەرەوپێشچوون  و  گەشانەوە  لە 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سەر  دەخاتە  ئەرکیش  شانازییە،  و  دڵگەرمی 
رێکخراوە سیاسی یەکانی دیکە بۆ ئەوەی لە خوێندنەوه  و لێکدانەوەی خۆیان دا  و 

بەرنامەدانانیان بۆ تێکۆشانی سیاسی و مەیدانی دا حیسێبی تایبەتی بۆ بکەن.

درێژەی

 خوێندنەوەیەک بۆ

کوردستان«هۆگریی خەڵکی رۆژهەاڵت بە »پێشمەرگە«  و  »ئااڵی 

سپاس و پێزانین بۆ ئەندامان و دڵسۆزانی چاالکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 لە نیوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان

پەیامی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنفڕانسی حیزبە سۆسیالیستەکان 
لە شاری سلیمانی
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و  پێکه وه   کە  کوردستان  به شه ی  ئه و  نیشتمانی یه کانی  هێزه   لە  داخوازیمان  وێڕای  کاتیش  ئەو  هەر 
بچنه وه،   ئینسانی یه دا  دژی  گرووپه   ئه و  گێرانه کانی  ئاژاوه   پیالنی  نه خشه و  به گژ  تۆکمه   به رنامه یه کی  به پێی 
ده ستخۆشیمان لەحکومه تی هه رێمی کوردستان سەبارەت بە داڵده دان و حاوانه وه ی ئاواره کانی شەڕ کرد و، 
لە هەمان کات دا دڵگرانیی خۆمان بە بێ موباالتی حکومه تی ناوه ندیی عیراق به  نیسبه ت خه ڵکی ئاواره ی عیراق 
له  هه رێمی کوردستان دەربڕی. له  کۆتایی دا ئێمه  المان وایه  ئێستا که  تیرۆر و تیرۆریزم بۆته  دیاره ده یه کی 
له سه ر هێز و  نێوده وڵه تی تووشی مه ترسی جیددی کردووه ،  ئاسایش و سەقامگیریی کۆمه ڵگای  و،  جیهانی 
واڵتانی به ره ی دژه  تیرۆره  که  تیرۆریزم له  ته واوه تی خۆی و له هه ر شکڵ و شێوه یه ک دا مه حکووم بکه ن و بە 
جیددی له  به رامبه ری دا رابوه ستن. بۆ ئەم جدییەتەیش ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان لەوباوەڕەداین 

کە گوشارخستنە سەر رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران و بەرتەسکردنەوەی ئەم رێژیمە لە دەستێوەردان و 
پشتیوانیی لە تاقم و گرووپە توندرەوە مەزهەبییەکان پێویستە. له  هه رێمی باشووری کوردستانیش پێویسته  
بتوانن  ئاسانتر  و  باشتر  تا  بکرێن  پڕچه کتر  پۆشته   زیاتر  کوردستان  پێشمه رگه ی  و  تیرۆر  دژە  هێزەکانی 
بەرەنگاری تیرۆر و تیرۆریزم ببنەوە. ئه و کاته  النی که م له و ناوچه یه  تیرۆریزم پێشی پێ ده گیرێ و کۆنترۆڵ 

ده کرێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان

٢١ی سەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتاوی

سەرماوەزی  ٢7ی  شەممە  رۆژی 
حیزبی  گشتیی  کومیتەی  هەتاوی،  ١3٩٥ی 
نۆڕوێژ،  واڵتی  لە  کوردستان  دێموکراتی 
دێموکراتی  الوانی  یەکیەتی  هاوکاریی  بە 
ژنانی  یەکیەتی  و  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی کلتووریی 
لە  رێزگرتن  بۆ  »رۆمەریکە«،  کوردیی 
پێشمەرگەی  و  کوردستان  پیرۆزی  ئااڵی 
کەس  سەدان  ئامادەبوونی  بە  کوردستان، 
لە ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی حیزبی 
رێوڕەسمێکی  کوردستان،  دێموکراتی 
لە  رێزیان  و  برد  بەڕێوە  بەشکۆیان 

گرت.  کوردستان  ئااڵی  و  پێشمەرگە 
»بەفرین  هاوڕێیان  پێشکەشکاران  سەرەتا 
مەحموودی«  »سۆران  و  رۆستەمی« 
رۆژی  لە  رێزگرتن  رێوڕەسمی  دەستپێکی 
بەرنامەکە  راگەیاند و  پێشمەرگەیان  ئااڵ و 
بە سروودی نەتەوایەتی »ئەی رەقیب« و 
چەند ساتێک بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی 
پاکی شەهیدانی رێگای رزگاریی کوردستان 

دەستی پێ کرد.
مەرەسەنە«  »سەردار  هاوڕێ  پاشان 
کومیتەی  تەشکیالتی  بەشی  بەرپرسی 
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  پەیامی  نۆڕوێژ 

٢٦ی  بۆنەی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
پێشمەرگەی  و  ئااڵ  رۆژی  سەرماوەز 

کوردستان پێشکەش کرد.
سروودی  کۆڕی  دیکە  بڕگەیەکی  لە 
“هەڤاڵی  سروودی  بە  الوان  یەکیەتی 
خرۆشێکی  و  جۆش  پێشمەرگە” 
بەخشی.  رێوڕەسمەکە  بە  تایبەتییان 
دوای ئەو سروودەش، پەیامی هاوبەشی 
رۆژهەاڵتی  دێموکراتی  الوانی  یەکیەتی 
کوردستان و یەکیەتی ژنانی دێموکراتی 
کلتووری  کۆمەڵەی  و  کوردستان 
»رۆمەریکە« لە واڵتی نۆڕوێژ، لە الیان 
بەرپرسی  هاوڕێ »جەعفەر رەسوڵی« 
یەکێتی الوانی رۆژهەاڵتی کوردستان لە 

دەروەی واڵت خوێندرایەوە .
یەکیەتی یەکانی  پەیامی  دوابەدوای 
کلتووری،  کۆمەڵەی  و  ژنان  و  الوان 
لە  ژیان«  تۆی  »کوردستان،  سروودی 
دێرینەکانی  پێشمەرگە  لە  کۆمەڵێک  الیەن 
پێشکەش  دێموکراتی کوردستانەوە  حیزبی 

کرا.
چەند تابڵۆیەکی هونەریی تیپی هەڵپەڕکێی 
یەکیەتی الوان، بڕگەیەکی جوان و رازاوەی 

دیکەی رێوڕەسمەکە بوو. 

بۆ رێز گرتن لە پێشمەرگەی کوردستان و رۆژی ئااڵی کوردستان رۆژی شەممە 
رێکەوتی ١7ی١٢ی٢٠١٦ ، لە شاری تورکوی فینالند بە بەشداری جەماوەرێکی زۆر 
لە کوردانی دانیشتووی واڵتی فینالند رێورەسمێکی بەشکۆ بەرێوە چوو. دوابەدوای 
خوێندرایەوە،  ئەحمەد حوسینی  سەید  هاورێ  الیەن  لە  که   فینالند  کۆمیتەی  پەیامی 
پەیامی  و  فاروقی  هێمن  الیەن  لە  دێموکرات  الوانی  و  ژنان  یەکیەتییەکانی  پەیامی 
خویندرانەوە،  ئه نوه ر  کاک  الیەن  لە  کوردستان  نیشتیمانی  یەکیتی  پیرۆزبایی 
زەحمەتکێشانی  شۆرشگێری  کۆمەلەی  ئێران،  کومونیستی  حیزبی  کۆمەڵە  هەروەها 
وێرای  فینالند  لە  کوردیەکان  کۆمەڵە  فیدراسێۆنی  گۆڕان،  بزووتنەوەی  کوردستان، 
فینالند،  لە  حیزب  گشتیی  کۆمیتەی  بەرێوەبەری  بۆ  پیرۆزبایی  برووسکەی  ناردنی 
هەیئەتێکی نوێنەرایەتیشتان بەشداری رێوره سمه که بوو. جێی ئاماژەیە کە لە نێوئاخنی 
بەرنامەکان دا هەر یەک لە بەرێزان سەید خدر میرسەیدی و مامۆستا نزار لە وەسفی 

پێشمەرگەدا شێعر و پەخشانیان پێشکه ش به  ئاماده بووان کرد.

سەرلەبەیانی رۆژی سێ شەممە، ٢٠١٦/١٢/٦ شاندێکی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان بە 
سەرپەرەستی پێشەوا عەلی پوور سکرتێری گشتیی رێکخراو، لە هەولێر سەردانی سکرتاریای یەکیەتیی الوانی 
دێموکراتی کوردستانیان کرد و لەالیەن شاندێکی پایەبەرز بە سەرپەرستی سکرتێری رێکخراو، بەرێز تەیمور 

عەبداڵ پێشوازییان لێکرا.
لەو دانێشتنەدا شاندی خانەخوێ وێڕای بەخێرهاتنی شاندی الوان، خۆشحاڵی خۆیان بەم دیدارە دەربڕی.

ناوچە  هەنووکەیی  دۆخی  لە  باسی  الوان  یەکیەتیی  گشتیی  پوور، سکرتێری  عەلی  پێشەوا  دانێشتنەدا  لەم 
و زەروورەتی یەکخستن و یەکیەتیی هێزەکانی الوان لە هەر چوار پارچەی کوردستان کرد. هەر لە درێژه ی 
باسەکەیدا سکرتێری گشتیی الوان گوتی: »دۆخی ئێستای ناوچەکە کۆمەلێک دەرفەت و قەیرانی لێدەکەوێتەوە و 
ئەگەر هێزە کوردییەکان یەکگرتوو بن دەتوانین ئەم دۆخە وەک دەرفەت بەکاربێنین و دوورە دیمەنی سەربەخۆیی 
روونە، هەروەها پێویستە رێکخراوەکانی الوان لە هەرچوار بەشی کوردستان حیزبەکانیان لە هەستیاری ئەم 
دۆخە وە ئاگا بێننەوە و دابەش بوون بەسەر بلۆکبەندییەکانی ناوچە ماهیەتی تێکۆشانی نەتەوەییمان کەمڕەنگ 
دەکاتەوە، هەر بۆیە دەبێ هەموومان لەدەوری هێما و سیمبولە نەتەوەییەکان کۆببینەوە و ئااڵ و سروودی میللی 
و هێزی پێشمەرگە و خاکی کوردستان بکەینە بنەمای کاری هاوبەش و پێویستە بە چاالکی و تێکۆشانی هاوبەش 

الوانی هەموو بەشەکان لەدەوری یەک کۆ ببینەوە«.
لە  پشتیوانی  وێڕای  کوردستان  دێموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  سکرتێری  عەبداڵ  تەیمور  بەڕێز  پاشان 
و رۆژهەاڵت  باشوور  کوردانی  هاوبەشی  مێژووی  لە  باسی  دەستپێشخەرییەکەی شاندی الوانی رۆژهەاڵت، 
کرد و ئامادەیی رێکخراوەکەیانی بۆ هەرچەشنە چاالکی یەکی هاوبەش دەربڕی. بەهێزکردنی پێوەندییەکانی دوو 

الیەن و پشتیوانی لە دۆزی رەوای الوانی رۆژهەاڵت باسێکی تری بە ڕێز تەیمور عەبداڵ بوو.
پاش دوو کاتژمێر دیالۆگ لە نێوان ئەندامانی شاندی هەردووال و تاوتوێ کردنی دۆخی الوان و کاریگەرییان 

لەسەر دۆخی ئێستای کوردستان، دیدارەکە کۆتایی پێهات.

دامه زراوه  مه ده نی یه کانی ئێران، ئەندامانی کۆڕی 
هاندا  یەکگرتووەکانیان  نەتەوە  رێکخراوی  گشتیی 
مافی  پێشێلکردنی  بڕیارنامەی  بەرژەوەندیی  لە  کە 

مرۆڤی ئێران دەنگ بدەن.
 ٢٩ هه واڵده رییه کان،  سه رچاوه   راپۆرتی  بەپێی 
رێکخراوی به رگریکاری مافی مرۆڤ له  بەیاننامەیەکی 
کۆڕی  دووبارەی  پاڵپشتیی  خوازیاری  هاوبەش دا، 
مافی  بڕیارنامەی  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  گشتیی 

مرۆڤ ئێران بوون.
بەیاننامەیەدا  ئەو  دیکەی  بەشێکی  لە  هه روه ها 
و  دیپلۆماتیک  کرانەوەی  »سەرەڕای  هاتووە: 
مافی  بەرجام،  کرانی  جێبەجێ  دوای  لە  بازرگانی 
خوازیاری  واڵتانی  یەکەمی  نیگەرانیی  دەبێ  مرۆڤ 

لەگەڵ  دیپلۆمات  و  ئابووری  پێوەندیی  پەرەپێدانی 
دەوڵەتی ئێران بێ. بارودۆخی مافی مرۆڤ لە ناوچە 
لەکاتێکدا  رابردووە.  لە  خراپتر  ئێران  جیاجیاکانی 
لەگەڵ  قووڵتر  پێوەندی  بەدوای  ئێران  دەوڵەتی 
تاکوو  باشە  دەرفەتێکی  نێوەدەوڵەتی یە،  کۆمەڵگای 
خوازیاری باشترکردنی دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران 

بین.
ئێران،  مرۆڤی  مافی  رێکخراوی   ٢٩ بەیاننامەی 
بڕیارنامەیە  ئەو  بۆ  دەنگدان  کاتێ  کە  هیواخوازە 
له  کۆڕی گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
مانگی  نێوه ڕاستی  له   که   لێبکرێ  زیاتری  پاڵپشتی 

دێسامبر ده نگی بۆ ده درێته وه .

رایگه یاند،  بێ سنوور  پەیامنێرانی  رێکخراوی 
لە  دەسـبه سه رکراو  رۆژنامەوانی  ژمارەی 
تورکیه   لە  تایبەتی  بە  ٢٠١٦دا  ساڵی  لە  جیهان دا 
ئه و  دایە.  لیستەکە  سەرووی  لە  و  به رزبۆته وه  
رۆژی  کە  راپـۆرتی سااڵنەی خۆی  لە  رێکخراوە 
ماڵپەڕەکەی  لەسەر  سه رماوه ز،  ٢3ی  سێشەممە، 
ژمارەی  نووسیویەتی  باڵویکردۆتەوە، 
لە زیندانەکانی جیهان گەیشتووەتە  رۆژنامەوانان 
کەسیان   ١٠٠ لە  زیاتر  لەوانە  رۆژنامەوان،   3٤٨
ئاماژە  هه روه ها  دان.  تورکیه   زیندانەکانی  لە 
له چاو  بەرزبوونەوەیە  ئەو  که   دەکا  ئەوەش  بۆ 
٦% زیادی کردوە. بێجگە  ٢٠١٥ بە رێژەی  ساڵی 

جیاجیاش  تاقمی  و  گرووپ  جیهان،  واڵتانی  لە 
رۆژنامەوانیان دەسـبه سه ر کردووە و هەندێـکیان 
 ٢١ داعش  لەوانە  گرتوون،  بارمتە  وەکوو 
عێراق  لە  کەسیان   ١٠ کە  بردووە  رۆژنامەوانی 
رۆژنامەنووس،   ١٥ یەمەن  حوسی یەکانی  بوون، 
بەرەی نوسرە و باڵەکانی تری قاعیدە 3 کەس و 

بردووە. ١3 رۆژنامەوانیان  نەزانراویش  الیەنی 
ئێرانیش له  ریزبه ندیی ئه و رێکخراوه یه  له  پله ی 
میسر  ئێران،  هه یه .  خراپی  دۆخێکی  دایه و   ١٦٩
رۆژنامەوانەیان   3٤٨ ئەو  سێی  لە  دوو  چین،  و 

زیندانەوە.   خستۆتە 

بەرێوەچوونی رێورەسمی 2٦ی سەرماوەز،لە نۆڕوێژ رێز لە پێشمەرگە و ئااڵی کورستان گیرا
 لە واڵتی فینالند

دیداری هاوبەشی نێوان یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان و یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستان

بارودۆخی مافی مرۆڤی لە ناوچە جیاجیاکانی
 ئێران خراپتر بووە

رێکخراوی په یامنێرانی بێ سنوور: تورکیه  گه وره ترین زیندانی 
رۆژنامه وانان له  ساڵی 201٦ دا بووه 

درێژەی

پەیامی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنفڕانسی حیزبە سۆسیالیستەکان لە شاری سلیمانی
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ئه ندامان و الیه نگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
کادرو پێشمه رگه  تێکۆشه ر و فیداکاره کانی کوردستان!

بنه ماڵه ی سه ربه رزی شه هیدان و پێشمه رگه کان!

ئااڵی  رۆژی  و  پێشمەرگە  رۆژی  سەرماوەز،  ٢٦ی  هاتنی  بۆنەی   به  
خه ڵکی  کۆمه اڵنی  پێشکەشی  خۆمان  پیرۆزبایی  گه رمترین  کوردستان،   
له سه رده سته کانی  گیان  و  به ئه مه گ  ــه   رۆڵ و،  گشتی  بــە  کــوردســتــان 
نەتەوەکەمان، واته  پێشمه رگه  گیانبازه کانی کوردستان بە تایبەتی ده که ین.
مــێــژووی  ــە  ل گرینگە  ــی  ــک رۆژێ دیــســامــبــر(  ــاوه ز)١٦ی  ــ ــه رم ســ ٢٦ی 
نــه تــه وه کــه مــان دا. 7١ ســاڵ له مه وپێش  جــوواڵنــه وه ی رزگــاریــخــوازانــه ی 
پیرۆزی  ئــااڵی  گه له که مان  ئه مه گه کانی  به   و  دڵسۆز  رۆڵــه   ده ستی  به  
گونده کانی  و  شار  له   به شێک  له   نه ته وه یی  هێمایه کی  وه ک  کوردستان 
رۆژهه اڵتی کوردستان هه ڵکرا و شه کایه وه . به  مه ودایه کی کورت پاش ئه م 
رووداوه ، ناوی »پێشمه رگه«  له سه ر خه باتکار و به رگریکاری نیشتمانیی 
و  داهێنان  لە  کوردستان«  »ئــااڵی  و  پێشمەرگە«  »هێزی  دانــرا.  کورد 
کۆماری  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  بەنرخەکانی  هەرە  دەسکەوتە 
کوردستان بە سەرۆکایەتیی پێشەوا قازی محەممەدن. له و کاته وه  »ئااڵ« 
و »پێشمه رگه« بوونه  شوناس و پێناسه ی نه ته وه ییمان. ئااڵی کوردستان 
تێکۆشان  به رگری و  پێشمه رگه   بوونە سومبول و هێمای خه بات و  و 
لە  نه ته وه یی  یه کگرتوویی  و  هــاوکــاری  هه وێنی  بوونە  نه سره وتن.  و 
نێوان رۆڵەکانی گەلی کورد و هێزە سیاسی یەکانی کوردستان لە بەشە 
جیاوازەکانی نیشتمانەکەمان. ئه م هێمایانە  وه ک ئه ستێره یه کی پڕشه نگدار 
ئاسمانی کوردستانیان روون کردۆته وه  و بروسکه ئاسا دڕیان به شه وه  

زه نگی زوڵم و تاریکی داوه .
هاندەری  رزگاریخوازانه ،  ئامانجی  و  شۆرشگێڕانه   ــاوه ڕی  ب و  بیر 
نیشتمان  و  نەتەوە  لە  پارێزگاری  بۆ  بووە  پێشمه رگه   هێزی  سەرەکیی 
و  واڵتپارێز  هێزێکی  وه ک  پێشمه رگه   رێگایەدا.   لەم  گیانبەختکردن  و، 
رزگاریده ر له  ژێر ئااڵی پیرۆزی کوردستان و  له  پێناو خاک و واڵته که ی دا 
نه یهێشتووه   و  کردوه   به رگری  له گیران نه هاتوو  قه اڵیه کی  وه ک  هه میشه  
تێکشکاندنی  که   چه په ڵه کانیان،  خه ونه   و  نیاز  به   گه له که مان  دوژمنانی 
نه ته وه ییمان  کلتووری  و  شوناس  له نێوبردنی  و  رزگاریخوازی   خەباتی 
نه وه   نه وه  دوای  ئه م خاک و نیشتمانه ،  بووه، بگەن. رۆڵه  دڵسۆزه کانی 
له  پێناوی پاراستنی ماف و ویسته  ره واکانی نەتەوەی کورددا بوون بە 
پێشمەرگە و فیداکارییان کردوه  و ئاماده  بوون  له م رێگایه دا بمرن، به اڵم 

هه رگیز ته سلیمی زۆرداری و بندەستی نه بن.
گه له که شمان دا  دێموکراتیی  و  نه ته وه یی  خه باتی  ئێستای  قۆناغی  له 
بەرامبەر  کورد  نەتەوەی  خۆڕاگریی  رەمزی  و  هێما  وا  هەر  پێشمه رگه 
نەک  لەمەش  جگە  کــوردە.  نەتەوەی  مافەکانی  زەوتکەرانی  زۆرداریــی 
هەر لە روانگەی خەڵکی کوردستانەوە، بەڵکوو لە روانگەی  ناوه نده کانی 
و  ئاشتیخواز  هێزێکی  وه ک  پێشمەرگە  هێزی  جیهانیش  ــارده ری  ــڕی ب
داکۆکیکاری ئازادی پێناسه  ده کرێ و، رێز له  ئازایه تی و له خۆبردوویی 

ده گیرێ. 
 هۆگرانی پێشمەرگە و ئااڵی کوردستان!

بەشدارانی بەڕێزی یادی ٢٦ی سەرماوەز!
و  کوردستان  که   ناوچه یه ی  ئه م  و  به گشتی  نێوه ڕاست  رۆژهه اڵتی   
نەتەوەی دابەشکراوی کوردی تێدا هەڵکەوتووە بە تایبەتی، له  ئاڵۆزترین 
دواکەوتوو  و  توندڕەو  هێزێکی  وەک  داعش  هاتنی  جیهانن.  ناوچه کانی 
دیکه   هێنده ی  پڕکێشه یه ی  ناوچه   ئه م  گۆره پانه که ،  نێو  بۆ  دژەمرۆیی  و 
ئاڵۆزتر کردوه . ناکۆکی و ملمالنێی نێوان واڵتانی ناوچه که  و حوزووری 
رووداوه کانی  دۆخی  به رژه وه ند،  خاوه ن  واڵتانی  و  جیهان  زلهێزه کانی 
به  ئاقارێکی دیکه دا بردوه. له  دوو ساڵ و نیوی رابردوودا ئه م ناوچانه  
بوونه  شوێنی ته راتێن و پێکدادانی توند و خوێناویی چه ندین هێز و الیه نی 
ناوچه یی و نێوده وڵه تی. قوربانیانی سه ره کیی ئه م شه ڕه  خه ڵکی بێدیفاع و 
ژن ومنداڵ و پیر و په ککه وتوو بووه. له  ئاکامی ئه م شه ڕ و ملمالنێیانەدا 
نه ته وه یی و  ئابووری و  بوونه وه ی کێشە سیاسی و  قووڵتر  ســه ره ڕای 
مه زهه بیه کان له  نێوان پەیڕەوانی ئایین وئایینزا جیاوازەکان دا، ژێرخانی 
ئاواره  و  ئابووریی ئه م واڵتانه  به  ته واوی رووخــاوه . به  میلۆنان که س 
بێ ماڵ و حاڵ بوون، به  سه دان هه زار که س کوژران و بڕیندار بوون  و  
بوون بە  ده سته چیله ی ئه م شه ڕه ، به بێ ئه وه ی هیچ ده ستکه وتێکیان هه بێ.
له نێو  ــاواوە  ــ رۆژئ و  بــاشــوور  له   کوردستان  زۆری  به شێکی        
جه رگه ی ئه م کاره سات و رووداوانــه دا بوون و هه ن. له  ئاکامی هێرش 
و په الماری داعش بۆ سەر گەلی کورد لەم دوو بەشەی کوردستان به  

به دەیان هه زاری  بە دیل گیراون و  یا  به خشیوه   گیانیان  هه زاران که س 
رۆڵەکانی  دڵته زێنانه   کاره ساته   ئه م  به اڵم سه ره ڕای  بوون.  ئاواره   دیکه  
کــورددا،  به رگریکاری  و  پێشمەرگە  پیرۆزی  بەرگی  لە  کورد  نەتەوەی 
داکۆکی یان لە خاکی کوردستان و نەتەوەکەیان کردوە، پاشه کشه یان به  
داگیر کراوه کانیان رزگار کردوه   ناوچه   په المارده ره کان کردوه  و  هێزه  
خاکی  پەالماردەرانی  بەرامبەر  لە  پۆاڵیین  وەک شوورەیەکی  وا  هەر  و 

کوردستان دا راوەستاون.
    ئەوەی لە پێوەندی لەگەڵ رووداوکانی  ئەم ناوچە پڕ ئاڵۆزییە دا جێگای 
بە ناوی  پشتیوانی   ناوچەیە کە  لە دەوڵەتانی  سەرنجە، هەوڵی هێندێک 
لە خەڵکی عێراق و سووریە لە بەرامبەر داعش و گرووپە توندڕەوەکانی 
دیکە، هاتوونە نێو رووداوەکان و بوون بە الیەنێکی شەڕ و ملمالنێیەکان. 
ئەو دەوڵەتانە هه وڵ ده ده ن ئه م هه له ی که  بۆ کورد ره خساوه  له باری به رن 
و کۆسپ له سه ر رێگای گه شه  کردن و پێشکه وتنی هه رێمی کوردستان 
بۆ  و  بکه ن  دروســت  کوردستان  ــاوای  رۆژئ رزگارکراوه کانی  ناوچه   و 
پاراستنی به رژوه ندییه کانیان و قایم کردنی جێی پێی خۆیان ئاماده ن هه ر 
کارێک بکه ن. کۆماری ئیسالمیی ئێران ، کە  ئاژاوەگێڕی و دەستتێوەردانی 
لە  سەرەکی  بەشێکی  تێرۆریزم  و   تێرۆر  و  ناوچە  واڵتانی  کاروباری 
رابردوو و نێوەرۆکی رێژیمەکەی پێک دێنن، ئێستا بۆته  به شێک له و شه ڕه  
و به  ناوی شه ڕی دژی تیرۆر و پاراستنی شوێنه  پیرۆزه کان، پشتیوانی 
له  دیکتاتۆرترین و خوێنرێژترین رێژیمی ئه م ناوچه یه  ده کا، و ناکۆکی، 

ملمالنێ و شه ڕی مه زهه بی لە ناوچەکە دا پەرە پێ دەدا. 
سه ره ڕای  هه موو پیالن و هەوڵەکانی دەوڵەتانی دژە کوردی ناوچە ، 
کورد یەکێک لە فاکتەرە گرنگەکانە کە هێزە جیهانی و ناوچەییەکان ناتوانن 
حیسێبی بۆ نەکەن. وەک دەبینین لە شەڕی جیهانیی دژە تیرۆر  دا نەتەوەی 
کۆمەڵیک  و  راستی یە  ئەم  و  سەرەکی یە  هێزێكی  و  هاوپەیمان  کــورد، 
و  کــورد  پرسی  نیودەوڵەتی دا،  ئاستی  لە  کــردوە،  وایــان  دیکە  هۆکاری 
نەتەوەی کورد،پشتیوانییان لێ بکرێ. ئەمە گۆرانێکی گرنگە لە مێژووی 
پرسی کورددا که  ده رفه تێکی باشی بۆ ئەم نەتەوەیە رەخساندوە تا بتوانێ 
بۆ خۆشی قسەی لەسەر چارەنووسی خۆی هەبێ. بەاڵم ئه گه ر فاکته ره  
به داخه وه   بن،  هه لومه رجه   ئه م  هاوکاری  و  یارمه تیده ر  ده ره کی یه کان 
و  نایه کگرتوویی  نین.  دۆخه که دا  بەرژەوەندی  لە  نێوخۆییه کان  فاکته ره  
نه بوونی هاوکاری له  نێوان هێز و الیه نه  سیاسی یه کان و لەمەش خراپتر 
هه له   له م  پێویستە سوود  جــۆرەی  بەم  کــردوە  وایــان  زیانبار،  ملمالنێی 

لە  نیوخۆیی  یەکگرتووییەکی  ئەوەیە  راستی یەکەی  وەرنەگیرێ.  زێڕینه  
ئاستی  لە  نەتەوەیی  هاوپەیمانەتی یەکی  و  کوردستان  هەرێمی  ئاستی 
هەموو کوردستان بە تایبەتی لە ئاستی هێزە سیاسی یە سەرەکی یەکان دا 
پیویستە، بۆ ئەوەی هەلومەرجی ناوچەیی و جیهانی بە قازانجی پرسی 
کورد بقۆزرێتەوە. ئەگەر ئەم یەکگرتوویی و هاوپەیمانەتی یە وەدی نەیە،  
هێزە سیاسیهیەکانی  ده که وێته  سه رشانی  مێژوویی  به رپرسیاره تی یەکی 
کوردستان و مێژوو زۆر بێ به زییانه  قه زاوه تیان له سه ر ده کا و مه سه لەی 

کوردیش  بۆ قۆناغێکی نادیار دوا ده که وێ.

خەڵکی پێشمەرگەپەروەر و ئااڵپارێزی رۆژهەاڵتی کوردستان!
کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کوردستان  ئاالی  هەڵکرانی  ساڵەی   7١ لە 
بە  پێشمەرگە،  ناوی  بە  کورد  چەکداری  تێکۆشەری  کردنی   ناودێر  و 
پێویستی دەزانین گەرمترین ڕێز و پێزانینمان پێشکەشی ئێوە بکەین کە 
لە ماوەی 7 دەیەی رابردوودا، تێچووی بەردەوامیی رێگا و ئامانجەکانی 
کۆماری کوردستان لەسەر شانی رۆڵەکانی ئێوە بووە. ئااڵی کوردستان 
بە  نەتەوەییەکانتان  مافە  بــۆ  ئێوە  تێکۆشانی  و  خــەبــات  هــەنــاوی  لــە 
بووە. هەروەها هێزی  لەدایک  رێبەریی حیزبی دیموکراتی کوردستان دا، 
لە ئامێز و داوێنی جمهوورییەکەی زێد و نیشتمانی ئێوە  پێشمەرگە کە 
خەبات.  گۆڕەپانی  نێو  هاتە  محەممەد،  قازی  پێشەوا  سەرۆکایەتیی  بە 
دیموکراتی  حیزبی  پشتیوانیی  لە  ئێوە  کە  دەچێ  ساڵ   7٠ لە  زیاتر  بۆ 
کوردستان درێغتان نەکردوە. هاندەری رۆڵەکانتان بوون تا لە ریزەکانی 
ئامانجەکانی  ئەم حیزبەدا، بۆ دووبارە کردنەوە و ژیاندنەوەی  هیوا و 
کۆماری کوردستان، خەبات بکەن و ببن بە ئەندامی حیزب و پێشمەرگەی 
کوردستان. چەکی بەرگری لە کەرامەتی نەتەوەکەیان بکەنە شان و ئاال 

جوانەکەی کۆماری کوردستان شەکاوە رابگرن.
حیزبی دیموکراتی کوردستان دڵنیایە کە ئاوات  و هیوای رزگاربوون لە 
بندەستی  و گەیشتن بە مافە نەتەوەییەکان، هیوا و ئارەزووی زۆربەی هەرە 
زۆری تاکەکان لە رۆژهەاڵتی کوردستانە. ئەو جموجۆڵ و چاالکی یانەی 
ئێوە بۆ پاراستنی شوناسی خۆتان و بەرگری کردنتان لە زمان و خاک 
و کولتووری خۆتان، هەروەها دەنگ هەڵبڕینتان بۆ نەهێشتنی هەاڵواردن 
و  هەوڵ  ئەو  درێــژکــراوەی  و  تەواوکەر  زمانی،  و  نەتەوەیی  و ستەمی 

تێکۆشانەیە کە حیزبی دیموکرات و هێزە سیاسی یەکانی دیکە لە پێناوی 
بەرەوپێشبردنی پرسی کورد لە ئێران، بەڕێوەی دەبەن. ئەگەر ئەندامانی 
حیزب بە شەکاندنەوەی ئااڵ و سروودی نەتەوەیی و کاری شۆڕشگێرانە، 
دەیانەوێ ئیرادەی گەلەکەمان بۆ رزگاری لە ستەمی نەتەوایەتی بنوێنن، 
ئامادەبوون  بە  دیموکراتی کوردستان  پێشمەرگەی حیزبی  ئەگەر هێزی 
لە  پەیامی کۆڵنەدان و بەردەوامی  لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکی رۆژهــەاڵت دا، 
کوردکوژی  ڕێژیمی  گوێی  بە  ئازادی  و  رزگاری  بە  گەیشتن  تا  خەبات 
کۆماری ئیسالمی رادەگەیەنێ، ئەگەر تێکۆشەرانی ئەم حیزبە لە مەیدان و 
بوارەکانی دیپلۆماسی و مافی مرۆڤ و راگەیاندن دا، دەنگی ستەملێکراوی 
و حەقخوازانەی ئێوە بە گوێی جیهانی یەکان دەگەیەنن، ئێوەش پێویستە 
لە نێوخۆی واڵت، بە گوێرەی ئیمکان و بارودۆخی نیوخۆ، هەر چی زیاتر 

بۆ ئامانجە نەتەوەییەکانتان خەبات بکەن.
دەتوانن  نەتەوەییەکانمان  هێما  و  ئامانج  و  وایە  شوناس  پێمان  ئێمە 
هەم لە نێوان تاکەکانی کورد لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، هەم لە 
نێوان الیەنە  لە  بەشە، هەروەها  ئەو  نێوان هێز و الیەنە سیاسی یەکانی 
سیاسی یەکان و کۆمەاڵنی خەڵک دا، هەوێنێکی بەهێز و بەستێنێکی لەبار  

بن بۆ هاوکاری و یەکگرتوویی.
پێشمەرگەی  رۆژی  و  ئاال  رۆژی  ســەرمــاوەز،  ٢٦ی  رۆژی  لە  بۆیە 
کوردستان دا، بانگەوازی  یەکیەتی و پەیامی پێویستیی یەکگرتن و پێکەوە 
بوون بەرەورووی هێز و الیەنە سیاسی یەکان و هەروەها بەرەورووی 
ئیوە چین و توێژە جیاوازەکانی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان دەکەینەوە.
هاوکاری و یه کگرتوویی هێز و الیه نه  سیاسی یه کانی کوردستان زامنی 
به ره وپێشچوونی خه بات و تێکۆشانی میللی ـ دیموکراتیکی گه له که مان و 
به ش  و  زوڵم لێکراو  خه ڵکی  ره واکانی  داخــوازه   و  ماف  ده سته به رکەری 
مه ینه تی کوردستانه . هەر بۆیە هیوامان ئەوەیە بانگەوازی ئێمە بۆ یەکێتی و 
یەکگرتوویی و هاوکاری لە الیەن هێز و الیەنە سیاسی یەکانەوە، پێشوازیی 
و  کوردستان  رۆژهەاڵتی  دەرهێنانی  لەپەراوێز  رێگای  تەنیا  بکرێ.   لێ 
ئەو  الیەنە سیاسی یەکانی  و  هێز  هەم  ئەوەیەکە  ئێران،  لە  کورد  پرسی 
بەرنامەی  و  پالن  و  یەکبگرن  هاوپەیمانەتییەک دا  ژێر چەتری  لە  بەشە، 
جێددی بۆ تەنگ هەڵچنین بە کۆماری ئیسالمی بخەنە روو، هەم خەڵکی 
رۆژهەاڵتی کوردستان، پێویستە رۆژبەڕۆژ زیاتر بێنە مەیدان و بە سوود 
شێوەیەکی  هەر  و  جەماوەری  و  مەدەنی  هێمنانە،  خەباتی  لە  وەرگرتن 
بە  ناچار  رێژیمە  ئەم  و  بکەن  خۆیان  مافەکانی  داوای  دیکە،  گونجاوی 

پاشەکشە بکەن.
پێشمەرگە قارەمانەکان!

الوانی دڵ پڕلە خۆشەویستیی ئااڵی کوردستان!
لەم رۆژەدا بە گەرمی پیرۆزبایی لە ئێوە و هەموو ئەو کەسانە دەکەین 
پێناوی   لە  و  کوردستان   پیرۆزی  خاکی  لە  بەرگری  سەنگەری  لە  کە 
شەکانەوەی ئااڵ و بەرزکردنەوەی ناوی کوردستان دا، خەباتیان کردوە و 
خەبات دەکەن. ساڵو بۆ گیانی پێشمەرگە شەهیدەکان و ساڵو بۆ بنەماڵە 
سەربەرزەکانیان. ساڵو بۆ ئەو الوانەش کە ناهێڵن چەک و ئااڵی دەستی 
شەهیدەکان، بکەوێتە سەر ئەرز و سەنگەر و جێگای بەتاڵی شەهیدەکان 

پڕ دەکەنەوە.
 جەژنی ئەمڕۆمان هاوکاتە لەگەڵ جەژنی تەواوبوونی ده وره ی ٢٢٠ی 
سه ره تایی فێرگه ی سیاسی ـ نیزامی حیزب. هەر ئەمڕۆ پۆلێکی دیکە لە 
الوانی کوردستان بە رەسمی هاتنە ریزی پێشمەرگەکانی دێموکرات. بە 
دەرفەتی دەزانین لەم بۆنەیەدا پیرۆزبایی لەوانیش بکەین و سەرکەوتنیان 

لە ئەرکی پیرۆزی پێشمەرگایەتی دا بە ئاوات بخوازین.
هەر شەکاوە بێ ئاالی کوردستان،

پێناوی  لە  پێشمەرگانە  خەباتی  و  پێشمەرگە  هێزی  بۆ  سەرکەوتن 
رزگاریی نەتەوەی کورد و خاکی کوردستان،

ـ به رده وام  و پته وتر بێ په یوه ندیی نێوان هێزی پێشمه رگه  و کۆمه اڵنی 
خه ڵكی کوردستان.

جارێکی دیکە رۆژی ئااڵ و رۆژی پێشمه رگه ی کوردستان له  هه موو 
دڵسۆزان و ئۆگرانی ئازادی و رزگاری به تایبه تی پێشمه رگه  قاره مانه کان 

پیرۆز بێ.
                                                                             

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ده فته ری سیاسی

٢٦ی سه رماوه زی ساڵی ١٣٩٥ی هه تاوی

سیاسی

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

دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  په یامی  ده قــی 
کوردستان، به  بۆنه ی ٢٦ی سه رماوه ز، رۆژی »پێشمه رگه«   
و »ئااڵی کوردستان«، که  له  الیه ن کاک  حه سه ن قادرزاده ، 

ئه ندامی ده فته ری سیاسی یه وه  پێشکه ش  کرا:
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پڕشنگدار  مێژوویه کی  بیره وه ریی  ساڵێک  هه ر  ســه رمــاوه زی  )٢٦(ی 
له یاده وه ریی به كۆمه ڵی گه لی کورد له رۆژهه اڵتی کوردستان دا زیندوو 
ده کاته وه، مێژوویه ک که دواتر بوو به هه وێن و بنه مای به شێکی گرینگ 
»پێشمه رگه«  له  بریتی یه  که  کورد  سه رجه م  نه ته وه یی  هێماسازیی  له 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  که  ئــه وه  له به ر  کوردستان«.  »ئــااڵی  و 
هه روها  بۆنه یه  ئه و  کردوه،  دیاری  پێشمه رگه  رۆژی  وه ک  رۆژه ی  ئه م 
ده رفه تی ئاوڕدانه وه و بیرکردنه وه له رابردوو و ئاینده  ی ره هه ندی هه ره 
بزاڤی مافخوازانه ی کورد  بڕیارده ری  بڵێین  بتوانین  به رجه سته  و ره نگه 

واته خه باتی چه کدارییه.
بنه ما  له سه ر  هه ڵوێسته یه ک  ده ده یــن  هــه وڵ  کورتی  به  وتـــاره دا  لــه  م 
له  شــێــوازه  لــه م  ئامانج  چــه کــداری،  خه باتی  شه رعییه تی  گشتی یه کانی 

تێکۆشان له کانتێکستی خه باتێک که حیزبی دێموکرات تا ئێستا به ڕێوه ی 
بردووه، پێوه ندیی نێوان ئه م شێوازه له خه بات له گه ڵ شێوه کانی دیکه ی 
خه بات، گرینگیی هه لومه رج له بردنه پێشی ئه م جۆره له خه بات، روانینی 
ئه کته ره کانی ده ره وه ی بزوتنه وه ی کورد له رۆژهه اڵت بۆ ئه م شێوازه له 

خه بات و هتد بکه ین. 
بنه ماکانی  شه رعییه تی خه باتی چه کدارانه 

چه کدارانه ی  رێکخراوی  خه باتی  مێژووی  له  ده هه   چه ندین  به درێژایی 
له  به تایبه تی  ئێمه دا  له   کۆمه ڵگای سیاسیی  زاڵ  ئێران، گوتاری  له  کورد 
به ستێنی پارته سیاسی یه کانی رۆژهه اڵت دا سه باره ت به هۆکار و پاساوی 
په نابردن بۆ خه باتی چه کدارانه بریتی بووه له به رگریی ره وا له به رامبه ر 
هێرش و ده ستدرێژیی نیزامیی ده سه اڵتی ناوه ندی بۆ سه ر خاک و خه ڵكی 

کوردستان. 
ــه ر بــه رگــری لــه خــۆکــردنــی مــرۆڤــه کــان لــه بــه رامــبــه ر هێرشی  ــه ک ه ن
و  هاتنه ده ست  به ڵکوو  ئه وان،  بۆ سه ر  فیزیکیی زۆردار و چه وسێنه ران 
به ره نگاربوونه وه ی زوڵم و سته م به گشتی مافێکی سه لمێنراوی مرۆڤه کانه. 
فه یله سوفه کانی  نه ریتی  له  به تایبه تی  و  ــوێ دا  ن مێژووی  له  مافه  ئــه و 
به دژی  هاوواڵتییان  به رگریکارانه ی  دژکــرده وه ی  له  بریتی یه  »لومیه ر« 

هاوواڵتیی شۆڕشی  و  مرۆڤ  مافی  راگه یاندراوی  زیاده ڕه ویی حاکمان. 
مافه   چوار  له و  یه کێک  وه ک  سته م  به ره نگاربوونه وه ی  فه ڕانسه)١7٨٩( 
بنه ره تی و سروشتییه ی مرۆڤ ده ناسێ که  هیچ هه لومه رج  و زه مانێک 
ئێران دا،  له  کــورد  نوێی  مێژووی  ٢(لــه  )مـــادده ی  بیانسڕێته وه  ناتوانێ 
ئه گه ر به ره نگاریی چه کدارانه ی سنوورداری تێکۆشه رانی کورد و حیزبی 
رێژیمی شاهه نشاهی  به رامبه ر سیاسه تی سه رکوتکارانه ی  له  دێموکرات 
ئه م  ده چێته  بێگومان  پۆلیسییه که ی دا(  سیرفه ن  ره هه نده  له  )ته نانه ت 
خانه یه وه، ئه وه له دوای ده رچوونی فه توای جیهادی ئایه توڵاڵ خومه ینی له 
٢٨ی گه الوێژی ١3٥٨ به دژی خه ڵکی کوردستان و جێبه جێکرانی به رباڵو 
و بێبه زه ییانه ی ئه م فه توایه له م رێکه وته به والوه و به تایبه تی له  نیوه ی 
یه که می ده هه ی شه ستی هه تاوی دایه که پێویستی و ره وایی خۆڕاگریی 
چه کدارانه ی هێزه  کوردییه کان به رامبه ر به ده سه اڵتی تارانی باشتر له هه ر 
کاتێک سه لماند و چه سپاند. له و پێوه ندییه شدا ئه وه  که حیزبی دێموکرات 
له  الیه ن تاقمی تازه به ده سه اڵتگه یشتوو ه وه به هه ڵوه شاوه راگه یه نرا و 
تێکۆشانی سه رجه م هێزه نه یاره  کان قه ده غه کرا، یان ئه و باسه که هێزه  

سیاسی یه کانی کورد له ئێران له کاتی دانوستان له گه ڵ رێژیمی نوێ ده کرا 
و ده بوو به چ سیغه یه ک له جێبه جێکردنی ماف و داخوازییه کانی خه ڵکی 
چه کدارانه یه  خۆڕاگرییه   ئه و  شه رعییه تی  له  هیچ  بن،  رازی  کوردستان 

ناگۆڕێ.
چه کداری  تێکۆشه ری  دژکـــرده وه ی  وه ک  هــه ر  نــه ک  ره وا  به رگریی 
ئه و  هه موو  له  به ڵکوو  کوردستان،  بێدیفاعی  خه ڵکی  له  دیفاع  بۆ  کورد 
حاڵه تانه شدا که شۆڕشگێرانی کورد به بێ ئه وه ی بۆخۆیان ده سپێشخه ری 
دوژمن  بۆسه ی  که وتوونه ته  بووبن  چه کدارییه کان  رووبه ڕووبوونه وه  
قسه هه ڵنه گر  و  بێ ئه مالوئه وال  پاساوێکی  سه ر،  کراوه ته  هێرشیان  یان 
حاڵه ته ی  لــه م  چــه کــه.  بــۆ  ــورد  ک رۆڵــه کــانــی  په نابردنی  شه رعییه تی  بــۆ 
دوایی دا له راستیدا به رگریی چه کدارانه ی رۆڵه کانی کورد شتێک نیه جگه 
نیزامی یه کانی  هێزه   دژه مرۆیی  و  دژمنکارانه   مامه ڵه ی  ده ره نجامی  له 
ده وڵه ت له گه ڵ ویستی سروشتیی کۆمه ڵێک مرۆڤ بۆ جێبه جێکردنی مافه 
خه ڵکی  له نێو  سیاسی  تێکۆشانی  و  حــزوور  رێگای  له  سیاسی یه کانیان 

خۆیان دا.
چــه کــدارانــه ی  کـــرده وه ی  بنه مای  ته نیا  ره وا  به رگریی  ــه اڵم  ب  
بزوتنه وه یه کی رزگاریخوازانه نیه که پێویسته سه رنجی بدرێتێ و پشتی 

پێ ببه سترێ. هه روه ک له گوتاری سیاسیی حیزبی دێموکرات له نیوه ی 
دووه می ده هه ی شه ستی هه تاوی  دا له و پێوه ندییه دا ده رده که وێ)ته نانه ت 
پێش ئه وده میش( رێبه رایه تیی ئه و حیزبه له پێناوی ناچارکردنی ده سه اڵتی 
ناوه ندی بۆ دانپێدانانی مه سه له ی کورد وه ک مه سه له یه کی سیاسی و  ملدان 
بۆ چاره سه ری ئه و پرسه به رێگای وتووێژ، ده ستی هێزی پێشمه رگه ی بۆ 
ئه نجامدانی کرده وه ی چه کدارانه ی ده سپێشخه رانه ش به قه باره  و تاکتیکی 
له  الیه کی دیکه وه، مادام خواست و خه باتی  ئاوه اڵ کردبوو.  جۆراوجۆر 
سیاسیی کورد له رۆژهه اڵت چ به ماهیه تی مێژوویی خۆی و چ ته نانه ت له 
به ستێنی که المی و گوتاری دا پێش هه موو شتێک له سه ر پره نسیپی مافی 
دیاریکردنی چاره نووسی گه الن راوه ستاوه، پێویسته سه رجه م سازوکاری 
و  له گۆشه نیگای خاک و ســه روه ری  له م چه شنه  خواست و خه باتێکی 
جێی  هه ربۆیه  بکرێ.  سه یر  داگیرکارانه وه  سیاسه تی  راستکردنه وه ی 
خۆیه تی بنه مای خه باتی چه کدارانه ته نیا به به رگریی ره وا نه به سترێته وه 
به ڵکوو ره وایی خه باتی چه کدارانه به شێوه یه کی له سه ر پێخۆراوه ستاو)قائم 
بالذات(یش که سه رچاوه گرتوو له مافی دیاریکردنی چاره نووسه و نه ک 
به رجه سته   ده ستدرێژی،  و  هێرش  به رامبه ر  له  دژکـــرده وه  وه ک  ته نیا 

بکرێته وه.
سه ره ڕای واقیعی پڕ له  توندوتیژی و پێشێلکاری له پێوه  ندییه   
له  یه کێک  کێشه کان  ئاشتیخوازانه ی  چاره سه ری  نێوده وڵه تی یه کان دا، 
پره نسیپه  بنه ڕه تی یه کانی یاسای نێوده وڵه تیی مۆدێرنه. ئه م ئه سڵه زۆر جار 
له  الیه ن ده وڵه تانی سه ره ڕۆوه بۆ مه حکومکردنی ره هه ندی چه کدارانه ی 
بزوتنه وه رزگاریخوازییه نیشتمانی یه کان به کار براوه. ئه وه له حاڵێک دایه 
که ماده ی ٤-٢ی مه نشووری نه ته وه  یه کگرتووه کان په نابردن بۆ شه ڕ ته نیا 
له ده وڵه تان قه ده غه ده کا و پێوه ندیی به بزوتنه وه رزگاریخوازییه کانه وه 
دیاریکردنی  مافی  جێکه وتنی  گرتنی  له به رچاو  به   زیاتر،  ــه وه ش  ل نیه. 
له  یه كگرتووه کان  نه ته وه  رێکخراوی  پشتیوانیی  و  گه الن  چاره نووسی 
ره وتی روو له رزگاریی موسته عمه ره کان، له ساڵه کانی شه ست و حه فتای 
زایینی دا ده وڵه تانی جیهانی سێهه م به پشتیوانیی ده وڵه تانی سۆسیالیستی 
کۆمه ڵێک بڕیارنامه یان به په  سند گه یاند که به پێی وان ئه و گه النه ی وا بۆ 
رزگاریی خۆیان له ژێرده سته یی خه بات ده که ن بۆیان هه یه له و پێناوه دا 
به شێوه ی  )چ  ده ره کیشی  پشتیوانیی  ته نانه ت  و  به رن  بۆ شه ڕیش  په نا 
مه عنه وی و سیاسی و چ به شێوه ی ماددی و لۆژیستیکی( بۆ وه ده ست 
بێنن. ئه مه له گرینگترین بڕیارنامه ی ئه و سه رده مه دا که له الیه ن دیوانی 
دادی نێوده وڵه تی یه وه وه ک نوێنگه ی نه ریتی نێوده وڵه تی له قه ڵه م دراوه 
یاسای  پره نسیپه کانی  له سه ر   ١٩7٠ ساڵی  ٢٦٢٥ی  بڕیارنامه ی  واتــه 
نێوده وڵه تی سه باره ت به پێوه ندیی دۆستانه ی نێوان ده وڵه تان به چه شنێک 
ره نگدانه وه ی هه  یه چونکه له وێدا به روونی ئاماژه به خۆڕاگری و خه باتی 
بۆ  په نابردن  قه ده غه بوونی  ئه سڵی  ریزپه ڕێکی  وه ک  رزگــاری  بۆ  گه الن 

شه ڕ کراوه.
قانوونی  ئیلتزاماته که  ئه رک و  ئه و  دیکه وه، هه موو  له  الیه کی   
شه ڕ  کاتی  له  مرۆڤ  مافی  قانوونی  )واتــه  به شه ردۆستی  نێونه ته وه یی 
بزووتنه وه  شانی  سه ر  ده یخاته  چه کدارانه دا(  بــه ره وڕووبــوونــه وه ی  و 
رزگاریخوازه کانی جیهان و به گشتی به رپرسیارێتیی نێوده وڵه تیی ئه کته ره 
النیکه م  نێونه ته وه یی  یاسای  که  ئه وه یه  مانای  به  ده وڵه تی یه کان،  غه یره 
به شێوه ی ناڕاسته وخۆ قبووڵی ئه و واقیعه ده کا که کۆمه ڵێک بزوتنه وه ی 
سیاسی و چه کداری له جیهان دا هه  ن که له نه بوونی به ستێنێکی له بار بۆ 
بردنه پێشی پرسی خۆیان له  رێگای سیاسی و دێموکراتیکه وه ناچارن په نا 

بۆ مێتۆدی چه کدارانه ببه ن.
ــی مافی  ــش گــه لــه و خــاوه ن ــوردی ئــه گــه ر قــبــووڵــمــان بــێ کــه ک  
ژێرده ستی  گه النی  بزاڤی  به وێنه ی  وه خته  ئه و  دیاریکردنی چاره نووسه، 
ئیستعمار، بزوتنه وه ی رزگاریخوازانه ی کوردیش هه قی خۆیه تی که ئه گه ر 
هیچ رێگایه کی بۆ بردنه پێش و جێبه جێکردنی ئاشتیخوازانه و دێموکراتیکی 
به رگریی  چوارچێوه ی  له  هه ر  نه ک  نه هێلرێته وه،  بۆ  ره واکانی  داخــوازه 
ره وادا به ڵکوو به بڕیار و ئیراده ی خۆی و به هه ر رێگایه ک که له ده ستی 
دێ داکۆکی له مان و مه وجودییه تی گه له که ی بکا و ته واوه تیی خاک و 

سه روه ریی نه ته وه یی ئه و گه له وه ده ست بێنێ)ته وه(.
درێژه ی هه یه 

سیاسی

خه باتی چه کداری: شێوازێکی هه رده م له رۆژه ڤ
 )به شی یه که م(

ئاسۆیحهسهنزاده

پێشمەرگە
)کەسایەتیی نەتەوەیەک(

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

دەسکەوتێکی مەزنتر لەخۆی دا.

کۆمەاڵنی  بۆ  ئەوەی  پێش  کوردستان  پێشمەرگەی 
لە  عەینی،  عونسورێکی  وەک  کوردستان  خەڵکی 
قارەمانێتی  بۆ  رەمزێک  ببێتە  جوامێرانەدا  قەاڵفەتێکی 
نەتەوەیەکی  تاکی  ناخی  و  زەیین  لە  بەرەنگاری،  و 
پشتیوانی یەک دا،  هەرجۆرە  لە  بەتاڵ  بێ دەرەتانی 
کە  باوەڕبەخۆبوونێک  نا.  بنیات  »باوەڕبەخۆبوون«ی 
دوژمن  دەیان  سەرەڕای  بێت،  گەڵ دا  لە  ئێستاشی  تا 
و  پیالن  هەمووی  بە  تەیار  رەنگاوڕەنگی  نەیاری  و 
لە  میللەتەی  ئەم  هەروا  داپڵۆسێنەرانە،  کەرەسەیەکی 

سەر پێ راگرتووە.
خۆبەخش  رۆڵی  بە  کوردستان  پێشمەرگەی 
مافخوازانەی  جوواڵنەوەی  لە  خۆنەویستانەی  و 
»گیانفیدایی«  بە  جیاوازی  پێناسەیەکی  نەتەوەکەی دا 
و »نیشتماندۆستی« بەخشیوە. »نیشتمانپەروەری« و 
بەدوای ئەودا »گیانفیدایی«، بۆ پێشمەرگە تەنیا ئەرکی 
بەشێکی  بەڵکوو  نیشتمانەکەی،  بۆ  نەبووە  سەربازێک 
هەرە ئەساسی بووە لە ئەخالقی ئینسانیی ئەم مرۆڤە 
خاوەن باوەڕ و خەونە. ئەخالقێک کە پێشمەرگەی لە 
بیرکردنەوە و تێ فکرینی گەلەکەی دا کردۆتە قارەمانێکی 
هەتاهەتایی. قارەمانێک کە تەنیا خاک و خەڵکی خۆی 
و  داوێن  لە  تەنیا  و  دەزانێ  راستەقینە  پشتیوانیی  بە 

و  خۆی  بوونی  بە  هەست  کە،  ئەوان دایە  باوەشی 
نەمریی رەسالەت و ئەرکەکانی دەکات.

زەمەنێک  هەناوی  لە  کە  کوردستان  پێشمەرگەی 
لە زەمەنە مێژووییەکانی نەتەوەکەی دا لە دایک بووە، 
خۆی  خەڵکی  و  خاک  پاراستنی  تەنیا  ئەوەی  بەهۆی 
دەستدریژکردن  لە  بووە  دوور  بە  زانیوە،  ئەرک  بە 
داگیرکەر.  و  پەالماردەر  هێزێکی  بەکارهێنانی وەک  و 
پێشمەرگەی  بەرەنگاریی  و  دەرکەوتن  سنووری 
راست  میللەتەکەی،  دوژمنانی  بەرانبەربە  کوردستان 

هەمان سنووری واڵتەکەیەتی.
پێچەوانەی  بە  پێشمەرگە  وجوودیی  فەلسەفەی 
داگیرەکان  دەوڵەتە  و  پاوانخواز  نەتەوە  »سەرباز«ی 
– کە پەالماری خاک و خەڵکی دیکەیان پێ دەدرێ – 
تەنیا هەوڵدانە بۆ رزگاری و پاراستنی گەل و نیشتمانی 
کە  کردوە  وای  تایبەتمەندییەش  ئەم  هەر  خۆی. 
پێشمەرگە وەک هێزێکی گەلی و نیشتمانی بمێنێتەوە و 
متمانە گەلی خۆی وەدەست بێنێ. متمانەیەک کە ئەمڕۆ 
و  تێکۆشان  مێژووی  لە  دەیە  حەوت  لە  زیاتر  دوای 
گیانفیدایی، بۆتە بەشێک لە شوناسی هێزی پێشمەرگە.

ئەم تایبەتمەندییانە و هەموو ئەو  تەعبیر و پێناسانەی 
تا ئەمڕۆ لە پێوەندی لەگەڵ پێشمەرگەدا باس کراون، 

ئەوەمان لێ دەخوازێک کە پێویستە هەورازتر لە ]ناو[
بەتەنیا  ناتوانێ  پێشمەرگە  بڕوانین.  پێشمەگە  بۆ  ێک 
ئەو سەربازە بێت کە لە خزمەت بەجێگەیاندنی بڕیارە 
مانایە کە وەک »سەرباز«ێک  بەو  دایە.  سیاسییەکان  
بێت.  خۆی  لە  سەرووتر  فەرمانێکی  گوێڕایەڵی  تەنیا 
بەڵکوو پێشمەرگە ئەو قارەمانە بە بیروباوەڕەیە کە لە 
نەتەوەیەک دەجووڵێ و، رەساڵەتەکەی  ئیرادەی  سەر 
جیا لە بەجێگەیاندنی ئەرکی »قارەمانێک«، بەهێزکردنی 
درێژایی  بە  کە  میللەتێکە  باوەربەخۆبوونی  هەستی 

تاریخ هەوڵی شکاندنی ئیرادەی دراوە.
باوەڕەی  بیرو  خاوەن  چەکدارە  ئەو  پێشمەرگە 
توانەوەو  بۆ  هەوڵدان  دیوی  ئەو  ماناکانی  کە  کوردە 
ئاسمیالسیۆنی نەتەوەکەی بەرپەرچ دایەوەو »بوون« 
تا  کە  بەخشی  نەتەوەیەک  بە  »بەردەوامی«ی  و 
ئێستایشی لەگەڵدا بێ، دوژمنان پیالنی لێڵکردنی ئاسۆی 

هیوا و هومێدی دادەڕێژن.
پێشمەرگەی کوردستان ئەو چەکدارە خاوەن باوەڕیە 
کە لە زەمەنێکی بەشەخسییەتی تاریخی میللەتەکەی دا 
تەمەنی  بە درێژایی  و،  بەبەردا کرا  بەرگی کەسایەتی 
بزووتنەوەی  بە  بەخشین  کەسایەتی  هەوڵی  خۆی 

مافخوازانەی نەتەوەکەی دا.

سمایلشەرەفی
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ــاســای گــه مــارۆکــانــی  ــه  ی ــاشــارمــه وه  ک لــێــتــان ن
ئه مریکا  نوێنه رانی  مه جلیسی  لــه   دامــاتــۆ)ایــســا( 
ئێران چ  که   بووم  ئــه وه دا  بــه دوای  کرایه وه ،  درێژ 
کاردانه وه یه ک نیشان ده دا، به  تایبه ت که  خامنه یی 
سه ر  بۆ  که المی  هێرشی  وێــرای  وتاردانێک دا  له  
ئه مریکا، گوتی: درێژکردنه وه ی گه مارۆکانی داماتۆ، 
به   ئێرانیش  و  به رجامه   ئاشکرای  پێشێل کردنی 

دڵنیاییه وه  دژکرده وه  نیشان ده دا. 
لــه  پــێــوه نــدی لــه گــه ڵ بـــه رجـــام دا ئێمه  لــه گــه ڵ دوو 
ده سته واژه  به روڕووین: »روحی به رجام« و »مه تنی به رجام«. مه به ست له  روحی 
دژبه یه کی  به رجام  ده قی  له گه ڵ  ئێران،  دژی  کــرده ی  هه ندێک  که   ئه وه یه   به رجام 
ئیمتیازانه ی  له و  ئێران  وه رگرتنی  که ڵک  هه لومه رجه کانی  و  به ستێن  به اڵم  نییه ، 
فه زایه کی مه نفی دروست  ده کا و  پێی دراون، سه ختتر  به رجام  پێی مه تنی  به   که  
ده کا و سه رمایه گوزارانی بیانی له  کارکردن له  ئێران به پارێزتر ده کا. دیاره  وه ک 
ده گوترێ له  به رجامیش دا هاتووه  که  الیه نه کان پێویسته  له و کردانه ی له گه ڵ روحی 
به رجامیش دا دژایه تی هه یه ، خۆببوێرن. به اڵم له  روانگه ی حقوقی یه وه  ته نیا وه ختێک 
الیه نێک کرده کانی له گه ڵ ده قی به رجام دژایه تی هه بێ، به  پێشێلکه ری به رجام له قه ڵه م 
ده درێ. له و کاته وه  که  به رجام که وتۆته  قۆناغی جێبه جێ کردن، ئێران و ئه مریکا، 
به م  داوه .  له قه ڵه م  به رجام  روحی  پێشێلکه ری  به   یه کتریان  کرده کانی  له   هه ندێک 
شیکردنه وه یه،  ئه وه ی که  مه به ستی خامنه یی بوو، دژایه تی له گه ڵ مه تنی به رجام بوو.
دوای قسه کانی خامنه یی ئه وه ی که  ئه مریکا جێی متمانه  نیه  و ئه گه ر به ڵێنیش بدا، 
له ژێری ده رده چێ و جێبه جێی ناکا، به  ته وژمێکی زیاتر به  کۆمه ڵگه  پۆمپاژ کرا؛ به  
چه شنێک که  ئه گه ر که سێک ئاشنایی پێویستی له گه ڵ سیاست و چه مکگه لی وه ک » 
سیاسه تی راگه یه نراو« و »سیاسه تی کرده یی« نه بێ و، به تایبه تیش ئاشنایی له گه ڵ 
ئاسته نگێکی  که   ده زانــی  وای  نه بێ،  ئیسالمی  کۆماری  کردنی  سیاسه ت  شێوازی 

گه وره  له  به رده م به رجام دا پێکهاتووه  و به رجام له گه ڵ کۆسپ به ره وڕوو ده بێ. 
به رپرسانی  دادوه ری،  و  یاسادانان  کــردن،  جێبه جێ  ده سه اڵته کانی  سه رۆکی 
پایه به رزی له شکه ری و کشوه ری، هه موویان به  جیاوازییه کی که م، درێژکردنه وه ی 
له سه ر  پێداگرییان  و  ده دا  له قه ڵه م  به رجام  پێشێلکه ری  به   ئیسایان  گه مارۆکانی 
ئه و  و  ئێران  ره سمی یه کانی  راگه یه نه   ده کــرد.  ئه مریکا  لێبڕاوانه ی  وه اڵمــدانــه وه ی 
ئه و کارناسانه یان ده دواندن  په یتاپه یتا  به  الیه نێکی دیاریکراون،  راگه یه نانه ی سه ر 
که  رویکه ردێکی بردنه  ژێرپرسیارانه یان به  نیسبه ت به رجام هه یه . به م پێیه  جارێکی 
له  ته پڵی دژایه تی له گه ڵ ئه مریکایان دا و  دیکه  و به  ته وژمێکی هه رچی زیاتره وه  
ویستیان به رای گشتی بڵێن ئه مریکا هه روا دوژمنی پله  یه کی ئێرانه  و نابێ متمانه ی 
پێبکرێ، ته نانه ت ئه و ره وته ی که  به رجام وه ک زیانێکی گه وره  بۆ ئێران وێنا ده که ن، 
ده ڵێن به رجام ته نیا قازانجێکی که  بۆ ئێرانی هه بووبێ ئه وه یه  که ، سه لێمندرا ئه مریکا 
بۆوه ی نابێ متمانه ی پێ بکرێ. له م باره وه  پێویسته  ئاماژه  به م خااڵنه ی خواره وه  

بکه ین:
نــه تــه وه   ئاسایشی  ئه نجوومه نی  و  ــا  ــورووپ ئ گــه مــارۆکــانــی  ١(بــه پــێــچــه وانــه ی 
کۆنگره ی  الیه ن  له   گه مارۆیانه ی  ئه و  به تایبه ت  هه ڵوه شاونه وه ،  که   یه کگرتووه کان 
ئه مریکاوه  په سند کراون، هه ڵنه وه شاونه وه ، به ڵکوو ته نیا راگیراون یان هه ڵپه سێراون. 
پرۆسه ی  له   هه ڵیانده وه شێنێته وه .  ئه مریکا  ســااڵن،   ٨ دوای  به رجامیش،  پێی  به  
به ڵێنی  ئه مریکا  به اڵم  کــراوه ،  داماتۆ  گه مارۆکانی  باسی  ناوکی دا،  دانوستانه کانی 
نه داوه  که  ئه و گه مارۆیانه  درێژ نه کرێنه وه . به رجام به شگه لێک له  گه مارۆکانی داماتۆ 
له کار ده خا. به م پێیه  له حاڵه تی جێبه جێ کردنی گه مارۆکانی داماتۆ، ده قی به رجام 

پێشێل ده کرێ.
٢(هه یئه تی چاوه دێری به سه ر به جام دا، که  له  ئێران پێکهاتووه ، دوای کۆبوونه وه ی 
خۆی، رایگه یاند که  ئه گه ر گه مارۆکانی داماتۆ)ایسا( بکه ونه  بواری جێبه جێ کردنه وه ، 
ئه وا ده قی به رجام پێشێل ده کا. جه وهه ری راپۆرتی ئه و هه یئه ته  پێمان ده ڵێ  که  ده بێ 
جیاوازییه ک له  نێوان سیاسه تی راگه یه نراو _ که  مه سره فی نێوخۆیی و ئاراسته کردنی 
ئێران،  کرده یی  سیاسه تی  و   _ ئامانجه کانیه تی  له   به شێک  نێوخۆیی،  گشتیی  رای 
به   و  ده جووڵێته وه   عه قاڵنیتر  کاتانه دا،  جۆره   له م  ئێران  که   مه علوومه   و  دابنێین 
به رجام دا ده ستپێشخه ر بێ.  له  پێشێلکردنی  نایه وێ  پێگه ی،  به  دۆخ و  سه رنجدان 
وێده چێ ئه مریکا له  رێگه ی دیکه وه  و به  شێوازی دیکه  زه خت بخاته  سه ر ئێران، 
هه وڵی  ده کــا.  جێبه جێ  به رجام  بێ،  که م وکووڕییشه وه   به   بێ،  هه رچۆنێک  به اڵم 
ئه مریکا ئه وه یه  که  ئێران وه سه ر ته ڵه  بخا و هانی بدا که  ببێته  پێشێلکه ری به رجام. 

بۆیه  ئێران له  پراتیک دا عه قاڵنیتر له  ئیدیعاکانی ده جووڵێته وه .
که   ئه وه ی  و  ئه مریکا  له گه ڵ  دژایه تی  روحیه ی  له سه ر  ئێران  پێداگریی  3(به اڵم 
راده گه یه نێ  ئه مریکا به رجامی پێشێل کردووه ، نیشانده ری نیگه رانیی ئه و واڵته یه  له  
سیاسه ته کانی ده وڵه تی ترامپ. یه که م: ئێران ده یه وێ رای گشتی خۆی بۆ هه رچه شنه  
کرده وه یه کی ئه مریکا له  داهاتوودا ئاماده  رابگرێ. به م هۆیه یه  که  ناوکی سه ختی 
ده سه اڵت له  ئێران له گه ڵ ئه م رویکه رده  که  ناحه زیی روخساریی ئه مریکا که مره نگ 
بکاته وه ، به  توندی دژایه تی ده کا و وه ک مه ترسی یه ک رووبه ڕووی ده بێته وه . چونکه  
هه نگاوێکی  هه ر  له گه ڵ  رووبه ڕووبوونه وه   بۆ  ئێران  هه نگاوی  یه که م  که   خویایه  
دژبه رانه ی ئه مریکا، رای گشتیی ئاماده کراو و ئاراسته کراوه . دووه م: ئێران ده یه وێ 
ئه و په یامه  به  ئه مریکا بدا که  ئه گه ر زیاتر له وه  به ڵێنی شکێنی بکا و له  داهاتوودا به  
به رجام پابه ند نه بێ، ئه وه  ئه ویش ده گه ڕێته وه  بۆ دۆخی پێش به رجام و مه جبوور 
نیه  یه کالیه نه  به نده کانی به رجام جێبه جێ بکا. تا ئێره  ته واوییه تی سیستم کۆک و 
یه کده نگن. به اڵم له م نێوانه دا ته یفی دژبه ری به رجام له  ئێران دا، له  هه ر هه نگاوێکی 
له و چه شنه ی ئه مریکا، بۆ هێرش بۆ سه ر ده وڵه ت و رویکردی ده وڵه ت به  نیسبه ت 
دنیای ده ره وه  که ڵک وه رده گرێ. له م ماوه یه دا ئه وه یان به  چاوی ده وڵه ت داده دایه وه  
که  گوتویانه  ئه مریکا بۆ متمانه  پێکردن نابێ و ئه گه ر شتێک له سه ر کاغه زیش ئیمزا 

بکا، ئه وه  له  کرده وه دا جێبه جێی ناکا. 
کاکڵی قسه  ئه وه یه  که  ئێران، له  پراتیک دا به  پارێزه وه  ده جووڵێته وه  و ئه گه ریش به  
درێژکردنه وه ی گه مارۆکانی ئیسا دژکرده وه  نیشان بدا ئه وه  پێده چێ ئه و دژکرده وه یه  
له  بوارگه لی دیکه دا بێ. دژکرده وه ی لێبڕاوانه  له  بواری ناوکی دا، ئێران له گه ڵ ئاکامی 

مه ترسیدار به ره ڕوو ده کا. پێناچی عه قڵی سیاسیی ئێران، ئه مه  نه زانێت. 

درێژکردنه وه ی گه مارۆکانی داماتۆ و 
چاره نووسی به رجام ســەرەوە  ئاستی  لە  تایبەت  بە  زانستی  و  ئاکادیمی  خوێندنی 

هەمووکات  ئێران دا  ئیسالمیی  کۆماری  سیستەمی  لە  )زانکۆکان( 
یەکێک لە ئاڵنگارە سەرەکی یەکانی هەم رێژیم و هەم خوێندکاران 
بووە. ئەگەر لە رەهەندی کۆی گشتیی بارودۆخی ژیانی سیاسی، 
بارودۆخی  لە  چــاو  ئێرانەوە  کۆمه ڵگه ی  ئابووریی  و  کۆمەاڵتی 
و  کێشە  ــەم  ل ــڕاو  ــەب دان بەشێکی  بێگومان  بکەین،  خــوێــنــدکــاران 
قەیرانانەن کە دەسەاڵتی سیاسی بەرهەمی هێناون. بەاڵم گرینگی 
خەسارهەڵگریەکەیەتی.  و  هەستیاری  الیەنی  خوێندکاران،  توێژی 
ناوەندێک  ببێتە  نیە،  لە خوێندکار و زانکۆ دەکرێ، مەرج  کە باس 
رێبەر  کردنی  پـــەروەردە  یان  سیاسی یەکان  ملمالنێ  و  یــاری  بۆ 
ستانداردە  هەموو  پێی  بە  بــەاڵم  واڵت،  داهاتووی  بۆ  کاریزما  و 
بەربەستێکی  هیچ  بەبێ  زانستی یە  ناوەندێکی  زانکۆ  جیهانی یەکان، 
کە  خوێندکارێک  کردنی  پـــەروەردە  بۆ  ئیدئۆلۆژیکی   – سیاسی 
رێگە  بە  بگا  چ  بمێنێتەوە،  واڵم  بێ  نابێ  پرسیارێکی  هیچ  النیکەم 
کە  خوێندکارێک  چونکە  پرسیارەکانی.  کــردنــی  بــاس  بــە  نـــەدان 
دەکرێن،  قەدەغە  یان  واڵم  بێ  زانکۆ  لە  پرسیارەکانی  و  خواست 
لە زانکۆ ژیان بەسەر دەبا و  بێگومان لە کۆمه ڵگه یەکی داخراوتر 
رەنگە کۆمه ڵگه ش دەرفەتێکی بۆ تاقیکردنەوەی کردەکی ئەزموونە 

زانستیەکانی خوێندکاری پێ نەبێ.

و  کۆنکرێت  ژینگەیەکی  زانکۆدا،  لە  خوێندکار  کە  نەڵێین  ئەگەر 
ئاخنراو بە ئیدئۆلۆژیەکی توند و وشکی بۆ دروست کراوە، بەاڵم 
دوگمی  ئیدئۆلۆژیەکی  و  سەرکوتکەر  دەسەاڵتێکی  دڵنیاییەوە  بە 
دایە  لە هەوڵی کۆنتروڵ و چاوەدێری کردنی  بەردەوام  مەزهەبی 
تا کەسایەتی یەکی فکریی دڵخوازی خۆی لێ بەرهەم بێنێ. کۆماری 
نەتەنیا  بــوە  ئـــەوەدا  هەوڵی  لە  ئاشکرا  بە  هەمووکات  ئیسالمی 
رووی  لە  بەڵکوو  بگۆڕێ  زانکۆ  کۆمەاڵیەتی   - سیاسی  ژینگەی 
مەعریفی و زانستیشەوە دەسکاری وانەکانی خوێندن بکا. ئەگەرچی 
رەفتار و سیاسەتی سەرکوتگەرانە تا ئێستا پێناسەیەکی نەگۆڕ و 
بەاڵم  بووە  ئێران  کۆمه ڵگه ی  کۆی  بە  بەرامبەر  رێژیم  گشتگیری 
پێویستە لە یادکردنەوەی بۆنەی ١٦ی سەرماوەزدا، هەڵسانگاندێک 
بۆ هەستیاریی رێژیم بەرامبەر بە خوێندکار و هەروەها روانگەی 
بە  بەرامبەر  ئێران  گۆڕانخوازەکانی  و  ئۆپۆزیسیۆن  هێزە  باوی 

خوێندکاران ئەنجام بدەین.
بەپێچەوانەی  کۆمەاڵگەیەک دا،  هەر  ئاسایی  دۆخێکی  لە  رەنگە 
کردنی  ئەرکدار  ئێران،  سیاسیی  ژینگەی  نێو  جێکەوتووی  رەوتی 
خوێندکاران بە دروستکردنی ژینگەیەکی سیاسی – تەشکیالتی لە 
نێو زانکۆ یان باشتر بڵێین پێویستیی دروستکردنی بزووتنەوەیەکی 
هیچ  خواستێك  وەک  هــەم  و  پرسیار  وەک  هــەم  خــوێــنــدکــاری، 
بێ  مانای  بە  ئەمە  دیــارە  نیە.  تێدا  ئاکادیمیکی  النیکەم  لۆژیکێکی 
هەڵوێست کردن یان بێ هەڵوێست نیشاندانی خوێندکار بەرامبەر بە 
دۆخی ئارایی یان پرسەکانی کۆمه ڵگه  نیە، بەاڵم هەر لەم پێوەندیەدا 
ئێمە مێژوویەک بە دوو رەهەندی لێک جیا بەرامبەر بە خوێندکاران 
نامەعریفی  و  سەرکوتکەرانە  تەواو  ئاراستەیەکی  یەکەم  دەبینین. 
گــرتــۆتــەبــەر و لــەالیــەکــی دیــکــەوە بــەهــۆی دۆخـــی مــافــخــوازانــەی 
کۆمەڵگەی ئێران و تەنگەبەریی هێزە سیاسی یە ئۆپۆزیسیۆنەکان، 
بەشێوەیەک  زۆر خراوەتە سەر شانی خوێندکاران،  بارگرانییەکی 
کە لە ئێستادا هیچ الیەنێک نەیتوانیوە نە خوێندنەوەی لۆژیکی و نە 
هەڵوێستێکی دروستی بەرامبەر بە خوێندکاران لە ئێران دا هەبێ. تا 
ئێستاش بەشێکی زۆر لە ژینگەی چاالکانی مەدەنی- سیاسی نێوخۆ 
لێکدانەوەیەدا  ئەم  ئەنجامی  لە  دەرەوە  ئۆپۆزیسیۆنەکانی  هێزە  و 
قەتیس ماونەتەوە کە ئایا بابەتێک بە ناوی بزووتنەوەی خوێندکاری 
شکستی  یان  بــووە  سەرکەوتوو  چەند  تا  گرتوە،  شکڵی  چەند  تا 
بەرژەوەندی،  لە روانگەی  الیەنانە  ئەم  بەکورتی هەمووی  هێناوە. 
زانکۆکانەوە  و  خوێندکاران  لەنێو  خۆیان  رێکخستنەکانی  و  پێگە 

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

کورد زۆرجاران بۆتە قوربانیی ملمالنێی هێزە سیاسی یە کوردەکان 
لە پێناو بە حیزبی کردنی چاالکی یە خوێندکارییەکان.

بە شێوەیەکی گشتی لە ئەدەبیاتی سیاسی هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی 
ئیسالمی  کۆماری  هەروەها  و  نێوخۆ  رێفۆرمخوازەکانی  و  ئێران 
زەقی  بە  خوێندکار  توێژی  بە  بەرامبەر  سەرەکی  روانگەی  دوو 
دەبینرێ. کە باس لە دەور و کاریگەریی خوێندکاران لە کۆمه ڵگه دا 
دروستکردنی  ــەواژەی  دەســت هەمووکات  یەکەم  الیەنی  دەکــرێ، 
ــاس و  ــەر ب بــزووتــنــەوەیــەکــی خــوێــنــدکــاری ســەراســەری دێننە ب
چاالکی یەکی  جــۆرە  هەر  دەیهەوێ  رێژیم،  واتــە  دووهــەم  الیەنی 
لەپێناو خزمەت  ئیدئۆلۆژیکی مەزهەبی  قالبێکی  خوێندکاران بخاتە 
ئاستی  لە  خوێندکار  توێژی  بێگومان  دەســەاڵت.  ئامانجەکانی  بە 
جیهان و بە شێوەیەکی مێژوویی بەهۆی فاکتی وشیاری و روحی 
ئارمانخوازانەی، هەمیشە هێزێکی چاالک و زیندوو بوە لە بەرامبەر 
ستەم و نادادپەروەری دەسەاڵتداران. بەاڵم ئەمە هیچکات بە مانای 
بە سیاسی کردنی زانکۆ و بە رێکخستنی خوێندکار وەک ئەکتەرێکی 
ئاکادیمیکی  سروشتی  تایبەتمەندی  ئەمە  بەڵکوو  نیە،  سیاسی 
ژینگەی زانکۆ و ئەرک و پەیامی پەروەردەیی خوێندکارە. کەواتە 
هەروەک چۆن خوێندکاران لە ئێرانی دیکتاتۆرلێدراودا، هەمووکات 
لەسەر  بوون،  سەتەمکاری  نەمانی  و  گۆڕنکاری  پەیامی  خاوەنی 
هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانیش پێویستە چیتر لە دیالۆگ و پرسی بوون 
هۆکارەکانی دا  و  خوێندکاری  بــزووتــنــەوەی  بابەتی  نەبوونی  و 
قەتیس نەمێننەوە و هەوڵ بدەن ژینگەی زانکۆ و توێژی خوێندکار 
بگەڕێننەوە.  خۆی  سەرەکی یەکانی  بەرپرسیارەتی یە  و  ئەرک  بۆ 
سەلمێنەری  ئێران دا  لە  بەتایبەت  دەســەاڵتــداری  مێژووی  چونکە 
ئەم راستیەیە کە کێشانی هەر جۆرە ملمالنێیەکی سیاسی بۆ نێو 
گۆڕەپانی زانکۆ، هەموو کات بۆتە هۆی دەستێوەردان و قۆرغکاری 

زیاتر لەالیەن دەسەاڵتەوە.
بێ  بە  دێموکراتیک   – سیاسی  بزووتنەوەیەکی  هیچ  بێگومان 
بێ  بە  و  جەماوەر  بگەیەنێتە  پەیامەکانی خۆی  ناتوانێ  رێکخستن 
بوونی ئاڵترناتیوی بەهێزیش ناتوانێ سەرکەوتوو بێ. بەاڵم توێژی 
خوێندکاریش بە پێی سروشتی خۆی لە باری فکری و مەعریفیەوە 
مافخوازانە  گۆڕانکارییەکی  هەر  بۆ  رێکخراو  توێژێکی  هەمیشە 
ئامادەی  بڵێین کە فاکتی بەهێز و هەمیشە  بووە. کەواتە دەتوانین 
خواستەکانی  لە  دانەبڕانیەتی  و  رۆشنگەری  پەیامی  خوێندکاران 

کۆمه ڵگه . 

سیاسی

1٦ی سەرماوەز )رۆژی خوێندکار(
بۆنەیەکی دابڕاو لە پەیامەکانی

حەسەنشێخانی

ئەیوبشەهابیراد
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بەشێکی  و  هەیە  کۆنی  مێژوویەکی  مــرۆڤ  مافی 
دانەبڕاو لە سروشتی مرۆڤ و مێژووی مرۆڤایەتی یە. 
کتێبە ئایینیەکان و بەشێک لە بەڵگەنامە مێژووییەکان  
ــاس لــە مافی مــرۆڤ دەکـــەن. مافی  بــە شــێــوازێــک ب
مرۆڤ رەهەندێکی تەواو سیاسی هەیە و بە بەشێکی 
نێوده وڵه تی یه کان  پێوەندییە  و  دەسەاڵت  لە  دانەبڕاو 
دەژمێردرێ. بۆ کردنەوەی ئەو باسە دەکرێ پرسیار 
بکەین، کە مافەکانی مرۆڤ چین و یاسای نێونەتەوەیی 
لێکدانەوە و ساغبوونەوە لەسەر  مافی مرۆڤ چییە؟ 
باڵوکراوە  کۆی  لە  چونکە  نییە،  ئاسان  مرۆڤ  مافی 
ــەن و رێــکــخــراوە نــەتــەوەیــی و  و راگــەیــەنــدراوی الی
تایبەتمەندییەکانی  لە  باس  زیاتر  نێونەتەوەییەکان دا 
مافەکانی  دیکە،  واتایەکی  بە  کراوە.  مافەکانی مرۆڤ 
ورد  تاریفێکی  کەمتر  و  شیکرانەوە  زیــاتــر  مــرۆڤ 
مافانە  ئــەو  باسە هەیە. دەگــوتــرێ، کە  ئــەو  لە ســەر 
و  مافانەیە  ئــەو  خاوەنی  مرۆڤێک  هــەر  و  بنەڕەتین 
بۆیە  دەگرن،  سەرچاوە  مرۆڤەوە  بوونی  هەناوی  لە 

قابیلی لێ ئەستاندنەوە و پێشێلکردن نین.
دووەمــی  کۆنفڕانسی  لــێــکــدانــەوەی  گــوێــرەی  بــە   
مافی مرۆڤ لە ڤییەن)١٩٩3( مافی مرۆڤ و ئازادییە 
بنەڕەتی یەکان مافی سروشتی هەموو مرۆڤەکانە. ئەو 
مافانە جیهانین و لەگەڵ یەکتردا  گرێدراون. لە جیهان دا 
تێگەیشتنێکی هاوبەش و هاوتا لەسەر مافەکانی مرۆڤ 
کوێوە  لە  مرۆڤ  مافەکانی  دەکەی،  پرسیار  کە  نییە. 
و  بدۆزیەوە  هاوبەش  واڵمێکی  وایە  کەمتر  هاتوون، 
هەر کەسەو بە گوێرەی باوەڕ و زانیارییەکانی واڵم 
کە  قەناعەتەن،  ئەو  لەسەر  خواباوەڕەکان  دەداتــەوە. 
دراون.  مرۆڤ  بە  خوڵقێنەرەوە  الیەن  لە  مافانە  ئەو 
ئاتیست و ئەوانەی باوەڕیان بە دین نییە، لە روانگەی 
ئایدۆلۆژی خۆیان ئەو پرسە تەتەڵە دەکەن و خوایەک 
مافی  بیرمەندان،  لە  بەشێک  نابینن.  سروشتەدا  لەو 
رێژەی  و  کۆمەڵگا  گەشەکردنی  بەرهەمی  بە  مرۆڤ 
بەگشتی  دەکـــەن.  پێناسەی  مــرۆڤ  وریــابــوونــەوەی 
مافی مرۆڤ پێوەندی بە سروشتی مرۆڤەوە هەیە، کە  
هەڵگری هزر و زمانە و تەتەڵەی جیهانی دەوروبەر 
و خۆی دەکا. رووداوەکــان لەبیر ناکات و بوخچەی 
رابردوو بە هەموو تاڵی و سوێریەکانی دەکاتەوە و بە 

تەرازووی ناخ هەڵیان دەسەنگێنێ. 
یاسای نێونەتەوەیی بەو رێسا و یاسایانە دەگوترێ، 
ئەو  رێکدەخا.  واڵتــان  و  دەوڵــەت  نێوان  پێوەندی  کە 
بەاڵم  هەیە،  ساڵەی  سەت  چەند  پاشخانێکی  یاسایە 
بەرچاو  شێوەیەکی  بە  ــردوودا  ــ راب ساڵی   ١٠٠ لــە  
رێکەوتنی  لە  نێونەتەوەییەکان  یاسا  کردوە.  گەشەی 
نەریتی یەکان  رێوشوێنە  هەروەها  و  دەوڵەتان  نێوان 
ــەن  ــە الی ســـەرچـــاوە دەگــــرن. رێــکــکــەوتــنــنــامــەکــان ل
لە  و  دەکـــرێ  لــەســەر  باسیان  و  قسە  دەوڵــەتــەکــان 
بەرپرسیارەتیی  و  ماف  رێکەوتننامەکان  داڕشتەی 
ئەو  یەکتر دیاری دەکرێن.  بە  بەرامبەر  دەوەڵەتەکان 
دواتر  و  دەبــن  رێککەوتننامانە  بەو  تێکەڵ  واڵتانەی 
بەرپرسیارەتی  چوارچێوەی  دەکەونە  دەکەن،  مۆری 
و ئــەرکــی راپــەڕانــدن و رێــزگــرتــن لــە خــاڵ و کۆی 
بەگوێرەی  شان.  سەر  دەکەوێتە  رێککەوتننامەکەیان 
رێککەوتنەکان  دەرەوەی  واڵتانی  قبووڵکراو  عورفی 
ئەو  کە  باسە،  شایانی  گرێبەستانە.  لەو  نین  بەشێک 
نەریتە  بناخەی  لەسەر  کە  نێودەوڵەتی یانەی  یاسا 
و  هەڵسوکەوت  بە  پێوەندیان  هەڵچنراون  بــاوەکــان 
و شی  ئامادە  نووسین  بە  و  دەوڵەتەکانە  کــردەوەی 

نەکراونەوە.
 یــاســا نــێــوده وڵــه تــی یــه کــان زۆر بـــواری جــیــاواز 
ــەســەر بناخەی  ــەاڵم  دەوڵــەتــەکــان ل ــ ــەوە، ب ــرنـ دەگـ
دەکەن.  لەگەڵ  هەڵسوکەوتیان  بەرژەوەندییەکانیان 
نێودەوڵەتیی مافی مرۆڤ بە هۆی سروشتی  یاسای 
دەزگایەکی  خــاوەنــی  کە  جیهان  سیاسی  سیستمی 
دەوڵەتە  الیەن  لە  نییە،  ئیرادە  خــاوەن  و  جێبەجێکار 
پێشێلکەرەکانی مافی مرۆڤ گرینگی پێنادرێ. بەشێک 
دەوڵەت  سەروەری  بنچنێنەی  لەسەر  دەوڵەتەکان  لە 
نێوخۆییەکان  پرسە  لە  دەستێوەردان  بە  بــاوەڕیــان 
نییە و دژایەتی لەگەڵ زۆربەی ئەو یاسا و بەڵگەنامە 
بە  مرۆڤ  مافی  پرسی  کە  دەکەن  نێوده وڵه تی یه کان 
باسیکی جیهانی دەناسێنن. ژومارەیەک لە دەوڵەتەکان 
لە ژێر ناوی دژایەتی کردنی سیاسەتی دەوڵەتە گەورە 
و رۆژئاواییەکان لە کردەوەدا رێز لەو مافانە ناگرن. 
ناوی کولتوور و  لە ژێر  زۆر واڵت و سەرکردەش، 
ئایین، سەنگەر لە یاسا نێوده وڵه تی یه کانی مافی مرۆڤ 
هاوواڵتیان  سەرکوتی  ــی  رەوت بە  ــژە  درێ و  ــرن  دەگ

دەدەن. 
چەمکی ماف کۆنە و رەگ و بنەمای ئەخالقی هەیە. 
لێکگرێدراوە،  فەلسەفەدا  و  ئایین  لەگەڵ   ئەو چەمکە 
بەاڵم لە قۆناخ و سەردەمێکی دیاریکراودا بۆتە یاسا.  

باس  ویــســتــفــاڵ دا)١٦٤٨(  ئاشتی  رێککەوتننامەی  لە 
کراوە.  ئایین  هەڵبژاردنی  بۆ   مرۆڤەکان  ئازادیی  لە 
و  مەحکوم  کۆیالیەتی  ڤییەن)١٨١٥(  رێککەوتننامەی 
سەدەی  لە  مــرۆڤ  مافی  چەمکی  دەناسێنێ.  بێزراو 
تێکەڵ  پەیدا دەکا و  هەژدەی زایینی یەوە زیاتر برەو 
لە  لە دەوڵەتەکان دەبێ.  ئیدارەی بەشێک  بە ژیان و 
ئاماژە  ئەمریکادا)١77٦(  سەربەخۆیی  راگەیەندراوی 
بەرامبەر  لە  و  ــازاد  ئ مرۆڤەکان  هەموو  کە  کــراوە، 
ــەو ســـەردەمـــەدا مــافــی ئـــازادی  یــاســادا هــاوشــانــن. ل
و  سامان  پاراستنی  و  ئایین  هەڵبژاردنی  دەربــڕیــن، 
دارایی ئاماژەیان پێکراوە. بێجگە لەوە لە راگەیاندنی 
شۆڕشی فەڕانسەدا)١7٨٩( هاوتابوونی هاوواڵتیان و 
ئازادی تاک بە گرینگ پێناسە دەکرێن. لە کۆتاییەکانی 
کۆمەڵەی  دامــەزرانــدنــی  و  جیهانی  یەکەمی  شــەڕی 
پرسی  بــە  تایبەتی  بایەخێکی  ــردەوە  کـ بــە  ــەالن دا  گـ
مافی مرۆڤ نەدرا، بەاڵم لە ١٩٢٦دا ئەو رێکخراوەیە 

کۆیالیەتی مەحکوم کرد.
شــەڕی  ســـەردەمـــی  خــوێــنــاویــیــەکــانــی  رووداوە   
وێنە  )بــۆ  کۆمەڵکوژییەکانی  و  جیهانی  دووهــەمــی 
مرۆڤی  مافی  پرسی  سەردەمە،  ئەو  جوولەکەکانی( 

پێوەندییە  لە  دانەبڕاو  و  گرینگ  پێویستی یەکی  کردە 
شەڕ،  سەرکەوتووەکانی  دەوڵەتە  نێوده وڵه تی یه کان. 
ــد.   ــەزران دام یەکگرتووەکانیان  نــەتــەوە  رێــکــخــراوی 
١٩٤٨دا  دیسامبری  ١٠ی  لــە  ــراو  ــاوب ن رێــکــخــراوی 
گشتیی  کۆڕی  لە  مرۆڤیان،  مافی  جیهانی  جاڕنامەی 
لە  کــرد.  پەسەند  یەکگرتوەکان  نــەتــەوە  رێکخراوی 
درێژەی کار و تێکۆشان دا کۆنوانسیۆن و گرێبەستی 
و  ئــابــووری  سیاسی،  کۆمەاڵیەتی،  مافە  بە  تایبەت 
کــران.  پەسەند  ١٩٦٦دا  ساڵی  لــە  کولتوورییەکان 
مۆر  ئاماژەپێکراویان  پەیماننامەی  کە  واڵتانەی،  ئەو 
بەرپرس  مــادەکــان دا  و  خاڵ  جێبەجیکردنی  لە  کــرد، 
رابردوودا  دەیەی  پێنج  ماوەی  لە  دانران.  ئەرکدار  و 
تایبەت بە پرسی مافی  زۆر رێکەوتننامە و پاشکۆی 
مرۆڤ زیاد کراون، کە وەک بەڵگەنامەی مافی مرۆڤ 
دەژمێردرین. لەو نێوەدا دەکرێ ئاماژە بە کۆنوانسیۆنی 
هەڵگرتنی پەراوێز و هەاڵواردنی رەگەزی، نەهێشتنی 
هەاڵواردن دژ بە ژنان، مافی مندااڵن، ئەشکەنجە، مافی 
کەم ئەندامان و مافی کرێکارانی کۆچبەر و ئەندامانی 
بنەماڵەکانیان بکەین. پاش ئەوەی رێژەیەکی زۆر لەو 
دەوڵەتانە پشتیوانی خۆیان لە گەاڵڵەی جیهانی مافی 

مرۆف کرد، ستاتوسی مافی نێونەتەوەیی پێدرا. 
ــەی  ــاوەی حـــەوت دەی  پــرســی مــافــی مـــرۆڤ لــە مـ
رابردوودا بە چەند شەپۆلێکی جیاواز لە جوڵەدا بووە. 
بە  مــرۆڤ  مافەکانی  تەوژمی  بە  شەپۆلی  یەکەمین 
دەرکردنی جاڕنامەی مافی مرۆڤی ریکخراوی نەتەوە 
یەکگرتوەکان دروست دەبێ و هەتا کۆتاییەکانی ٥٠ 
دریژەی هەیە. شەپۆلی دووهەم لە سەرەتای ١٩٦٠دا 
نەتەوە  رێکخراوی  و  دەوڵەتەکان  و  پێدەکا  دەســت 
دەرفەتی  و  خۆی  رکێفی  ژێر  دەخاتە  یەکگرتوەکان 
ناحکوومی  کۆمەڵی  و  کــۆڕ  و  رێکخراو  پێکهێنانی 
لە  ئینترناشناڵ(.  ئەمنێستی  وێنە،  )بــۆ  دەخوڵقێنێ 
و  نــاوچــەیــی  کێبەرکێ  و  ــارد  سـ شـــەڕی  جــەرگــەی 
جیهانی یەکان شەپۆلی سێهەم دەردەکەوێ، کە پرسی 

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

لە مەڕ پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و بەرژەوەندییە 
ئــازادی  و  دەکــرێ  پێشێل  مــرۆڤ  مافی  خۆماڵیەکان 
شەڕی  ســەردەمــی  لە  کــراوە.  بەرتەسک  راگەیاندن 
کۆمۆنیستەکان  بـــەرەی  پێشێلکارییەکانی  ــارددا  سـ
رۆنــرابــوو،  بەکۆمەڵ  ئــایــدۆلــۆژیــی  بناخەی  لــەســەر 
ئەمریکا  بازرگانی یەکانی  بورجە  لێدانی  دوای  کەچی 
لە ٢٠٠١دا، بەشێیک لە دەوڵەتە  لیبڕاڵەکان تیکەڵ بەو 

کاروانە بوون.
دەوڵــەت  سنووری  مــرۆڤ  مافی  پرسی  ئەگەرچی 
بیرۆکەیەکی  و  نووسراوە  لە  و  بڕیوە  ناوچەکانی  و 
ناوچەییەوە بۆتە بەشێکی دانەبڕاو لە سیاسەتی نێوخۆ 
و  هێز  سیاسەتی  هێشتا  بــەاڵم  ــان،  واڵت دەرەوەی  و 
بەرژەوەندییەکان پەراوێزی دەخەن. بۆ تێپەڕاندنی ئەو 
کەندوکۆسپانە،  پێویستە مافی مرۆڤ  لە روانگەی تازە 
و تێۆری نوێوە شەن وکەو بکرێ. لێکۆڵینەوە زانستی 
و تێۆرییەکان زیاتر لە دەلالقه ی سواوی کۆنەوە چاو 
لە پرسی مافی مرۆڤ دەکەن و وەک کەیسی پلە دوو 
لە  بابەتە  ئەو  ئاکام دا  لە  پێناسەی دەکەن.  و الوەکی 
چەق و سەنتەری  پێوەندییە نێوده وڵه تی یه کان بەرەو 
ئەو  واڵمی  کە  گرینگە  لێرەدا  دەکرێ.  راپێچ  پەراوێز 
مافی  پرسی  بۆچی  کە  بکرێن،  تــاوتــوێ  پرسیارانە 
لە  ــرێ  ــدی جیهانی هــەیــە و دەکـ ــەن مـــرۆڤ کــە رەه
نێو  لە  هێشتا  بکرێتەوە  بەتاڵ  ئایدۆلۆژیەکان  هەموو 
بۆ  میکانیزمێک  چ  نەکراوە؟  تەتەڵە  باش  مرۆڤەکان دا 
جیهاندا  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکاری  چارەسەرکردنی 
مرۆڤەکان  و  تاک  هێزی  دەکــرێ  چۆن  و  کاریگەرە 
بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان بەگۆڕ بکرێ؟ چەندە 
یەکگرتوەکان  نەتەوە  رێکخراوی  ریگای  لە  دەکــرێ 
هاوکاری گەالنی چەوساوە و مرۆڤە چەوسێنەرەکان 
بکرێ و لە هێرش و پەالماری دەسەاڵتدارە خۆماڵی 
یان داگیرکەرە دەرەکی یەکان بیانپارێزن؟ دێموکراسی 
رەهەندی  لە  دوور  بە  دێموکراتیزاسیۆن  رەوتــی  و 
دەرگــای  ــاوا و دروشــم، چۆن زۆر  بااڵدەستی رۆژئ

دەستەبەر  هــاوواڵتــیــان  مافی  و  ــەوە  ــات دەک ــراو  داخـ
ــەت و ســـەروەری  دەکـــا؟ لــە جیهانی ئــەمــڕۆدا دەوڵـ
دیکە  دیاردەکانی  هەموو  وەک  سیاسی یە  یەکە  ئەو 
جیهانی یەکان  و  ناوچەیی  فاکتەرە  و  ئاڵوگۆڕدایە  لە 
بەرپرسیارەتی یەکانی دەوڵەت رۆڵی  ئەرک و  لەسەر 
بەرچاو دەگێڕن. چاوخشاندن بە دەسەاڵتی دەوڵەت لە 
ماوەی چەند سەدەی رابردوودا  و هەروەها پێوەندی 
نێوان هاوواڵتیان و دەوڵەت دەیسەلمینێ، کە گەمەکە 
بە قازانجی مافی مرۆڤ و پاراستنی کەڕامەتی مرۆڤ 

دەشکێتەوە، بەاڵم هێشتا زۆری ماوە. 
 بۆ بەهێزکردنی شەپۆلەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ 
جووڵەی  بە  پێویستمان  بەرینتردا،  بەستێنێکی  لــە  
بەردەوام و بەرۆژکردنەوەی ئەو باسەیە. بیرۆکەکان 
رێگای  لە  ــەوان  ئ پێویستە  و  نین  کاریگەر  تەنیا  بە 
جووڵەی خەڵک و هاوواڵتیان جێگیر و تۆکمە بکرێن. 
لــەوە  هاوواڵتی یەکانیان  و  دەوڵــەتــەکــان  پێویستە  
مافی  بە  تایبەت  یاساکانی  پڕاکتیزەکرانی  کە  تێبگەن، 
سبەینێی  و  ئەمڕۆ  بەرژەوەندی  بە  خزمەت  مرۆڤ  
مرۆڤایەتی دەکا. دژایەتیکردنی مافی مرۆڤ و ئازادییە 
بنەڕەتی یەکان لە ژێر ناوی پاراستنی سەروەری واڵت 
و دوور راگرتنی واڵت لە دەستێوەردانی دەرەکی لە 
هاوواڵتیانی  و  ئــازاد  گەالنی  نییە.  زیاتر  دروشمێک 
نەتەوەیی  بەها  لــە  پشت  ئاسانی  بــە  ــاف،  م خـــاوەن 
و  خــاک  نین  ئــامــادە  و  ناکەن  کولتوورییەکانیان  و 
بایەخەکانی دیکەیان هەرزانفرۆش کەن. کاتێک ناوچە 
بێگومان  رێچکەیە  ئــەو  دەکــەونــە ســەر  واڵتــەکــان  و 
تەوژمی جیهانی ئەو چەمکانە بە کردەوە دەبیسترێ. 
لە ئاکامی بە کولتووربوون و بە کۆمەاڵیەتی کردنی 
دێموکراسی و مافی مرۆڤ، رێزگرتن لە مافی مرۆڤ 
و ئازادییەکانی دەبێتە بەها و نۆڕمێکی رۆژانە.  ئەو 
دەوڵەتانەی دەبنە پارێزەری مافی هاوواڵتیان و بە یاسا 
بە کردەوە دەبنە دەوڵەتی  مافی مرۆڤ دەچەسپێنن، 
خەڵکی و شەرعییەت لە هاوواڵتی یەکانیان وەردەگرن. 
جێگای ئاماژەپێکردنە، کە کولتووری ئیدارە و هەروەها 
نەخش و رۆڵی تاک لە کۆمەڵگا و سیاسەت دا لەسەر 
نەخشەی دابەشکردنی ئەرک و مافەکان شوێندانەرە. 
دەوڵەتەکان،  سیاسیی  دەسەاڵتی  دیکە،  واتایەکی  بە 
ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  سەرکردەکانیان  و  یاسا 
لەگەڵ سایکۆلۆژی تاکەکانی کۆمەڵگا لێکگرێدراون و 
نادات  ریگا  شــارەزا  نەتەوەیەکی  و  وشیار  خەڵکێکی 
ئیدارە  مافپێشێلکەر  و  یاساشکێن  کەسانی  الیەن  لە 

بکرێن. 
مافی مرۆڤ پێوەندی بە دوارۆژی مرۆڤایەتی هەیە، 
مێژووییەکان  وانە  ناکرێ.  پەراوێز  ئاسانی  بە  بۆیە 
و  ــەت  دەوڵ داهــاتــوودا  لە  و  ئەمڕۆ  کە  دەیسەلمێنن، 
الیەنە نادەوڵەتی یەکان دەرفەتی قەاڵچۆ و سەرکوتی 
ئەو  ئــاکــام دا  لە  نابێ.  ــردوو  رابـ وەک  مرۆڤەکانیان 
پرسە لە چەقی بابەتەکانی تێکەڵ لەگەڵ سیاسەت و 
پێوەندییە نێودەوڵەتی یەکان دا جێدەگرێ. ئیدارەکردنی 
واڵتان و کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی پێویستی بە چاکسازی 
هەیە و مرۆڤەکان زیاتر لە رابردوو لەسەر پاراستنی 
دەوڵەتەکان  دەبــن.  سوورتر  و  شــارەزا  مافەکانیان 
سیغەیەکی  دۆزیــنــەوەی  بە  پێویستیان  دوارۆژدا  لە 
هاوبەشە و ناچارن  زیاتر لە رابردوو هاوکاری یەکتر 
بن و لە چارەسەرکردنی قەیران و کێشە ناوچەیی و 
جیهانی یەکان ئەو مەرجانە درەنگ یان زوو داسەپێنن. 
پارێزگاری لە مافی مرۆڤ لە یەکە کۆمەاڵیەتی یەکان 
پەل  و  ــا  دەک گەشە  ــەکــان دا  ــەت دەوڵ نێوخۆی  لــە  و  
داوێژێتە دەرەوەی سنوورەکان. دەوڵەتەکان بە تێکڕا 
بەرپرسیارەتی پاراستنی هاوواڵتی یەکانیان لە بەرامبەر 
کۆمەڵکوژی، جینایەتی شەڕ، پاکتاوی رەگەزیی و هتد. 
شانە.  لەسەر  مرۆڤایەتی  بە  دژ  تاوانی  هەروەها  و 
کاتێک دەوڵەتێک یان ژمارەیەک لە دەوڵەتەکان خۆیان 
پێشێلکرانی  و  مرۆڤ  مافی  و  الدەدەن  ئەرکانە  لەو 
مافی هاوواڵتیان پاشگوێ دەخەن و تەنانەت خۆیان 
کۆمەڵگای  گــۆڕەپــانــەن،  ئــەو  جێبەجێکەر  ئەکتەری 
هەڵوێستی  و  هاوبەش  بەرپرسیارەتی  نێودەوڵەتی 
یەکالکەرەوەیان نییە. لە ئاکام دا مرۆڤایەتی دەکەوێتە 
بۆشاییەکی ناعاداڵنە و کوشتن و قەڵتوبڕی مرۆڤەکان 
چەند  و  ــات  دووپـ جیهانەدا  ئــەو  نــاوچــەی  زۆر   لــە 
مافی  کە  حاشالێنکراوە،  راستی یەکی  دەبێتەوە.  پات 
بوونیان  دەوڵــەت هەردووکیان  مرۆڤ و ســەروەری 
ئاڵۆز و دژواردا.  لە بەستێن و دۆخێکی  هەیە، بەاڵم 
چۆنیەتی بااڵناسی نێوان ئەو دوو چەمکە لە گۆڕەپانی 
سیاسەتی دەوڵەتی و نێودەوڵەتی دا بەندە بە کۆمەڵێک 
فاکتەر، کە بەشێکیان پێوەندیان بە دوارۆژی سیستمی 
رێکخراوی  لە  چاکسازی  ــژەی  رێ جیهان،  سیاسیی 
دێموکراسی  کولتووربوونی  بە  یەکگرتوەکان،  نەتەوە 

و پەروەردەی مرۆڤەوە هەیە. 

درێژەی هەیە

مافی مرۆڤ و پێوەندییە نێوده وڵه تی یه کان 
)بەشی یەکەم( 

عهزیزشێخانی

و  بڕیوە  ناوچەکانی  و  دەوڵەت  سنووری  مرۆڤ  مافی  پرسی  ،،ئەگەرچی 
لە سیاسەتی  دانەبڕاو  بۆتە بەشێکی  ناوچەییەوە  بیرۆکەیەکی  لە نووسراوە و 
بەرژەوەندییەکان  و  هێز  سیاسەتی  هێشتا  بەاڵم  واڵتان،  دەرەوەی  و  دەخەن،،نێوخۆ  پەراوێزی 
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رۆژی  نــوێــنــەران  ئەنجومەنی 
پێنج شەممە بە پەسەند کردنی دوو یاسای ئابلۆقە: یەکیان 
بەرامبەر بە ئێران و ئەوی تر دژی سووریه  ، نیشانەکانی 
شێوەی سیاسەتی کاروباری دەرەوەی لە بەڕێوەبەرایەتی 

نوێدا دیاری کرد.
ئەنجومەنی نوێنەران بە زۆرینەیەکی بەهێزی ٤١٩ دەنگ 
بەرامبەر ١، بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێرانی بۆ ماوەی ١٠ ساڵ 
درێژ کردەوە. بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێران، کە ئابلۆقە لەسەر 
بەشی وزە، سیستەمی بانکی، بەشی بەرگریی و چاالکیی 
مووشەکی لە خۆ دەگرێ، قەرار بوو لە کۆتایی ئەوساڵ 

کاتی بەسەر بچێ.
بۆ  هــەوڵــێــک  وەک  هــەروەهــا  نــوێــنــەران  ئەنجومەنی 
بڕیاری  گەلی سووریه «  دژی  »قەسابخانەی  وەستاندنی 
و  روسیه   )ئــەوە  الیەنێک  هەر  بخاتە سەر  ئابلۆقە  کە  دا 
یا  کەلوپەل  ئابووری،  پشتیوانیی  کە  دەگرێتەوە(،  ئێران 

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

پێشووی خۆی بدا.

الیەنەکانی تر  و  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  کە  هەرچەند 
لە  بەشێک  وردەوردە  کــە  رێكکەوتن  ــردوو  ــ راب ســاڵــی 
ئابلۆقەکانی دژی ئێران لە بەرامبەر وەستاندنی بەرنامەی 
نــاوکــی لــە الیـــەن تـــارانـــەوە هــەڵــگــرن، بـــه اڵم مــاوەیــەکــی 
]کۆماریخواز  ال  هەردوو  نوێنەرانی  کە  بوو  دوورودرێــژ 
بڕیاری  نوێکردنەوەی  کە  بوو  دێموکرات[ مشتومڕیان  و 
رێکاری  هەبوونی  لە  بــوون  دڵنیا  بۆ  ئێران  ئابلۆقەکانی 
بەجێهێنانی  لــە  ئــێــران  ئــەگــەر  کــە  پێویستن  ســزادەرانــە 
لێ  کەڵکیان  الدا،  خۆی  ناوکی  رێککەوتنی  لە  ئەرکەکانی 

وەرگیرێت. 
لەو کاتەوە، کۆشکی سپی)ئۆباما( نیشانی داوە کە پێی 
وایە کە نوێکردنەوەی بڕیاری ئابلۆقەکانی ئێران پێویست 
ئەگەری  لە  ئێستا  هەر  سەرکۆمار  کە  ئیدیعایە  بەو  نیە، 
هەر پێشێلکارییەک بەرامبەر بە رێککەوتنەکە، هەروەها لە 
بارەی جموڵە مووشەکی یەکانی ئەو دواییانە یا خود هەر 
جووڵەیەکی شەڕانگێزانە، دەسەاڵتی هەیە کە ئابلۆقە بخاتە 
سەر تاران. رێبەرانی کۆنگرە ئەو دەلیالنەیان قەبووڵ نیە.
کاروباری  کۆمیسیۆنی  سەرۆکی  دووشەممە،  رۆژی 
]کــۆمــاریــخــواز- رۆیــس  ر  ــێــدوارد  ئ کــۆنــگــرە،  دەرەوەی 
ئێمە  کە  بوو  ئەوە  گشتی  تێگەیشتنی  گوتی:  کالیفۆرنیا[ 
پێویست دا  لە کاتی  تا  بکەینەوە  ئابلۆقەکان[ نوێ  ]یاسای 
کەڵکیان لێ وەرگرین. رێککەوتنەکە ئەوە بوو کە ئێمە ئەو 
جێی  لە  یاساکە  و  بێڵینەوە  هەڵواسراوی  بە  ]ئابلۆقانە[ 

خۆی بێ تا لە بەڕێوەچوونیان دڵنیا بین.
مەرجەکانی  ئێران  ئابلۆقەکانی  بڕیاری  نوێکردنەوەی 
کاردانەوەی  دەکرێ  چــاوەڕوان  کە  بژاردەیەک  ناگۆڕێ، 
لەسەر مشتومڕێ سنا هەبێ، شوێنێک کە 3 بژاردە لە بارەی 
نوێکردنەوەی  لە  جگە  کێبڕکێیانە.  یاساکە  نوێکردنەوەی 
کۆمیسیۆنی  سەرۆکی  الیەن  لە  پێشنیارێک  ئاڵوگۆڕ،  بێ 
پەیوەندییەکانی دەرەوە سێنا باب کۆرکێر )کۆماریخواز-
نوێ  ئابلۆقەی  هەندێک  دەڵێ  کە  کــراوە  ئامادە  تێنێسی( 
بالستیکی،  مووشەکی  تاقیکردنەوەی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 
پاسداران  سوپای  چاالکی یەکانی  و  سایبێری  هەڕەشەی 
سێناتۆر  الیەن  لە  ئەوی تریان  بکرێن.  زیاد  یاساکەوە  بە 
بۆ  باشوور(  )کۆماریخواز-کارۆالینای  گراهام  ئۆ  لیندزی 
دانی  بە  ئێران  ئابلۆقەکانی  بڕیاری  یاسای  بەستنەوەی 
یارمەتیی ١.٥ میلیارد دۆاڵری بە ئیسرائیل. بەاڵم هەرکام 
لەو دوو پێشنیارە زۆر زەحمەتە زۆرینەیەکی بەرچاو لە 
سێنا، شوێنێک کە زۆربەی دێموکراتەکان الیەنگری نوێ 

کردنەوەی ئابلۆقەکان بە بێ ئاڵوگۆڕن، دەستەبەر بکا.
بۆ  سیگناڵێکە  هەروەها  نوێنەران  ئەنجومەنی  دەنگدانی 
دەدا  بەڵێنی  هەڵبژاردن دا  بانگەشەی  کاتی  لە  کە  ترامپ، 
ناوکی  رێککەوتننامەی  دەستبەکاربوونی دا  کاتی  لە  کە 
هەڵدەوەشێنێتەوە و جارێکیان گوتی کە ئەوە ئەولەوییەتی 
لەو  بەاڵم  سەرکۆمار.  بە  ببێ  ئەو  کە  کاتێک  یه کمیه تی، 
هەڕەشەیە  ــەو  ل ــەو  ئ هەڵبژێرانی،  دوای  حــەوتــوویــەی 
یــاریــدەدەری  رابــردوو  حەوتووی  کــردووە.  پاشەکشەی 
فارێس  وەلید  دەرەوە  کــاروبــاری  لە  ترامپ  پایەبەرزی 

ــامــاژەی بــەوە کــرد کــە تــرامــپ داوای گــۆڕانــکــاریــی لە  ئ
رێککەوتننامەکە دا دەکا بەاڵم بە تەواوی هەڵیناوەشێنێتەوە.
دەســەاڵت  ئاڵوگۆڕی  بــارەی  لە  کە  ئۆباما  سەرکۆمار 
لەو دواییانەدا چاوی بە ترامپ کەوت، رۆژی دووشەممە 
رێککەوتننامەکە  ترامپ  کە  هەیە  گومانی  ئەو  کە  گوتی 
بگۆڕێ و گوتی »ئێران نموونەیەکی باشی مەودای نێوان 
سەرکۆماری  تایبەتیی   تەنیا  شــارە–  لــەو  بانگەشەکان 

هەڵبژیراو نیە – و راستی یەکانە«.
ئۆباما رۆژی دووشەممە بە هاوڵنێرانی گوت: »بۆچوونی 
دەست  هەڵبژێراو  کە سەرکۆماری  کاتێک  کە  ئەوەیە  من 
بەکار دەکا و لەگەڵ هاوکارە کۆماریخوازەکانی لە کۆنگرە 
لــە راستی یەکان  ئـــەوان چــاو  بــیــروڕا دەکـــا،  ئــاڵــوگــۆڕی 
و  رێكکەوتنەکەی  بەرپرسیاری  تۆ  کە  »کاتێک  دەکــەن«. 
پێش بە ئێران دەگری کە خاوەنی بۆمبی ناوکی بێ، زۆرتر 

وێدەچێ کە چاو لە راستی یەکان بکەی«.
رێککەوتن  لە  کۆماریخواز  حیزبی  رەخنەی  ســەرەڕای 
کۆنگرە  کۆماریخوازەکانی  لە  هیچکام  کە  ئێران،  لەگەڵ 
پشتیوانیان لێ نەکرد، وێناچێ کۆماریخوازەکان بیانهەوێ 
رێكکەوتنەکە  و  ســەر  بەرێتە  بەڵێنییەکەی  تــرامــپ  کــە 
هەڵوەشێنێ. لە جیاتان ریبەرەکان دەیانهەوێ کە ترامپ لە 
بارەی چۆنیەتیی زەخت خستنە سەر ئێران کارتێکەری لە 

کۆنگرە وەرگرێ. 
ــەدەرەوەی  ــ ل ــەو زەخــتــە  ئ کــە  ئــەوەیــە  تــر  »رێگایەکی 
نادا  جیهان  بە  رێگا  ئەوە  بکرێ...  زیاتر  رێککەوتننامەکە 
رێککەوتننامەی  ئــەو  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  بڵێن  کە 
ــە ئــەنــدامــانــی  ــەی یــەکــێــک ل ــەوە وتـ هــەڵــوەشــانــدەوە«، ئـ

کۆماریخوازی کۆنگرەیە کە ئەوەشی زیاد کرد کە حیزبی 
زیاتر  زەختی  و  ئابلۆقە  ترامپ  کە  هیوادارە  کۆماریخواز 
بخاتە سەر ئێران بۆ کۆنترۆڵی زیاتر لە سەر دانی پارە 
 ١.7 نزیکەی  کە  گوویەتی  کۆماریخواز  حیزبی  ئێران.  بە 
میلیار دۆالر کە بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما بۆ ئێرانی نارد لە 
راستی دا »باج« بوو؛ چونکە کاتەکەی لەگەڵ ئازاد کردنی 
راگیرابوون،  تاران  لە  کە  ئه مریکایی  ]ئێرانی[  زیندانیانی 

یەک بوو.
خستنه   زەخــت  بۆ  رێکاری  چەند  ئێستا  هــەر  کۆنگرە 
سەر ئێران لەو بوارانەدا پەسەند کردوون، و ئێستا رۆژی 
چوارشەممە، لەوانەیە یەکی تر پەسەند بکا کاتێک کە دەنگ 
وەردەگیرێ لەبارەی پێشگرتن بە بوئینگ بۆ ناردنی فڕۆکە 
بۆ ئێران. ئۆباما هەر ئێستا بەڵێنی داوە کە بڕیارەکە ڤێتۆ 

بکا.
بە  دەنــگــیــان  کــۆنــگــرە  یــاســادانــەرانــی  لەپێشدا،  بـــەاڵم 
بڕێارێک دا کە ئابلۆقە بخەنە سەر سەرکۆماری سووریه  ، 
ئێران  لەنێویان دا  کەسێکی تر،  هــەر  و  ئەلئەسەد  بەشار 
بۆ  ــەت  ــ دەوڵ هــەوڵــەکــانــی  لــە  پشتیوانی  کــە  ــه ،  روســی و 
شەڕی  لە  بەکارهێنانیان  بۆ  چەکوچۆڵ  وەدەستهێنانی 

نێوخۆی سووریه  دا بکا. 
ئامانجی رێکارەکە هێنانە ئارای وەاڵمێکی نێونەتەوەیی 
کەسێکی  کــە  سیڤیله ،  خەڵکی  کــوشــتــاری  بــە  بــەرامــبــەر 
لە  وێنەی  هـــەزاران  ئــەســەد[  رێژیمی  نێو  ]لــە  هەڵهاتوو 
نێو  ئەشکەنجەی  و  سیڤیل  خەڵکی  بەکۆمەڵی  کوشتاری 

زیندانەکان گرتووە.
بەاڵم بە تێکەڵ کردنی روسیه  لەگه ڵ ئه و رێژیمانە، کە 
دەبنە ئامانجی ئابلۆقەکان، کۆنگرە بەره وڕووی مەترسیی 
ناکۆکی لەگەڵ بەرێوەبەرایەتیی ترامپ، کە هەڵسوکەوتێکی 
ستراتێژی  و  هەیە  روســیــه   بــە  بــەرامــبــەر  دۆستانەتری 

خۆتێوەرنەدان بەرامبەر بە سووریه   هەیە، دەبێ.
رێبەرانی  هەڵنەسەنگاندووە.  یاساکەی  هێشتا  ترامپ 
کۆماریخوازی کۆنگرە ئەو حەوتووە دڵنیا بوون کە هەر 
هەڵبژێراو  سەرکۆماری  و  ئــەوان  نێوان  لە  جیاوازییەک 
لە بەرامبەر روسیه هه بێ ،  لە بارەی هەڵسوکەوت ئەوان 

نابێتە هۆی هاودەنگ نەبوون لەبارەی ئەو یاسایە.
لەبەرچاو  »بــەبــێ  گــوتــی:  ــس  رۆی دووشــەمــمــە  رۆژی 
چۆن  ئێمە  یان  رێژیمێک،  لەسەر  خەڵک  روانگەی  گرتنی 
کەسانەی  ئەو  دەبــێ  دەکەین،  سووریه    مەتەڵی  لە  چاو 
ــەو قــــەوارە دا بــوون  کــە ئــەنــجــامــدەری تــاوانــی جەنگی ل
لەبەرچاو  »بەبێ  بگرن«.  وەئەستۆ  بەرپرسیارییەکەی 
لە  هــاوڕایــی  هەندێک  ســووریــه  ،  لــەســەر  روانــگــە  گرتنی 
بۆچوونەکان لە بارەی ناردنی پەیامێک لەمەڕ ئەو شێوە 

هەڵسوکەوتە هەیە.«
ــان  ــاول د. رایـ ــ ســـەرۆکـــی ئــەنــجــومــەنــی نــوێــنــەران پ
سێ  رۆژی  وتەیەکی دا  لە  ویسکانسێن(  )کۆماریخواز- 
شەممە گوتی: »کە ئەو خۆشحاڵە کە کۆشکی سپی چیتر 
تاوانەکانی  بە  پێویست  وەاڵمــی  کە  ئابلۆقانە،  بەو  پێش 

رێژیمی ئەسەد بە دژی مرۆڤایەتین، ناگرێ«.

ئەنجومەنی نوێنەران دوو یاسای ئابلۆقە پەسەند دەکا 
و پەیامی سیاسەتی دەرەوە بۆ ئێران و سووریه  دەنێرێ

حەسەنحاتەمی

واشینگتۆنپۆست:کاروندەمیرجیان
کهماڵ ئیگلیسییهوه: له وهرگێڕان

حهسهنپوور

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە 
گرینگەکانی لە ئێران دا)بەشی سێزده یه م( 

حیزبی میلله لی ئیسالمی
ئه و حیزبه  له  ساڵه کانی ١3٤٠- ٤١ به هۆی »سید کاظم بجنوردی« و هاوبیرانی له سه ر چوار ئه سڵ 

دامه زرا.
یه که م، پێداگری له سه ر ئیسالم.

دوویه م، که لک وه رگرتن له قورئان و عه قڵ.
سێیه م، هه ڵوێسته  له سه ر هاوپێوه ندی میلله ته  ئیسالمی یه کان له و واڵتانه ی تێدا ده ژین و چواره م، بڕوا 

به  شۆڕش کردن.
ئەو حیزبە شه ڕی چه کداری و بردنی بۆ نێو خه ڵکی، به دژی ده سه اڵتی په هله وی دووهه م تەبلیغ دەکرد 
کە بە بڕوای ئەوان، ئەو کردەوەیە دەتوانێ راپه ڕین پێک بێنێ. ئەو رێکخراوە، ساڵی ١3٤٤ خۆی ئاشکرا 
کرد. به اڵم هه ر له  سه ره تای ده سپێکی جموجۆڵیان دا، ساواک به  دوای گرتنی که سێک به  ناوی »محمد باقر 
صنوبری«،  زۆربەی ئه ندامه کانی دیکەشی گرتن. له نێو ئه وان دا، جگه  له  بجنووردی - که  به  زیندانی ئەبەد 
مه حکووم کرا.-، »سید ابوالقاسم سرحدی زاده - ١٥ ساڵ- و محمد جواد حجتی کرمانی - ١٠ ساڵ-« 

حوکم دران.
نێوه ندی  له   سپی  جه غزێکی  که   تیشکی،   ٨ ئه ستێره یه کی  بوو.  حیزبه   ئه و  ئۆرگانی  مانگنامه ی«خلق« 
له  یه که می رێبه ندانی ١3٤3)١٩٦٥(   و له  ساڵڕۆژی  هه بوو، پێناسه یان بوو.  یه که مین ژماره ی »خلق«، 
شه ڕی »بدر« باڵوکرایه وه . له و ژماره دا، باسی سیاسه تی ئه مریکا، هێزه  نیزامی ئه مریکاییه کان له  ڤێتنام، 
کوودێتای سیا له  سایگۆن- پێته ختی ڤێتنامی باشووری ئه وکاتی-، ناڕه زایه تی له  یه مه ن، خه باتی خه ڵک له  

ئه لجه زایر و... تێدا نووسرابوو.
ئه و حیزبه  هاوته ریبی موءته لیفەی ئیسالمی  و رێکخراوه  مه زهه بی یه کانی دیکه  بوو. به اڵم ئه ندامه کانیان 
له نێو  ده دا.  سازمان  سیاسه ت دا  له   بێ ئه زموونه کان  و  دیپڵۆمه   مووچه خۆرانی  قوتابی یه کان،  نێو  له   پتر 
ناوی«محمدجواد حجتی کرمانی«.  بە  بوو،  تێدا  یه ک روحانی  ته نیا  ئه و  حیزبه  دا،  ئەندامە زیندانی یە کانی 
ژماره یه کی دیکە له  ئه ندامه کانی ئه و حیزبه  که  نه گیرابوون، پاشان گرووپێکیان به ناوی »حزب الله » پێک 

هێنا، کە چاالکی بەرفراوانی بۆ نەکرا.
ملمالنێی  )١٤ سال  ایــران«  در  ایدئولوژیک شیعه   رقابت  کتێبی »١٤ سال  له   حیزبه  دا،  ئه و  باره ی  له  
ئیدیۆلۆژیکی شیعه  له  ئیران دا( نووسراوه : له  مانگی ره شه ممه ی ١3٤٠دا، یه که مین هه سته ی حیزبی میلەلی 
ئیسالمی دامه زرا. له  یه که م کۆبوونه وەی  دا، »سید کاظم بجنوردی، هاشم آیت الله  زاده ، حسن عزیزی، محمد 
مولوی، عربشاهی و سید محمود طباطبایی قمی« له  ماڵه  »آقا هاشم« کۆبوونه وه  و »آقای بجنوردی« 
ئامانجی حیزبی نووسی. ده سته ی یه که می حیزب - جگه  له  مولوی-، هه موویان دیپڵۆم و سەڵت )مجرد( و 

نزیکه ی ٢٠ ساڵیان ته مه ن بوو.
مه دره سه ،  واحید،  ده سته ،  کادر،  ناوه ندی، شه به که کان،  کۆمیته ی  له :  بوو  بریتی  حیزبە  ئەو  پێکهاته ی 
کالس. به و شێوه یه : هه ر کالس له  چوار که س و هه ر کالس یه ک مه دره سه . هه ر دوو مه دره سه  یه ک واحید. 
هه ر دوو واحید، یه ک لق)شاخه (. هه ر دوو شاخه  یه ک ده سته  و هه ر دوو ده سته  یه ک گرووپ. هه ردوو 

گرووپ یه ک کادر و هه ر چەند کادر ده بوونه  شه به که یه ک.
ئه و حیزب سه ره تا زۆرترین چاالکی خۆی بۆ ئامووزشی کادر له نێو ئینسانه موئمین و سیاسی یه کان  
ته رخان کرد. بۆ ئه وکاره  ١٦ ژمارەی   به ناوی«نشریه »دەرکرد. له  ژماره  ٤ ی »نشریه » دا، ئیسالم و نه خشی 
ئیمان له  تێکۆشانی خه ڵک باسی لێکراوه . هه روه ها له  ژماره  ١٢دا نووسراوە، سه لته نه ت موخالیفی ئیسالمه . 
له  مه رامنامه که شیان دا باس له وه  کراو ه  که  ئه و حیزبه  هه وڵده دا، حکوومه تیکی جیهانی ئیسالمی فدراتیڤ 

دامه زرێنی.
- گووگڵ-

موئته لیفه ی ئیسالمی
حیزبی  و  ئیسالمی  هه یئه تهای  جه معییه ت  ئیسالمی،  موئته لیفه ی  بــه ره ی  ناوه کانی  به   رێکخراوه   ئه و 

مو ئته لیفه ی ئیسالمی چاالکی هه بوه.  
ئه و رێکخراوه  له  ئیئتالفی 3 هه یئه تی مه زهه بی الیه نگری خومه ینی - هه ر له  ماڵه که ی ئه و-، به  ناوه کانی 
ساڵی  له   و  گرت  شکڵی  موئه ید،  هه یئه تی  و  ئیسفه هانی یه کان  هه یئه تی  عه لی،  شێخ  مزگه وتی  هه یئه تی 
١3٤٢)١٩٦3(، دامه زرا. زۆربه ی ئه ندامانی »فدائیان اسالم« دوای ئیعدامی نه وابی سه فه وی- که  په رش و 

باڵو ببوون-، چونه  نێو ئه و رێکخراوه یه. 
موئته لیفه  پێش سەرکەوتنی راپەڕینی گەالنی بەرایی لە ئێران دا، بەشێک لە کردەوەکانی خۆی ئەوا باس 
دەکا : لە دژایەتیی ئه نجومه نی ئه یاله تی و ویالیه تی و رێفراندۆمی شا چاالک بوه . په یره وی له  » ماتەمینی 
میللی« نه ورۆزی ١3٤٢، به  دستووری حوجەتولئیسالم خومه ینی کردوه . لە سازماندانی چۆنیه تی پێکهاتنی 
ناره زایه تی یه کانی ١٥ی جۆزه ردانی ١3٤٢ دا، له  مه دره سه ی فه زییه ی قوم و ته حریمی مه جلیسی ده وره ی 
٢١ دا، نه خشی گرینگی هه بووه . هه روه ها »حسنعلی منصور« - سه رۆک وه زیری ئه وکاتی-، له  ساڵی ١3٤3 
، بۆ  دا، به شێوه ی تیرۆر کوشتوە؛ له  به ر ئه وه ی الیه نگری له  الیحه ی کاپیتاالسیۆن) مصونیت قضایی( 
ئه مریکاییه کان ده کرد. دامه زرانی »صندوقهای قرض الحسنه »  و ئه نجام دانی رێوڕه سمه  مه زهه بی یه کان 
و به شداری له  کۆمیته ی پێشوازی  له  کاتی هاتنه وه ی ئایەتوڵال خومه ینی دا، کردوە و پارێزگاری و ئیداره  

کردنی شوێنی مانه وه که ی له  تاران لە ئەستۆ بوە.
- سەرچاوە گووگڵ-

رێکخراوی موجاهدینی خه ڵقی ئێران
ئه و رێکخراوه  به  نهێنی له  ساڵی ١3٤٢، له الیه ن سێ خوێندکار به  ناوه کانی »محمد حنیف نژاد، سعید 
به  رسمی   ،)١3٤٤( دواتر  دامــه زرا. سازمانی موجاهیدین دوو ساڵ  زادگــان »  بدیع  محسن، علی اصغر 
راگه یاندرا. ئه وان پێشتر له  نێو رێکخراوی نێهزه تی ئازادی ئێران دا چاالک بوون. ئامانجی موجاهیدین،  خه باتی 
چه کداری به  دژی ده سه اڵتی په هله وی دوویه م بوو. چونکه  ئه وان پێیان وابوو: سه رکوتی ناڕازییەکانی ١٥ 
ی جۆزه ردانی ١3٤٢، به هۆی ساواک و هێزه  نیزامی و ئەمنییەتییە کانی رێژیم، گیران و دادگایی و زیندانی 
ئازار،   و  ئه شکه نجه   گرتن،  هه ڵسوکه وتی  و  طالقانی«  الله   آیت  و  یدالله سحابی  بازرگان،  کرانی »مهدی 
زیندانی و  دوورخستنه وه ی تێکۆشه رانی دیکه ،  شکستی تێکۆشانی ئارام و هێمنانه یه ی لە ماوه ی ساڵه کانی 

١33٩ – ٤٤ ، به هۆی ده سه اڵتدارانی سه لته نه تی له نێو برا و رێژیم ئاڵوگۆڕ هه ڵناگڕی و ده بێ بڕووخێ. 
توند بیری یان،  و  توندوتیژ)قهرآمیز(   خه باتی  ستراتێژی  الوه کانیان،  به تایبه تی  موجاهیدین  چاالکانی 
بەتایبەتی  التین،  ئه مریکای  شۆڕشگێڕیه کانی  تێئۆریه   له   به سوودوه رگرتن  به ره به ره   هه روه ها،  گرته به ر. 

شێوه ی »چریک شهری« و کاری نهێنی و چه کدارییان له  تاکتیک دا قبووڵ کرد. 
یه کسانی  کۆمه ڵگای  دامــه زرانــی  دەکــرد:   پێناسە  بــەوجــۆرە  رێکخراوەکەیان  بنه ڕه تی  ئەوانئامانجی 
رێبازی  به   بــه اڵم  مه کته بی،  و  شۆرشگێر  ئیسالمی  له رێگای  توحیدی(،  طبقه ء  بی  ته وحیدی)جامعه ء 
ناسیونالیزمی ئێرانی- به شێوه یه ک موسه دقی-، ئابووری جیهانی- به شێوه  مارکسیستی یا عه داڵه تخوازانه 

و دژی ئیمپڕیالیستی -.
له  خه رمانانی ساڵی ١3٥٠ )١٩7١( و له  به ره به ری به رێوه به ری، »جێژنه کانی ٢٥٠٠ ساڵه ی شاهنشاهی« دا، 
١3 که س له  رێبه رانی موجاهیدین گیران. پاش ئه شکه نجه  و ئازارێکی زۆر ١٢ که سیان کوژران. »مسعود 
رجوی« ته نیا که سێک بوو کە- به هۆی تێکۆشانی بێوچانی دکتور کازمی ره جه وی برای له  ده ره وه ی واڵت، 
له گه ڵ رێکخراوه  مرۆڤدۆسته کان-، له  ئیعدام رزگاری بوو. چاالکانی موجاهیدینی خەڵق، له  ده ره وه ی زیندان 

به  ئه نجام دانی چه ند کردەوی چه کداری، پتر له نێو کۆمه ڵگەدا، ناسران.
رێکخراوی  هێنرا.  سیاسی یه کان  به راییه   هێزه   بۆ  ســاواک  به رفراوانی  گوشاری  ١3٥٠ دا،  ده یــه ی  له  
موجاهیدین له  هه لومه رجێکی دژوار دا، به  نهێنی  تێده کۆشا. له وکاتی دا ژماره یه ک له  »رووناکبیره  مه زهه بیه  
موسڵمان و روحانییه کان«ی شیعه  پشتیوانیان له  موجاهیدین ده کرد. کاربه ده سته  ئه منییه تی یه کانی رێژیمی 

محەممەد رەزا شا، موجاهیدینیان ناو نابوو »مارکسیستهای اسالمی«.
- ویکی پێدیا-

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

روانینی ده ره کی
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رۆژهەاڵتی شاری کاولکراوی حەلەب له  الیه ن هێزەکانی بەشار 
ئەسەد و سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و دەستە 
و تاقمە میلیشیا شێعەکانەوە، بە هاوکاری فڕۆکە شەڕکەرەکانی 
رووسەکان، پاش نیزیکەی چوار سااڵن، دەستی بەسەردا گیرا و 
پرۆسەی چوونەدەری خەڵکی ئاسایی و هێزە نەیارەکانی بەشار 
ئەسەد لە پاش مشت و مڕێکی زۆر لەحاڵی جێبەجێ کردن دایە. بەو 
حاڵەش، بێ باوەڕی الیەنەکان و رۆڵی گێرەشێوێنانەی کۆماری 
چۆنیەتیی  و  رێکەوتن  خاڵەکانی  لەسەر  ناکۆکی  و  ئیسالمی 
بەکردەکردنی، ئەو پرۆسەیەی تووشی ئەگەری سەرنەگرتن و 
سەرلەنوێ سەرهەڵدانەوەی شەڕ کردووە. هەر بۆیەش فرانسوا 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  رێکخراوی  لە  فەرانسە  نوێنەری  دالتر 
تا  کــردوە  رێکخراوە  ئەو  پێشکەشی  گەاڵڵەیەکی  پێشنووسی 
نەتەوەیەکگرتووەکان چاودێری دەربازبوونی ئەو دەیان هەزار 
و  لە چاوەڕوانی  گەمارودراوەکان دا  ناوچە  لە  کە  بکات  خەڵکە 

ترس و دڵەراوکێ دا ماونەتەوە.
شەڕی حەڵەب چ کۆتایی بێ یان چ دەست  پێ بکاتەوە، شەڕ 
توانایی  و  رێژە  گرتنی  لەبەرچاو  بە  و  نایە  کۆتایی  واڵتە  لەو 
نیزامی و ئەو پانتای یە زۆرەی دەستە و تاقمە شەڕکەرەکان لە 
دەستیان  دایە، هیچکامیان ناتوانن، بە هاسانی و بەبێ یارمەتی 
دەرەکی سەرکەوتن بە دەست بێنن. وەک سەرەڕای پشتیوانی 
رووسەکان  هەتا  ئیسالمی،  کۆماری  هێزەکانی  هەمەالیه نەی 
نه هاتنە کایەکەوە، هێزەکانی بەشار ئەسەد لە پاشەکشێ دا بوون 
و قسە لە الدانی لە نێو کۆڕ و کۆمەڵە جیهانی یه کان دا لە ئارادا 
دەیبینین  ئێستا  ئەوەی  و  گۆڕا  بارودۆخەکە  دواتر  بەاڵم  بوو، 
هاتە کایەوە. بەو حاڵەش لە ئەگەری درێژە کێشانی ئەو شەڕە 

بە میلیۆنان کەسی دیکە دەکوژرێن و ئاوارە دەبن و تراژێدی یای 
گەورەتری لێدەکەوێتەوە کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی تاقەتی هەزم 

و هەڵگرتنی ئەو بارگراناییەی نامێنێ. 
 ئێستا ئیدی باس لە رووخاندنی بەشار ئەسەد لەو قۆناغەدا 
ناکرێ و هەموو الیەک بە ئه مریکا و فەرانسە و تورکیەشەوە 
ئیسالمی  کــۆمــاری  و  ســووریــە  کــردنــی  مەحکووم  ــەرەرای  سـ
لە  مرۆڤایەتی  بە  دژ  جینایەتی  ئەنجام دانی  بە  رووســەکــان  و 
ئەو  ســەر  هاتوونە  حــەلــەب،  شــەڕی  لە  بەتایبەت  و  ســووریــە 
و  شــەڕ  بــەو  پیش  بێ  هەرچۆنێک  جــارێ  دەبــێ  کە  قەناعه تە 
کوشتار و کاولکارییە بگرن. شەڕێک کە هەتا ئێستا نیزیکەی نێو 
میلیۆن کوژراو و زۆر زیاتر لەوە بریندار و دە میلیۆن ئاوارە و 

لێقەوماوی لێکەوتۆتەوە.
بەاڵم ئەو قەیران و شەڕە بەرەو کوێ دەڕوات و چۆن کۆتایی 
و  روانگە  لە  الیەنەکان  لە  هەرکام  کە  پرسیارێکە  ئەوە  پێدێ!؟ 
سۆنگەی خویەوە وه اڵمی بۆی هەیە. بەالم ئەوەی حاشاهەڵنەگرە 
ئەوەیە کە یەکەم: ئەگەر بڵێسەی ئەو شەڕە لە نێوخۆی سووریە 
و بە دەستی  هێزە نێوخۆییە نەیارەکان هەاڵیسا، ئەوا لەسەر 
دەرەکی یە  هێزە  دووهــەم:  نابێتەوە.  خامۆش  ــەوان دا  ئ دەستی 
ناوچەی یەکان، بەتایبەت، کۆماری ئیسالمی و تورکیە کە رۆڵگێری 
سەرەکی بوون لە تەشەنەسەندنی ئەو شەڕە و هەرکامیان بۆ 
و  چاالکانە  ئینسانی یه ،  تراژێدی یە  ئەو  الیەنێکی  لە  پشتیوانی 
لە کایەکەدا بوون، دەتوانن رۆڵی بەرچاویان هەبێ  بە هێزەوە 
یەکیەتیی  و  ئه مریکا  سێهەم:  شــەڕەدا.  ئەو  کردنەوەی  کپ  لە 
ئورووپا لە الیەک و لە الیەکی دیکەش رووسیەیە کە دەتوانن 
رۆڵی سەرەکی یان هەبێ لە دامرکاندنەوەی شەڕی سووریە و 

تێکشکاندنی داعش و بەری نووسرە و گەڕاندنەوەی ئاسایش و 
سەقامگیری بۆ ناوچەکە، یان بە پێچەوانە، لە بازنەی کێبەرکێی 
نێوانیان دا ئەو گێژاو و قەیرانە بە ئاقارێکی مەترسی دارتر بەرن 
و تەنانەت ئاسایش و ئەمنییه تی جیهانیش لە مەترسی تێداچوون 

باوێژن.
ئەوەی راستی بێ و دیارە و هەموو الیەک بە ئه مریکاشەوە 
بەینەدا.  لەو  رووسیەیە  سەرەکیی  رۆڵــی  بیسەلمێنن،  ناچارن 
لەخەو رابووە، کە سەودای سەردەمی سۆڤی یەتی  ئەو زلهێزە 
بە  توانی  چــۆن  وەک  دەزانـــێ،  بــاش  و  دایــە  لەسەر  پێشووی 
دەستێوەردانی راستەوخۆی هێزەکانی، بااڵنسی هێز بە قازانجی 
کە  دەزانی  ئاواش  بگۆرێ،  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  و  ئەسەد 
بەتایبەت  و  هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا  هاوکاریی  بە  دەتوانێ 
تورکیە، ئەو شەڕ و ئاژاوەیە لە رێڕەوی بەرەو کۆتایی دا بەروە 
لە  پۆتین  کە  بیستمان  و  دیتمان  کە  بۆیەشە  هەر  بــەرێ.  پێش 
سەردانەکەی دا بۆ واڵتی ژاپۆن باسی لەوە کرد کە لەگەڵ تورکیە 
ــەدەرەوەی خەڵکی  لەسەر شــەڕی حەلەب و چــوون هــەر  نــەک 
و  ئاگربەس  لەسەر  بەلکوو  ئۆپۆزێسیۆن،  هێزەکانی  و  ئاسایی 

راگرتنی شەڕ لە سەرانسەری سووریەدا رێککەوتوون.
رێژیمی  بــەســەر  هێژمۆنی یان  تـــەواوی  بــە  کــە  رووســەکــان 
تورکیە  دیکەش  الیەکی  لە  و  الیــەک  لە  هەیە  ئەسەددا  بەشار 
کە بەشێکی لە رۆژاوای کوردستان و سووریەی لەژێر دەست 
ئــازادی سووریە و چەند  بەناو  ئەرتەشی  دایــە و ســەرەداوی 
دایە،  لە دەست  تورکەمانی  تاقمی عەڕبی سووننە و  و  دەستە 
سەرەڕای  پێوەندییەکانیان،  رابــردوودا  مانگی  چەند  ماوەی  لە 
رووسی یەکە،  فڕۆکە  خـــوارەوەی  خستنە  دوای  گرژی یەکانی 
ــە بــەو  ــردوە و بــەتــەمــان کــێــشــەی ســووری ــ ــووڕ ک ــەرم و گـ گـ
شێوەیەی کە مەبەستیانە چارەسەر بکەن. رووسەکان و تورکیە 
کۆماری  بوونی  پێ ناخۆش  ســەرەڕای  دەتوانن  و  دەیانهەوێ 
ئەسەد  رێژیمی  واتــە  ناوبراو  دووالیەنی  لە  زەخــت  ئیسالمی، 

وتووێژەکان  پرۆسەی  هەتا  بکەن  سووریە  ئۆپۆزێسیۆنی  و 
دەسپێبکەنەوە. دیارە بەلەبەرچاوگرتنی بااڵنسی هێزەکان و ئەو 
لەنێو  بۆ  یەکتریان  کە  تێگەیشتوون  هەمووالیەک  کە  راستی یە 
بەرۆکی جیهانی گرتوە دەبێ  قەیرانی مرۆ ییە کە  ئەو  ناچێ و 
بە شێوەیەک کۆتایی بێ؛ هەوڵێکی لەم  چەشتە لەگەڵ دژایەتیی 
بەکردەوەی هیچ هێز و الیەنێکی دەرەکی بەرەوڕوو نابێ و لە 
دەرەکی  الیەنە  کات  ئەو  و  رادەگیرێ  شەڕ  النیکەم  نێوخۆش، 
بەرەی  و  داعــش  بردنی  لەنێو  لەسەر  زۆرتــر  نێوخۆ ییەکان  و 

نووسرە تەرکیز دەکەن. 
هەتا  پرۆژەیەی  ئەو  رووسیە  بۆ  کە  ئەوەیە  پرسیار  بــەاڵم 
تورکیە  واتە  تازەکەی  شەریکە  لەگەل  و  رانەگەیاندووە  ئێستا 

نەیخستۆتە بواری جێبەجێ کردنەوە؟!
بێ گومان رووسیە چاوەڕوانی کۆتایی هاتنی شەڕی حەلەب 
و سەرکەوتنی هێزەکانی بەشار ئەسەد بوو. ئەوەی راستی بێ 
کەمتر  رووسەکان  بۆ  حەلەب  رۆژهەاڵتی  گرتنەوەی  گرینگیی 
ئەسەد  بەشار  بۆ  لەو شارە  بەشە  ئەو  گرتنەوەی  گرینگیی  لە 
رۆژەدا  چەند  لەو  نییه  کە  ئیسالمی  کۆماری  دەمڕاستەکانی  و 
بچێ  لەبیرمان  نابێ  دەکـــەن.  یەکتر  لە  پیرۆزبایی  ــەردەوام  بـ
سەرەڕای ئەوەی جارێ ئەو لێک دان و پێکدادانە لەو واڵتە زۆری 
لەو شــەڕەدا، سەرکەوتنی  بەاڵم سەرکەوتن  مــاوە،  بــەرەوە  بە 
بەڵکوو  ئەسەددا،  نەیارانی  بەسەر  هەر  نەک  بوو،  رووسەکان 
سەرکەوتنی سیاسی و ناوچەییەکی بەهێز بوو بەسەر ئه مریکا 

و هاوپەیمانە ئورووپاییەکانی دا. 
باسی   ئۆباما  ــاراک  بـ هـــەروەک  ــان  رووســەک ــەوەش  لـ جگە 
کردنەوەی  باڵو  و  هەککردن  لە  هەبووە  دەستیان  لێوەکردوە، 

لە  دێمۆکراتەکان  بەربژێری  کلینتۆن،  هیالری  ئیمەیلەکانی 
و  جێگە  جۆرە  بەم  و  ئه مریکادا  دوایــەی  ئەو  هەڵبژاردنەکانی 
تەنانەت  کرد.  الواز  هەڵبژاردنەدا  لەو  دێمۆکراتەکانیان  پێگەی 
دەنگۆی ئەوەش هەبوو کە بە قازانجی دۆناڵد ترامپ دستیان لە 
گۆڕینی دەنگی دەنگدەران دا هەبووبێ؛ هەر بۆیەش زۆر روون 
بە دۆستی رووسەکان  ترامپ کە  لە  بۆ پشتگیری  ئاشکرایە  و 
سەردەمی  لە  نەبن  ئامادە  رووسەکان  دەژمــێــردرێ،  پۆتین  و 
شەڕە  ئەو  و  سووریە  کێشەی  دێمۆکراتەکان دا،  دەسەاڵتداری 

ماڵوێرانکەرە بە شەریکایەتی دێمۆکراتەکان چارەسەر بکەن.
رەنگە ئەگەر باڕاک ئۆباما و دێموکراتەکان رێککەوتنی ناوکی 
دەسکەوتی  گەورەترین  بە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  لەگەڵ 
لە  نییه   لـــەوەدا  گــومــان  دابنێن،  خــۆیــان  دەرەوەی  سیاسەتی 
و  نەبووە  یەکالکەرەوەیان  و  ئەکتیڤ  سیاسەتێکی  سووریەدا 
بەتایبەت  بــوون.  نێوخۆیی  و  دەرەکــی  زۆری  رخنەی  تووشی 
یەکیەتیی  ــی  ــان والت هــەمــوو  و  جیهان  گشتیی  بــیــروڕای  کــە 
لە  ئەگەر  ــن،  دەزان ئه مریکادا  لە  کۆماریخوازەکان  و  ئورووپا 
ساڵی ٢٠١3 کە رێژیمی بەشار ئەسەد لە شارۆچکەی غوتە لە 
دەورووبەری دەمێشق چەکی شیمیایی بەکار هینا، باراک ئۆباما 
و دێمۆکراتەکان بە رەزامەندی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان 
بەگژ بەشار و رێژیمەکەی دا چووبانەوە، ئەو هەمووە کاولکاری 
و کوژران و ماڵوێرانی لێ نەدەکەوتەوە و کێشەکە بەئاقارێکی 
دیکەدا دەرۆیشت و ئه مریکا وەک یەکەم زلهێز لە جیهان دا رۆڵی 
خۆی دەگێڕا و رووسەکانیش دژایەتیی دەستێوەردانی ئەوانیان 

لەو کات دا نەدەکرد.
و  رووســەکــان  سێناریۆی  سەرکەوتنی  ئــەگــەری  لــە  ــەالم  ب
هێزەکانی  و  ئەسەد  نێوان  لە  شەڕ  راگرتنی  لە  سەرکەوتنیان 
داهــاتــووی  و  ــن  دەب چ  دوایـــی  هەنگاوەکانی  ئۆپۆزیسیۆن دا، 

سووریە چۆن دەبێ؟!
بێ  گۆمان پێشبینی کردنی رووداوەکانی سووریە سەختە و 
بەستراوەتەوە بە هەڵوێست و نەقشەرێگای زلهێزە جیهانی یه کان 
و لە سەرووی هەموویانەوە رووسیە و ئه مریکا و کاریگەریی 
لە  و  ئیسالمی  کۆماری  و  تورکیە  وەک  ناوچەییەکانی  هێزە 
وەزاڵەهاتووی  خەڵکی  و  دژبەرەکان  نێوخۆییە  هێزە  کۆتایی دا 

ئەو واڵتە.
لە پێوەندی لەگەڵ رووسەکانیش دا دیارە ئەو واڵتە بە درێژایی 
پێداگر  زۆر  دۆستایەتی دا  لە  داوە  نیشانی  هاوچەرخ  مێژووی 
نییه  و ئەوەی بۆی گرینگە، بەرژەوەندی یەکانی خۆیەتی و لەگەڵ 
هەموو دەوڵەت و الیەنێک ئامادەی ساتوسەودایە. هەر بۆیەش 
هیچ بەدوور نییه  ئەو زلهێزە لەگەڵ ئه مریکای دوای ئۆباما لەسەر 
هەموو ناکۆکی یەکانی لەپێوەندی لەگەڵ شەڕی سووریەدا، بەبێ 
ئیسالمی  کۆماری  و  ئەسەد  بە  بەڵێنی یه کانی  لەبەرچاوگرتنی 
بۆ رووسەکان  ئەو شەڕە  تێچووی  لەوەش  بکەوێ. جگە  رێک 
کەم نییه  و ئەوان باش  دەزانن لە کاتێک دا گەمارۆی ئابووریی 
ئەو  درێژەکێشانی  لەسەرە،  ئورووپایان  یەکیەتیی  و  ئه مریکا 
دەگەیه نێ  واڵتە  ئەو  ئابووریی  بە  زۆر  زیانی  الیەک  لە  شەڕە 
دیکەش،  الیەکی  لە  و  لێ دەکەوێتەوە  نێوخۆیی  ناڕەزایەتیی  و 
بەتایبەت بە لەبەرچاو گرتنی دەیان نموونە لە کوشتاری خەڵکی 
شەڕکەرەکانی  فرۆکە  الیەن  لە  مندااڵنەوە  و  ژن  بە  بێ تاوان، 
زیاتری  ئابووریی  ســزای  جیهانی  کۆمەڵگای   ، رووســی یــەوە 

بەسەردا بسەپێنن.
ئەگەر  تورکیەش  و  ئیسالمی  کــۆمــاری  رێژیمی  دوو  هــەر 
لەسەر هەموو خاڵەکان ناکۆک بن، لەسەر پاراستنی یەکپارچەیی 
هاوسنووری  کە  تورکیە  ــارە  دی هەڵوێستن.  یــەک  ســووریــەدا 
کوردستان دا  رۆژاوای  نێو  لە  هێزەکانی  ئێستا  و  سووریەیە 
لە  بەشە  لەو  هێزەکانی  مانەوەی  پێخۆشە  زۆری  داوە،  مۆڵ  
کوردستان دا وەک ئەمری واقع لێ بکات و بە بیانووی پاراستنی 
سنوورەکانی و هەروەها کەمینەی تورکەمانەکان، بۆ ماوەیەکیش 
بێ، دەست بەسەر ئەو ناوچانەدا بگرێ و هەر چۆنێک بێ نەهێڵێ 
بە  ئەفرین  ناوچەی  لکاندنەوەی  بۆ  کوردەکان  لەمێژینە  ئاواتی 

کۆبانی سەرکەوێ.
بەو حاڵەش ئەوەی دیار و ئاشکرایە، سووریە لە هەر حاڵتێک دا 
و  ساڵە  چەند  ئەو  کوشتاری  و  شەڕ  پێش  دۆخی  ناگەرێتەوە 
تورکیەش  و  ئیسالمی  کۆماری  رێژیمەکانی  تەنانەت  رەنگە 
ناچار بن ئەو راستی یە قەبووڵ بکەن. دەریایەک خوێن لە نێوان 
کەمینەی عەلەوی یەکان کە دەسەاڵتیان بە دەستەوە بووە و تەنیا 
نیزیکەی ١3 لە سەدی خەڵکی ئەو واڵتە پێک دێنن لەگەڵ عەرەبی 
لەپاش  ئاشت کردنەوەیەکی هەنووکەیی و  سووننە خوڵقاوە و 

کۆتایی شەڕ زۆر دەگمەن و بەدوورە. 
هەروەها لە رۆژاوای کوردستانیش، سەرەڕای ناکۆکی نێوان 
حیزب و رێکخراوە کوردییەکانی ئەو بەشە لە کوردستان، کورد 
خۆی  بوونی  و  مان  لە  بەربەرەکانی  بۆ  و  گرینگە  فاکتەرێکی 
ساڵە  چەند  و  هەیە  هێزی  و  دەسکەوت  داوە؛  قوربانی  گەلێک 
دەسەاڵتی بەسەر خاکی خۆی  دا کردۆتە ئەمری واقع و تەنانەت 
لە هاوکێشەی سووریەدا لە الیەن ئه مریکا و واڵتانی رۆژئاوایی 
پشتیوانی لێدەکرێ. هەربۆیەش کوردەکانیش لە بااڵنسی هێزدا 
شێوەی  بە  یەکگرتوو  سووریەی  بوونی  بن.  رۆلگێر  دەتوانن 
لــە ئەگەری  نــێــوەراســت و  ــی  ــووی رۆژهــەاڵت داهــات لــە  پێشوو 
بەکردەوە بوونی هەر چەشنە پالن و نەقشە رێگایەک دا مه حاڵە 
بەسەر  جوغرافیاییە  پانتا  لەو  یەکانگیر  دەوڵتی  سەردەمی  و 
چووە. رەنگە بەشار ئەسەد لە داهاتووی سووریەدا رۆڵگێر بێ، 
بەاڵم بێ گومان لە رۆژئاوای سووریە کە عەله وییەکان زۆرینەن 

دەتوانێ رۆڵی هەبێ.
بێ شک ئەوەی چاورڕوان دەکرێ لەگەڵ ئەوەی لە سووریە، 
بەاڵم  نابێ،  یەک  لەسەدا سەد  داهاتوودا روو دەدات رەنگە  لە 
ئەوەی گومانی تێدا نییه  ئەو ئاڵوگۆڕانەیە کە نەک سووریە، بگرە 

ئەو واڵتانە دەگرێتەوە کە کوردستانیان بەسەردا دابەش بووە.

رەزامحەممەدئەمینی

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

کۆتایی شەڕ لە وێرانەشاری حەڵەب، کۆتایی قەیرانی سووریە نییه 

ناوچه یی

ــەی  ئـــەو بـــاس و خــواســان
پرسی  بە  سەبارەت  ناوە ناوە 
بلوكبەندی  لەنێو  »یەكگرتن« 
حیزبە سیاسی یەكان دەبینری، 
هێندەی هەوڵێكە بو لێكترازانی 
بەرامبەر،  لە  لێدان  و  زیاتر 
هێندە هەوڵێك نیە بو یەكگرتن! 
گەشتێكی خێرا بە نێو توڕە 
ــان  كــۆمــەاڵیــەتــی یــەكــان و رام
خوازیارانی  هەڵسوكەوتی  لە 
پێمان  ــنــەوە  یــەكــگــرت بـــەنـــاو 
ــاوی  ــر نـ ــەژێـ ــۆن لـ ــ ــێ چ دەڵـــ
ــەالمــاری  ــنــەوە«، پ ــەكــگــرت »ی
ــوو دەنــگــێــك  و هــەمــوو  ــەم ه
جیاوازییەك و هەموو رەخنە 
ئاستی  تــا  دەدرێ   رایـــەك  و 
الیەنی  هەندێك  ســڕیــنــەوەی 

سیاسی! 
»یەكگرتنەوە«  خوازیارانی 
تــا ئاستی  هــەنــدێــك جــاریــش 
دەرۆن  بــــــوون  ــدی  ــێـ ــومـ كـ
لە  لێدان  پاتەك  بەوەی كە بە 
بەرامبەر و، هەڵخەڵه تانی چەن 
كەسێك بو الی خویان، جاڕی 
چەند  و  لێدەدەن  یەكگرتنەوە 
بۆ  تەلەفزیۆنیشی  نمایشێكی 
دەدەن  هــەوڵ  و  رێــكــدەخــەن 
ئـــەم دەســـتـــبـــردن و پــاتــەك 
بە  یەكگرتنەوە  وەك  لێدانە 
خەڵكی بفرۆشنەوە، نمایشێكی 
كە  گاڵتەجاڕانە  تەلەفزیۆنی 
زیاتر كار لەسەر سوككردنی 
ــان دەكـــــا تا  ــ ــەراوەك ــ ــگ ــ ــەڵ ــ ه
ــە پشت  ــەوەی ل ــ یــەكــگــرتــن. ئ
نــاوی  بــە  ــەم ژێــســت گرتنە  ئ
هەمان  دەبینرێ   یەكگرتنەوە 
هەوڵێك  ئینشعابە،  ــی  هــەوڵ
كـــە جـــــاری یـــەكـــەم تــێــی دا 
لەسەر  نەبوون  سەركەوتوو 
و  رەخنەگران  پانكردنەوەی 
ناوی  بە  ئەوجار  و  ناڕازیان 
یەكگرتنەوە دەیانەوە ئاداریان 

بە سەر پادارەوە نەمێنێ! 
بـــــە پــــێــــچــــەوانــــەی ئـــەو 
تێگەیشتنە باوەی لە یەكگرتن 
سڕینەوەی  یەكگرتن،  هەیە، 
هێندەی  نیە،  جیاوازییەكان 
كۆكردنەوەی جیاوازییەكان و 
هاوبەشی  فۆرمێكی  داڕشتنی 
پێكەوەبوون،  بو  دێموكراتیكە 
ــی هــەمــوو  ــەرك ــە مـــاف  و ئ ك
و  بێت  پارێزراو  تێی دا  الیەك 
هەموو لە زەرفێكی هاوبەش دا 
بتوانن تەعبیر لە خویان بكەن 
ــەاڵواردن  ــ و رووبـــــەڕووی ه

نەبنەوە. 
ــر  ــ ــی ت ــ ــك ــ ــرێ ــ ــی ــ ــب ــ ــەع ــ بـــــــە ت
كوكردنەوی  تەنیا  یەكگرتن 
پرش وباڵوییەكان نیە، هیندەی 
هاوبەشە  چەترێكی  هەڵدانی 
بـــو پـــرش وبـــاڵویـــیـــەكـــان و 
هاوبەشی  ئاراستەكردنێكی 
بە  هەمووان  بۆ  دێموكراتیكە 
جۆرێك كە هەمووان خویانی 

تێدا ببیننەوە.
یەكگرتن  ــەوەش  ــ ئ ــەگــەل  ل
ــەوەی  ــ ــ ــردن ــ ــ ــوك ــ ــ ــا ك ــ ــی ــ ــەن ــ ت
ئینشعاب  ــی  ــانـ ــەوارەكـ ــاسـ ئـ
ــرازان نــیــە هــیــنــدەی  ــت ــک ــێ و ل
ــو بــودنــیــادنــانــی  ــە ب ــاركــردن ك
ــاتـــووی هــاوبــەش كــە لە  داهـ
كاتەش  ئەو  نابینرێ ،  ئیستادا 
دەتـــوانـــیـــن بـــە وێــســتــگــەی 
كوتایی  كــە  بگەین  یەكگرتن 
دیماگۆجی یە  و  ژاوەژاوە  بەم 

بە ناوی یەكگرتنەوە بیت.

»یەكگرتن« و 
گەمەكانی پشتی! 
خالیدمحهممهدزاده

سه رنج
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دڵداره که م
 ده سته کانت بێنه  تا ژیانم به رده وام بێ

 تۆم دۆزییه وه  ئه ی دڵدار له نیو زه رده خه نه ی 
ته واوی ئه و رۆژانه ی دادێ 

چونکه  به ر له وه ی تۆ بێیه  نێو ژیانم 
ئازیزم، گه لێک ژیابووی له نێو خۆزگه

 و خه ونه کانم.
دواتر باران  دایکرد

 له سه ر شووشه ی په نجه ره ی هه ڵماوی ،
 ناوی تۆم تۆمارکرد.

بۆیه ،  
ئه ستێره،  ژووره که مانی  پڕ  ساماڵی  شــه وی 

داگرت
 منیش هه روا ده سته کانی تۆم راگرت.

ئیتر ژیان بۆ هه میشه  بووه  خاوه نی باوه ڕ و 
ئاسمان 

قژه کانیشت چه شنی شه و، ره شی قه تران
 له  ده میشتدا به هارێکی کامڵ وه ک 

هه ناسه یه کی قووڵ جێیگرت.
بوونی بێ  له و جیهانه  ده یتوانی  هه موو شتێ 

دڵداره که م!
کاتێ زه رده خه نه ت بۆ من بێ 
له  که مترین ساتێ له گه ڵ تۆدا 

ده توانێ ژیانی منیش ته واو کامڵ بێ.
ئازیزه که م تۆ به  خۆبه خشینت  ئاشنابووی

  به  ته واوی خۆت به خشی و
 له   پشکی خۆت بێپه روا بووی 

ئه گه ر خۆبه خشینیشت ته واو بوو،
 ته نیا به  دڵڕفێنییه وه  مابووی. 

رۆژێک چاومان به یه کتر ده که وێته وه  
ئه و کاته  خاوه نییه تی گشت شه و و
 گۆرانی یه کان بۆ ئێمه  ده گه ڕێته وه  

حه زم  ده کرد، به ده نگی به رز بانگت بکه م:
خۆشه ویستم!

به  هه موو هێزمه وه.
ئه وه نده  به رز بیڵێمه وه  

که  هیچ خه ونێک، خه ونووچکه  نه یباته وه  
هیچ هیوایه ک، مه رگ ئاوڕی لێ نه داته وه
  به ڵێ، خۆشه ویستم، به ر له وه ی شاد بم

 به دیدارت 
من چاوه ڕوانی تۆ بووم، هه میشه  چاوه ڕوانت 

کاتێک یه که مجار هه ڤدوومان بینی،
 له بیرته ؟

 ده سته کانت به وپه ڕی نیانی بۆ من رادا 
وه ک ئه وه ی منت سااڵنێک ناسیبێ، 

تۆ بووی گۆمانت الدا 
منت ده ناسی، چونکه  به رله وه ی بێیه  نێو ژیانم 

سااڵنێک ژیابووی له نێو خه ونه کانم،
 له  خه یاڵدا 

ئازیزه که م، من شتێک زۆر زیاتر له  ئه وین
 ده ینداری تۆم 

من گۆرانی، هیوا و ئه سرین قه رزداری تۆم 
ئه ی  بکه م،  هــاوار  و  بێنم  نــاوت  بوو  گه ره کم 

خۆشه ویست!
به  هه موو هێزمه وه 

 وه ستاکارانی سه ر داربه نده کانیش بیبیسنه وه  
تا دۆستایه تی خۆر بکه ن

 خه ڵووزوانانی گه می، ئه وانیش پێی  بزانن
 گشت گوڵه باخه کان پشوویان نو ێ بکه نه وه  

به هار بیبیسێ و خێراتر وه ڕێکه وێ
 منااڵن گوێیان لێبێ و له  تاریکی نه ترسێن

 و قامیشه کان بۆ رۆخه کان بیڵێنه وه و
باخی  په رژینی  گوێی  به   سێ گۆشه کانیش   

داده نه وه ... 
ئه وه نده  به هێز هاواربکه ن 

که  هیچ خه ونێک، خه ونووچکه ن ه یباته وه و 
هیچ ئاواتێک مه رگ نه یقۆزێته وه

تۆ  یه خه ی  له   ده ســت  و  لێبێ  گوێی  زه مــان    
بکاته وه ، 

خۆشه ویستم،
 .... له نێو خۆشه ویستیماندا چڵه دارێک

 پاسارییه ک و 
ئامێرێکی فیسارمۆنی ره نگ ده داته وه .

رۆژباش دراوسێیه کان 
سه یری هۆوه ی بکه ن، ئه وه تا... 

خۆشه ویسته که م له و گۆشه یه 
 سه یرکه ن  وه ک به هار به ڕێوه یه  
سه یرکه ن ئه و گه نجه  جوامێرانه  

که  به شه نه  چاویان له  ئێمه یه  
کیژۆڵه کان، ئه وانیش له  پشت سه ریانن 

ده سکه نه ی گزینگی خۆریان پیشه یه
  ببینن، چۆن گشتیان ده ڕواننه  ئێمه و 

چاوبڕکێیان هه گبه یه .
رۆژ باش 

رۆژ باش هه ر هه موو خوشک و برایانی 
لێره و له وێ 

وه رن دڵداره که م به  ئێوه  بناسێنم
 پێم بڵێن، جوانه  یان نا؟ 

ئا خوشک و برایان!
ئه وم وه ک ژیان و گۆرانی خۆشده وێ.

له وه ش تێپه ڕی
 رۆژ باش ئاسمان، رۆژ باش خۆر، رۆژ باش 

به هار، 
وه رن دڵداره که م به  ئێوه بناسێنم 

رۆژ باش به خته وه ری.

تاسۆس لیڤادیتیس 
و: عه لی فه تحی

     

»... ئه وان له سه ر دوندی شاخی جێگیر ببوون و شاهۆ 
برینداره کان  بوو.  ئه و شه ڕه   خه ریکی نووسینی راپۆرتی 
ئاوایی  له نێو  عه لی  دایکی  ببوون.  درێــژ  بــه ردان  له په نا 
خه ریکی دروست کردنی شیربرینج بوو... شاهۆ خه ریکی 
نووسینی راپۆرته که ی بوو و نووسی: دوو شه هید و سێ 
بریندار. که  گه یشته  سه ر وشه ی شه هید، سه ری هه ڵبڕی 
و چاوێکی له  عه لی کرد. ته ماشای کرد عه لی ته واو بووه . 
نووسراوه که ی  دوایه   و  راما  تاوێک  بوو.  ناڕه حه ت  زۆر 
پێشێی خه ت کێشا و نووسی: سێ شه هید و دوو بریندار. 
و  بوو  به ناوبانگ  به  که ماڵه  گێڕ  که   سه یداوایه،  که ماڵی 
به   پێشی  به تاقی ته نیا  سه یدئاوا،  ئاوایی  له  شه ڕی  پێشتر 
ستوونێکی ئه ڕته شی گرتبوو، به  برینه که ی زۆر ناڕه حه ت 
بوو و ئه ویش له والی درێژ ببوو و هه ر چاوی له  شاهۆ 
ده کرد. دوایه  وه ده نگ هات و بانگی شاهۆی کرد و گوتی: 

کاک شاهۆ، کاک شاهۆ.
- ده ڵێی چی که ماڵ گیان

- تۆ خودا چه لێ په له ی مه که  و راپۆرتی عه مه لیاته که ی 
مه نووسه .

- بۆ؟
به ڕێی  بنووسه  جا  ئه منیش  ببێته  چوار شه هید و  با   -

بکه  ...
زۆری پێ نەچوو شاهۆ یەکی دیکەشی بە شەهیدەکان 

زیاد کرد« )رۆمانی بەزم و رەزمی شاخ(.
     کوڕ یان کچ فه رق ناکا، هه رکه  لیباسی پێشمه رگایه تی 
پۆشی و ناوی پێشمه رگه ی که وته  سه ر، گۆڕانێکی قووڵی 
نازانێ هێزی وه گه ڕخه ری ئه و  به  ده روونی دا دێ. که س 
گۆڕانه  له  کوێڕایه  و چۆن ساز ده بێ. هه ر ئه وه نده  دیاره  
وجوودی  سه رتاپای  و  دیکه   شتێکی  ده بێته   ئینسانه   ئه و 
بۆخۆی  ره نگه   که   ده کا  به  ئامانجێک سه رف  بۆ خزمه ت 
هیچی له  به رهه مه که ی وه به ر نه که وێ. بوون به  پێشمه رگه  
ره نگه  بۆ زۆر که س هاسان  بێ، به اڵم پێشمه رگه  مانه وه  و 

پێشمه رگانه  ژیان، کاری هه موو که س نیه . 
»... ئه ی ته ته ری هاوڕێی ئاو!

هاوڕێی سێبه ر، هاوڕێی هه تاو!
تۆ هه موومانی و یه کێکی
تۆ یه کێکی و هه موومانی،
تۆ ئه و که سه ی من بزانم
وه ک هه ر به  پێوه  ژیاوی

ئه بێ هه ر به  پێوه ش بمری«.          )شێرکۆ بێکه س(
شانازیی  و  شــه ڕه ف  هێمای  پێشمه رگه   بۆیه شه   هه ر 

گه له . ده  لێی گه ڕێن با ئه و ناوه  هه ر به نه مری وه مێنێ.
                                                                                                                            

 *****                     
به نداو)سه د(ی مه هاباد ئه گه ر خێری بۆ شار و ناوچه که  
ده وروبــه ره شــی  ئه و  جوانی  گوندی  هێندێک  بــووه،   پێوه  
له ژێر ئاوی خۆی دا حه شاردا و له  به رچاوان ونی کردن. 
»هه مزاوا« یه ک له و گوندانه  بوو که  که وته  ژێر به نداوی 
بنه ماڵه ی  بکه ن.  بار  بوون  ناچار  خه ڵکه که ی  و  مه هاباد 
زیندوو«  »مــێــژووی  بــه شــداری  ئه مجاره ی  تێکۆشه ری 
و  تێکه وه پێچا  بارگه یان  ناچار  رووداوه دا  ئه و  ئاکامی  له  
هه مزاوایان به جێ هێشت. »منیش وه ک عومه ری ئامۆزام 
و  فه قیر  به ڕاستی  ئێمه   بووم.  له دایک  هه مزاوا  گوندی  له  
له  هه ر چه شنه   هه ژار بووین. ژیانێکی هه ژارانه  و دوور 
خۆشی و حه سانه وه یه ک. نه پارچه زه وییه ک و نه  خاوه نی 
مه ڕ و مااڵت، هیچمان نه بوو. که  ده ڵێم هیچ یانی هیچ. بابم 
به  کرێکاری ژیانی ئێمه ی تێ ده په ڕاند و نانێکی نه مر نه ژیی 
هه مزاوا  ئاوایی  له    ١3٤3 ساڵی  من  ده کــردیــن.  په یدا  بۆ 
رێی  خه باتکاری  زۆر  وه ک  عەلییش  بـــووم...«.  له دایک 
نه هێشتنی نابه رابه ری و چه وسانه وه ، له  ده ست نه بوونی 
به    ئاخ و ئۆف هه ڵده کێشێ و  بنه ماڵه که ی  بێده ره تانیی  و 

وه بیر هاتنه وه ی ئه و ده ورانه  مچوڕکی به  له ش دا دێ. 
نازانم بڵێم عه لی باڵه کی ئامۆزای عومه ر باڵه کی یه  یان 
کاک عومه ر ئامۆزای ئه وه ، یان ئه وه  که  عه لی باڵه کی برای 
شه هیدی زه جر دیتووی تامی تاڵی زیندان چێشتووی گوڵی 
ته مه ن زوو هه ڵوه ری و واته  خالید باڵه کی یه . ئه و  له  خێڵی 
»هه ڵۆ«یان هه ڵکه وتوه  و سه ربه  عه شیره تی چاونه ترسانه . 
ئه و و  عومه ر و خالید و ئه وانی دیکه ش سه ربه  بنه ماڵه ی 
و سه رچاوه یان  ــاوداری »شــۆڕشــگــێــڕان« ن  نـ و  گــه وره  

ده گه ڕێته وه  بۆ ره گه زی  »کوردایه تی و مەردایەتی«.
عه لی باڵه کی به  عه شقی به ستنی پشتێندی حه وت میتری و 
ده شان کردنی کاڵشینکۆفی جووت الق و پۆزلێدان له  کووچه  
و کۆاڵنی گه ڕه کی خۆیان ره گه ڵ کاروان که وت. سەرەتا 
پێی وابوو ئەگەر خۆی نەبێتە پێشمەرگە، کوردستان قەت 
رزگار نابێ. هەر بۆیە قۆڵی لێ هەڵماڵی و تێکه اڵوی دنیای 
پان و به رینی خه باتگێڕان بوو. لەنێو کۆڕی خەباتکاران دا 
له  هه ر که سه ی ده رسێک و له  هه ر قۆناغه ی ئه زموونێکی 
وه رگــرت. ئه و که  سه ره تا هه ر ئــه وه ی ده زانــی که  ده بێ 
به   تێکۆشان دا  کار و  له  جه نگه ی  پێشمه رگه ، دواتر  ببێته  
جۆرێک خۆی بارهێنا و ئه زموونی وه سه ر یه ک نا که  بوو 
له   باڵه کی  به  مایه ی شانازیی حیزب و گه له که ی. عو مه ر 
دواتریش  و  دێ  به حیساب  عه لی  هاوسه نگه رانی  یه که م 

مه ال  حاجی  وه ک  شه هیدی  فه رمانده رانی  ده گه ڵ  ناوبراو 
کاکه  شوانی  فه تاحی چێهره په روه ر و  برایمی رۆسته می، 
هه میشه  زیندوو له  لکی یه کی شه هید پێشه وا ئاشنایه تیی 
په یدا کرد و له  خه رمانی غیره ت و تواناکانیان به شی خۆی 
هه ڵگرت. دوای ماوه یه ک مانه وه  له  لکی یه ک، ئه مجار لکی 
تیکۆشانی  و  مه کۆی خه بات  به   بوو  پێشه وا  هێزی  سێی 
عه لی باڵه کی و له و لکه ش دا توانی به  ئازایه تی و فیداکاریی 

خۆی له نێو دڵی هاوسه نگه رانی دا جێ بگرێ.
ئه وانه ی ئاگایان له  تێکۆشانی هێزی پێشمه رگه  هه یه  و 
له ڕاده ی خۆماندوو کردنی ئه و رۆڵه  فیداکارانه  ده کۆڵنه وه ، 
باش ده زانن ناوچه ی مه هاباد هه تا چ راده یه ک که وتبووه   به ر 
رقی ده سه اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی- هه ر وه ک ئێستاش 
هه ر وایه - و پێشمه رگه کانی هێزی پێشه واش چه نده  له ژێر 
په الماری هێزه  دژی گه لی یه کانی ئه و ریژیمه  دا بوون. هه ر 
به ڕاستی ئه گه ر ده مانه وێ لوێچێک له  خه رمانی فیداکاری 
به  نموونه  هه ڵگرین، هێزی پێشه وا نموونه ی چاکه  و ئه گه ر 
بۆ ناوی ئازا و چاونه ترسیش ده گه ڕێین دیسان له  گه ڕان 
به  ناوچه ی مه هاباددا زۆر به  ئاسانی تووشی ده بین. باڵه کی 
له  ناوچه یه کی ئاوا و هاوشان ده گه ڵ پێشمه رگه کانی ئه و 
چه ند  تێپه ڕینی  دوای  بۆیه   هه ر  نا.  خه بات  له   ملی  هێزه  
ساڵ دیتمان عه لی وه ک پۆاڵ خارا و خۆی فێر کرد چۆن 
بشکێ به اڵم دانه یه . ئه و که  هه ر له  منداڵی یه وه  ده رد و ژان 
و ئازاری بێبه شی چێشتبوو بۆ گه یاندنی گه له که ی به سه ر 
مه نزڵی ئاوات بێ بڕانه وه  خۆی ماندوو کرد و بێ سنوور 
بواری  له   ئــه وه دا رۆژ بــه ڕۆژ  ره نجی کێشا. عه لی ده گه ڵ 
له  هه مان  دێنا،  وه ده ســت  زیاتری  ئه زموونی  نیزامی دا 
کاتیش دا هه وڵی ده دا فێری وانه کانی سیاسه ت و هونه ری 
کۆمه ڵناسی و خه ڵک خۆشه ویستی بێ. ئه و ته نیا به  چه ند 
که چی  مــه یــدان،  نایه   پێی  ــه واده وه   سـ سه ره تایی  کالسی 
ده وره ی  و  ئاموزیشی  کالسی  چه ندین  کردنی  به  تێپه ڕ 
مودیریه ت و فه رمانده هی و تاقیکردنه وه ی سه خت، خۆی 

کرده  شاره زایه کی بواره  جۆراوجۆره کان. 
که  ده ڵێم پێشمه رگه  پۆاڵیه  له خۆڕا نیه . ١٠ جار بریندار 
سه خت  به ربه ره کانێی  ســاڵ  چه ندین  لــه  ئاکامی  ــوون  ب
سه نگه ری  بۆ  گه ڕانه وه   جارێش  هه موو  و  وخوێناوی دا 
عه لی  کــاکــه   پێشمه رگه ؟  غــه یــری  کــێ یــه   کـــاری  خــه بــات 
هه موو له شی له ت و کوت ده کرێ، ئازای به ده نی خوێنی 
به   که چی  هه ڵده گرێ  برین  له سه ر  برین  و  ده چــۆڕێ  لێ 
له   باڵه کی  تێکۆشه ر  ناکا.  دانایه  و سه نگه ر چۆل  خه یاڵی 
به گوڕ  وه ها  خۆی دا  پێشمه رگایه تیی  سه ربورده ی  باسی 
باسی  دڵه وه   له   به جۆرێک  و  ده دوێ  له  پیرۆزیی خه بات 
خۆی  ئه نه هوو  وه ک  هــه ر  ــا  ده ک پێشمه رگه   فیداکاریی 
هیچی نه کردبێ و نه ک ١٠ جار، به ڵکوو جارێکیش بریندار 
هه ستی  و  ئازایه تی  ئه و  که   ئینسان  بۆیه  هه ر  نه بووبێ. 
پێشمه رگه   بۆ  ناچاره  سه ری رێز  فیداکردنه  ده بیسێ  خۆ 
دانه وێنێ و ئافه رینی بۆ بنێرێ. به  گشتی تێکۆشه ر باڵه کی 
له  ماوه ی ١٨ ساڵ)١3٥٩هه تا ١377( خه بات و خۆڕاگری دا 
وه ک  که   هه بوون  نیزامییانه ی  پله   و  به رپرسایه تی  ئه م 

میداڵی رێزلێنان ده بێ وه بیر بهێندرێنه وه :
له  لکی سێی  په ل  فه رمانده ری  جێگری   ١3٦٠ ساڵی   -

پێشه وا.
- ساڵی ١3٦١ فه رمانده ری په ل له  هه مان لک.

- ساڵی ١3٦3 فه رمانده ری ده سته  له  هه مان لک.
- ساڵی ١3٦٥ که  پله ی سه رده سته یی نه ما بۆته وه  سه ر 

په ل له  لکی دووی هێزی پیشه وا.
- ساڵی ١3٦٦ جێگری فه رمانده ری لک.

- سالی ١3٦7 هه تا ١3٦٩ فه رمانده ری لک.
- ساڵی ١37٠ به رپرسی کۆمیته  ناوچه کانی گه ورک و 

مه نگور له  ده وه ری مه هاباد.
فــه رمــانــده ری هێزی  - ســاڵــی  ١37١ ســه رپــه رســت و 

زمزیران.
پارێزگاری و کادری  فه رمانده ری هێزی   ساڵی ١37٢ 

 فێرگه ی سیاسی- نیزامی.
- ساڵی ١373 کادری ته شکیالتی له  ناوچه ی شاروێرانی 

مه هاباد.
- ساڵی ١37٤،١37٥ فه رمانده ری هێزی پێشه وا.

له و ماوه  دریژه ی کار و خه باتی دا تێکۆشه ر باڵه کی نه ک 
هه ر ناوچه کانی مه هاباد و ره به ت به ڵکوو له  زۆر شوینی 
دیکه ش خزمه تی پێشمه رگایه تی کردوه . بۆ وێنه  ناوچه کانی 
هه وشار، دیوانده ره ، سه قز، و مه ریوان له و شوێنانه ن کاک 
له   لێ گرتوون و  عه لی وێڕای هاوسه نگه رانی سه نگه ری 

به رامبه ر په المارده ران دا راوه ستاوه . 
ئه وانه ی  وه رگرتنه .  ده رس  و  ئه زموون  هه مووی  ژیان 
ده رسی باش فێر ده بن باشتر ژیان ده که ن و خۆیان چاکتر 
له  ئه گه ر خۆی  پێشمه رگه   ده خه ن.  رێک  هه له کان  ده گه ڵ 
 فێربوونی زۆر ده رسی ژیان بواردوه ، النیکه م ئه وه ی باش 
ئــازادی  فێر بــووه  که  تاوێک به  ســه ربــه ر زی ژیــان و به  
بیرکردنه وه  ده توانێ له  خه م ره های بکا. پێشمه رگه  نه هاتوه  
فێری خۆش ژیان بێ، ئه و فێری باش ژیان کراوه . هه تا 
بۆ خه بات  و  ئاماده یی  هه یه  به ره وپێش چوون  بۆ  هه وڵ 
له   پیشمه رگه ش هه ر  ناوی  به رچاو ده کــه وێ،  له و رێیه دا 

سه ر زمانانه .

هەیاسکاردۆ

دڵداره که م
ئه ده بی

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر عەلی باڵەکی
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گرتبوو. شێوه ی  په نای  بەرزەکان  چیا  پشت  لە  خۆر 
رۆژانی پێشووتری نه ده دا. ئارام و هێورتر خۆی ده نواند. 
ئەو هەواڵە  نه یدەتوانی  پێیە. مخابن  دیار بوو هەواڵێکی 
بە رۆڵە پاک و بێ گەردەکانی کوردستان رابگەێنێ. تەنیا 
هەوڵی ده دا، ئیزن نەدا سپای تاریکی بە سەر ناوچەکەدا 
کوڕانی  بەرچاوی  لە  کوێره ڕێیه کان  و  رێگا  و  بێ  زال 

دێموکرات ون بن.
بەره و شوێنی  ئارام و هێدی  پێشڕه و  تیمی  دەستەی 
لە  هەنگاوێک  هــەر  لەگەڵ  و  دەپێوا  رێگایان  مەبەست 
دەوروبەری خۆیان دەڕوانی و تێده کۆشان به سرنجه وه  
ــەوان  ئ بــکــه ن.  گوماناویی  جمو جۆڵێکی  هــەر  ســه یــری 
ئەرکیان گران بوو چونکە دەبوایە رێگای به رده میان تاقی 
تووشی  خۆیان  دوای  پێشمەرگەکانی  تاکوو  بکەنەوە، 
لەمپەر و گیروگرفت نەبن و بە شادی و ساڵمەتی بگەنە 

باوەشی خاک و خەڵک له  قوواڵیی ناوچه که .
دەوروبەری  دوژمن،  پێگه ی  کۆنەڕێ،  رێگا،  مه ترسی  
کەندۆڵ  و  سەره ولێژ  شوێنی  نه بوو،  که م  مین  مەیدانی 

و گەو و پێچیش ده ستیان وه ده ستی هەورازی پشووبڕ 
رێگای  چاوکراوە  و  لەسەرهەست  پێشڕه و  تیمی  دابوو. 
دەبڕی. لەو بێ دەنگی یەدا، له نه کاو یەک لە پێشمەرگەکان 

راوەستا و بە دەست ئیشاڕەیه کی کرد: 
- مەیێنە پێش! 

ئه و چاوی له  قەراغی جادەکە بڕیبوو. 
- ئەو تەمبازەیە چیە لێرە؟ زۆر تازە دیاره !

که س هیچی نه گوت. خۆی وه جواب هات.
- رەنگە مین بێت.

باوەشی  تــامــەزرۆی  زۆر  کە  پێشمەرگەکان  لە  یەک 
نیشتمان بوو، وەدەنگ هات.

له   - کوڕە خۆ مەعتەل مەکەن، ئەو دەوروبــەرە پڕه  
مەیدانی مین، رەنگە کۆنەمین بێت خۆی، تێ مەگەیێنن. 

بەدوای ئەو قسەیەدا وەک عادەتی هەمیشەیی خۆی، 
بە  بەڵکوو  گـــەرووی،  بە  پڕ  نە  بــەاڵم  دا.  لێ  قاقایەکی 

ئەسپایی... 
دەستی  پێشڕه و  تیمی  باسانەدا  و  قسە  ئەو  بــەدوای 
دور  شوێنە  لــەو  هەنگاوێک  چەند  کـــرده وه ،  جووڵە  به  
نەکەوتنەوە کە لەپڕدا دەنگ و گرمەی چەند تەقێنەوەێکی 
تەپوتۆزیکی  و  ناوچەکەی شکاند  بێ دەنگی  هات.  بەهێز 
بۆ  پێچا.  دەخۆیەوە  پێشڕه وی  تیمی  گه ردەلوول  وەک 
چەند چرکەیەک ئاگایان لە یەکتر بڕا. روون نەبوو کە چی 
قه وماوه . هه ر ئه وه نده  که  فەرماندەی دەستەکە کەوتبووه  
سەر پشت و دەستی بۆ تفەنگەکەی ده برد و دەیهەویست 
ئه و  ببزوێ.  لەجێی خۆی  نەیده توانی  بەاڵم  هه ستێته وه،  
هاواری  بریندارە.  تووندی  بە  کە  زانیبوو  به خۆی  تازە 

لێ هه ستا: 
- کوڕینە! 

هاوڕێیانی  بانگی  دیکە  جاریکی  نــه داوه .  واڵمی  که س 
کرد. ئەوجار وەاڵمی وه رگرته وه : 

- ئەی ئەوانی دیکە... 
دەستی بۆ بێسیم برد و تیمی سەرەکی لە وەزعییەتی 

خۆیان ئاگادار کردەوە.
خێرا  هەنگاوەکانیان  تفەنگ  دەستەو  پێشمەرگەکان 
جێ  هێندێک  لە  و  راکــردن  بە  شوێن  هیندیک  لە  کــرد. 
به   تەقینەوەکە.  شوێنی  گەیاندە  خۆیان  نەرمەغار  بە 
ئیحتمالی  جموجۆڵێکی  هەر  بەرپه رچدانەوەی  مه به ستی 

دوژمن لە ده وروبەری ئەو جێگایه  دامەزران. 
بوون.  لێ  برینداری  و  تەقینەوەکە شەهید  لە شوێنی 
جه نازەی  ســەر  چوونە  پێشمەرگەکان  لە  کــەس  چەند 

شــەهــیــدەکــان و چــەنــد کــەســی دیــکــەش هــەوڵــیــان دەدا 
برێندارەکە لەو مەیدانه  دوور بخه نه وه . 

راست لەو کاتەدا کەوتنە بەر په المار و ئاوری چەکی 
سەعاتێک  وەکوو  ئەوجاره یان  بەاڵم  دوژمن.  هێزەکانی 
لێیان وەدەست  پێشتر نەبوو. پێشمەرگەکانی دێموکرات 
هاتن و سەنگەرەکانیان پێ چۆل کردن و پاشەکشەیان 
پێشمەرگەکان  دەســت وبــردی  و  ئازایەتی  کــرد.  ــه وان  ب
پیالنەکەی،  هــەمــوو  نەتوانێ  کــە  کــرد  دوژمـــن  لــە  وای 
چۆن  وه ک  پێشمەرگەکان،  هه رهەموو  لەنێوبردنی  واته  

دایڕشتبوو جێبەجێی بکا.
ناوچەکە  بەسەر  باڵی  تەواوی  بە  تاریکایی  به ره به ره  
داکێشابوو. هێزه کانی پیادەی دوژمن لە مەیدانی شەڕەکە 
دوور کەوتبوونەوە. تەنیا ده نگی تەقینەوەی تۆپ و چەکی 
دوورهاوێژی دوژمن بوو لە خڕ و دۆل و الپاڵی ناوچەکە 
دەنگی دەداوه  و ده وروبه ری رووناک دەکرد. بەو وەزعە، 
بۆیان  ئەوەندەی  بوون  ئەوەدا  هەوڵی  لە  پێشمەرگەکان 
بکرێ و لە تاقەتیان دا بێ، شەهیدەکان و بریندارەکە لە 
شه ڕگه  دوور بخه نه وه . بەاڵم رژد و هەڵدێریی ئه و ده ڤه ره  
ڕێگای  لەسەر  تــەواویــان  رێگرییه کی  مین،  مەیدانی  و 
راگوێزانی خێرای شەهیدەکان و بریندارەکە خوڵقاندبوو. 
پێشمەرگەکان  ده چــوو.  دره نگی  بــه ره و  ــه رده وام  ب شەو 
ــه وان  ئ ــوو.  دابـ له که می  خێرا  جــووڵــەی  بــۆ  فرسه تیان 

ده یانتوانی شەهیدەکان و  تەنیا چەند هه نگاوێک  به نۆره  
برێندارەکە بە کۆڵ راگوێزن. به ره به ره  توانای جه سته ییان 
بۆیە  هەر  ده که وته وه .  نیزیک  به ره به یان  دابــوو.  له کزی 
سێبەری  لەبن  شەهیدەکان  جەنازەی  خێرا  ناچاربوون 
تاشەبەردەکان دا حەشار بدەن. به و هیوایه  که  لە یەکەم 
دەرفەت دا بگەڕێنەوە و جەنازەکان بگەیێننە گۆڕستانێکی 

ئەمین و دوور لە دەستی دوژمن. 
لە کات و ساتێکی ئه وتۆ ئه سته م دا، له رووی ناچاری و 
پێچەوانەی ویستی خۆیان، هەر ئەوەیان لە دەست دەهات. 
ئه وان دەبوایە بریندارەکە لەو شوێنە پڕمه ترسی یه  دوور 

بخەنەوە.
بــوو.  کۆتایی  لــه   روو  شــەو  تارێکایی  هێدی  هێدی 
پێشمەرگەکان  کاتەش  ئەو  تا  دابێ.  بوو سپێده   خه ریک 
پێویست  بــه مــه ودای  بریندارەکە  نەیانتوانیبوو  هێشتا 
ئه وان  نەمێنێ.  لەسەر  ئیتر مەترسی  کە  بخەنەوە  دوور 
نه جاتدانی  بۆ  هــەم  ــدەن،  ب دیکە  بڕیارێکی  ناچاربوون 
هێرشێکی  هەر  بەرپەرچدانه وه ی  بۆ  هەم  و  بریندارەکە 
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی. له جێوه  بوونە چەند دەستە. 
هەر ده سته یه ک هەوڵی دا پێش خۆرهەاڵت بگاته  شوێنی 
مەبەست. به اڵم لەبەر هیالکی و ماندوویی پێشمەرگەکان 
و رووناک بوونی هەوا و وەزعی ناله باری بریندارەکە، 
ــوو چەند  ب پێویست  لــەوە زیــاتــر رایــگــوێــزن.  ــەدەکــرا  ن
بمێننەوە.  ئه و  لەگەل  دەرمانی  کادری  و  پێشمەرگەیەک 
هاوڕێی فەرماندە لەگەڵ ئەوەی به  مێشک و جەستە زۆر 
ماندوو بوو، بەاڵم هەوڵی دا وه سه رخۆی نه هێنێ. ئارام، 
لەسەرخۆ، قاتع و خۆراگر رووی لە پێشمەرگەکان کرد. 
- کوڕینە من بڕیارم داوە الی بریندارەکە دەمێنمەوە 
و  پێش  دێته   کــردنــی  ــاز  دەربـ بــۆ  مومکین  هەلی  هەتا 
دەزانم  من  خۆتانە.  دەستی  بە  خۆتان  بڕیاری  ئێوەش 
مانەوەمان لێرە لە حالەتی ئاشکرابوون دا رەنگە بەرامبەر 
بە مەرگ بێت و منیش ئەو مەرگە هەڵدەبژێرم و هاوڕێی 

پێشمەرگەی بریندارم بەتەنیا جێ ناهێڵم. 
فەرهەنگی  لــە  چونکە  دەکــەیــن  تــۆ  وەک  ئیمەش   -
پێشمەرگەی دێموکرات دا نەبووە تەنگ وچەڵەمە چۆکمان 
پیشەی  لەخۆبوورده یی  و  ئازایەتی  بەڵکوو  ــدا،  داب پێ 

کوڕانی دێموکرات بووە و ده بێ. 
ئازاری  دەتالیەوە.  ــازارەوە  ئ دوو  بــەدەم  بریندارەکە 
هەمان  لە  زۆر،  له به رڕۆیشتنێکی  خوێن   قووڵ،  برینێکی 
هــاوڕێ  گیانی  کەوتنی  مەترسی  لــە  نیگه رانی  کــاتــدا 
لە  پتروپتر  ــان  ــەوی ئ ئـــەو،  بــۆخــاتــری  پێشمەرگەکانی 

دەروون دا ئازار دەدا تاکوو برینەکەی. 
رووی لە هاوڕێیانی کرد. بە دەنگیکی نزم، بەاڵم پڕ لە 

ورە و ئیمان و ئازایەتی وەدەنگ هات. 
گیانی  من  رزگارکردنی  لەبەر  دەکــەم  لێ  داواتــان   -
زیانمان  حەرەکەتەدا  لەو  مەترسییەوە.  مەخەنە  خۆتان 
وێکەوتووە، به اڵم با زیانەکان لەوە زیاتر نەبن. ئێوە بڕۆن 
و تەنیا چەکەکەم بۆ جێهێڵن. ئەگەر خوا کردی زیندوو 
مام، ئیواره  بە دوامدا وەرنەوە. ئەگەر شەهیدیش بووم 
کاروانی سوورخەاڵتی  بە  تێکەڵ  کە  بۆمن  سەربەرزییە 
ڕێبوارانی ڕێی ئازادی و ڕزگاری خاک و نیشتمان دەبم، 

تکایە... تکایە...
قسانه ی  لــه و  بــه ر  خۆیان  بڕیاری  پێشمەرگەکانیش 

هاوڕێی برینداریان دابوو.
- سپاس لە ورە و ئیمانەت، بەاڵم خاترجەم به  بەتەنیا 
پێکەوە  یا هەموومان  یا دەربازت دەکەین،  جێت ناهێلین، 

دەمرین.
 دوای ئەو قسە و باسانە پێشمەرگەکان وه خۆکەوتن. 
بۆ  ســەنــگــەریــان  وەک  جێگایەکی  تــاشــەبــەردێــک  لــەبــن 
چوار  بە  و خۆشیان  کرد  دروست  بەرد  بە  بریندارەکە 
بە شیوەێک دروست کرد کە زۆر  دەوریدا سەنگەریان 
لە  خۆر  گزینگی  کرد  کارانەیان  ئەو  هەتا  نــەدا.  لەچاو 
سەرانی دا و دنیا بە تەواوی رووناک بوو. هه وا به ره به ره  

کە  پتر،  چــاوەڕوانــیــش  و  دڵەخورپە  و  ــوو  دەب گەرمتر 
دوژمن دوای تەقە و لێکدانی دوێنی ئێواره  دژکردەوەی 
هه بێ. زۆری نەخایاند هێزێکی زۆر و زەوەندی دوژمن 
نزیک  تا  و  وەربــوون  ناوچە  بە  نیزامی  ئارایشێکی  بە 
پێشمەرگەکان هاتن، بە جۆرێک کە که وتبوونه به ر سێره ی 
بریاریان دابوو  پێشمەرگەکان  پێشمەرگەکان.  چەکی 
ده سته ویه خه .  شــه ڕی  نــه ک  بکەن،  ــار  رزگ بریندارەکە 
بۆیە لە هێرش کردن خۆیان پاراست و بە ئامادەگی یەوە 
گەڕان  دوای  دوژمن  هێزی  مانەوە.  دوژمن  چاوەڕوانی 
پەلەپەل  بە  دۆزیــەوە  شەهیدەکانی  تەرمی  داخــەوە  بە 
چەندین  پاشان  جه نازه کان.  راگواستنی  کەوتنە  خێرا  و 
دەسترێژیان له  ده وروبه ری خۆیان  کرد و بەرەو دواوە 

گەڕانەوە.
دوژمن رۆیشت، دیسان ناوچە لە جووڵە کەوت، برینی 
بریندارەکە قورس بوو، خوێنی زۆری لەبەر رۆیشتبوو. 
شوێنه که  ویشکارۆ و بێ ئاو بوو. ئاوی قومقومەکان هەر 
بــوون چووبوون. هه ڵبه ت  تــەواو  بــەرەو  پێشتر  شــەوی 
ئەگەر ئاویش لە دەوروبەر بوایە، دیسان پێشمەرگەکان 
نەیاندەتوانی خۆیان ئاشکرا بکەن. ئەو ده ڤه ره  هەمووکات 
پایگاکانی دوژمن دابوو. دەبوایە هەتا  لەژێر چاوەدێری 
ئــەوه ی  بــەاڵم  ئــاو و خـــۆاردن هەڵ بکەن،  بەبێ  ئــێــواره  
خوێن  زۆری  ئه و  بوو.  بریندارەکە  وەزعــی  بوو  گرفت 
وزەبەخش  ئاوه کییه کی  بە  پێویستی  ڕۆیشتبوو.  لەبەر 
نەبوو.  درمــانــی دا  کــادری  دەسترەسی  لە  بــەاڵم  هەبوو 
بۆیە کادری دەرمانی هەوڵی دا لە نیوە قومقومەیه ک ئاو، 
فلیقاندنەوەی  بە  کەوتبوو  دەستی  ئه وانیتر  کۆی  لە  کە 
قەترە  لەگەڵ چەند  تیکەڵ کردنی  و  دەنک خورما  چەند 
بەدەمی  جارناجارێک  و  بکا  دروست  وزەبەخشێک  ئاو، 
بریندارەکەی دابکا. پێشمەرگەکان هەتا رۆژ ئاوابوو، بەو 
گیانیان خستە  و  مانەوە  بریندارەکە  لە دەوری  شێوەیە 
مەترسی و برسییەتی و تینوایەتی یان تەحه موول کرد و 
کۆڵیان نەدا و بەسەر سەختی یەکان دا زاڵبوون. هەرچەند 
بەاڵم  بخەنەوە،  دوور  شەهیدەکان  جه نازەی  نەیانتوانی 
بکەن  رزگــار  بریندارەکه   توانیان  لــەخــۆبــوورده یــی  بە 
پێشمەرگەی  بوێری  و  فیداکاری  دیکەی  الپەڕێکی  و 

کوردستان له  مێژوودا تۆماربکه ن.

تێ بینی: شه هیدانی ئه م حه ماسه یه  بریتین له : ئازاد ئاڵی 
و ئه میر نستانی

عومهرباڵهکی

دوو هه واڵی ژینگه ییتنۆکێک لە دەریای فیداکاریی پێشمەرگە

گۆلی  لەنێوچوونی  مەترسی  رۆژ  داوی  لە  رۆژ 
گرینگی یەکی  ئێستاش  تا  و،  دەبێ  زیاتر  زرێبار 
ــۆ بـــەم خـــەســـارە ژیــنــگــەیــیــە نـــــەدراوە و،  ــەوت ئ
ژینگەپارێزان لەم بارەوە هوشداریان بە ناوەندە 

بەرپرسەکان داوە.
راکێشانی  ژینگەوان،  ماڵپەری  هەواڵی  پێی  بە 
پاشەڕۆی گۆندەکانی دەرووبەری زرێبار بۆ نێو 

ئەو گۆلە، درێژەی هەیە.
گۆلی زرێبار گەورەترین گۆلی خۆڕسک و کانیاوی 
ئاوی شیرینە لە جیهان دا، کە سەرچاوەی ئاوەکەی 
لە هەڵقوڵینی کانیگەلێک لە ژێر ئەم گۆلەدا دابین 
دەبێ و جگە لەوەی کە ئاوی هیچ رووبارێک لەم 
گۆلەدا ، پەنگ ناخوات و نامێنێتەوە، بەپێچەوانەوە 
بەاڵم   دەگــرێ؛  ســەرچــاوە  لێیەوە  رووبارێکیش 
هــۆکــارە  ــە،  ک بــوونــە  ویــشــک  لــە  روو  ئێستاکە 
شاری  زێرئاوی  بۆ  دەگەڕیتەوە  سەرەکی یەکان 
مەریوان و گوندەکانی دەورووبــەری کە لە ژێر 

چاودێری ناوندەکانی حکومەت دا بەرێوەدەچێت.
لەو  ــوان  ــەری م هــاوواڵتــیــانــی شـــاری  لــە  یەکێک 
 ١٠ لە  زیاتر  مــاوەی  بۆ  کە  راگەیاند  پێوندییەدا 
ــەری  ــ ــاشــەڕۆی گــۆنــدەکــانــی دەرووب ســاڵــە کــە پ
مەریوانیش،  لــە  بەشێک  تــەنــانــەت  و  ــوان  مــەری
رێژیم  هێزەکانی  پایەگایی  پاشەڕۆی  هەروەها 
کە  گــۆلــەوە،  ئــەم  نێو  دەرژێــتــە  نزیک زرێبار  لە 
دۆخە،  لەم  بەرپرسان  بوونی  ئاگادار  ســەرەڕای 
لەم  کــە  خـــراوە،  پشتگۆێ  بەئەنقەست   بـــەاڵم 
پاشەڕۆی گۆندی  بە شێوەی رەسمی  داوییانەدا 

سێفیش بۆ نێو ئاوی زرێبار کاناڵکەشیی کراوە.
لــە رووی  ــبــار  ئــامــاژەیــە کــە گــۆلــی زرێ جێگای 
رووی  لە   و  گەشتیار  راکێشانی  و  گەشتیاری 
سەرچاوەیەکی  و  ماسی  گۆشتی  کردنی  دابین 
هەروها  ــوان،  ــەری م شــاری  بــۆ  بەهێزە  داهــاتــی 
کەشوهەوای  کردنی  خاوین  و  پــاک  رووی  لە 

ناوچەکە رۆڵێکی کاریگەریی هەیە.
ژینگەپارێزانی و چاالکانی مەدەنیی مەریوان چەند 
مەراسمی  و  رێورەسم  بەرێوەبردنی  بە  ساڵێکە 
زانستی،  سمیناری  پێکهێنانی  و  پــێــوەنــدیــدار 
ژینگەییە  کێشە  ئەو  بۆ  کە  دان  ئــەوە  هەوڵی  لە 
چارەسەرێک بدۆزنەوە، بەاڵم نەبوونی پشتیوانیی 
ــی  ــدەکــان ــاوەن ــی ن ــی  و خــەمــســاردی حــکــوومــەت
سەر  خستۆتە  لەمپەڕی  بــارەوە  لەو  پێوەندیدار 

رێی ژینگەپارێزان.
کە  مەترسی یانەی  ئەو  ســەرەڕای  باسە  شایانی 
رۆژبەدوای رۆژ هەڕەشە لە گۆلی زرێبار دەکەن، 
تەنیشت  لە  نەوتیش  پااڵوگەی  سازکردنی  پالنی 
ئەنجومەنەکانی  نیگەرانیی  هــۆی  بۆتە  زرێــبــار 
بەو  دژ  جار  چەندین  ئێستا  تا  و،  ژینگەپارێزی 

پالنە هەڵویستیان گرتووە.

چەمی سیروان لە پارێزگای کرماشان لە ئەوپەڕی 
ناوچەی  وەرزێــڕانــی  و،  خەڵک  سەرسووڕمانی 
کرماشان، بەهۆی کەمتەرخەمیی بەرپرسانی ئەو 
پارێزگای  لە  عەبباس  دەشتی  بەرەو  پارێزگایە، 
خوزستان گوازرایەوه . بە پێی بابەتێکی باڵوکراو 
ئاوی  گواستنەوەی  موکریان،  هــەواڵــدەریــی  لە 
بــەرەو  کرماشان  پارێزگای  لە  سیروان  چۆمی 
دەشتی  کــە  کاتێک دایە  لــە  دیــکــە،  پارێزگایەکی 
عەبباس لە ئەهواز بۆ خۆی خاوەنی سەرچاوەی 
ئاو و رووباری زورە و، پێویستی بە ئاوی سیروان 
نیە. هەروەها سااڵنیکە خەڵکی پارێزگای کرماشان 
بەتایبەتی ئەو ناوچانەی کشتوکاڵی تێیدا دەکرێ 
پارێزگا  بەرپرسانی  کە  بــوون  ئــەوە  چــاوەڕێــی 
ئاوی  بەفێرۆچوونی  لە  کە  بن  ئەوەدا  هەوڵی  لە 
ئاوی  راگرتنی  گەاڵڵەی  بکەن.  بەرگری  سیروان 
دابەشکردنی  و  کرشامان  پارێزگای  لە  سیروان 
لە ناوچەکانی دیکەی ئەو پارێزگایە بە مەبەستی 
گەشانەوەی وەرزێری و بەرهەمە کشتوکاڵییەکان 
بۆ چەندین ساڵە هەر بە نووسراوە ماوەتەوە و 

نەچووتە بواری جێبەجێ کردنەوه . 
بەشێکی  نەبوونی  هۆی خۆجێیی  بە  داخــەوە  بە 
و  کرماشان  پارێزگای  کاربەدەستانی  لە  زۆر 
ساڵ  چەندین  دوای  ــارەوە  ب لەو  خەمساردییان 
ئاوی  کرماشان،  پارێزگای  خەڵکی  چاوەڕوانیی 
ــروان گـــوازرایـــەوە بـــەرەو دەشتی  چــۆمــی ســی
کــوردی  جووتیارانی  و  ــران  وەرزێـ و،  عەبباس 
سروشتی  سامانی  ســەرچــاوەو  لە  کرماشانیش 

دەڤەر و ژینگەی خۆیان بێ بەری کران.

گوڵی زرێبار مەترسیی 
لەنێوچوونی لەسەره 

چەمی سیروان بەرەو »دەشتی 
عەبباسی« ئەهواز راکێشرا
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به ر له  مااڵوایی

یه كه مین كتێب له باره ی  كۆڵبه رانه وه  چاپ كرا

دوو ژنی ئێزیدی خەاڵتی ساخارۆفی پارلمانی ئورووپایان وەرگرت

رێگەوبان یەکێکە لە هۆکارە سەرەکی یەکانی پێشخستنی کۆمەڵگە و، 
و  رێکوپێک  گوازتنەوەی  رێگەی سیستمێکی  لە  کات  بە  دەستەوەگرتن 
ئامێر و ئامرازی رەخت و پوخت دەبێتە هۆی ئەوەی کە کاروبارەکان 
دوورەدەستترین  لە  واڵت  پێداویستی یەکانی  و  پێش  بچنە  بەخێرایی 
ناوچەکانەوە بۆ نزیکترین دەڤەرەکان زوو بە زوو دابین بکرێن و ئۆرگان و پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی 
بەڕیوەبەری پەکیان نەکەوێ. بەستنەوەی ناوەند و رێکخراوە هەمەچەشنەکان لە رێگەی تۆڕێکی ئەمین 
و کەم مەترسی بۆ دامەزراندنی پێوەندییەکی چڕوپڕ لە پێناو ئاڵوگۆڕی بازرگانی و دابینی پێویستی یەکان 
و گەیاندنی کەلوپەلە بازرگانی یەکان و کەم کردنەوەی مەودای نێوان شار و ناوچە جۆراوجۆرەکان 
پێویستی یەکی هەنووکەیی کۆمەڵگەی مرۆییە. گرێدانی مەڵبەندە بازرگانی و ئیداری و بە گشتی جوگرافیا 
جۆراوجۆرەکان لە رێگەی رێگەوبان، هێڵی شەمەندەفەڕ، رێگەی دەریایی و رێگەی ئاسمانی یەوە مەیسەر 
دەبێ و واڵتان بەگوێرەی هەڵکەوتوویی جوگرافیایی گرنگی بەو چەند شێوازەی پێکەوە گرێدانە دەده ن. 
بەهۆی گرنگی پێکەوەبەستنەوەی شوێنەکان و هەروەها هامووشۆی مرۆیی، واڵتان بایەخێکی تایبەت بە 
ئەمین بوون و ئەمنییەتی بەشە جۆراوجۆرەکانی تۆڕەکانی پێکەوەبەستنەوە و پێوەندیی گشتی دەدەن. 
پرسی ئەمنییەتی هێڵەکانی گواستنەوە، وەک پرسێکی پێوەندیدار بە بواری ئاسایشی نەتەوەییەوە چاو 
لێدەکرێن و هەر بۆیە دەبینین لە واڵتانی دنیا گرنگی یەکی زۆر بە ئەمین بوونی رێگەوبان و هێڵەکانی 
شەمەندەفەڕ و مودێرن بوون و کەم مەترسیدار بوونی ئامێر و ئامرازەکانی گواستنەوە دەدرێ. واڵتان 
سااڵنە و بەگوێرەی پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیا هەوڵی تازەکردنەوەی سیستمی گواستنەوە و کەرەستەکانی 
دەدەن، کەچی لە ئێران بەهۆی کەمتەرخەمی و ناستانداردبوونی کەرەستەکانی گواستنەوە و پێڕانەگەشتن 
بە سیستمی گواستنەوە بەگوێرەی پێویست جادە و رێگەوبانەکانی بە جادەی مەرگ ناویان دەرکردوە 
ناوی  جیهانی یەکان دا  ریزبەندییە  لە  بوارەشدا  لەو  و  لێدەکەوێتەوە  قوربانیان  رۆژانە  رووداوەکــان  و 
ئێران دەکەوێتە پلەکانی سەرەتاوە. هەروەها ئەگەرچی هێڵی شەمەندەفەڕ لە جیهان دا بە هێڵێکی کەم 
مەترسیدارتر دەناسرێ و مودێلی ئیدەئاڵی سەفەر و گواستنەوەیە، بەاڵم ئەمەش لەو واڵتەدا پێچەوانەیە، 
خۆپێکدادانی شەمەندەفەڕ و دەرچوون لە هێڵی ئاسن لە چاو کەم بوونی ئەو خزمەتگوزارییە لە ئێران 
دیسان لە ریزبەندی نائەمین بوون دا ناوی ئەو واڵتە دەخاتە ترۆپکەوە. هێڵی ئاسمانیش کە حاشای لێ 
ناکرێ بەهۆی کۆنی و لەکەڵک کەوتوویی کەلوپەل و ئامرازەکانی گواستنەوەی ئەو بەشە یەکێکە لە 
نائەمنترین هێڵە ئاسمانییەکانی جیهان، کە هەمووی ئەوانەش بەرهەمی نابەرپرس بوونی سیستم و ئاکام 

و بەرهەمی سیاسەتە چەوتەکانی رێژیم و نەسپاردنی کار بە کارزان و باندبازییە. 
بەهۆی هەڵکەوتوویی جوگرافیایی ئێران، ئەو واڵتە بووە بە چوارڕێیانێک بۆ گەیشتنەوەی وشکاڕۆکانی 
ئاوە  بە  نێوەڕاست  و  بچووک  ئاسیای  واڵتانی  بەستنەوەی  هــەروەهــا  و  بەیەک  ئاسیا  و  ئــورووپــا 
ئازادەکانەوە، هەر بۆیە ماددە خاوەکانی سەرچاوە ژێرژەوەییەکانی واڵتانی هەندێک لە واڵتانی ئاسیای 
نێوڕاست و واڵتانی دراوسێی ئێران بە جادەوبانەکانی ئێران دا دەگەنە کەنداو و لەوێوە بەڕێ ناوەندە 
ناستاندارەکانی  بانە  و  جادە  دیکە  هێندەی  چەند  بارهەڵگرەکان  ئامێرە  دەکرێن.  جیهانی  پیشەییەکانی 
جادەکان  نزیک  دانیشتووی  و  جادە  نێو  خەڵکی  مادی  و  گیانی  تێچووی  و  دەکەن  قەرەباڵغتر  ئێران 
دەبەنەسەر. ئاماری خوپێکدادانی جادەیی، بە پاڵ دیاردە جۆراوجۆرە زیانبارەکانی دیکەوە کارەساتێکن 
بۆ گیانی خەڵک و دەگەڵ ناستانداردی رێگەوبان، ناستانداردی ماشێن و کەرەستەکانی گواستنەوە چەند 
هێندەی دیکە ریسکی هەنگاونان لە رێگەوبانەکان دا بەرز دەکەنەوە. رۆژ و کات و ساتێک شک نابەین 
پێکدادنێکی جادەیی تۆمار نەکرێ و کارەساتێکی دیکە بە ژیانی خەڵکەوە زیاد نەبێ، رۆژنامە و میدیا نیە 
رۆژانە سەردێری هەواڵەکانی بێ باس لەو رووداوانە تێپەڕێ، بەجۆریک بووە بە شتێکی ئاسایی الی 
کۆمەڵگە. زۆربەی ئەو کەرەستانەی لە نێوخۆی واڵت بۆ رکابەری بەرهەمە دەرەکی یەکانی داگیرکردنی 
جیهانی یەکان،  ستانداردە  رەچاونەکردنی  و  بوون  بێکەڵک  بەهۆی  ــازارەوە،  ب دەخرێنە  واڵت  بــازاری 
ناوزەد دەکرێن. دیارە هەروەک ئاشکرایە، زۆربەی کارگە و  لە الیەن خەڵکەوە  بە »تنظیم خانوادە« 
شوێنە بەرهەمهێنەرەکانیش دە دەستی باندە پاوانخوازەکان و زیاتریش سپای پاسداران دایە و، دەیان 
کۆمپانیای سەر بە سپاش لە چوارگۆشەی ئێران بە کاری رێگەوبانەوە خەریکین و، لەو کارانەشدا تەنیا 
وەرگرتنی بودجەکەیان لەبەر چاوە و زۆربەی پرۆژەکان بە سەقەتی و بەدوور لە ستاندارەکان ئەنجام 

دەدەن، کە دواجار ئەو کارەساتانەی بۆ خەڵک لێدەکەوێتەوە.
لە ئێران رێژەی بەرچاو و بەرزی پێکدادانی جادەیی، رووداوە کارەساتبارەکانی پێوەندیدار بە هێڵی 
شەمەندەفەڕی خستۆتە ژێر سێبەری خۆیەوە، لە حاڵێک دا زیاتر لە دوازدە ناوەندی پارێزگەی ئێران 
هێشتاش بێبەشن لە هێڵی شەمەندەفەڕ و، پشکی خەڵکی ئێران لە سەفەرکردن و بەکاری هێنانی ئەو 
هێڵە بۆ راپەڕاندنی کاروبارەکانی خۆیان لە چاو والتانی جیهان و تەنانەت ناوچەکەش زۆر کەمترە، 
بەاڵم هەر جارێک تووشی رووداوێک لەو بەشەدا دەبین، ناڕێکوپێکی سیستمی ئەو بەشە و دامودەزگە 
پێوەندیدارەکانی ئەم بوارە بەڕوونی دەردەکەوێ. دوایین رووداوی پێکدادانی شەمەندەفەڕ کە تێیدا نزیک 
بە پەنجا کەس قوربانی بوون، لە هێڵی ئاسنی تەورێز مەشەد رووی دا و، درەنگ گەیشتنی بەرگری 
شارستانی و کەمتەرخەمی بەرپرسانی ئەو بوارە دەنگی خەڵک و تێچووی گیانی ئەو کارەساتەی بەرز 

کردەوە. 
ئێران دێ، کوردستان  بەسەر خەڵکی  کە  دیکەی  نەهامەتی یەکانی  بوارەشدا هەروەک زۆربەی  لەم 
پشکی شێری بەردەکەوێ. سەرەڕای خراپبوونی رێگەوبان و شاخاوی بوونی جوگرافیای کوردستان، 
هەنووکە بۆتە رێگە گواستنەوەی نەوتی باشووری کوردستانیش. نەوتی باشووری کوردستان کە لە 
رێگەی بارهەڵگرەکانەوەی بە خاکی رۆژهەاڵتی کوردستان دا رەوانەی باشووری ئێران دەکرێ، بەاڵم 
کەمتەرخەمی و پێڕانەگەیشتن و تەرخان نەکردنی بوودجە بۆ رێگەوبانەکانی کوردستان، کارەساتەکەی 
بەهۆی قەرەباڵغی ئەو رێگەیانە کە بارهەڵگرەکانی پێدا تێدەپەڕێ چەند هێندە بەرز کردۆتەوە و، زیانە 
گیانی و ماددییەکانی ئەو خەڵکەی بەسەر ئەو رێگەیانەوەن گەیشتۆتە ئەوپەڕی خۆی و زۆر لەمێژ نییە 
شایەدی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕینی هێمنانە و ئارامی خەڵکی شارەکانی مەریوان و پیرانشار 

بووین بۆ پێڕاگەیشتن بە رێگەوبانی ناوچەکە.
دوایین ئاماری پێکدادانە جادەییەکانی پارێزگەی ورمێ نیشان دەدا لە هەشتی مانگی ساڵی رابردوودا 
پارێزگەکە  باشووری  ناوچەکانی  لە  پێکدادانەکان  زیاتری  کە  قوربانی،  بوونەتە  کەس  سەد  هەشەت 
روویان داوە. ئامارێک کە ئەگەر دەگەڵ شەڕە نێوخۆییەکانی واڵتانی ناوچەکەی هەڵسەنگێنین، رووی 
ئەو شەڕانەش سپی دەکاتەوە. بەڵێ رۆژهەاڵتی کوردستان تەنیا بۆ کارەسات و قوربانی لە چوارچیوەی 

سیستمی کۆماری ئیسالمی دا پلە یەکەمەکان بەدەست دێنێ. 

یه كه مین رۆمانی  كوردی له باره ی  
كۆڵبه ران و كاسبكارانی  سه رسنوور 
و  چاپ  هەورامی   زاراوه ی   به  

باڵوكرایه وه .

ناوه ندی   ڕاپۆرتی   به پێی  
مافی مرۆڤ  دێموكراسی و 
كتێبی  كوردستان،  له  
بێ«  »نیمه شه و  رۆمانی  
كورد  نووسه ری   له الیه ن 
و  چاپ  ئه حمه دی   حافز 

باڵوكراوەتەوە.
كه   كتێبه   یه كه م  ئه وه  
به   كۆڵبه ران  له باره ی  
ئێران دا  له   ره سمی   شێوه ی  
کارناسان  باڵوده كرێته وه . 
نییه،  شوغل  و  کار  كۆڵبه ری   دەڵێن 
و  كار  هه لی  نه بوونی   به هۆی   بەاڵم  
بێكاری  خه ڵكی  ناوچه  سنوورییه كان 

ده كه نه   روو  ژیانیان  بژیوی   بۆ 
به هۆی   سااڵنه   کەچی  كاره ،  ئه م 
ته قه ی   و  به رزایی  له   به ربوونه وه ی  
چه كداره كانی   هێزه   راسته وخۆی  
و  دەکوژرێن  لەوان  کەس  دەیان 
له  ماوه ی  ٣  ته نیا  نقوستان دەبن و 
كورد  كۆڵبه ری    ٣ رابردوودا  رۆژی  
له الیه ن هێزه كانی  رێژیم كوژراون و 

برینداربوون.
کۆڵبەرە  سێ  ئەو  باسه   شایانی  
له  شاره كانی  بانه ، ماكۆ و سه السی 
راسته وخۆی   ته قه ی   به   باوه جانی  
و  كوژران  رێژیم  هێزه كانی  

برینداربوون.

داعش  دەستی  لە  کە  ئێزیدی  ژنی  دوو 
پارلمانی  ساخارۆفی  خەاڵتی  بووە،  رزگاریان 

ئورووپایان وەرگرت.
نادیە موراد و لەمیا بەشار، خەاڵتی ساخارۆفی 
یەکیه تیی ئورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤیان وەرگرت. 
بەردەوام  هه وڵه کانمان  له   دەڵێن،  ژنه   دوو  ئه و 
دەبین و ناهێڵین دەنگی هەموو ئەوانەی هەمان 

مەینەتیان به سه ر هاتووه ، کپ بێ.
بۆ  ساخارۆڤ  خەاڵتی  که   باسه   شایانی 
ئازادیی بیرکردنەوە بە ناوی ئەندرێ ساخارۆڤ 
زانای ئەتۆمی رووسی ناونراوە کە ژیانی خۆی 
بۆ بەرگریکردن لە مافەکانی مرۆڤ و بیری ئازاد 
تەرخان کردبوو. ئەم خەاڵتە لە ساڵێ ١٩٨٨ لە 

الیەن پارلمانی ئوورووپاوه  دامەزرا.

تههایرهحیمی

سیستمی نائەمنی گواستنەوە و 
رێگەوبانی ئێران

شه وی یه لدا

 که  زستانه ، رووه و رێبه ندانه  

له  لووتکه ی چیا،

 له  گۆڕه پانی چوارچرا،

 له  هه ر شوێنێکی ئه و کوردستانه ، 

کوردی واڵتم مژوڵی هه ڵکردنی ئااڵیه . 

روحی گه شاوه ی رۆژهه اڵتم،

 له  شه وی ته مه ندرێژی چله دا، 

چاویان له  رووناکی ئه ستێره کان و بڵێسه ی چرایه .

ئه وان سه رخۆشی عه شقێکن، 

شه وی  جوانی  و  قاسملوو  له دایکبوونی  ئه ویش 

یه لدایه .

عه لی فه تحی

حه وت کورته  فیلمی کوردی له  ئه کادیمیی فیلمی نیویۆرک نمایش ده کرێن

کورته   حه وت  نیویۆرک،  فیلمی  به ناوبانگی  ئه کادیمیی 
فیلمی کوردی نمایش ده کا، که  هه ر یه که یان براوه ی خه اڵتی 
له الیه ن ده رهێنه ر  پرۆژه یه   ئه و  نێوخۆیین و  یان  نێوده وڵه تی 

خالید حه مه الو به ڕێوه  ده چێ.
ئه و پرۆژه یه  ١٠٠ خوله ک ده خایه نێ و تیایدا 7 کورته  فیلم 

نمایش ده کرێن.
ئەو کورته  فیلمانە که  نمایش ده کرێن بریتین لە: چیای سپی، 
بااڵخانه ی مێرووله ، خاتوو به دبه ختی، 7٤ شنگال، راوچییه کی 

خراپ، ده موچاوه  له  بیرکراوه کان و مرۆڤ .
ته ها  له وانه   جیاجیان  ده رهێنه ری  له  ده رهێنانی  فیلمه کان 
که ریمی، تۆفیق ئه مانی، خالید حه مه الو، چه مه ن گوڵی، ساهیم 

عه مه ر خه لیفه ، ئه شکان ئه حمه دی و ماشه ڵال موحه ممه دی.


