
كە  رابەرەیە  ئەو  سوڵتانی  مستەفا  فوئادی  کاک 
وزە و  ورە و  هێشتا  بوونی42ساڵ،  تێپەڕ  پاش 
رێبازەكەی بە روونی دیارە بە سەر رەوتی كۆمەڵە و 
لە  كوردستاندا.  پێشكەوتنخوازی  بزوتنەوەی 
نەسرەوتوەی  تێكۆشەرە  ئەو  مەرگی  ساڵوەگەڕی 
زۆرلێكراوان و بەشمەینەتاندا، هەر كەسە و بە جۆرێك 
لێدەكات. هەموان، تەنانەت  لێدەگرێ  و باسی  رێزی 
نەیارانیشی، ناتوانن بە حورمەتەوە لێینەدوێن. كاك 
فوئاد دوای ئازادیی لە زیندان، یازدە مانگ تەمەنی 
ناسراو و  سیمای  بە  بوو  كورتەدا  ماوە  لەو  كرد و 

خۆشەویستی كوردستان و گشت ئێران.
لەو دەورەیەدا كوردستان جۆش و خرۆشی جەماوەریی 
بێ  وێنەی بە خۆوە بینی، ئاڵوگۆڕی سیاسی گەورە 
دەكردە  كاری  رۆژانە  كە  جۆرێك  بە  روویدا  تێیدا 
سەر زەین و بیری گشت تاكێك و وشیاری سیاسی بە 
لێشاو باڵو دەكردەوە. ئەو مانگانەی دوای راپەڕین، 
شۆڕشی گەالنی ئێران بەرەو لەبارچوون دەڕۆیشت و 
تا  ئیستیبداد  كۆنەپەرەستیی و  رەشی  دەسەاڵتی 
كۆرپەی  هاوكات  دەسەپاند.  خۆی  زۆرتر  دەهات 
گرتبوو،  پێی  هەر  نەك  كوردستاندا  لە  ئازادی 
بەڵكوو بااڵی دەكێشا و لە گەشە بوو و، هیوایەكی 
نوێی لە هەموو الیەك جێگیر دەكرد. كوردستان لە 
ئاڵترناتیوی  ئازادی و  دڵدارانی  مەكۆی  ببوە  الیەك 
پێگرتوو،  تازە  ئیسالمی  كۆماری  دێمۆكراتیكی 
كۆنەپەرەستیی  چاوی  چقڵی  دیكەوە  الیەكی  لە 
بۆ  خۆیان  دەكرا و  سەیری  یاغی  واڵتی  وەك  بوو و 

سەركوت و وێران كردنی ئامادە دەكرد.
تامەزرۆی  خۆبەخش و  ساكار و  سادەو  فوئادی 
ئازادیش ئا لەم دەورانەدا قاڵ و خاراو بوو  و وەك 
ناسی و  رەوتەی  دوو  ئەو  كۆمەڵە،  هاندەری  رابەر و 
ئەو  كرد.  گەشەی  خرۆشەدا  جۆش و  لەو  خۆیشی 
بزوتنەوەی  هەڵسوكەوتی  لەگەڵ  كە  ماوەیەدا  لەو 
تێكەڵی  پڕاوپڕ  ژیا و  كوردستان  خەڵكی  میلیۆنی 
بوو، وێكخەر و كۆكەرەوە بوو  و بۆ یەكجاریش دەوری 
بە  بەری  پێچەوانە  بە  كردندا،  دووفاقە  لە  نەبوو 
ناو  یەكگرتوویی  نوێنەری  ئەو  دەگرت.  دووفاقەیی 
بوو  فێر  زوو  بوو و  كوردستان  بزوتنەوەی  كۆمەڵە و 
كە مامۆستایانە و بە لێوەشاوەیی ئەو دەورە بگێڕێ . 
هەم لە شورای شاری مەریوان هەوێنی یەكیەتی بوو، 
هەم لە پێكهێنانی یەكیەتی جوتیاران و پێكەوەنانی 
تێدا  مەیلێكی  هەموو  كە  شارەكان  كۆمەڵەكانی 
نوینەرایەتی  هەیئەتی  پێكهێنانی  لە  هەم  بوون، 
دەوری  دەوڵەت،  لەگەڵ  وتووێژ  بۆ  كورد  خەڵكی 

گرینگی هەبوو.
بە  ئەو  كە  دەیسەلمێنین  دەڵێین و  هەموومان 
راشكاویی سۆسیالیست و الیەنگری چینی چەوساوە 
بوو  و خۆی و رێكخراوەكەی بە پارێزەری بەرژەوەندیی 
ئایا  دەزانی.  كوردستاندا  بزوتنەوەی  لە  ئەوان 
هەموومان نەماندیت كە ئەو پڕاوپڕ پێداگری لەسەر 
مافی نەتەوەیی خەڵكی كوردستان دەكرد؟ هەموومان 
دەدا  حەولی  دڵسۆزانە  چەند  كە  نادەین  شایەتی 
هەموو  حەوانەوەی  پێكەوە  كاركردن و  پێكەوە  بۆ 
رەوت و مەیلە سیاسیەكان؟ مەگەر قبوڵی ناكەین كە 
یەكەیەكی  دەزگا و  تا  تێدەكۆشا  بەرپرسانە  چەندە 
كورد  گەلی  نوێنەرایەتی  بۆ  سیاسی  یەكگرتوویی 
جیاوازییە  ساتێكیش  بۆ  ئەوە  بی  بە  بێت،  پێك 
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مانگی خەرمانان بۆ بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی 
کوردستان و کۆمەڵە مانگێکی تاڵە و بەرچاوترین 
خەسار بۆ کۆمەڵە لەو مانگەدا گیان بەختکردنی 
دوو ڕابەری بزووتنەوەی جەماوەریی کوردستان و 
دوو خەباتکاری ناسراوی کۆمەڵە و بزووتنەوەی 
فوادی  هاوڕێیان  کوردستان،  سوسیالیستیی 
کەمانگەرە. سدێقی  و  سوڵتانی  موستەفا 
فوادی  هاوڕێ  هەتاوی  ی   ١٣٥٨ ساڵی 
نابەرابەردا  شەڕێکی  لە  سوڵتانی  موستەفا 
گیانی بەختکرد و دە ساڵ دواتر ساڵی ١٣٦٨ی 
دەستی  بە  کەمانگەر  سدێقی  هاوڕێ  هەتاوی 
کرا.  تیرۆر  ئێران  حکوومەتی  بەکرێگیراوێکی 
ئەو دوو کارەساتە زەبری کاریگەریان لە کۆمەڵە 
کوردستان  شۆرشگێڕانەوەی  بزووتنەوەی  و 
بە  هەردووکیان  سدێق  کاک  و  فواد  کاک  دا. 
جەماوەری بوون و توانای تایبەتیان بۆ ڕێکخستن 
ناسراو  جەماوەری  بزووتنەوەی  سازماندانی  و 
بوون. کاک فواد ڕابەری کۆچی مێژوویی مەریوان 
و دامەزرێنەی یەکیەتیی جووتیاران و کاک سدێق 
ڕابەر و ڕێکخەری خۆڕاگریی جەماوەریی شاری سنە 
بەرانبەر بە داگیرکەران و زمانی سووری شۆڕشی 
کوردستان دژ بە داگیرکەران و تاریکپەرەستان بوو. 
پەیوەندیی بتەوی ئەو دوو هاوڕێیە لەگەڵ جەماوەر 
و هاوڕێیانیان لە خاڵە هەرە پرشنگدارەکانی ژیان 

هێزی  بەوەی  بڕوا  بوو.  سیاسییان  چاالکیی  و 
ڕاستەقینە هی جەماوەرە و حیزب و ڕێکخراو و 
ڕابەرەکانی سەرسوارانی بزووتنەوەی جەماوەرین 
و پێویستە خەڵک وەکوو خاوەنی بزووتنەوەکە 
ببینن و بیانناسن و بەرژەوەندییەکان بزووتنەوە 
و خواست و ویستەکانی دەبێ لەبەرچاو بگیرێن 
بزووتنەوەکە  سەرخستنی  و  پێشخستن  بۆ  و 
جەماوەری  بەرینی  بەشداریی  یەکەم  مەرجی 
وشیار و شارەزا بە ماف و بەرژەوەندییەکانیانە. 
کاک فواد لە سەردەمی کۆچی مێژوویی خەڵکی 
مەریواندا ــ کە بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین بەرانبەر 
بە سپای داگیرکەر و کردەوەکانی دەسەاڵتدارانی 
ئاڵوگۆڕەکان  ڕۆژانە  ــ  سازماندرابوو  تازە 
خەڵکی  ئاگاداریی  بە  باسەکانی  و  قسە  و 
ئەوانیشی  بیروڕای  و  دەگەیاند  کۆچکردوو 
دەبیست و هەوڵی دەدا تێگەیشتنێکی باشتر و 
دەقێقتر لە دۆخەکە بە خەڵکی مانگرتوو بدا و 
و  سیاسەت  خەڵکیش  بۆ  گوێگرتن  ئاکامی  لە 
بەرنامەکانی داهاتوو باشتر و تۆکمەتر دابڕێژێ. 
وەکوو  پارە  بێ  بە  کاتەی  ئەو  چ  سدێق  کاک 
بە  بەرانبەر  الدێکان  خەڵکی  پارێزەری 
دەستەبەرکردنی  بۆ  دەرەبەگەکان  و  ئاغا 
لە  کاتەی  ئەو  چ  و  دەکۆشا  ئەوان  مافی 
وەکوو  سنەدا  شاری  جەماوەریی  بزووتنەوەی 

نواند،  خۆی  متمانە  جێی  و  لێهاتوو  ڕابەرێکی 
بڕوای خۆی بە هێزی جەماوەر دەرخست و هەر 
بە پشتیوانیی ئەو جەماوەرەش زمانی ئاگرینی 
تازە  دەسەاڵتدارانی  بە  بەرانبەر  و  بوو  شۆڕش 
مافەکانی  لە  داکۆکیی  بوێرانە  داگیرکەران  و 
نوێنەرانی  بەرانبەر  لە  و  دەکرد  جەماوەر 
حکوومەتی ئیسالمیدا سەرکەش و نەبەزیو بوو. 
ڕیزەکانی  لە  هاوڕێیانەی  ئەو  خەباتی  و  ژیان 
بەداخەوە  و  کردووە  چاالکییان  کۆمەڵەدا 
ڕێگەیەدا  لەو  گیانیان  زۆریان  ژمارەیەکی 
و  دەرس  و  ئەزموون  لە  پڕن  بەختکردووە 
و  ڕزگاریخواز  بزووتنەوەی  داهاتووی  ڕێنوێنی 
عەداڵەتخواز و یەکسانیخوازی کوردستانن. ژیان 
سوڵتانی  موستەفا  فوادی  هاوڕێیان  خەباتی  و 
کە  تایبەتن  نموونەی  دوو  کەمانگەر  سدێقی  و 
داهاتووی  ڕێگەی  ڕێنوێنی  سووری  ئەستێرەی 
بە  بڕوا  کوردستانن.  بزووتنەوەی  و  کۆمەڵە 
ڕێکخستن  بۆ  هەوڵ  و  وشیار  جەماوەری  هێزی 
و  سیاسەت  داڕەشتنی  و  سازماندانیان  و 
بەرژەوەندییەکانی  پێی  بە  چاالکی  پالنی 
ئەوان،  بۆ  دەسەاڵت  گەڕاندنەوەی  و  خەڵک 
دوو  ئەو  ژیانی  دەرسەکانی  گەورەترین  لە 
کوردستانن.  خەڵکی  خۆشەویستەی  ڕابەرە 
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هاوڕێ سدێق لەبیر ناکەین, ڕێگەی فواد قەد بەرنادەین

عومەر ئێلخانیزادە

کاک فواد،فوئادی سۆسیالیست، 

فوئادی خوازیاری فرە رەهەندی

هەواڵێکی داچڵەکێنەر یان 

ڕووداوێکی چاوەروان کراو؟

کاک فواد، سۆسیالیستێکی 
مرۆڤدۆست و سەرکردەیەک بۆ 

هەموو وەرزەکان

دۆخی ژنان لە 
ئەفغانستانی تاڵیباندا

کۆمەڵکوژی قاڕنێ ، 
زامێکی سارێژ نەبوو بە سەر 

جەستەی مێژوو!

٦٨١٠١٥ عەزیز ئاجیکەندژیال ئەحمەدیئاژوان سنەشارام وەحدانی

سێیەمین ساڵیادی گیانبەختکردوانی ڕێگەی ئازادی
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حیزبە  سنوری  بشارێتەوە و  روانگەییەكان 
سیاسیەكان بشێوێندرێ ؟ مەگەر وانەبوو كە كاك 
بوو  دۆست  ناسۆسیالیستەكانیش  لەگەڵ  فوئاد 
بڕەوێنێتەوە و  نیوانمان  دڕدۆنگی  دەدا  حەولی   و 
بكات؟ هەموو  متمانە دروست  هاوبەش  كاری  بۆ 
كۆمەڵە  كاتی  ئەو  رێبازی  رەوشتانە  ئاكار و  ئەو 
دەدا و  حەولمان  چەسپانی  بۆ  هەموومان  بوون و 
هاوڕێ  فوئادیش كۆمەڵەی رابەری دەكرد تا ئەم 
بڕوایانە بباتە ناو پراتیك. ئایا هەموو ئەوانە بەو 
گشتیی  بەرژەوەندیی  ئەوكات  كە  نەبوون  مانا 
كوردستان،  رزگاریخوازی  نەتەوەیی و  بزوتنەوەی 
مەبەست و مەنزوری ئێمەی كۆمەڵە و كاك فوئادی 
دژایەتی  مەنزورە  مەبەست و  ئەو  ئایا  بوو؟  رابەر 
یەكسانیخوازیی و  ئامانجی  ئاوات و  لەگەڵ  بوو 
رزگاریی ئینسان لە كویلەتی و چەوسانەوە؟ مەگەر 
ئەو رێبازە نەبوو كۆمەڵەی گەیاندە لوتكەو، الدان 
لەو خەتە نەبوو كۆمەڵەی تووشی نوشست كرد؟ 
كە  نەبوو  دەورانی  ئەو  كردەوەی  كۆمەڵە و  ئایا 
چەپی  بۆ  توودە  حیزبی  كە  بەدناوییەك  دوای 
بردەوە  چەپی  یەكەمجار  بۆ  بەدیهێنابوو،  ئێرانی 
نێو جەماوەر و متمانەی بۆ دروست كردەوە؟ ئایا 
بڕوای  بیر و  كۆمەڵە  كاتی  ئەو  كردەوانەی  ئەو 
نەیكردە  پێنەدا و  برەو  یەكسانیخوازیی  چەپ و 

خۆشەویست الی خەڵكێكی بەرین؟
كردەوەی  خەت و  بپرسین  ئەوەیە  كاتی  ئێستا 
ئەوەی  یان  بوو  زۆرتر  برەوی  كۆمەڵە  ئەوكاتی 
دواتر حیزبی كۆمۆنیستمان لە سەر دروست كرد؟ 
دوو  لەو  كە  دەنێن  پێدا  ددانی  هەمووان  دڵنیام 
دەورەیەدا لە زۆر بواردا دوو خەت و رێبازی جیاواز 
هەبوون. من خەتی ئەو كاتی كۆمەڵە بە رێبازی 
فوئاد دەزانم. دەنا كەسێكی دیكە بە من بڵێ  چی 
بوو رێبازی فوئاد جیا لە كردەوەی جەماوەریی و 

كۆمەاڵیەتی؟
هەموو راستیەكانی ئاماژەیان بۆ كرا دەریدەخەن 
كە كردەوەی كاك فوئاد و خەتی ئەوكاتی كۆمەڵە، 
سۆسیالیسمی  لەگەڵ  نەبوو.  رەهەندیی  یەك 
تەریكخواز بە تەواوی نامۆ بوو. رێزدانان و گرینگیدان 
بە بەرژەوەندیی گشتیی و فرە رەهەندی، ئامانجی 
بۆچوونە  ئەو  بوون. جەوهەری  نەبووی  ون  قەت 
تەریكخواز،  پێچەوانەی خەتی  بە  كە  بوو  لەوەدا 
بە ئەركی یەكسانیخوازەكانی دەزانی كە رێگا بۆ 
حەوانەوە و  پێكەوە  ببیننەوە و  كۆمەڵگا  هەموو 
كۆاڵن  شەقام و  بۆ  سیاسەت  بردنی  دێمۆكراسی و 
بكرێتە بنەمای كاریان، نەك هێژمۆنیخوازیی ببێتە 
ئامانج. جەختی لەسەر ئەوە دەكردەوە تا دیالۆگی 
سیاسی و قەناعەت پێهێنان بە چەكی هەرە مەزن 
دابندرێ  و بایەخی پێبدرێ . بە داخەوەم بڵێم كە 
هێشتا لە ناو ئەوانەیدا كە بە رەوتی كۆمەڵە خۆیان 
دەناسێنن، هەن الیەنی وا كە تەنانەت دورەپەرێزی 
دەكەن لە دیالۆگ و كاری هاوبەش پێكەوە، چ بگا 
هەنگاو  ناكۆمەڵەدا  الیەنی  لەگەڵ  بوێرن  بەوەی 
هەڵبێنن. بۆیە پێموایە دەبێ  لە ساڵیادی مەرگی 
ئێران و  ئێستای  هەلومەرجەی  ئەو  فوئادداو  كاك 
راشكاویی و  بە  گۆڕانە  لە  روو  كە  كوردستاندا 
بكەین  پێداگری  بكەینەوە و  بەرز  دەنگ  بویرانە 
رەوتی  نیوان  دیالۆگی  یەكسانیخوازیی و  لەسەر 
هەموو  لەگەڵ  هاوكاری  بۆ  هەنگاونان  كۆمەڵە و 
الیەنەكانی دیكەی كوردستان. ئەمە سیاسەتی فرە 
رەهەندییە و رێگای دووبارە خۆگرتنەوەی كۆمەڵە و 
گەشەی بزاوتی رزگاریخوازی كوردستانە. كۆمەڵە 
فرەرەهەندیی و  حیزبی  كە  گرتووە  بەوە  فرچكی 
بوژاندنەوەی  بۆ  هەموومان  با  بێ ،  بزاوتی  چەند 

زۆرتری ئەو رێبازە تێبكۆشین.

    

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
ئازایخوازان و تێکۆشەرانی      

خەباتکار!
ڕۆژی  ئاگادارن  هەروەک      
 42 ئەمساڵ  خەرمانانی  ٩ی 
گیانبەختکردنی  سەر  بە  ساڵ 
سوڵتانی،  مستەفا  فواد  کاک 
یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵە 
شوێندانەری  کەسایەتیی  و 
شۆڕشگێڕانەی  بزووتنەوەی 
کوردستاندا  هاوچەرخی 
تێدەپەڕێت کە لە گوندی بەستام 
لە نێوان سەقز و مەریوان پاش 
شەڕ و بەرەنگارییەکی نابەرانبەر 
هێزە  بەرانبەر  لە  قارەمانانە  و 
سوپای  گەلییەکانی  دژی 
گیانی  کوردستان،  لە  داگیرکەر 
بارەگای  بە  پێشکەش  ئازیزی 
مرۆییەکانی  ئامانجە  و  ئازادی 
لە  و  کرد  کورد  گەلی  شۆڕشی 
مەریوان  تاڵەسواری  گوندی 
ئەمەگناسی  خەڵکی  الیەن  لە 
پیرۆزی  خاکی  بە  کوردستانەوە 

نیشتمان سپێردرا.
١٣2٧ی  ساڵی  فواد  کاک      
ئاڵمانەی  گوندی  لە  هەتاوی 
بەشی  بوو.  دایک  لە  مەریوان 
و  سەرەتایی  خوێندنی  زۆری 
خۆی  دواناوەندیی  و  ناوەندی 
ساڵی  تێپەڕاند.  سنە  شاری  لە 
سەنعەتیی  زانکۆی  لە   ١٣4٦
ئەندازیاریی  بواری  لە  شەریف 
بە  دەستی  ئێلێکترۆنیک 
خوێندن کرد و هەر لەو زانکۆیە 
بڕوانامەی موهەندسیی وەرگرت. 
چاالکییە  بەهۆی   ١٣٥٣ ساڵی 
سیاسییەکانی دژ بە ڕێژیمی شا، 
لە الیەن ساواکەوە دەستبەسەر 
ماوەی 4 ساڵ کەوتە  بۆ  و  کرا 

زیندان.
ماوەی  لە  فواد،  کاک      
خۆی  خەباتی  و  ژیان  کورتی 
شۆڕشی  سەرکەوتنی  پاش 

ئێرانیشدا  گەالنی  بەتااڵنبراوی 
وزەیەکی  و  قووڵ  باوەڕێکی  بە 
دەستی  بەرزەوە  شۆڕشگێڕانەی 
کرد بە هەڵسووران و چاالکی بۆ 
ڕێکخستنی کۆمەاڵنی خەڵک و بە 
دامەزراندنی یەکێتیی جووتیاران 
چاالکیی  و  هەوڵ  کۆمەڵێک  و 
وەک  شۆڕشگێڕانەی  و  مەدەنی 
رێکخستنی  و  ڕێبەریکردن 
خەڵکی  مێژوویی  کۆچی 
لە  گرینگی  ڕۆڵێکی  مەریوان، 
گەلی  خەباتی  بەرەوپێشبردنی 
کورد لە یەکێک لە هەستیارترین 
هاوچەرخدا  مێژووی  قۆناغەکانی 

گێڕا. 
ماوە  لەو  فواد  کاک      
لێهاتووییەکی  و  توانا  کورتەدا 
ڕێکخستن  لە  وێنەی  کەم 
بزووتنەوە  ڕێبەریکردنی  و 
خۆی  لە  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
نیشان دا و توانی خۆی وەکوو 
یەکێک لە ڕێبەران و کەسایەتییە 
سیاسی  بزووتنەوەی  دیارەکانی 
مەدەنیی  و  شۆڕشگێڕانە  و 
سەردەمەدا  لەو  کوردستان 
نەسڵەکانی  بۆ  کە  بناسێنێت 
دوای خۆیشیان ئیلهامدەر بوون. 
هەربۆیە لە سەرەتاوە بۆ دەزگای 
وەکوو  ڕێژیم  کوشتاری  و  تیرۆر 
و  کرابوو  دەستنیشان  ئامانج 
ڕێبەران  لە  زۆرێک  هاوشێوەی 
ڕزگاری،  رێگای  تێکۆشەرانی  و 
قەڵغانی  کرایە  پاکی  گیانی 
خەڵکی  و  خاک  لە  بەرگری 

کوردستان.
کۆماری  ڕاستیدا  لە      
ئێران  ئیسالمیی  کۆنەپەرەستی 
سەرکوتی  و  زەربەلیدان  بۆ 
بزووتنەوەی ڕەوای کورد هیچکات 
و لە هیچ  قۆناغێکدا لە هەوڵەکانی 
لەناوبردنی  و  الوازکردن  بۆ 
پاشگەز  خۆی  ئۆپۆزیسیۆنی 
تیرۆر،  ڕێگەی  لە  و  نەبۆتەوە 

ئەشکەنجە،  و  زیندان  سێدارە، 
تۆپباران و مووشەکباران، دانانی 
سووکایەتی  بۆ  هەوڵدان  بۆمب، 
و شکاندنی کەسایەتی، بوختان 
و چەواشەکردن و شەڕی نەرم و 
و  سیخوڕ  بەکارهێنانی  میدیایی 
میلیشیا و هێزی نیابەتی هەوڵی 
سیاسەتی  سەرخستنی  بۆ 

دژەمرۆیی خۆی داوە.
ڕێبەران  گیانبەختکردنی      
بزووتنەوەی  سەرکردەکانی  و 
ماوەی  لە  کوردستان  ڕەوای 
ڕابردوودا  دەیەی   4 لە  زیاتر 
کە  خەسارێکە  ئەگەرچی 
نیە،  ئاسان  قەرەبووکردنەوەی 
بەردەوامبوونی  هاوکاتیش  بەاڵم 
ئەو سیاسەتە نیشان دەدات کە 
گوشارەکانی  و  هەوڵ  سەرەڕای 
کورد،  پاکتاوکردنی  بۆ  ڕێژیم 
ڕەواکانی  مافە  پێشێلکردنی 
تواندنەوەی  و  سەرکوت  و 
بەرەنگاری  بزووتنەوەکەی، 
تێکۆشانی  و  بەربەرەکانێ  و 
گەلی کورد و ڕێبەرانی، زیندوو، 
دینامیک و بەردەوام بووە و بە 
درووستیی  و  ڕاستی  بە  باوەڕ 
نەپساوەی  ڕێگای  ئامانجەکانی، 

خۆی دەپێوێت.
    گیانبەختکردنی کاک فوادیش 
خەڵکی  بۆ  کە  ڕادەیە  بەو  هەر 
ئێران  ئازادیخوازانی  و  کوردستان 
رێژیم  بۆ  بوو،  جەرگبڕ  زامێکی 
تامەزرۆی  زۆر  کە  بوو  هەواڵێک 
دابوو،  بۆ  هەوڵی  و  بوو  بیستنی 
فواد  کاک  شەهیدبوونی  نە  بەاڵم 
دیکەی  تێکۆشەری  هەزاران  و 
و  تاوان  هەموو  نە  و  ڕێبازە  ئەو 
لە  ڕێژیم  دیکەی  کاولکارییەکانی 
ئیرادەی  نەیتوانی  کوردستاندا 
خەڵک  ئازادیخوازیی  و  بەرخۆدان 
کە  دەبینین  ئەمڕۆ  و  بکات  الواز 
بەتایبەتی  و  کوردستان  خەڵکی 
الوانی کورد بە ئیلهام وەرگرتن لە 
خەباتی لێبڕاوانەی شەهیدانی ڕێگای 
ڕزگاریی کوردستان، بەردەوام هەوڵ 

تەیارکردنی  و  خۆڕێکخستنەوە  بۆ 
خۆیان بە چەکی زانست و تیۆری و 
ستراتژیی گونجاوی خەبات دەدەن 
و لە مەیدانی کردەوەشدا پێشەنگی 
سیاسی  بزووتنەوە  ئەو  هەموو 
تەنگیان  کە  کۆمەاڵیەتییانەن  و 
سەردەم  ڕێژیمی  دڕندەترین  بە 
خەباتیان  ئااڵی  و  هەڵچنیوە 

شەکاوە ڕاگرتووە.
    ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
42هەمین  لە  ئێران  کوردستانی 
گیانبەختکردنی  ساڵوەگەڕی 
کاک  نەمر،  هەرگیز  تێکۆشەری 
وێڕای  سوڵتانیدا  مستەفا  فواد 
مەحکوومکردنی سەرجەم تاوانەکانی 
ئازادیکوژی  و  تیرۆریستی  رێژیمی 
ئێران، شێلگێرە لەسەر ئەو بڕیارە 
لە  ئەگەرچی  کە  شۆڕشگێڕانەیە 
ماوەی هەموو ئەو سااڵنەدا و هەتا 
لەسەر  ئیسالمی  کۆماری  ئێستاش 
و ڕەشەکوژی  کاولکاری  سیاسەتی 
بەاڵم  بووە،  بەردەوام  تیرۆر  و 
کوردستان  ڕەوای  شۆڕشی  ڕەوتی 
کاک  ئامانجەکانی  بە  گەیشتن  تا 
فواد و هەموو شەهیدانی ئەو ڕێگا 
یادیان  و  دەبێت  بەردەوام  پیرۆزە 
و وانەکانی خەبات و بەرخۆدانیان 
ڕێگای  چرای  و  هەوێن  دەکاتە 
تێکۆشانی خۆی و هەموو ئەو ڕۆڵە 
پێناوەدا  لەو  کە  خەباتکارانەی 

خەبات دەکەن.
    نەمری و هەرمان بۆ کاک فواد 

مستەفا سوڵتانی
شەهیدانی  بۆ  ساڵو      
کوردستان ڕزگاریی  ڕێگای 
    سەرکەوێ خەباتی مافخوازانەی 
بە  دژ  کوردستان  خەڵکی 
ئێران ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی 
هاوکاریی  ناوەندی 
ئێران کوردستانی  حیزبەکانی 
هەتاوی ١4٠٠ی  خەرمانانی  ٨ی 
زایینی 2٠2١ی  ئاگۆستی  ٣٠ی 

ئێران حیزبەکانی کوردستانی  هاوکاریی  ناوەندی  ڕاگەیەندراوی 

سوڵتانی مستەفا  فواد  ساڵوەگەڕی گیانبەختکردنی کاک  بۆنەی  بە 
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کۆماری  سنوورپارێزی  هێزی  سەربازەکانی 
دەستەیەک  بانە  سنووری  لە  ئیسالمی 
لە  گولـلە،  دەستڕێژی  بەر  دایە  کۆڵ:بەریان 
ئەنجامدا دوو کۆڵبەر بەسەختی برینداربوون.

مرۆڤ  مافەکانی  بۆ  »هەنگاو«  ڕێکخراوی 
ڕایگەیاند، کە ڕۆژی دووشەممە ١٥ی خەرمانانی 
١4٠٠ دوو کۆڵبەر لە سنووری »بڕوێشکان«ی 
هێزە  گولـلەی  دەستڕێژیی  ئەنجامی  لە  بانە 

سەربازییەکانی ئێران برینداربوون.
ئەو دو کۆڵبەرە هەردوکیان  بەپێی هەواڵەکە، 
لە،  بریتیە  ناسنامەکەیان  و  سەقزن  خەڵکی 
»خەبات  و  ساڵ   ٥٥ تەمەن  تکابی«  »سادق 

سادقی« تەمەن 2٠ ساڵ.
دەکەن،  ئاشکرای  زانیارییەکان  دوایین  وەک 
ئەو دوو کۆڵبەرە لە ئێستادا لە نەخۆشخانەی 
»سەالحەدین ئەیوبی«ی بانەدا لەژێر چاودێریی 

پزیشکیدان.
یەکشەممە  یەکشەممە  ڕۆژی  پێشتر 
بەناوی  کۆڵبەرێک   ،١4٠٠ خەرمانانی  ١4ی 
سنووری  لە  عەبدوڵالزادە«  »محەمەدخالید 

پیرانشار لەالیەن هێزەکانی سوپای پاسدارانەوە 
کرابووە ئامانج و کوژرابوو.

هەزاران گەنج و پیری دانیشتووی سنوورەکانی 
و  کۆڵبەری  پیشەی  بە  سەرقاڵن  کوردستان 

ئەوەش لەڕووی ناچارییەوە ئەنجامدەدەن.
و  هەژاری  کار،  هەلی  نەبوونی  چاودێران 
کۆماری  حکومەتی  بەرپرسانی  کەمتەرخەمیی 
ئەو  خەڵکی  ژیانی  دۆخی  لەئاست  ئیسالمی 
دیاردەی  سەرەکییەکانی  هۆکارە  بە  ناوچانە 

کۆڵبەری دەزانن.
سااڵنە دەیان کۆڵبەر لە ئەنجامی تەقەی هێزە 
سەربازییەکانی ئێران یان ڕووداوی سروشتی دا 

گیان لەدەست دەدەن و برینداردەبن.
سەرەڕای ئەوەش ئەو کۆڵبەرانەی لەالیەن هێزە 
دەست  دەستبەسەردەکرێن  سەربازییەکانەوە 
و  دەگیرێت  بارەکانیاندا  و  کەلوپەل  بەسەر 

سزای مادیش بەسەریاندا دەسەپێندرێت.
لە  لە ساڵی 2٠2٠دا النیکەم ٥٩ کۆڵبەر  تەنیا 
سنوورەکانی کوردستان گیانیان لەدەستداوە و 

١٨١ی دیکەش برینداربوون.

لە سنووری بانە دو کۆڵبەر بە تەقەی سەربازەکانی ئێران 
برینداربوون

 

شەپۆلی پێنجەمی کۆرۆنا لە ئێران هەر بەردەوامە 
١2ی  هەینیی  ڕۆژی  لە  تووشبوون  ڕێژەی  و 
خەرمانانەوە بۆ ئێستا دیسان ڕووی لە هەڵکشان 

کردووە.
بەپێی دوایین ئاماری وەزارەتی تەندروستی ئێران، 
ئەمڕۆ  نیوەڕۆی  تاوەکو  کاتژمێری   24 لەماوەی 
دیکە  هاواڵتی   ٥٨٣ خەرمانان،  ١٥ی  دووشەممە 
لە  کۆڤید-١٩  نەخۆشیی  بە  تووشبوون  بەهۆی 
ئێران گیانیان لەدەستداوە و بەمەش ژمارەی کۆی 
قوربانیانی کۆرۆنا لەو واڵتە گەیشتە ١١١ هەزار و 

2٥٧ کەس.
ئەوە لەکاتێکدایە کە ڕێژەی تووشبوون لە ڕۆژی 
هەینی ١2ی خەرمانانەوە دیسان ڕووی لە هەڵکشان 
کردووە و لەماوەی شەو و ڕۆژی ڕابردوودا 2٧ هەزار 
ئێران  لە  کۆرۆنا  بە  تووشبوون  حاڵەتی   ٥٧٩ و 

تۆمارکراوە.
هەروەها سێ هەزار و ٩٧٣ تووشبووی کۆرۆنا لەو 
ژێر  خراونەتە  ئیران  نەخۆشخانەکانی  لە  ماوەیەدا 

چاودێریی پزیشکییەوە.
ڕۆژی چوارشەممە ٣ی خەرمانانی ١4٠٠، ڕۆژنامەی 

»جەوان« لە ڕاپۆرتێکدا لەسەر زاری پسپۆڕێکی 
ئاشکرایکردبوو،  تاران  زانکۆی  ئیپیدمۆلۆژیی 
»حەوت  ئێران  لە  کۆرۆنا  قوربانیانی  ژمارەی  کە 

ئەوەندەی ئامارە فەرمییە ڕاگەیەندراوەکانە.«
ئێستا  تاوەکو  تەندروستیش  دیکەی  بەرپرسانی 
چەندین جار دانیان بەوەدا ناوە کە ئاماری ڕاستی 
چوار  بۆ  دوو  تووشبوون  و  لەدەستدان  گیان 

ئەوەندەی ئامارە فەرمییەکانە.
شار   ١44 سوور،  دۆخی  لە  شار   24٦ لەئێستادا 
لە دۆخی هۆشداری و ٥٨ شاری دیکەی ئێران لە 

دۆخی زەرددان.
دەڵێن  تەندروستی  بواری  چاودێرانی  و  پزیشکان 
کە تەنیا ڕێگەی کۆنتڕۆڵی کۆرۆنا ڤاکسیناسیۆنی 
تاوەکو  بەاڵم  دانیشتووانە،  ژمارەی  النیکەم ٧٠%ی 
ئێستا کەمتر لە ١٠ ملیۆن هاواڵتی لە کۆی زیاتر 
لە ٨٠ ملیۆن دانیشتووی ئەو واڵتە هەر دوو دۆزی 

ڤاکسینی کۆرۆنایان وەرگرتووە.

کۆرۆنا لە ئێران؛ ڕێژەی تووشبوون دیسان ڕووی لە هەڵکشان کردووە

هەر  بەشەکانی  یەکدەستی  گەشەی  بە  گرینگیدان 
پرۆژەی  سەرەکیی  پێداویستییەکی  ناوچەیەک، 
و  ناوچەیە  لەو  ئینسانی  سەقامگیریی  پەرەپێدانی 
بەردی بناغەی هاوسەنگیی بارودۆخی ژیان و الیەنە 
خەڵکی  هەموو  بۆ  پەرەپێدان  جۆراوجۆرەکانی 

واڵتەکەیە. 
نەبوونی  و  ئابووری  ناشیاوی  بارودۆخی  هۆی  بە 
گەمارۆکانی  هەروەها  و  گونجاو  کاری  دەرفەتی 
ئابووری کە سیاسەتەکانی حکوومەتی ئێران لەگەڵ 
ژیانی  ئاستی  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  هێناویانە،  خۆیان 
خەڵک هاتۆتە خوارەوە و زۆربەی شارەکانی ئێران 
لە پێداویستییە سەرەکییەکانی ژیان بێ بەش بوون 
زۆرتر  دەوڵەمەند  و  هەژار  چینی  نیوان  کەلێنی  و 
ناوەندی  دابەزیوە.  کڕینی خەڵک   توانای  و  بووە 
ئاماری ئێران لە تازەترین راپۆرتی خۆیدا بارودۆخی 
ئابووری و زەریبی چینایەتی تاوتوێ کردووە،  کە بە 
پێی ئەو ئامارە لە ساڵی ١٣٩٩، کەلێنی چینایەتی 
بە قازانجی دەوڵەمەندەکان زۆر بووە و دەوڵەمەند 
رۆژ بە دوای رۆژدا دەولەمەندتر و فەقیر، فەقیرتر 
لە  لە گەمارۆکان، کۆرۆنا یەکی دیکە  بوون. جگە 

ژیانی  بارودۆخی  سەر  لە  کاریگەر  فاکتەرەکانی 
خەڵک بووە. بە پێی ئەو ئامارە، نرخی هەاڵوسان 
لە سەدا ۴۵  و  زیاتر  لە ساڵی ١٣٩٩ گەیشتۆتە 
ئەوە بۆتە هۆی دروست بوونی نابەرابەری مووچە 
و گەورەبوونەوەی درزی نیوان چینەکان و، ئاستی 
هەروەها  کۆرۆنا  خوارەوە.  هاتۆتە  خەڵک  کڕینی 
بۆتە هۆی لەناوچوونی زۆربەی کارەکان کە خاوەنی 
ئەو کارانە زۆرتر لە چینی مام ناوەندی کۆمەڵگان.

بە پێی هەڵسەنگاندنی تەرکیبی لە ساڵی رابردودا، 
هەلوومەرجی  محرومیەت،  بارودۆخی  بواری  لە 
بەلووچستان،خۆراسانی   و  سیستان  پارێزگاکانی 
لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  و  لوڕستان  باکوور، 
ئەو  پێی  بە  بووە.  خراپتر  ئێران  تری  ناوچەکانی 
نرخی  زۆرترین  بەلووچستان  و  سیستان  ئامارە 

مەحرومیەتی هەیە .
لە نێوان ٨٥ ملیۆن حەشیمەتی ئێران 2٦ ملیۆن و 
٥٠٠ هەزار کەس لە هەژاری و مەحرومییەتدا دەژین. 
ناوچەکانی  ریزی  لە  کوردستان  شارەکانی  زۆربەی 
دواکەوتوودان.  ئابوورییەوە  باری  لە  و  مەحروم 
پاریزگاکانی کرماشان، کوردستان و ورمێ لە دوای 
هۆی  بە  ئێستا  تا  ئێران  و  عێڕاق  نێوان  شەڕی 
لەگەڵ  سەرمایە  نەکرانی  تەرخان  و  کەمتەرخەمی 

الوەکانی  زۆربەی  و  بەرەوڕوون  بێکاری  گرفت 
شیاوی  دەرفەتی  نەبوونی  هۆی  بە  کوردستان 
دەوڵەتیەکاندا  دامەزراوە  لە  دامەزران  هەلی  و  کار 
بەناچاری روو لە کوڵبەری و کرێکاری لە شارەکانی 
ئامارەکانی  پێی  بە  دەکەن.  کوردستان  دەرەوەی 
جۆراوجۆرەکانی  شارە  لە  بێکاری  نرخی  فەرمی 
لەحالێکدایە  ئەوە  سەرەوەیە.  لە  زۆر  کوردستان 
زەویی  و  کانگا  باری  له  کوردستان  پێگەی  کە 
بازرگانییەوە  رووی  لە  باشی  پێگەیەکی  و  بەپیتە 
هەیە  بەرینی  ئابووری  توانایی  کوردستان  هەیە. 
کە بە داخەوە دەوڵەتەکانی ئێران چ پێش کۆماری 
ئیسالمی ئێران و چ لەسەردەمی کۆماری ئیسالمیدا 
وەکوو ناوچەیەکی داگیرکراو چاویان لە کوردستان 

کردووە و بۆ پێشخستنی ئەو ناوچەیە کەمتەرخەم 
بوون. هێڵی هەژاری لە ئێران مانگانە یەک ملیۆن 
زۆری  هەژاریی  نیشاندەری  کە  هەزارتمەنە   2٥4 و 
و  مەحرومیەت  نرخی  ئاماری  ئێرانە.  خەڵکی 
و  لوڕستان  پارێزگاکانی  بێکاری  و  گرانی  نرخی 
کوردستان زۆرترین رێکۆردیان هەیە .هێڵی هەژاری 
لە کوردستان  لە سەرەوەی  سەدا ٥٠ یە. زۆربەی 
حکوومەتی  دەسەاڵتی  ژیر  ناوچەکانی  دانیشتوانی 
ژیانێکی مەمرە و مەژی  داهاتەکەیان بەشی  ئێران 
دەکا و لە هەموو شادی و خۆشی و خۆشبژیوییەک 
بێبەش و وایلێهاتووە تەنها دەتوانن بیر لە تێکردنی 

زکی خۆیان و منداڵەکانیان بکەنەوە. 

یەکسانیی ئابووریـ  کۆمەاڵیەتی بناغەی گەشەی واڵت

سەیران مستەفازادە
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یادێک لە ئیرادە بەهێزەکانی شۆرش....!

کوردوستان  بزووتنەوەی شۆرشگێرانەی 
بە رێبەری کۆمەڵە و بە بەشداری هەزاران 
کەس لە ژنان و پیاوانی شۆرشگێر وەك 
ماوەی  لە  حەقخوازانە  بزوتنەوەیەكی 
دەسەاڵتی42 ساڵەی رژیمی ئیسالمیی بە 
سەر كوردستان و ئێراندا، تووشی گەلێک 
خەساری گەورەی قەرەبوو نەكراو هاتووە 
كە تا ئێستاش كاریگەرییە نەرێنییەكانی 
دیارە. بزووتنەوەیەوە  ئەم  بەسەر 
خه رمانان  مانگی  یه كه می  نیوه ی 
رێكه وته كانی 4 و ٩ و ١٣ی ئه و مانگه ، 
ئێمه   ره وتی  تێیاندا  كه   رۆژانه ن  ئه و 
هات  گەورە  یەکجار  خەسارێکی  توشی 
كه سایه تی  سێ  رۆژانەدا  لەم  ئێمە   .
هه ڵكه وتوو، سێ رابه ری ماندویی نه ناس 
، سێ رۆڵەی بە ئەمەگ و تێکۆشەر، سێ 
دلسۆزی کۆمەاڵنی خەڵک و بزوتنەوەی 
شۆرشگێرانەی کوردوستانمان لەدەستدا . 
سوڵتانی،  مسته فا  فوئاد  کاک   
غواڵم  هاورێ  كه مانگه رو  سدیق  کاک 
رێ  ئه ستێره ی  سێ  ئەو  كه شاوه رز، 
و  چه وساوه كان  خه باتی  نیشانده ری 
کە  بوون  ئێمە  رەوتی  و  سته ملیكراوان 
بەداخەوە هەر زۆر زوو مۆمی تەمەنیان 
ڕژیمی  شەمشەمەکۆێرەکانی  بەدەستی 
. کوژایەوە  ئیساڵمیی،  کۆماری 
بزووتنەوەی  خەرمانان،  ی   ۹ ڕۆژی 
و  ئێران  لە  سۆسیالیستی  و  چەپ 
و  کارامەترین  لە  یەکێک  کوردستان 
دەست  لە  خۆی  رێبەرانی  لێهاتووترین 
خەسارەکە  و  ژان  کوردستان  بۆ  دا، 
سەت هێندە کاریگەر و جەرگبڕتر بوو. 
بە  بوو  دواتر  کە  ناوێک  فواد،  کاک 
وێردی سەرزاران و بە سەدان و هەزاران 
مرۆڤە  ئەم  خۆشەویستی  لە  کۆرپە 
مەزنە ناوی »فواد«یان لێنرا. ماوەیەکی 
کاریگەر،  بایەخ،  پڕ  ،بەاڵم  کورت 
دەسکەوت  پڕ  و  داهێنەر  شوێندانەر، 
بووە. دا  فواد  کاک  کارنامەی  لە 
و  ناسراو  سیمایەكی  فوئاد  كاك 
ئەندامی  هەروها  و  خۆشەویست 
دیكەشی  برای   4 كە  بوو  بنەماڵەیەك 
كۆماری  لەگەڵ  بەربەرەكانێ  لە 
ئیسالمیی و سیاسەتە دوژمنكارانەكانی 
لە  كوردستان،  بزوووتنەوەی  دژی  لە 
كرا. ئیعدام  رژیمەدا  ئەو  زیندانەكانی 
رێبەرو  فوئاد،  کاک 
مەدەنی خەباتی  ئەندازیاری 
له   هه ر  فوئاد  كاك  سیاسی  خه باتی   
ته مه نی تازه  الویه وه  ده ست پێ ده كات و 
له  كاتێك دا ته مه نی ته نیا 2١ ساڵ بوو، 
دامه زرێنه رانی  قافڵه ی  سه ر  به   ده بێ 
رەوتی ئیمە واتا کــــۆمەڵە. ساواكی شا 
كه  به توندی گومانی كردبووه  سه ر ژیان و 
هه ڵسووڕانی كاك فوئاد، له پاییزی ساڵی 
١٣٥٣ی هەتاوی دا كاك فوئادی گرت و 
له  زیندانی كومیته ی هاوبه شی شاره بانی 
سه ختترین  ژێر  کەوتە   ، ساواك  و 
به اڵم  سه رده مه .  ئه و  ئه شكه نجه كانی 
ئه شكه نجه گه ران زه فه ریان به  وره ی كاك 
قاره مانانه  نهێنییه كانی  و  نه برد  فوئاد 
و  بازجوویی  پاش  پاراست.  كۆمه ڵه ی 
بۆ  زۆر،  گواسترایه وه   ئه شكه نجەیەکی 
له سێ  زیاتر  و  تاران  قه سری  زیندانی 
كۆتایی  له ساڵی  به ندكرا.  له وێ  ساڵ 
گواسترایه وه   فوئاد  كاك  زیندانه كه یدا، 

ساڵێكیشی  سنه  و  شاری  زیندانی  بۆ 
له و زیندانه دا تێپه ر كرد. زیندانی سنه  
مه یدانێكی خه باتی لێبراوانه ی كاك فوئاد 
زیندانیانی  له خواردنی  مانگرتن  بوو. 
 24 ماوه ی  بۆ  فوئاد  كاك  كه   سیاسی 
رۆژ به شداری تێدا كرد، یه كێك له دیمه نه 
پر شكۆكانی خه باتی ئه و ده وره یه ی ناو 
له  بوو.  شا  رژیمی  له دژی  زیندانه كان 
پاییزی ساڵی ١٣٥٧ دا كاك فوئاد ئازاد 
و  گه رم  پێشوازییه كی  له پاش  و  كرا 
كه م وێنه  له الیه ن خه ڵكی شاری سنه ، 
گه ڕایه وه  بۆ ئاوایی ئاڵمانه . كاك فوئاد 
ژیا  مانگ   ١١ ته نیا  بوونی،  ئازاد  دوای 
و  كات  هه موو  مانگه شدا  یازده   له و  و 
و  كردن  رێبه ری  بۆ  خۆی  توانای 
له   كۆمه ڵه   خه باتی  بردنی  به ره وپێش 
كوردستان له  بواره  جیاجیاكاندا ته رخان 
مانگدا،  دوو  نزیکه ی  ماوه ی  له   كرد. 
پووشپه ڕه وه   تا  مانگی  له  2٣ی   یانی 
هەتاوی  ٩ی خه رمانانی ساڵی ١٣٥٨ی 
له  ژماره یه ک  فوئاد،  کاک  به ڕێبه ریی 
 هه ستیارترین، به ناوبانگترین و گه شترین 
رووداوه کانی مێژووی کۆمه ڵه  و خه باتی 
 سیاسی  کوردستان هاتنه  ئاراوه . کۆچی 
جه ماوه ری  ڕێپێوانی  مه ریوان،  خه ڵکی 
گفتوگۆی  مه ریوان،  به ره و  سنه  
بوارانه  ئه و  دوژمن،  له گه ڵ  ڕاسته خۆ 
فوئادی  كاك  تواناییه كانی  كه   بوون 
پربایه خترین  ده رخست.  هه موان  بۆ 
هه نگاوی  دوایین  كه   فوئاد  كاك  كاری 
بناغه ی  داڕشتنی  بوو،  ئه و  سیاسی 
كوردستان  شۆرشگیرانه ی  بزووتنه وه ی 
به   بوو  كه   بزووتنه وه یه ك  بوو. 
سه نگه رێك بۆ دیفاع له  ده سكه وته كانی 
و  ئیران  خه ڵكی  كۆمه اڵنی  شۆرشی 
تا  کە  سەردەمەدا  لەو  کوردوستان 
زیرین  سەردەمیکی  وەک  ئێستاش 
. دەکڕی  لێوە  یادی  دەسکەوت  پڕ  و 
ئەو  سوڵتانی  مستەفا  فوئادی  كاك 
 42 بوونی  تێپەڕ  پاش  كە  رابەرەیە 
رێبازەكەی  وزە و  ورە و  هێشتا  ساڵ، 
رەوتی  سەر  بە  دیارە  روونی  بە 
پێشكەوتنخوازی  بزوتنەوەی  كۆمەڵە و 
راشكاویی  بە  فوئاد  کاک  كوردستاندا. 
سۆسیالیست و الیەنگری چینی چەوساوە 
بوو  و خۆی و رێكخراوەكەی بە پارێزەری 
بزوتنەوەی  لە  ئەوان  بەرژەوەندیی 
دەزانی. كوردستاندا  شۆرشگیرانەی 
١٠ سااڵ دوای مەرگی کاک فوئاد، لە رۆژی 
کاک   ،١٣٦٨ ساڵی  خەرمانانی  ١٣ی 
”سدیقی كەمانگەر“ دەنگی رەوا و بەهێز 
و دلێری راپەڕینی جەماوەری و یەكێك لە 
رابەرانی كۆمەڵە لەالیەن بەکڕێگیراویکی 
كرا. تیرۆر  ئیساڵمییەوە   کۆماری 
ساڵ  دوو  كه مانگه ر  سه دیقی  کاک 
له    . بوو  تر  ته مه ن  به   فوئاد  كاك  له  
ساڵی ١٣4٨ی هەتاوی كاتێك رێكخراوی 
سه دیق  كاك  داده مه زرێ،  كۆمه ڵه  
مه وجوودیه تی  مانگه كانی  یه كه م  له  
تێكوشه رێكی  به   ده بێ  كۆمه ڵه دا 
سه دیق  كاك  رێبازه .  ئه و  هه ڵسووڕاوی 
له  سااڵنی ده یه ی ٥٠ی هه تاوی كاتێك 
خه باتێكی مافخوازانه  له  نێوان جوتیارانی 
فئوداله كان  و  مه ریوان  “دارسێران”ی 
جه سور  پارێزه رێكی  وه كوو  كه وته رێ، 
جوتیارانی  له   دیفاع  ئه ركی  لێهاتوو  و 
وه ئه ستۆ  پارە  وەرگرتنی  بێ  بە 
خه باتی  ده ستپێكردنی  له گه ڵ  گرت. 
جه ماوه ریی له دژی رژیمی شا، ئه ندامی 
بوو  ئیران  پارێزه رانی  كانونی  ناوه ندی 
كه  به  ئیمزای خۆی بۆ دیفاع له  خه باتی 

به یانییه ی  جه ماوه ریی،  ئازادیخوازانه ی 
ده رده كرد. له  مانگی پوشپه ری ١٣٥٧ی 
خه ڵكی  كۆبوونه وه ی  یه كه م  هەتاوی 
زیندانیانی  له   دیفاع  بۆ  سنه ی  شاری 
سیاسی كه  مانیان له  خواردن گرتبوو، 
له و  ئه و  رێكخست.  شا،  رژیمی  له دژی 
كاته دا سیمای عه له نی تێكۆشانی كۆمه ڵه  
له   سدیق  هاوڕێ  بانگه وازه كانی  بوو. 
جوابی  شۆرشگێره وه   جه ماوه ری  الیه ن 
بێوچانی  هه ڵسووڕانی  وه رده گرته وه . 
كاك سدیق، بوو به  هۆی كۆكردنه وه ی 
كۆمه ڵگا  پێشڕه وی  و  رادیكاڵ  هێزی 
كه   كونه په رستدا  ره وتێكی  به   به رانبه ر 
هه ولی ده دا سه مه رەی خۆین و خه باتی 
به   بكا  كوردستان  خه ڵكی  جه ماوه ری 
پاشكۆی ئیرتجاعی مه زهه بی كه  له  الیه ن 
خومه ینیه وه  رێبه ری ده كرا. كاك سه دیق 
١٣٥٧ی  ساڵی  رێبه ندانی  22ی  رۆژی 
هەتاوی له  رێگه ی ته لویزیونی سنه وه  له  
په یامێك دا داوای له  خه ڵكی كوردستان 
ده سكه وته كانی  پاراستنی  بۆ  كه   كرد 
چه كدار  خۆیان  سه ركه وتووی  راپه رینی 
بن. له  یه كه م رۆژه كانی دوای رووخانی 
ژماره یه ك  و  سه دیق  كاك  شا  رژیمی 
كۆمه ڵه   رێنوینی  له سه ر  هاورێیانی  له  
جه معیه تی دیفاع له  ئازادی و ئینقالبیان 
له  شاری سنه  دامه زراند و كاك سدیق 
بوو به  وته بێژی ره سمی ئه و جه معیه ته . 
كاك سه دیق له  شه ری نه ورۆزی شاری 
ئینقالبی”  “شورای  سه دری  له   سنه دا 
قاره مانانه ی  راپه رینی  شاره دا  ئه و 
ئازادیخوازی  و  شۆرشگێڕ  خه ڵكی 
سه ركوتگه ره كانی  هێزه   له دژی  سنه ی 
جمهووری ئیسالمیی رابه ری كرد. ده وری 
له   ده وره یه دا  له م  سدیق  كاك  لێبراوی 
كوردستان، ئه وی كرد به  كه سایه تێكی 
شۆرشگێرانه   بزووتنه وه ی  ناو  ناسراوی 
گفتوگۆكانی  له   ئێراندا.  سه راسه ری  له  
نوێنه رانی خه ڵكی كوردستان و هه یئه تی 
شاری  بۆ  مه ركه زی  ده وڵه تی  نێردراوی 
و  جه سوور  رێبه رێكی  ده وری  سنه ، 
و  رابه ر  سه دیق  هاورێ  بینی.  لێبراوی 
یه ك  ته حه سونی  و  مانگرتن  رێكخه ری 
مانگه ی شاری سنه  بوو كه  به  مه به ستی 
ده ركردنی پاسداران له  شار كه وته  رێ. 
موقاوه مه تی  پێكردنی  ده ست  له گه ڵ 
رژیم  هێرشی  به   به رانبه ر  چه كدارانه  
بۆسه ر كوردستان، هاورێ سه دیق وه ك 
موقاوه مه تی  لێهاتووی  به رێوه به رێكی 
كامیاران  ناوچه كانی  له   پێشمه رگانه ش 
پۆستی  دوایین  نواند.  ده وری  سنه   و 
به رێوه به ری  سدیق  هاورێ  ته شكیالتی 
سه عات  له   بوو.  كۆمه ڵه (  )رادیۆ 
خه رمانانی  ١٣ی  شه وی  نیوه  2ی 
له   تازه   كه   حاڵێكدا  له    ١٣٦٨ ساڵی 
رادیۆ  بۆ  خۆی  وتاری  دوایین  نوسینی 

پشوودانێكی  بۆ  و  ببوو  ته واو  كۆمه ڵه  
هاتبووه   خۆی  ژوره كه ی  له   كورت 
به كرێگیراوێكی  ده ستی  به   ده رێ، 
كردبووه   دزەی  كه   ئیسالمی  كۆماری 
كۆمه ڵه وه ،  پیشمه رگه ی  ریزه كانی  ناو 
كه یلی  دڵی  و  ده كرێ  خوێن  خه ڵتانی 
زه حمه تكێشان  سه ركه وتنی  به   ئاواتی 
ده كه وێ.  لێدان  له   هه میشه   بۆ 
جه ریانی  له   كه     جه وادی  به همه نی 
خه باتی سیاسی نه هێنی نازناوی غواڵمی 
كه شاوه رزی هه ڵبژاردبوو، ساڵی ١٣٣4ی 
ده سكورتی  له بنه ماڵه یه كی  هه تاوی 
ئاوایی “ناره ك” سه ر به شاری گه چساران 
چاوی به ژین پشكووت. هێشتاتازە اڵوێک 
سیاسییه كان  مه سه له   كه  له گه ڵ  بوو 
٥٠ی  ده یه ی  سه ره تاكانی  بوو.  ئاشنا 
و  جه وادی  به همه نی  كه   بوو  هەتاوی 
خه باتكاریان  رێكخراوێكی  هاوڕێیانی 
به ناوی: “كرده وه ی شورشگێرانه  دژ به  
ئه ركی  پێكهێنا.  مه وجود”  بارودوخی 
ئه م رێكخراوه یه  چاندنی تۆوی وشیاری 
زه حمه تكێش  كرێكاران و خه ڵكی  له ناو 
دیاری كرابوو. به همه نی جه وادی سالی 
كه شاوه رزی  زانكۆی  ناو  چووه    ١٣٥4
كه ره ج. له گه ڵ چوونه  ناو زانكۆدا چووه 
 ناو جه رگه ی خه باتی سه رده مه وه  و له 
 پاش ماوه یه ك بوو به  یه كێك له سیما 
خویندکاری  بزووتنه وه ی  ناسراوه كانی 
رێكه وتی  ١٨ی  له  زانكۆیه دا.  له و 
خوێندكارانی  هەتاویدا  ١٣٥٥ی  گواڵنی 
كوشتاری  ساڵڕۆژی  له   كه ره ج  زانكۆی 
چیتی”  “جیهان  كارخانه ی  كرێكارانی 
له ساڵی  شا  رژیمی  به ده ستی  كه ره ج 
١٣٥٠ ده ستیان دایه  مانگرتنێكی به رین.
هاورێ غواڵمی كه شاوه رز له  رێكخه رانی 
له و  به و هۆیه وه  هه ر  مانگرتنه بوو.  ئه و 
و  ده ستگیر  ساواكه وه   له  الیه ن  كاته دا 
و  ئه شكه نجه  وه   سه ختترین  خرایه  ژێر 
له   پاراست.  هاوخه باتیه كانی  نه هێنی 
درگای  شکانی  له گه ڵ   ١٣٥٧ پاییزی 
له ماوه ی  هاته ده ر.  له زیندان  زیندانه کان 
وه ك  غواڵم  هاورێ  مانگدا  چه ند 
رێكخه رێكی وشێارو شۆرشگێر له ره وتی 
چاالكی  خه ریكی  جه ماوه ریدا  خه باتی 
بوو: وه رێخستنی میتینگ و رپێوانی 
دژ به رژیمی شا پێكهێنانی گروپگه لی 
كرێكاری، سوخه نرانی له میتینگه كاندا، 
ئه و  چاالكییه كانی  له  زومره ی 
هه روه ها  بوو.  راپه ریندا  له سه رده می 
كه  له  بوو  خه باتكارانه ش  له و  ئه و 
پادگانی  گرتنی  ده ستبه سه ردا 
به شداری  تاراندا  ئابادی  عیشره ت 
كرد. ئه و له سه ره تای زستانی ١٣٥٨ 
خه باتكارنی  “یه كێتی  رێكخراوی   به  
كۆمۆنیست”ه وه  په یوه ست بوو و له  
له  به  یه كێك  بوو  كورتدا  ماوه یه كی 

هه ڵسوراوه كانی  و   روخساره  ناسرا 
به كرێگیراوانی  ته شكیالته .   ئه و 
جه هل و جینایه تی كۆماری ئیسالمیی 
و  كاریگه ریی  كه  له  چاالكییه كان، 
تواناییه كانی ئه و خه باتكاره  ماندوویی 
نه ناسه  ئاگادار بوون، له  كرده وه یه كی 
د ڕ ندانه دا ده ستیان دایه  تیرۆر كردنی 
له رۆژی  كه شاوه رز.  غواڵمی  هاورێ 
له حاڵێكدا   ١٣٦٨ خه رمانانی  4ی 
له گه ڵ  ده یویست  ساڵ   ٨ كه پاش 
الرنكای  شاری  له   بنه ماڵه كه ی 
واڵتی قێبرس چاویان پێك بكه وێت، 
له  به كرێگراوه كانی  تیمیك  له الیه ن 
شوێنیان  كه   ئیسالمییه وه،  كۆماری 
ده سرێژی  به ر  هه لگرتبوو،  درایه  
كه شاوه رز  غواڵمی  هاورێ  گولله . 
بیمارستانی  له   دواتر  سه عات  چه ند 
به ختكرد. گیانی   ، الرناكا  ناوه ندیی 
کە  ئاشکرایە  و  روون  زۆر 
رەوتی  و  كۆمەڵە   ١٣٥٨ ساڵی 
كاك  و  فوئاد  كاك  و  سۆسیالیستی 
شٶرشگێر  کادری  دەیان  و  سدیق 
کەشاوەرز  غواڵم  کاک  لەچەشنی 
و  راوەستان  ئەزموونێك  ،لەبەردەم 
سەركەوتووانە لێی هاتنە دەر. ئێستا 
بە  سۆسیالیستی  رەوتی  و  كۆمەڵە 
بێ  كاك فوئاد و كاك سدیق و دەیان 
گیانبەخت کردوی تری ناو ریزەکانی 
کۆمەڵە ،  بەاڵم بە پشت بەستن بە 
لە  و  ساڵە  دوو  و  چڵ  ئەزموونێكی 
و  دەتوانێ   لەبارتردا  هەل ومەرجێكی 
دەبێ  ئەركی خۆی بۆ رابەری كردنی 
بزووتنەوەی رزگاریخوازی و بۆ بەهێز 
عەداڵەتخواز  و  چەپ  رەوتی  كردنی 
دەرفەتێكی  بگەێنێ .  ئەنجام  بە 
مێژوویی دیكە بۆ رابەرانی رێكخەری 
وتە  بۆ  و  جەماوەری  بزووتنەوەی 
بێژانی پڕخرۆشی خەباتی جەماوەری 
بەم  بەستن  پشت  بە  با  رەخساوە. 
وەرگرتن  دەرس  بە  و  ئەزموونە 
و  سدیق  كاك  و  فوئاد  كاك  لە 
خۆمان  کەشاوەرز،   غواڵم  کاک 
بكەین. تەیار  داهاتوو  دەوری  بۆ 
په یمان  كردنه وه ی  نوێ  وێرای 
یادی  له   رێز  ئازیزانه ،  ئه و  له گه ل 
رێبازێك  گیانبه ختكردوانی  هه موو 
غواڵم  و  سدیق  و  فواد  كه   ده گرین 
بوون. وه فاداری  پێشه نگانی 
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١4٠٠ی  گەالوێژی  2٨ی  ڕۆژی  لە 
ڕۆژی  لەگەڵ  هاوڕێکەوت  هەتاوی 
عاشوورای حسەین و لەگەڵ ساڵڕۆژی 
خومەینی  فەرمانی  دەرکردنی 
کوردستان  سەر  هێرش بردنە  بۆ 
جۆرێک  هەر  بە  داگیرکردنی  و 
زانکۆی  خوێندکاری  تاقمێک  بوو، 
زانکۆی  ئەوەی  بەبۆنەی  کوردستان 
کوردستان بووەتە جێگای پەرەسەندن 
نووسینیی  زمانی  سەقام گرتنی  و 
کوردی، بە نامەیەکی ئیجازەدارەوە، 
زانکۆوە  ناو  دەبەنە  جەرسەقیلێک 
پارچەی  هەڵواسینی  بیانووی  بە  و 
دیوارەکاندا،  و  درگا  سەر  بە  ڕەش 
کوردییەکانی  نووسراوە  تابلۆ  هەموو 
تەنیا  و  لێدەکەنەوە  دیوارەکان  سەر 
ناوە فارسییەکان دەهێڵنەوە، بەوەش 
کوردییەکان  تەنیا  کە  ناوەستنەوە 
ئینگلیزی  تابلۆ  بەڵکو  لێکەنەوە، 
هەڵدەکەنن.  عەرەبییەکانیش  و 
ئەگەر لە ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانەوە 
نائەخالقییە  کردەوە  ئەم  بڕوانینە 
دەبینین: لێکی دەینەوە  و 
چۆن  کە  ئەوەی  و  وێران  ڕووی  لە 
شۆوێنیستییانە  کارە  ئەم  وێراویانە 
و  پشتیوانی  بەبێ  بێ گومان  بکەن 
هاندەریی کەسانێکی بەدەر لە زانکۆ 
دەرەوەی  هێزێکی  واتە  نەیاتوانیوە، 
بۆچی  کردوون.  پاڵەپشتییان  زانکۆ 
لە  دەخەین؟  پاڵ  تاوانەیان  ئەم 
زانکۆکان  و  بەگشتی  ئیدارەکان 
هەرچەشنە  هەڵواسینی  بەتایبەت، 
نووسراوە  وێنە،  بەنێر،  پۆستەر، 
پێویستیی  دیکە،  شتێکی  هەر  یان 
لە  النیکەم  مۆڵەت  وەرگرتنی  بە 
هەیە.  حەراسەت  فێرکاری،  شورای 
ماشینێک  هەر  هێنانی  هەروەها 
مۆڵەتی  جەرسەقیل  بەتایبەت  و 
و  نەقلیە  و  ئیداری  بەرپرسی  لە 
حەراسەت و چەندین شوێنی دیکەش 
هەیە. کەواتە بەبێ وەرگرتنی مۆڵەت 
ناتوانن ئەم کارە بکەن. ڕەنگە ئەمان 
ئەوەی  بەاڵم  وەرگرتبێ،  مۆڵەتیان 
چییان  مۆڵەت  وەرگرتنی  دوای  کە 
بەرپرسانی  سەر  کاڵویان  کردووە 
بە  ئەمجارەیان  و  کردووە  زانکۆ 
گەورەترەکانیان  ئیجازەی  و  ئیزن 
)کە خۆیان ناوێرن خۆیان دەرخەن، 
هەمیشە خۆیان دەشارنەوە لە پشت 
بێ ئیرادەدا  کاڵفامی  نەزانی  هەندێ 
تڕۆ  و  بوون  ڕوو  ئەگەر  دواییش  کە 
کران بڵێن نەزان و منداڵ بوون( تابلۆ 
کوردی و ئینگلیزی و عەرەبییەکانیان 
دەیان  کەسانە  ئەم  لێکردووەتەوە. 
ساڵە لە ئێراندا هەن و ئازادانە کار و 
کردەوەیان هێرش کردنەسەر ئاوەدانی 
کەسایەتی  و  ئەندێشە  و  بیر  و 
هەموو  و  زمان  و  فەرهەنگ  و 
بێ ڕێزی  و  ئەخالقییەکانە  بایەخە 
جگەشێعەکان،  ئایینە  بە  کردنە 
جاروبار  )و  جگەفارسەکان  نەتەوە 

فەرهەنگە  و  جگەتورکەکان( 
ڕیشەدارە جگەخۆییەکان و بەکورتی 
بێت.  خۆیان  بێجگە  شتێک  هەر 
ئەمانە وەندالیزمانێکن کە پەروەردەی 
حکومەتەکانن و لە خزمەت دەوام و 
خۆشیان  حکومەتەکەندان.  مانەوەی 
نازانن کە بەرپرسی دوو پلە سەرتری 
یان  یەک  پلیکانەیی  کێیە،  خۆیان 
دوو کەس لە سەرتری خۆیان دەبینن 
چونکا  ناشیانناسن،  زۆرجاران  و 
نموونەیانمان  هەیە.  نهێنییان  ناوی 
جەواد  کە  دی  ڕۆژەدا  چەند  لەم 
حەرەمی  لە  کەسەی  )ئەو  تاجیک 
شاعەبدولعەزیم بێ ڕێزی و سووکایەتی 
هاشمی  کچی  هاشمی  فایزە  بە  کرد 
ئینقالب  هەمەکارەی  ڕەفسەنجانی، 
هۆکاری  خۆی  کە  خومەینی  دوای 
خامنەیی  بەڕێبەربوونی  سەرەکیی 
عەواملی  دەستی  بە  دوایی  و  بوو 
جێگری  بە  بوو  برا(  لەناو  خامنەیی 
ئەم  تاران.  شارەداریی  فەرهەنگیی 
مەبەستەکانی  کە  ئامێرێکن  کەسانە 
و  بڕین  و  کوشتن  لە  ئاغاکانیان 
تااڵنکردن و سڕینەوەی ئەخالقییاتدا 
بزانن  ئەوەی  بەبێ  دەبەن  بەڕێوە 
ئاغاکانیان ڕاستەوخۆ کێهان! ئەمانە 
ئەوان  پاڵەپشتیی  بەبێ  خۆیان 
ناتوانن شوناس و کەسایەتیی خۆیان 
بن.  و سەربەخۆ  بدۆزنەوە  و  بناسن 
ژیانی  ناتوانن  ئەمان  بەبێ  ئەوانیش 
ئەوان  پێشەوە.  بەرنە  مێشکیان  ناو 
دەرخەن،  خۆیان  لەوەن  ترسەنۆکتر 
دەمامکەوە  بە  هەمیشە  بۆیە 
خوازراوەوە،  ناوی  بە  دەردەکەون، 
چەندین  بە  پێناسەوە،  چەندین  بە 
مەگین  ڕوخسارەوە.  و  قەاڵفەت 
بزرگیان«  منصور  »امیر  ناوی 
درجزی«  غفور  »سردار  بە  نەبوو 
مدبر«؟  »مصطفی  بە  کرا  دواتر  و 
دەبات... زۆر  ئاو  هەویرە  ئەم 
ئەم  کارەی  ئەم  ترەوە،  الیەکی  لە 
دا  پیشانی  خوێندکارە،  چەندی 
بە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  کە 
درێژەدەری  چکۆلەوە،  و  گەورە 
خانی  ڕەزا  شۆوێنیستییانەی  ڕێگای 
لەڕاستای  کە  قەززاقە  میرپەنجی 
و  ئێران  کردنی  مۆدێڕن  بەناو 
دامەزراندنی سیستەمی یەک میللەت- 
یەک دەوڵەت، هەوڵی دا نەتەوەکانی 
دیکە لە ئێرانا بسڕێتەوە یان النیکەم 
بیانکا بە بندەست و چەماوەی گەلی 
جیاوازییەوە  بەم  فارس.  باندەستی 
کە دوای هێنانە سەرکاری خومەینی 
ئەم چەوسانەوە و چەمانەوە بارێکی 
پێ  شێعەگەریشی  و  ئایینی  دیکەی 
زیاد کرا و هەرکەس لە ئێمە نەبێ یان 
نابێ ببێ یان بوونی بەهۆێ ئێمەوەیە 
و لەبەر نۆکەریی ئێمە خەلق کراوە. 
فارس  ئێرانی  ڕەبەنە  ساڵی  سەد 
باقی  و  باندەستە  گەلی  کراوە  فێر 
گەالنی دیکەی نیشتەجێی ئەم خاکە 
ساختە و دەسکردە دەبێ لە خزمەتی 
ئێرانی  ساڵیشە   4٣ بن،  ئەواندا 
مافی  ئەوە  تەنیا  کراوە  فێر  شێعە 
هەڵسازراوەدا  چوارچێوە  لەم  ژیانی 

سەردەمی  )لە  4٠٠ساڵیشە  هەیە. 
وا  مێشکەکانیان  سەفەوییەوە( 
و  عەلی  لەبەر  دنیا  کە  ڕاهێناون 
ئیسالم  و  کراوە  دروست  فاتمە 
لەبەر شێعە و لە ئێرانی مۆدێڕنیشدا 
جا  ئیسالم...  کۆڵەکەی  حسەینە 
عەقیدەیی  بابەتی  چەندین  وەرە 
سازراوی دەسکردی ناواقیع ئیسالم، 
شێعە، ئێران( لە مێشکێکی شۆراودا 
دەردێت؟  لێ  چی  بکرێتەوە  کۆ 
دەبێتە یەکێک لەم کەسانەی ناتوانن 
زانکۆیەکی  لە  کوردی  زمانی  بوونی 
بکەن.  قەبووڵ  کوردنشیندا  شارێکی 
دەبات... زۆر  ئاو  هەویرەش  ئەم 

 
هەڵوێستی  دیکەوە،  الیەکی  لە 
خوێندکاران و ئەنجومەنە کوردییەکان 
بەتوندی  و  کرد  ئیدانەیان  کە  بوو 
بەرپەرچیان  و  کرد  مەحکوومیان 
دایەوە. ئەوان پیشانیان دا بە هەموو 
جیاوازییەکی بیر و ڕا و ئەندێشەوە، 
زمانی  بە  کردن  بێ ڕێزی  بابەتی  لە 
و  تەبان  و  هاودەنگ  تێکڕا  کوردیدا 
هەرچەند  دەوەستنەوە،  نەیار  بە  دژ 
ئەگەر  ئاخۆ  مەجازیدا.  فەزای  لە 
ئیداری  بەشی  سەرجەم  )بە  زانکۆ 
پشوودا  لە  فێرکارییەوە(  بەشی  و 
بەتایبەت  دەکرا؟  چی  نەبووایە، 
چونکا  خوێندکارانەوە،  لەالیەن 
هێز  کارمەندان  دەزانین  هەموومان 
کە  نییە  ئەوتۆیان  ئیرادەیەیکی  و 
بگرن.  ڕاستەوخۆ  هەڵوێستی  بتوانن 
بەاڵم مامۆستایانی زانکۆ و بەتایبەت 
توێژینگەی  و  زانکۆ  کوردیی  بەشی 
کوردستانناسی کە ئامانجی سەرەکیی 
هەڵوێستێکیان  چ  بوون  هێرشە  ئەم 
گرت؟ بێجگە چەند کەسایەتی ناودار 
و بەرپرس لەم بەشەدا کە بەتوندی 
کەسێکی  ئاخۆ  وەستانەوە،  دژی 
قسەیەکی  زانکۆ  دەرەوەی  لە  تریان 
نەتەنیا  کرد؟  مەحکوومی  کرد؟ 
ئایا  کوردی،  بەشی  مامۆستایانی 
چ  کوردزمان  مامۆستایانی  باقیی 
هەڵوێستەیەکیان گرتە بەر؟ ئاشکرایە 
مامۆستایانی  و  کارمەندان  هەموو 
کراون  دەمبەست  ئێراندا  لە  ئیداری 
قێزەونە  کردارە  ناتوانن  و  ناکرێ  و 
کەنەوە،  ڕەت  ئێران  ناو  ناوخۆکانی 

»مرگ  بڵێن  دەتوانن  تەنیا  بەڵکو 
اسرائیل«.  بر  مرگ  بر  آمریکا، 
هەڵوێستی  دیکەشەوە  الیەکی  لە 
شوورای  و  سەرۆک  و  بەرپرسان 
زانکۆیە کە لە ژێر گوشاری کۆمەڵگای 
لە  و  بوو  کوردزماناندا  ئەدەبیی 
الیەکیشەوە لە ژێر جەخت و گوشاری 
بکەن  بەرخورد  ناتوانن  کە  دەروونی 
لەگەڵ تاوانباران و لە الیەکیشەوە لە 
ژێر جەخت و گوشاری هێزی دەرەکیی 
کە  قێزەونە  کارە  ئەم  فەرماندەرانی 
نابێ بەرخورد بکەن لەگەڵ تاوانباران. 
ئاخۆ جیا لە هەڵواسینەوەی تابلۆکان 
هیچکەس  کە  کرد  تریان  کارێکی  چ 
جارێکی  بۆ  نەوێرێ  و  نەتوانێ 
بکاتەوە؟  پاتە  کرادارانە  ئەم  دیکە 
و  کامێراکان  سەیرکردنی  بە  ئاخۆ 
ناردیاننە  کەسەکان،  ناسینەوەی 
وەزارەتخانە؟  ئینزباتیی  کومیتەی 
زانکۆی  لە  دادگا؟  دایاننە 
دەریانکردن؟  یان  مانەوە  کوردستان 
 ناساندییانن بە خوێندکاران و بە 
خەڵک؟ چ پالن و بەرنامەیەکیان هەیە 
بۆ ئەوەی ئەم کارانە لە زانکۆیەک کە 
لە ٦٠٠  یەکێ  بەرپرسانی،  بە وتەی 
زانکۆی گەورەی دنیایە و زانکۆیەکی 
نەبنەوە؟  پاتە  هتد  و  نێونەتەوەییە 
بیرانە  ئەم  کە  هەیە  پالنێکیان  چ 
یان  و  هەڵنەدەنەوە  سەر  زانکۆ  لە 
دەرنەکەونەوە؟ زانکۆ  لە  النیکەم 
لە ڕوانگەی بەرپرسانی بەرەو سەرتر 
لە زانکۆ ڕەنگە دوو جۆر هەڵوێست 
بگرنە بەر: یەکەمیان ئەوانەی کە لە 
ڕواڵەتدا وەزیر و پارێزگار و بەرپرس 
پرسان،  خەڵکی  وەاڵمدەرەوەی  و 
دەوەستنەوە،  دژی  تێکڕا  هەموویان 
قسەی زلەزلەی وا دەکەن خەڵکەکە 
لە  واز  و  دەبێ  خۆش  پێ  دڵیان 
هەڵوێستی  دەهێنن.  بەدواداچوندا 
ڕاستەوخۆ  کە  ئەوانەن  دووەم 
داوە.  کارەیان  ئەم  فەرمانی 
نەناسیاون،  ئەمانە  وتم  کە  هەروەها 
دەرناکەون، دەمامکیان هەیە، ئەمانە 
لە سەرەوە دادەنیشن و ورد سەیری 
هەموو ڕووداوەکان دەکەن. کەسەکان 
دەکەن  بژاردە  کەسایەتییەکان  و 
بە  هەرکەسێک  خۆی.  ڕۆژی  بۆ 
توندی  هەڵوێستی  بچووکترین شێوە 

گرتبێت، دەیگرن و نەختێ دەیشێلن 
و هەڕەشەی لێدەکەن کە ئەم کارانە 
نابی  و  نییە  تۆوە  بە  پێوەندیی 
ئەمانە  هەڵخورتێنی.  تێ  سەریان 
ویژدانیش  و  خودا  و  دنیا  واڵمی 
خۆیان  و  خودان  خۆیان  نادەنەوە، 
دادەنیشن  سەرەوە  لە  ویژدانن. 
پالنێکی دیکە دادەڕێژن. نۆچەکانیان 
دەبەنە شار و زانکۆ و شوێنێی دیکە و 
پلەیان بەرز دەکەنەوە. تۆ بڵێی هەر 
نووسراوە  ئەم  ئێوە  کە  ساتەدا  لەم 
الیەکی  لە  یەکێکیان  دەخوێننەوە 
دیکەی  تابلۆیەکی  دنیاوە  دیکەی 
کەسێک  لە  ژیانێکی  دانەگرتبێت؟ 
نەپژاندبێت؟  مێشێکی  نەگرتبێت؟ 
دەفتەری  نەخنکاندبێت؟  قەڵەمێکی 
نەکردبێتەوە؟ ڕەش  ژیانێکی 
ئێمەی کورد وەاڵمی هەموو  ئەڵبەت 
دەزانین  و  دەزانین  پرسیارانە  ئەم 
جۆرێک  هەنووکەدا  ئێرانی  لە  کە 
لەئارادایە  حکومەتی«  »وەندالیزمی 
و  بێ مێشک  و  کاڵفام  هەندێ  کە 
دەنێرن  »خودسر«  خۆیان  بەوتەی 
تێکبدەن،  حکومەت  بەقازانجی 
بڕووخێنن، بکوژن و ببڕن، دواتریش 
دڵسۆزی  و  کوێخا  دەکەنە  خۆیان 
چاو  بەر  لە  ئەوان  و  خەڵکەکە 
سینە  پێشەوە  دێنە  و  دەکەن  بزر 
بەرخورد  بەڵێ،  کە  هەڵدەماسێنن 
ئەکەین و چی دەکەین و چی ناکەین 
و ... بەاڵم... ئێمەش دەزانین چییە 
بەهۆی  ئەوان  بەاڵم:  نییە  چی  و 
دەست ڕاگرتن بە سەر هەموو سەروەت 
بەشینەوەی  و  واڵتدا  سامانی  و 
جارێ  ئاغاکانیان،  بۆ  بێ بڕانەوەی 
و  دەسەاڵتدان  کورسیی  سەر  لە 
بێ پشتیوان.  و  بێ دەوڵەت  ئێمەش 
لە  شێعە  توندڕەوانەی  دەسەاڵتی 
و  جیهانیدایە  خزمەت سەرمایەداریی 
شیردار،  و  گۆشتن  مانگایەکی  وەک 
هەموو ڕۆژێک شیری دەداتێ و هەموو 
قازانج  و  دەگرێ  گۆشت  ڕۆژێکیش 
عەمری  مەدەی  کاتێ  تا  دەگەیەنێ 
بە سەر دێت و نۆرەی مانگایەکی تر 
دەبات. زۆر  ئاو  هەویرە  ئەم  دێت. 

 

ئەم هەویرە ئاو زۆر دەبات
زانکۆی کوردستان ڕووداوەکانی  بە  سەبارەت 

ن.داهاتوو٢٨٤_بانە
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هەواڵێکی داچڵەکێنەر یان ڕووداوێکی چاوەروان کراو؟
   

لە ناوەراستی مانگی ئاگۆستی ئەمسالدا تاڵەبان 
بەشی  و  کابول  شاری  سەر  بە  دەست  توانی 
لە  کە  بگرێت  ئەفغانستاندا  واڵتی  هەرەزۆری 
بە  ئەفغانستان  ئیسالمیی  کۆماری  ئاکامدا 
سەرۆک  و  داڕما  غەنی  ئەشرەف  سەرۆکایەتی 
کۆماریش بەر لە گەیشتنی تاڵەبان بە پاساوی 
بەرگرتن بە شەڕی ناوخۆیی واڵتی بە جێهێشت و 
دەسەاڵت و دیوان مایەوە بۆ پیاوە دیندارەکانی 

تاڵەبان.  
مانگی  ڕۆژەکانی  دوایین  لە   ١٩٩٦ ساڵی 
لەوپەڕی  وەرزەدا،   لەم  هەر  سێپتامبردا، 
شاری  توانییان  تاڵەبان  هێزەکانی  ناباوەریدا 
کابول پێتەختی ئەفغانستان بگرن. ئەو کاتەیش 
دوای هاتنی تاڵەبان دەوڵەتی  بۆرهانەدین ڕەبانی 
رووخا و ناوبراو دەسەاڵتی بە جێ هێشت و لە 
مەزار شەریف گیرسایەوە کە دواتر ئەوناوچەیش 
ناچار  بە  رەبانی  و  تاڵەبان  ڕکێفی  ژێر  کەوتە 
ڕووی کردە دەسەاڵتدارانی ئێران کە لە تەواوی 
ساڵەکانی شەردا پشتیوان و یارمەتیدەری ڕەبانی 
بوون. هێزەکانی ئەحمەد شا مەسعوودیش کە 
بەدەستەوەگرتنی  لەسەر  بوو  مانگ  چەندین 
لەگەڵ  هێزەکانی  کابول  شاری  کۆنترۆلی 
دوای  بوون،  دەستەویەخە  ڕەبانی  دەوڵەتی 
هاتنی تاڵەبان بەرەو دەڕەی پەنجشێر کشانەوە 
و شارێکی وێرانیان لە دوای خۆیان بە جێهێشت. 
بورهانەدین  کە  بکەین  پێ  ئاماژەی  پێویستە 
ڕەبانی و ئەحمەد شاه مەسعوود هەر کامەیان 
سەرۆکایەتی باڵێک لە مۆجاهدینی ئیسالمییان 
وەئەستۆ بوو  کە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی 
سۆڤیەت و پاش ڕووخاندنی دەسەاڵتی دوایین 
واتە  چەپ  بەرەی   بە  سەر  کۆماریی  سەرۆک 
دوکتور نەجیب ئەحمەدزی، لەسەر دەسەاڵت لە 
ئاکامەکەی  کە  تێوەگالن  ماڵوێرانکەر  شەڕێکی 
ڕەبانی  دواتریش  تاڵەبان.  سەرکەوتنی  بە  بوو 
بە دەستی تاڵەبان کوژرا و ئەحمەدشامەسعوود 
تەنیا دوو رۆژ بەر لە هێرشەکانی رۆژی یازدەی 
سێپتامبر بۆ سەر شاری نیۆیۆرک هەر لە الیەن 

ئەڵقائدەوە ترۆر کرا.  
 بە گشتی هێزە سەرەکییەکانی ئەفغاستان لە 
دەوڵەتی  و  سۆڤیەت  هێزەکانی  بە  دژ  شەڕی 
جیاوازەکانی  باڵە  لە  بە سۆڤیەت  چەپی سەر 
بزووتنەوەی ئیسالمی پێکهاتبوون کە هەموویان 
شان بە شانی یەکتر دژ بە دەسەاڵتی حزبیی 
یەک  لە  ئەفغانستان   خەلکی  دێموکڕاتیکی 
سەنگردا بوون. حزبی دێمۆکراتیکی خەڵک بۆ 
لە  جگە  خۆی  دەسەاڵتی  پاراستنی  و  مانەوە 
یارمەتی ماڵی و لۆژستیک، ناچار بوو ڕێگە بۆ 
هێزە چەکدارەکانی سۆڤیەت بکاتەوە، کە هاتنی 
هێزەکانی سۆڤیەت بوو بە هەوێنی ڕێکخستن و 

سەرهەڵدانەوەی بزووتنەوەیەکی ئیسالمیی 
هەمەالیەنەی  و  بەرباڵو  پشتیوانی  کە  بەرین 
واڵتانی رۆژئاوایی و ئەمریکای لە پشتەوە بوو. 
هاتنی ئەرتەشی سووری سۆڤیەت، ئەفغانستانی 
دە  کە  شەڕێک  برد.  ناوخۆیی  شەڕی  بەرەو 
ساڵی خایاند تا هێزەکانی سۆڤیەت ناچار ئەو 
دیکەیش  ساڵی  سێ  و  بەجێهێشت  واڵتەیان 
دەسەاڵتی  بە  هاتن  کۆتایی  تا  کێشا  درێژەی 
دوایین کۆماری سکوالر و سەر بە بەرەی چەپ 
لە ئەفغانستان. بەاڵم شەڕ هەر تەواو نەبووە، 
ناسەقامگیری  بەرەو  واڵتە  ئەو  هاتووە  هەتا 

زیاتر و وێرانی هەنگاوی هەڵگرتووە.      
ڕۆژی ١٠ی ئۆکتۆبری ساڵی ١٩٩4 لە گەرمەی 
ژمارەیەک  ئەفغانستاندا  ناوخۆیی  شەری 
پێکهێنانی  و  جەهاد  دروشمی  بە  چەکدار 
ئەمارەتی ئیسالمی، پەیڕەوکردن و دابەزاندنی 
یاساکانیی قۆرئان و ئیسالم گەیشتنە ناوچەی 
باشووری  لە  هەڵکەوتوو  سپین بولدەک 
ئەفغانستان، سەربە ناوچەی قەندەهار. ئەوان 
بە ناوی بزووتنەوەی ئیسالمیی تالەبان خۆیان 
دەناساند و لەو بڕوایەدا بوون کە هەرکەس لە 
ڕێگەی جەهاددا بکوژرێت دەچێتە بەهەشت و 
کورتدا  ماوەیەکی  لە  توانییان  هۆیە  بەو  هەر 
بۆ  زۆر  خەڵکێکی  پشتیوانیی  و  سەرەنج 
یەکەم  چیرۆکی  ئەوە  ڕاکێشن.  خۆیان  الی 
دوو  لە  کەمتر  کە  بوو  گرووپێک  سەرهەڵدانی 
ساڵی خایاند تا بگەنە ئەرگی دەولەت لە کابول 
بگرن.   بەدەستەوە  ئەفغانستان  دەسەاڵتی  و 
بێژین  وا  دەتوانین  نەچین  دوور  زۆر  ئەگەر 
ساتەوە  لەو  ئەفغانستان  نەهامەتی یەکانی  کە 
دەستی پێکرد کە کودتا لە دوای کودتا دەسەاڵت 
لە کابول دەستاو دەست دەکرا و ئەفغانستان لە 
گەرمەی شەڕی سارددا لە نێوان دوو بەردئاش دا 
بەرەو ناسەقامبوون و دۆخێکی دژوار هەنگاوی 
چەپ  بزووتنەوەیەکی  لەالیەکەوە  هەڵدەگرت. 
بریتی لە خوێندکاران و مامۆستایان و رۆشنبیرانی 
ئەفغانستانی سەری هەڵدابوو کە چاو لە دەستی 
مسکۆ بوون بۆ یارمەتی وەرگرتن و پێکهێنانی 
دەسەاڵتێکی سکۆالر و دێمۆکراتیک. لە الیەکی 
دیکەشەوە واڵتێکی دواکەوتوو لە ڕووی ئابووری 
بۆ  بوو  ئامادە  بەستێنێکی  سیاسییەوە  و 
گەشەکردنی بزووتنەوەیەکی ئیسالمی بەرین کە 

واڵت بەرەو هەڵدێر ببات.
هەل ڕەخسا و حزبی دێمۆکڕاتیکی خەڵک  لە دوای 
کودتایەکی خوێنین دژ بە داوود خان کە ئەویش 
خۆی لە ئاکامی کودتایەکی هاوشێوەدا هاتبووە 
سەرکار، دەسەاڵتی بەدەستەوە گرت. دەوڵەتی 
کودتا  لە دوای سەرکووتی نەیارانی خۆی، بە 
خێرایی  دەستی دایە هەندێک رێفۆرمی بنەڕەتی 
الیەن  لە  کە  کۆمەڵگە  کردنی  سکوالریزە  و 
پێشوازی  ئەفغانستانەوە  دانیشتووانی  زۆربەی 
دیکە  جارێکی  درایەوە.  بەرپەرچ  و  نەکرا  لێ 
مێژوو سەڵماندی کە پێکهێنانی سۆسیالیسم لە 
کۆمەڵگەیەکی کۆنەپارێز، نەخوێندەوار و الدێ 
نشیندا  کە هێزە بەرهەم هێنەرەکان )بریتی لە 
مرۆڤ و کەرەستەکانی بەرهەم هێنان( گەشەیان 
ئەوەش  کارێکی ئەستەمە. سەرباری  نەکردووە 
دێمۆکڕاتیک  حزبی  باڵەکانی  نێوان  ملمالنێی 
)دوو باڵیی خەلکییەکان و پەرچەم( دۆخەکەی 
جگە  دەکرد.  ناسەقامگیرتر  رۆژ  لەدوای  رۆژ 
بەشی  کابول،  دانیشتووی  ناوەندی  چینی  لە 
هەرەزۆری ناوچەکانی دیکە کە بریتی بوون لە 
دێهاتەکان و شارە بچووکەکان لەگەڵ بڕیارەکانی 
ناوەرۆکی  کچان،  بۆ  خوێندن  وەکوو  دەسەاڵت 
ناتەبای پەروەردە لەگەڵ ئایینی ئیسالم، ئازادی 
دەکرد.  دژایەتییان  پیاو  و  ژن  یەکسانی  و 
وەکوو  دراوسێ  واڵتانی  دوژمنایەتی  هەروەها 
ئێران و پاکستان کە پێناسەیان دژایەتی چەپ 
ئەفغانستاندا  قەیرانی  قووڵبوونەوەی  لە  بوو 
الیەن  لە  کە  چاکسازییە  ئەو  بوون.  کاریگەر 
نەبوونی  هۆی  بە  دەچوو،  بەڕێوە  دەوڵەتەوە 
بەستێنی ئامادە و سازگار بە هەند وەرنەگیرا و 
کاردانەوەی بەرینی کۆمەاڵیەتی لێ کەوتەوە .بۆ 
نموونە هەناردنی زۆرەملی کچان بۆ خوێندن و 

دروشمی بەرابەری ژن و پیاو لە کۆمەڵگەیەک 
کە بە تووندی باوەرمەند بە کەلتووری ئیسالمی 
بە  بوو  چاوەروانییەکان  پێچەوانەی  بە  بوو، 
بەستێنێک بۆپەرەسەندنی ڕەوتە ئیسالمییەکان 
لە ئەفغانستان. ئەوەش نابێت لە بیر کەین کە 
نیوەی  بوو.  سارد  شەری  سەردەمی  سەردەم 
دووهەمی سەدەی بیستەم بە تەواوی مەودایەک 
بوو کە ملمالنێی نێوان دوو زلهێز واتە ئەمریکا 
و سۆڤیەت لە لووتکەی خۆیدا بوو، شەڕێک کە 
دنیای بە سەر دوو جەمسەری سەرمایەداری و 
سوسیالیسم*دا دابەش کردبوو. دەستەبەرکردنی 
دەسەاڵت  لە الیەن هێزێکی سەر بە سۆڤیەت 
ژئۆپۆلێتیکەوە  بواری  لە  گرینگ  واڵتێکی  لە 
وەکوو ئەفغانستان، ئەو واڵتەی کرد بە شوێنی 
ملمالنێی دوو زلهێزی ئەوکات.  ئەو بابەتە لە 
بارەی ئێرانیشەوە تا ڕادەیەک درووستە. ئێران 
پاشایەتی  کۆتایی  تا  ڕەزاشاوە  سەردەمی  لە 
هەنگاوی  مۆدێرنیسمێک  بەرەو  مەحەمەدڕەزا، 
کرابوو.  دیکتە  سەرەوە  لە  کە  هەڵدەگرت 
بنەڕەتی  هۆی  بە  پەهلەوییەکان  مۆدێرنیسمی 
واڵتەکەی  هەموو  )واتە  ناگشتگیری  نەبوون، 
نەدەگەرتەوە(، ڕووکەشی بوون و ناهاوئاهەنگی 
ئەو پێشکەوتنە لە ڕووی سیاسی، کۆمەاڵیەتی 
و ئابوورییەوە وای کرد کە لە دوای سەرهەڵدانی 
دەسەاڵتییان  ئیسالمییەکان  نۆ،  هەفتاو  ساڵی 
پێچەوانەی  ئاکامەکەی  واتە   کرد  دەستەبەر 

چاوەڕوانییەکان بوو.
ئەفغانستان هەموو هەوڵەکان دەرەکییەکان  لە 
سۆڤیەت  بە  سەر  دەسەاڵتی  ڕووخاندنی  بۆ 
ئەو  دەرهێنانی  بەکردەوە  بۆ  و  گەڕ  کەوتنە 
ئیسالمییەکان  ڕەوتە  لە  کێ  مەبەستەش 
چەپ  بە  دژ  ئێسقان  سەر  تا  کە  بوو  باشتر 
و  سازماندان  ئێرانیش  لە  بوون؟  کۆمۆنیزم  و 
بەرتەسکر  دەهات  تا  چەپەکان  هێزە  چاالکی 
بەو  هەر  بوو،  بڤە  کۆمۆنیسم  چەندە  و  دەکرا 
و  کار  بۆ  ئیسالمییەکان  الیەنە  دەستی  ڕادە 
بەهێزبوونی  بوو.  ئاوەڵە  ڕێكخستن  و  چاالکی 
واڵتانی  الی  لە  ئایینی  ڕەوتی  و  ئیسالم 
رۆژئاوایی و دەسەاڵتە ناوچەییەکان وەکوو تەنیا 
بە  بەرگرتن  و  بەرپەرچدانەوە  بۆ  کارا  ڕێگەی 
گەشەی بیرۆکەی ئازادی، بەرابەری، یەکسانی و 
دێمۆکراسی دەناسرا و بەکار دەهات. هەرچەند 
الیەنە ئیسالمییەکان لەگەڵ پێوەرەکانی رۆژئاوا 
ئابووری  پێناسەکانی  و  لیبرالیسم  وەکوو  
ئیسالمی  و کۆماری  ناسازگارن  سەرمایەداریش 
یان تاڵەبان لەگەڵ رۆژئاوا ناتەبان و بە کردەوە 
دژ بە یەکترن، بەاڵم لە کۆمەڵگەی دینمەدار و 
ئایینیی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناویین، بەستێن بۆ 

ئامادەیە،  ئایینییە  ڕەوتە  ئەو  سەرهەڵدانەوەی 
ئەوە ڕاستییەکی تاڵە. بۆ رۆژئاوا و ئەمریکا  لە 
نێوان دوو هەڵبژاردەی چەپ یان دەسەاڵتێکی 
باشتر  جێگرەوەیەکی  ئایینی  ڕەوتی  ئایینیدا، 

دێتە ئەژمار.
تالیبان،  ئیسالمییەکانی  هێزە  ئاگۆست  ١٥ی 
پێتەختی  کابول  دووبارە  ساڵ   2٠ دوای 
ئەفغانستانیان گرت، دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی 
بە سەرۆکایەتی ئەشرەف غەنی هەڵوەشایەوە. 
داچڵەکێنەر  خەڵک  لە  زۆرێک  بۆ  هەواڵە  ئەو 
بوو. بەاڵم ئایا بەڕاستی تاڵەبان لەو واڵتە بنەبڕ 
کرابوون و ئێستا دووبارە سەریان هەڵداوەتەوە؟
دەسەاڵتی  بۆ  سەری  کاتێکدا  لە  ئەفغانستان 
ئەرتەشێکی  خاوەن  کە  دانەواند  تاڵەبان 
بەاڵم  بوو،  کەسی  هەزار  سەد  چەند  تۆکمەی 
ئەو هێزە توکمە تەنانەت یەک ڕۆژ لەبەرامبەر 
لە  ئەوە  نەکرد.  کابول  لە  بەرگری  تاڵەباندا 
و  تاڵەبان   لەناکاوی  هاتنی  کە  بوو  کاتێکدا 
ئەرگی  خێرای  و  یەکجاری  خۆبەدەستەوەدانی 
کابول، تەنانەت ئەمریکا و هێزە رۆژئاواییەکانی 
تووشی شۆک کرد. ئەوان هەستیان بە جێگەی 
هەم   بۆیەش  هەر  کردبوو  تاڵەبان  پێگەی  و 
لە یەکساڵ بوو  دەوڵەت و هەم ئەمریکا زیاتر 
کە سەرقاڵی وتووێژ لەگەڵ تاڵەبان بوون تاکوو 
پرۆسەی  بتوانن  شەڕ  لە  دوور  شێوەیەکی  بە 
بکەن.  هەموار  دەسەاڵتتدا  لە  ئەوان  بەشداری 
تاڵەبان  گەڕانەوەی  و  پرۆسەکە  خێرایی  بەاڵم 
سێناریۆکەی  سەرەکیی  یاریزانانی  تەنانەت 

تووشی سەرسووڕمان کرد.  
ئەفغانستان  کۆمەڵگای  کە  کرد  وای  چیی 
سەر  بۆ  تاڵەبان  گەڕانەوەی  بەرابەر  لە  ئاوا 
دەسەاڵت پاسیڤ و خەمسارد بێت؟ دیارە کە 
هەموو بەشەکانی کۆمەڵگای ئەفغانستان لەگەڵ 
و  نەبوون  دەسەاڵت  سەر  بۆ  ئەوان  هاتنەوەی 
و  گەندەڵی  سەرەڕای  ئاساییە.  زۆر  ئەوەش 
ئەفغانستان  پێشووی  دەوڵەتی  ناکارامەبوونی 
بۆ هەر چاودێرێکی ئەمڕۆیی تاڵەبان خراپترین 
لە  کە  تاڵەبانێک  جێگرەوەیە.  و  هەڵبژاردە 
لە نێوان ساڵەکانی ١٩٩٦ تا  دەوری پێشوودا 
2٠٠١ ڕۆخسارێکی وەها ڕەش و دڕندەی لە خۆ 
نواند کە مرۆڤ تووشی سەرسووڕمان دەبێت کە 
دیسان  بتوانێت  کارنامەوە  بەو  گرووپێک  وەها 
سەرەنجی خەڵکانێک بۆ الی خۆی ڕابکێشێت؟

سەر  بۆ  ئەمریکا  هێرشی  دوای  لە  کە  دیارە 
لە  کە  دامەزرا  کۆمارێک  ناو  بە  ئەفغانستان 
کۆ  کە  واتا  بەو  بوو  بەتاڵ  دێمۆکراسی  مانای 

کردنەوەی ئایینی 
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له  رۆژانی رابردوودا، كۆمه ڵگای نێوده وڵه تی دیمه نه  
تراژێدییه كانی فڕۆكه خانه ی كابۆلیان به  چاوی خۆیان 
خێرا  و  ئه فغانستان  له   ئه مریكا  كشانه وه ی  بینی، 
كۆنترۆڵكردنی ئه و واڵته  له الیه ن چەکدارانی تاڵیبانه وه  
وه ك ده سپێكی كۆتایی هاتنی ژیانی كه سانێكی زۆر 
وابوو، هه ستی ترس و دڵه ڕاوكێ كه  هۆكاره كه ی بۆ 
ده گه ڕایه وه ،  ئه مریكا  پالنی  بێ  و  خێرا  كشانه وه ی 
نیگه رانی قووڵی ئه و كه سانه ی لێكه وته وه  كه  خۆیان 

به  فڕۆكه  و هێلیكۆپته ره كانه وه  هه ڵده واسی.

روویدا،  كابول  فڕۆكه خانه ی  له   کە  رووداوه ی  به و 
خه ڵك  ده كرێت،  ترسه   به و  هه ست  به ڕوونی  زۆر 
رێوشوێنه   جێبه جێكردنی  كه   بیریه تی  له   هێشتا 
نه وه ده كانی  له   تاڵیبان  ئیداره ی  له الیه ن  تونده كان 
برد.  كوێ  به ره و  واڵته ی  ئه و  رابردوو  سەدەی 
ئه وانه ی بۆ حكوومه تی ئه فغانستان كاریان كردووه ، 
له گه ڵ  ئه فغانستان  بونیادنانه وه ی  بۆ  ئه وانه ی 
هه ماهه نگییان  ئه مریكا  و  هاوپه یمانان  هێزه كانی 
كردووه ، هه ستیان به وه  كردووه  كه  تا ئه م دواییانه  
زۆر  و  له ناكاو  كردووه   ئه فغانستانیان  نوێنه رایه تی 
خێرا پشتیوانیكردنیان له الیه ن ئه مریكا و هێزه كانی 

رۆژئاواوه  كۆتایی پێ هاتووه .
بەوە  هەست  لەئێستادا،  واڵتە  ئەو  دانیشتوانی 
دەکەن کە پێشتر بیریان لەو رێککەوتننامە ئاشکرا 
مێزی  لەسەر  ئەمریکا  کە  نەکردبووەوە  شاراوانە  و 
پێیانوایە  بۆیە  هەر  دابوون،  ئەنجامی  دانوستان 
کارنامەی شکست  و  هەڵخەڵەتێندراون، جێهێڵدراون 
کابولی  کەوتنی  کۆتاییدا  دەستیان.لە  دراوەتە 
پایتەختی ئەفغانستان پێویستی بە شەڕ و کوشتار 

نەبوو، چونکە تەنها ئەمریکا بە پابەندبوونی بەو 
رێککەوتننامەیەی لە ساڵی 2٠2٠دا لەگەڵ چەکدارانی 
تاڵیبان واژووی کردبوو، پشتی کردە ئەفغانستان و 

بووە هۆی هاتنە کایەی ئەم کارەساتە دڵتەزێنە لەو 
واڵتە.

هاوواڵتییانی  و  کابول  حکوومەتی  تەنها  بێگومان 
ئەفغانستان نەبوون کە پرس و راوێژیان پێ نەکرا، 
سەردەمی  لە  کە  ئەورووپاش  واڵتانەی  ئەو  بەڵکو 
ئەمریکا  هاوپەیمانی  بوونە  بۆش  جۆرج  دەسەاڵتی 
لە جەنگی دژبە تیرۆردا، ناوبەناو رووبەڕووی بڕیارە 
تاکالیەنەکانی ئەمریکا دەبوونەوە، ئاشکراشە کە ئەم 
رەفتارانەی واشنتۆن مایەی رەزامەندی رۆژئاوا نەبوو، 
فەڕەنسا،  سەرکۆماری  لە  پرسیار  کاتێک  هەربۆیە 
دۆناڵد  هاوپەیمانی  دەربارەی  کرا  ماکرۆن  ئیمانوێل 
گوتی:  ئەورووپا،  یەکێتیی  و  ناتۆ  لەگەڵ  ترەمپ 

»ناتۆ دووچاری مردنی مێشک بووە«.
لووتکەی  دوایین  لە  بایدن  جۆ  حکوومەتەکەی 
رەواندنەوەی  بۆ  زۆریدا  تەقەالیەکی  و  هەوڵ  ناتۆدا 
خاوێن  ترەمپ  دۆناڵد  میراتی  تاکوو  گومانانە،  ئەو 
بکاتەوە و ئەو ئۆپەراسیۆنە خێرایەی کردە بە یانووی 
شەرەدا  لەو  ئەمریکا  تێچووەکانی  کردنەوەی  کەم 
ئەنجام دا. بەاڵم لە راستی دا رکابەری جیۆسیاسیی 
چین  و  رووسیا  ئەمریکا،  گەورەیە  هێزە  سێ  ئەو 
لە رۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست دەستی پێ کرد لە 
بەرە شەڕ  دوویەم  قەفقاز  ناوچەی  و  دەریای رەش 
ئەفغانستان  لە  ئەمریکا  کشانەوەی  دوای  کرایەوە. 
شتێکی چاوەڕوانکراو نەبوو کە سێیەم بەرە، ئاسیای 
بەاڵم  بێت.  ئاسیا  ناوەڕاست-ئەفغانستان-باشووری 
بە  برینانەی  بەو  ئامریکا  تایبەتیش  بە  رۆژئاوا 
کشانەوەکە دروستی کردووە بە شەلی دەچێتە ناوئە 
بەرەیەوە، هەروەها بەداخەوە هێشتا واڵتانی ئەورووپا، 
و  تیرۆر  بەرهەمهێنانی  بۆ  شوێنێک  بە  ئەفغانستان 
پەنابەر و مادەی هۆشبەر دەبینن. هەتا ئەورووپا و 
بکەن  لێکدانەوە  ماددییەوە  رووی  لە  تەنها  ئەمریکا 
رۆژئاوا)دەوڵەت  شکستخواردووی  ستراتێژیەتی  و 
نەتەوە سازی( و دۆخی خراپی مرۆیی لە ئەفغانستان 
پشتگوێ بخەن، ناتوانن سیاسەتێک فەراهەم کەن کە 

سەقامگیری بۆ ناوچەکە بەرقەرار بکات.

لە  وبەشێک  کوردستان  خەڵکی  لە  کۆمەڵێک 
چاالکڤانان و شرۆڤەکارانی سیاسی کورد هؤشداری 
وشێووازی  ئەفغانستان  دۆخەی  ئەو  کە  دەدەن 
کشانەوەی هێزەکانی ئامریکا لەو واڵتە  بۆ عێراق و 
هەرێمی کوردستانیش چاواروان کراوە بەاڵم لە چەند 
رەهەندەوە گەر تاوتۆی بکەین زۆر ئەستەمە ئامریکا 
هاوشێوەی ئەوەی لە ئەفغانستان کردی لە عێراقێش 

دووپاتی کاتەوە.
لە دۆخی ئێستادا بە پێی سیاسەتی بەرژەوەندی واڵتە 
زلهێزەکان ،عێراق و ئەفغانستان دوو بەرەی جیاوازی 
رووسیا،  و  چین  لەگەڵ  رۆژئاوا  واڵتانی  بۆ  شەڕن 
تایبەتمەندیەکانی  شەڕێکێش  بەرەی  هەر  دەشزانین 
خۆی هەیە ئەمە جگەلەوەی کە کوردستان باشوور 
کە  دەبینین  و  رۆژئاوایە  واڵتانی  هاوپەیمانێکی 
بەشێکی  و  فەرانسە  و  ئامریکا  دەرەوەی  وەزیری 
ترافیکێکی  لە  رۆژئاوا  واڵتانی  کاربەدەستانی  زۆری 
دیپڵۆماسی بۆ سەردان کردنی باشووری کوردستان 
دان و ئاڵۆگۆری بازەرگانیان لەگەڵ کوردی باشوور 
هەیە . ئەوەی کە بە نسبەت عێراقەوە زۆر گرینگە 

رژێمی  زۆری  دەستێوەردانی  و  هەژموونی  هەبوونی 
ئێرانە لە خوارەوە و ناوەندی عێراق کە لە ئەگەری 
چوونە دەرێ تەواوی هێزەکانی ئامریکا، میلیشیاکانی 
حەشدی شەعبی سەربە ئێران بۆ ناوچەکە بە گشتی 
هەرشەیەکی  دەبنە  تایبەتی  بە  ئێسرائیل  واڵتی  و 
گەورە. هەر بەو هؤکارەش واڵتە عەربیە سونەکان و 
ئێسرائێل کە هاوپەیمانی نزیکی ئامریکان نایڵن واڵتی 

ئامریکا ئەو کارە بکات.
یەکێکی کە لە هۆکارە سەرەکیەکان بوونی یەدەکێکی 
بە  لە واڵتی عێراق کە  نەوتی رەشە  زۆری وزەیەی 
بردنە دەرێی  هێزەکانی خۆی دەکەوێتە ژێر دەسەاڵتی 
ئێران و ئەوەش دەتوانێ قەیرانی وزە لە جیهان دا 
بەرهەم بێنێت.لە پاڵ ئەوانە و سەدان هۆکاری دیکە 
بابەتی وزەی ناوەکی ئێران و نزیک بوونەوەی رژێم 
گەورە  هەرەشەیەکی  ناوەکی  چەکی  بە  لەگەیشتن 
هێزەکانی  دەرێی  چوونە  بە  کە  جیهان  بۆ  دەبێت 
دەست  ئەگر  و  پێش  دەیبەنە  خێراتر  ئامریکا 
پێراگەیشتنی ئەو چەکە بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران 

زۆر زیاد دەىیت.

ئەفغانستان، بەرەیەکی نوێی شەڕی سارد

هەژار وەلیزادە

کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان بەو کوتوپڕییە 
بۆتە جێگەی قسە و  رۆژدا   لە ١١  تالیبان  هاتنەوەی  و 
باسێکی زۆری پسپۆڕان و سیاسیەکانی جیهان، بە تایبەتی 
شاری  فرۆکەخانەی  و  ئەفغانستان  کارەساتەکانی  دوای 
خۆدی  بوون،  شانۆکە  کۆتایی  تەنها  ئەمانە  »کابول«، 
شانۆنامەکە لە »قەتەر« یەک سال پێش لەالیەن ئەمریکا 
و ئەو واڵتە نووسراوەتەوە و نەخشەی هێنانی تالیبان هەر 
لەوێ کێشرایەوە، ئەگینا لەشکرێکی ٣٠٠ هەزار کەسی کە 
بە  وەها  چون  تەیارکراوە  ئەمریکایی  چۆلی  و  چەک  بە 
تەقە چەک  بێ  بە  هەموو  رۆژدا  ماوەی چەن  لە  سانایی 

دەکرێن.
ئەم ڕۆژانە لە ئەفغانستان ئاڵوگۆڕی زۆر روویدا، بەاڵم بە 
هۆی  دەبێتە  ئەفغانستان  لە  تالەبان  گەیشتنی  دەسەاڵت 
کێشە و گرفتی زیاتر بۆ واڵتانی چین و روسیە و ئێران و 
ئەو سێ واڵتە تێچوویەکی زیاتر دەدەن لە ئاستی ناوچەکە 
دۆڕاوی  گەورەترین  هیندوستان  و  ئێران  دەچێت  لەوە  و 
ئەم ئاڵوگۆڕە بن. لە ئێستادا ئێمە شاهیدی سەردەمێکی 
نوێین لە توندرۆیی و ناسەقامگیریی لە ناوچەکە و هەروەها 
شەڕیی زیاتر یەخەی خەڵکی ناوچەکە دەگرێت و لەم ناوەدا 
بەڕای  و  دەکات  حکومەت  ئەفغانستان  واڵتی  لە  تالەبان 
من  تالەبان نە تەنها نەگۆڕدراوە، بەڵکوو بە پێچەوانەوە 
لە خۆپیشاندانی  رۆژانە  لەم  ئێمە  و  بووە  توندڕەوتر  زۆر 

لە  قامچی  بە  کە  بینیمان  ئەفغانستان  پیاوانی  و  ژنان 
ئیرادەوە  بەو  و  کرد  خەڵک  لە  تەقەیان  و  دا  خەڵکییان 
وێنەیەکی  ئەوە  و  دەنووسرێتەوە  ئەفغانستان  مێژووی 
دەسەاڵتی نوێی ئەفغانستانە کە نە تەنها ئەو واڵتە بەڵکوو 
و  توندرەویی  و  شەڕ  لە  زیاتر  و  زیاتر  ناوچەکە  هەموو 
بە  ئێرانیش  دڵنیاییەوە  بە  و  تێوە دەگلێنێت  توندئاژۆیی 
لە  لێدەکەوێت.  زەربەی  زیاترین  هاوبەش  سنووری  هۆی 
ئێستادا لێکچوونێکی سەیر هەیە لە نێوان داعش و تالەباندا  
و هەر لە سەرەتاشەوە لە باری فکر و بۆچوون زۆر لێک 
بە  ببیت  ئەفغانستان  کە  وادەکات  ئەوەش  و  بوون  نزیک 

النکەی داعش و ئەلقاعیدە و ...
نووسەرێکی ئالمانی بە ناوی » ماتیاس بۆرگمان«  سەبارەت 
بە پەیوەندی ئێران و تالەبان دەڵێت: پەیوەندی ئەو دوو 
گروپە ئایینییە بە پێی »رق و خۆشەویستی« بووە. بە 
هەموو ئەمانەوە تەنها بەرگرییەک کە لە ئەفغانستان کرا 
درا  ئەنجام  مەسعوودەوە  »ئەحمەد  لەالیەن  پەنجشیر  لە 
کە  پاکستان  واڵتی  دەستێوەردانی  هۆی  بە  ئەویش  کە 
دوستی هەرە نزیکی تالیبانە بە فڕۆکە و پەهباد هێرشی 
کردە سەر پەنجشیر و هیزەکانی تالیبانیش لە زەویەوە و 
پارێزگایە  ئەو  کردە سەر  هێرشیان  شوێنەوە  چەندین  لە 
و داگیریان کرد، بەاڵم ئەحمەد مەسعوود خۆی توانی لە 
پەنجشیر دەربازی بیت و درێژە بە بەرگری و بەرخودانی 
خۆی بە دژی تالیبان لە شاخەکانی ئەو پارێزگایە بدات. 

و  راگەیاند  نوێی  دەوڵەتی  کەتالیبان  حاڵێکدایە  لە  ئەمە 
یەکەمی  بەرپرسی  وەک  ئاخوند«ی  حەسەن  »محەمەد 
خۆی هەڵبژارد، دوا بە دوای دروستکردنی دەوڵەت لەالیەن 
تالیبانەوە زۆربەی واڵتەکان بە تایبەتی ئەمریکا و رژیمی 
لیستە  لەو  خۆیان  نیگەرانی  نەیانتوانی  ئێران  ئیسالمی 
دەرنەبرن و ئەوان بە ئاشکرا نیگەرانی خۆیان لەو لیستە 
و دەوڵەتە دەربڕی، چونکە هەموو ئەوانەی کە وەک وەزیر 
واڵتە  ڕەشی  لیستی  لە  ناویان  هەڵبژێردراون  و  سەرۆک 

زلهێزەکاندا قەراری گرتوە.
لە کۆتاییدا دەبێ ئاماژە بەوە بکەم کە ناوچەکە تووشی 
کێشە و شەڕی جدیی ئایینەکان و توندرەویی و توندئاژۆیی 
دەبێتەوە و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەبێتە شوێنی ملمالنێی 
هێزە کۆنەپەرەست و دژە مرۆڤایەتی و ئەمانە ئەم ناوچە 
بە گشتیی تووشی شەڕ و کاولکاری دەکەن. واڵتی هیند 
و ئێرانیش تەنانەت واڵتی چین و رووسیەش بە هۆی ئەو 

گرووپە ئیسالمیانەی هەیانە لەم کێشانە بیبەش نابن.

ئەفغانستان لە دوو  تۆی سیاسەتدا 

سەیران مستەفازادە
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لە پیشەی سەختی شۆڕشگێڕیدا مردن 
ڕووداوێکە کە بە بەردەوامی ڕوودەدات 

. »ئەرنستۆ چێگڤارا«

پێشەکی:

و  وتار  دەیان  ئێستا  تا  ڕەنگە 
کاک  بارەی  لە  کتێب  چەندین 
فوادمستەفا سۆڵتانی  باڵوبووببێتەوە 
و  شۆڕشگێڕ  بزووتنەوە  هەرچەندە  و 
ناعەدالەتی  بە  دژ  ئازادیخوازەکانی 
بوونەتە  کۆمەاڵیەتی  نایەکسانی  و 
دیمەنی هەموو ڕۆژێکی ژیانمان و بە 
شۆڕشگێڕانە  تری  شێوازی  ڕواڵەت 
شەستەکاندا  سااڵنی  میتۆدی  وەک 
ڕۆڵی کاریگەری لەو خەباتانە دا نییە 
،بەاڵم ژیان و خەبات و گیانبەختکردنی 
و  بەجێماوی  میراتی  و  فۆئاد  کاک 
کوردستاندا  لە  کە  تێڕوانینەی  ئەو 
یەکێکە  هێشتا  دەکرد،  ڕێبەرایەتی 
بۆ  بایەخدار  بابەتی  خوازراوترین  لە 
جەماوەری خەڵکی کوردستان. هێشتا 
باوترین  لە  یەکێک  شوێندا  زۆر  لە 
و  گۆڕ  ،سوێندخواردنی  سوێندەکان 

خوێنی شەهید فوادە.
پێیوایە  وتارە  ئەم  نووسەری  بۆیە 
بەسەر  ساڵ  چل  لە  پتر  سەرەڕای 
سەرکردە،  هەڤاڵی  گیانبەختکردنی 
ژیان  چیرۆکی  هێشتا  فواد  کاک 
وتایبەتمەندی هزر و کەسایەتییەکەی 
پێویستە  و  نەپشکنراوە  وردی  بە 
و  سیاسی  ڕۆشنبیرانی  و  نووسەران 
مێژووییەدا  سەردەمە  لەم  شۆڕشگێڕ 
لە جاران بۆی  زیاتر  نەبن و  بێالیەن 

هەوڵ بدەن.
بەخت  گیانی  نەکراو  چاوەڕوان  زۆر 

کرد
 ١٩٦٧ ئۆکتۆبری  ٩ی  لە  هەروەک 
هەواڵی گیان لە دەس دانی ئێرنستۆ 
ڤالی  شاری  نزیک  لە  گوڤارا  چێ 
جیهان  خەڵکانی  بۆ  بۆلیڤیا  گراندی 
بەو  بڕوایان  خەڵک  و  بوو  کوتوپڕ 
٩ی  ڕۆژی  لە  نەدەکرد.  هەواڵە 
و  نەکراو  چاوەڕوان  زۆر  خەرمانان  
ئازیزی  گیانی  فواد  کاک  پێشوەخت 
بەخت کرد. ڕووداوی مردنی کاک فوئاد 
هێشتا هۆیەکی نادیاری هەیە، ئەوەی 
کاک  کە  ئەوەیە  ئاشکرایە  ئێستا  تا 
لەگەڵ چەند هەڤاڵێکی کۆمەڵە  فواد 
نیشتمانی  یەکێتی  ئەندامێکی  و 
ئەندامێکی  و  عێراق  کوردستانی 
ئێران  خەڵکی  فەداییانی  ڕێکخراوی 
)لقی مریوان( تەهەمۆرس ئەکبەری لە 
مەریوانەوە بۆ بانە لە مەئمووریەتێک 
هێزەکانی  ڕووبەڕووی  بوون،  دا 
جاشەکانی  و  ئیسالمی  ڕژێمی 
شەڕێکی  لە  و  دەبنەوە  ناوچەکە 
تەهموورێس  و  فواد  کاک  کورتدا 
کاک  ئەکەن.  بەخت  گیان  ئەکبەری 
و  لەدەسدانی  گیان  کاتی  لە  فواد 
بە  ببوو  دا  ئەوەیش  پێش  تەنانەت 

کەسایەتییە  گەورەترین  لە  یەکێک 
ئێران.  و  کوردستان  شۆڕشگێڕەکانی 
ڕۆح  لە  بەشێکن  باوەڕەکەی  و  ناو 
 « کە  بیرۆکەیەی  ئەو  سیمبۆلی  و 
تاکە ڕێگە بۆ ئازادکردن و نەهێشتنی 
پەیوەست  کۆمەاڵیەتی  چەوسانەوەی 
بوونە بە جەماوەری ڕەنجدەری گوندە 
بە  خەبات«،  بۆ  دانیان  سازمان  و 
کوردستاندا  مێژووی  لە  دەگمەن 
بە شۆناسی  ئەو  وەک  کەسایەتیەکی 
ئایدیالیزمی شۆڕشگێڕی و پراگماتیزم 
بە جۆش و سۆزێکی وەها شۆڕشگێڕانە 
ئەوانەی  تەنانەت  بدرەوشێتەوە. 
لەگەڵیدا  ئایدیۆلۆژییەوە  ڕووی  لە 
کاریزماتیک  کەسایەتی  بە  نەبوون، 
سەرسام  ئەو  سەرنجڕاکێشی  و 
بوون. بە پێداچوونەوە و لێکدانەوەی 
بەڵگەنامەکانی ئێستا دەکرێت بەشێک 
شۆڕشگێڕە  ئەم  کاراکتەری  لە 
بناسرێت  مرۆڤگەرایە  سۆسیالیستییە 
و ئەمەش پێویستی بە لێکۆڵینەوەی 
لەم  هەیە.  زانستی  و  الیەن  بێ 
گرنگە  ئەوەی  کەمەدا  دەرفەتە 
بۆ  سیمبۆلی  و  بوون  دەتوانین  چۆن 
گەلی  جەماوەری  نێوان  یەکپارچەیی 
شۆڕشگێڕەکانی  حزبە  و  کوردستان 
بیر  دەتوانین  چۆن  بهێنین؟  بەکار 
لە  بیرکردنەوەکەی  سیمبۆلی  و 
هیومانیزمی سۆسیالیستی هاوچەرخی 
کۆمەڵگا  ڕۆشنکردنەوەی  بۆ  کورد 

بەکار بهێنین؟
کاک  شۆڕشگێڕییەکانی  دەستکەوتە 

فواد
 ژینی بێشک ژیانێکی پڕشنگ دار بوو: 
لەدایکبوونی لە خێزانێکی دەوڵەمەند 
مامۆستایەکی  و  باوک  دەرەبەگدا:  و 
و  شار  پەروەردەیەکی  خوێندەوار، 
پیشەسازی  زانکۆی  لە  وەرگرتنینی 
ئاریامێر)شەریف(، خزمەتی سەربازی 
کارەبای  گشتی  بەڕێوبەری  وەک 
برووجێرد لە لۆرستان، وانە وتنەوە لە 
هۆنەرستانی پیشەسازی سنە، ئەمانە 
هەموو وەک بەشێک لە ژیانێکی ئاسایی 

ڕێبەر و پێشمەرگەیەکی شۆڕشگێڕ لە 
داهاتوو بوون کە دەتوانی بەر لەوەی 
سوود  بێت،  پیشەیی  خەباتکارێکی 
و  پێشکەوتن  بۆ  مەنسەبەکانی  لە 
بەرژەوەندی خۆی وەرگرت، بەاڵم واقیع 
ئەوە  ڕاستییەکەی  بوو.  تر  شتێکی 
بوو کە کاک فواد لە کاتی پەروەردە 
گەورەی  ئەنجامی  سەربەخۆییدا  و 
بەدەست هێنابوو. ئەو ئەنجامانەی کە 
ژیانی گۆڕیبوو بەڵێ، ژیانی هەمووی 
ئینسانێک  بوو.  سۆز  و  جۆش  پڕلە 
کەسایەتی  ستایشی  دەکرێت  کە 
بکرێت،  الیەنی  وچەن  تەوەرەی  فرە 
خەباتکار،  مامۆستا،  و  ئەندازیار 
سیاسی،  و  سەربازی  زانی  تیۆری 
هەم  کە  خۆشەویست  کەسێکی 
گۆند  ڕەنجدەری  جەماوەری  دەتوانی 
و  جوتیارەکان سازمان بدات و هەم 
قوتابی و ڕووناکبیرانی شار دڵبەستەی 
بکات،  کەسایەتی شۆڕشگێڕیی خۆی 
ئەفسانەیی  دەرکەوتنە  ئەم  پشت  لە 
قوڵتر  شتی  زۆر  ڕۆمانتیکە،  و 
فواد  کاک  ژیانی  ئەوەی  خەوتبوون. 
ڕووناک دەکاتەوە و مانای ڕاستەقینەی 
 ، نگی هە ئا و ها : خشێت بە ە پێد
ڕێکخستنی تەواو و یەکپارچە لەنێوان 
تەنیا  کرداردا.  و  قسە  و  تیۆری 
و  هاوئاهەنگی  ئەم  ڕۆشنایی  لەبەر 
بەرجەستەکردنی واقیعیانەی شۆڕش و 
بیری چەپی بوو کە توانی مارکسیزم 
ئەنارشیزم  و  مائویزم  و  لینینیزم  و 
هزری  سۆسیالیزم،  و  ناسیۆنالیزم  و 
بچەسپێنێت  کوردستاندا  لە  مۆدێرن 
کە ئەمڕۆ سەرچاوەی بزووتنەوەیەکی 
کردارییە  وشۆڕشی  بیرکردنەوە 

لەکوردستان دا. 
بیرکردنەوە و کرداری لە سیاسەت ، 
شۆڕش و ڕێخستن و سازدانی گشتی 
بە  و  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
پرۆسەکە  ناو  جوتیارەکان  تایبەتی 
گەالنی  دەری  ڕزگاریی  تێکۆشانی  و 
ئێران و کوردستان ،هەمیشە بەها و 
متمانەکانی خۆی دەپارێزێت و هەوڵ و 

کۆششەکانی وەک مرۆڤی کردار و هزر 
و وەک مرۆڤ دۆستێکی شۆڕشگێڕ و 
سۆسیالیست بە ئیستحقاقی ئەخالقی 
و  هەیە  جیهانی  بەهایەکی  قووڵەوە، 

دەیبێت.
وەک  تێڕوانینەکانی  و  بیروباوەڕ 
لەجیهانی  شۆڕشگێڕ  مرۆڤێکی 
وەک  کە  تیۆرین  میراسێکی  سێیەمدا 
بیروباوەڕی سەرکردە شۆڕشگێڕەکانی 
جیهان وەک مارکس ، لۆکسمبۆرگ و 
ڕیژی دێبرە و چێگیڤارا و .... نەک 
یارمەتی گۆڕینی جیهان دەدات،  هەر 
بەڵکو بۆ گۆڕینی گۆشەیەکی بچووکی 
بەم  دەدات.  یارمەتیمان  جیهانە  ئەم 
سیستەماتیکی  لێکۆڵینەوەی  هۆیەوە 
و  شۆڕشگێڕانە  کردەی  و  هزر 
کاک  سۆسیالیستیی  و  مرۆڤدۆستانە 
داگماتیکی  دژە  کاراکتەری  فوئاد 
لە  گرتن  ڕەگ  بە  و  هەیە  بەهێزی 
خاکی کوردستاندا هێشتاش کاراکتەر 
و پەیامێکی جیهانی هەیە. لە کاتێکدا 
کاک  وداستانی  حەماسە  پەیامی 
پاڵ  دەچێتە  واقیعییە،  زۆر  فواد 
و  نادیارەکان  فەلسەفییە  مەسەلە 
ئایندەی بزاڤەکانی بیری کۆمۆنیستی. 
کێ  ڕێڕەوی  فواد  کاک  کۆمۆنیسمی 
بوو؟ چۆن توانی لینینیزم و مارکسیزم 
کۆمەڵە  و  بکات  تێکەڵ  ماوئۆیزم  و 
بۆنیاد بنێت بۆ ئەوەی ئەمڕۆ بتوانێ لە 
سێبەری ئەم بیرکردنەوەیەی، چەندین 
و  شۆڕشگێڕ  چەپی  سیاسی  حیزبی 
بە  درێژە  دنیادا  لەم خاڵەی  ڕادیکاڵ 

خەبات و تێکۆشانی خۆیان بدەن.  
دەکرێت  لێکۆڵینەوە  لەم  مەبەست 
کە  بدەین  نیشانی  کە  بێت  ئەوە 
بیروباوەڕەکانی کاک فواد ڕاستییەکی 
بنەمای  لەسەر  کە  پێکەوەیین 
گریمانەی مارکسیستی و کۆمۆنیستی 
فەلسەفی  کێشەکانی  نراون.  بۆنیاد 
ئابووری،  ئەخالقی،  ،مرۆیی، 
لە  سەربازی  و  سیاسی  کۆمەڵناسی، 
یەکترەوە  بە  پەیوەندیان  نزیکەوە 
هەیە .چۆن سۆسیالیزمی ئۆمانیستی 

کاک فواد دەتوانێت هێڵی ئەنارکیزمی 
سۆسیالیستی بهێنێتە دی. کاک فواد 
ڕیفۆرمخوازێکی  ببێتە  توانی  چۆن 
سۆسیالیستی؟ بەاڵم بەو پێیەی ئەم 
وتارە تەنیا لە پۆلێکی ڕۆژنامەوانیدایە 
و بۆ بەشێکی دیاریکراوە لە مێژوودا، 
ئەم  لەسەر هەموو  وردبینی  ناتوانێت 
کتێبێکی  لە  ئەمانە  و  بکات  بابەتانە 

کەمتردا ناگونجێت. 
ئۆمانیزمی سۆسیالیستی کاک فواد 

بە بۆچوونی هاوڕێ فۆاد سۆسیالیزمی 
جیا  مرۆڤدۆستی  لە  ڕاستەقینە 
نابێتەوە. ئەو مرۆڤگەرایی وەک یەکێک 
جیهانبینی  سەرەکیەکانی  توخمە  لە 
مرۆڤدۆستێک  کرد.وەک  تێکەڵ  خۆی 
شۆڕشی  گرنگی  و  ڕەسەنایەتی 
زۆحمەتکێشی  کۆمەاڵنی  جەماوەری 
و  دەدۆزێتەوە  کوردستان  و  ئێران 
جەختی لە سەر دەکاتەوە. شۆڕشێک 
دیموکراتیکی  سیستەمی  خەریکە  کە 
خەڵکی دروست دەکات کە مرۆڤ لە 
چەقیدایە و ئەو کەسایەتییە گرنگەی 
مرۆڤانەی کە وەک فاکتەرێکی سەرەکی 
لە شۆڕشدا هەیەتی بە ئەژمار دێنێت 
لە  دا  خوێندنەوەێکی  وتار  لە  کە 
هەڤااڵن  لە  هەندێک  نێو  لە  مەهاباد 
و ڕۆشنبیرانی ئەم شارەدا دەریبڕیوە. 
هەر لە یەکریزی و خەباتی جوتیارانی 
کۆمارێکی  دامەزراندنی  تا  مریوانەوە 
جەماوەری دیموکراتیک و یەکپارچەیی 
چەپەکان،  و  شۆڕشگێڕ  هێزە  هەموو 
دەبێتە  و  دەردەبڕێت  نوێ  بیرۆکەی 
تێکۆشەرانی  دواتر  کە  بیرێک 
کوردستان خۆیان لەم پرۆسە فکرییەدا 
بۆ  ئاگری شۆڕش  تا  ئەدەن  سازمان 
بدەن. پێ  پەرە  ئێران  سەرانسەری 
خۆشەویستی  بیرکردنەوەکەیدا  لە 
مرۆڤ لە مرۆڤی ڕەنجدەر و جوتیاردا 

دێتەوە. 

ئاژوان-سنە

وەرزەکان بۆ هەموو  و سەرکردەیەک  مرۆڤدۆست  فواد، سۆسیالیستێکی  کاک 

...بۆ ل 9
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بوو  پرۆلیتاریا  بە  هیوای  لینین 
کە شۆڕشی جیهانی کۆمۆنیستی 
ناو  نەکەوێتە  و  ڕێ  بخاتە 
فواد  بۆرژوازییەوە،  تەڵەی 
بوو  دڵگەرم  جوتیارەوە  چینی 
کرێکار  چینی  پشتگیری  بۆ 
و  سۆسیالیستیدا  شۆڕشی  لە 
نەکەوێتە ناو تەڵەی دەرەبەگ  و 
گیڤارا  لە چی  فئۆدالەکانەوە.ئەو 
فێری  کوبادا  شۆڕشی  کاتی  لە 
خۆشەویستی  وانەی  بوو.  وانە 
لە  شەڕی  مرۆڤایەتی،هیوای  بۆ 
گەڵ بەدبەختی و نادادپەروەری و 
هەموو ئەو چەوسانەوەی کە چین 
بااڵدەست  بەهێزەکانی  توێژە  و 
جوتیارەکان  و  پرۆلیتاریا  بە  دژ 
لێی  ڕەنجدەران  و  هەیانە 
ئەوئەوینە  ئەو  لەبەر  دەناڵێنن. 
و  شۆڕشگێڕی  بیری  کە  بوو 
لە  کوردستان  لە  سۆسیالیستی 
پێویستی  وردی  بە  و  بوو  دایک 
کۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  مێژوویی 
کە مارکس و بیرمەندانی دیکەی 
سۆسیالیستی ئاماژەیان پێکردبوو 
بوو  مسۆگەر  بەدیهاتنی  ئێمکانی 
چەند  ماوەی  لە  فواد  کاک   .
زانکۆی  لە  دا  خوێندنی  ساڵ 
ئاشنای  شەریف،  تەکنەلۆجیای 
سیاسییەکانی  بیروبۆچوونە 

چەپی ئێران و جیهان بوو.
بزووتنەوەی  چریکی  رێبازی  لە 
جەنگەڵ، لە سیاسەتی جەماوەریی 
پارتی تووده ، لە بیری جەرەیانی 
سێهەمی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕی 
ئەو  زۆربەی  لە  و  ئێران  چەپی 
شۆڕشی  لە  کە  بزووتنەوانەی 
ئێراندا تێوەگاڵ بوون،زۆر ئەزموون 
چ لە زانکۆ چ لە زیندان لە نێوان 
فێر   ١٩٧٩ تا    ١٩٧4 سااڵنی 
کوردستان  لە  بووبوو،دەیویست  
بیگەینێتە  تیۆرانە  ئەو  هەموو 
فواد  جێبەجێکردنەوە.  بواری 
کامڵ  مرۆڤی  کە  تێگویشتبوو 
کە  کەسەیە  ئەو  شۆڕشگێڕ  و 
و  کەلتوور  و  کردار  تیوری 
تەنیا  کە   ، بخات  یەک  کار 
دەسەاڵت  ئەکرێ  ڕێگەوە  لەو 
 . خەڵکەوە  کۆمەاڵنی  بگاتە 
رێخستنی زەحمەتکێشانی گوند و 
سازماندەهی کردنیان  لە ڕیزەکانی 
پێشەنگانی  لەگەڵ  هاوپەیمانی 
شار و ڕادەستکردنی بەڕێوەبردنی 
ئەو  بە خۆیان  و شارەکان  گوند 
گریمانە بەرز دەکاتەوە کە ئەویش 
و  شۆڕشگێڕی  ئەنارشیزمی  بە 
بووە.لە  ئاشنا  سۆسیالیستی 
ئەنجامدا دەردەکەوێت کە ئۆمانیزم 
شۆڕشگێڕانەی  پراگماتیزمی  و 

مرۆڤدۆستێەکی  فواد  کاک 
مانای  بە  کە  بوو  شۆڕشگێڕانە 
خۆی ڕۆڵی تاکەکان لە شۆڕش و 
خەبات  لە ڕەوشتی کۆمۆنیستی 
مرۆڤی  ڕوانگەیەوە  لە  و  خۆی 
دەکرێت.ئەو  پێناسە  مۆدێرن 
مۆدێرن  مرۆڤی  لە  کە  دەیویست 
جهیانەوە  چکۆلەی  خالە  لەم 
دادپەروەری  سەندنی  گەشە  بۆ 
وەرگرێت  کەڵک  کۆمەاڵیەتی 
بە  گەیشتن  بۆ  ڕێگەیەک  تا 
کەماڵی مرۆڤایەتی و دامەزراندنی 
دادپەروەری بدۆزێتەوە.مرۆڤایەتی 
وەک بەهایەک، پێویستە بە مانای 
ژیانی  بەخۆدی  دانان   بایەخ 

مرۆڤەوە.
وەک  ڕاستیدا  لە  فواد  کاک 
شۆڕشگێڕانەی  جەنگی  تیۆریسی 
خەباتی  و  کوردستان 
وەک  چەکداری،  ڕزگاریخوازانەی 
کەسێ کە سوورە لەسەر ئەوەی 
کە دەبێت بەهێز و بێ بەزەییانە لە 
بەرامبەر دەرەبەگاکاندا بوەستێت 
و پێیوابوو کە شۆڕشگێڕ دەبێت 
چەکدارێکی  و  شەڕڤان  ببێتە 
ڕێزێکی  و  بەها  بۆیە  کاریگەر. 
قووڵی هەبوو بۆ خەڵکی ئاسایی 
و  گوندنشینان  و  کۆمەڵگا 
جوتیارەکان و کرێکاران. چونکە 
تێگەیشتبوو  ژیان  بەهای  لە  ئەو 
دەگرت  تیرۆریزم  لە  ڕەخنەی   ،
بەجێی  بێتاوان  قوربانیانی  کە 
دێڵێت و تەنانەت لە مامەڵەکردن 
لەو  سودی  نەیارەکانیدا  لەگەڵ 
نەگرت. سەربازییە  سیاسەتە 
ژێر  پێشمەرگەکانی  هەمیشە 
کە  دادەسپارد  خۆی  فەرمانی 
لەگەڵ  مامەڵە  میهرەبانی  بە 
و  بکەن  بێدفاعانە  و  تاوان  بێ 
دیل  لەگەڵ  مامەڵە  سووکی  بە 
نەکەن  دوژمندا  سەربازانی  و 
و  کۆمەڵە  پێشمەرگەی  .هانی 
مەریوانی  جوتیارەکانی  یەکێتی 
گوندنشینان  پیرۆزی  کە  دەدا 
بپارێزن و تەنانەت کاتێک دەچنە 
لەمزگەوتەکاندا  و  گوندەکان  ناو 
سوکایەتی  دەبن،  نیشتەجێ 
بەباوەری ئایینی ئەوان نەکەن و 
بەزانست و ئاگاهییەوە ڕەخنە لە 
بیری کۆنەپەرستانە و چەوسانەوە 
و  زوڵم  لە  خەڵکی  و  بگرن 
پەیوەندایەتی دەرەبەگ و شێخ و 
سەرمایەداران  و  زەمیندار  گەورە 
ئەو  و  دەوڵەت  بەکرێگیراوانی  و 
لە  کە  بکەنەوە  ئاگادار  ستەمەی 

ناوچەکەدا هەیە.
مرۆڤایەتی ، ئازادی و دادپەروەری 
بەها  ئەم  مرۆیی  کەرامەتی  و 
لە  نوێن  چەمکێکی  کالسیکانە، 
کاک  شۆڕشگێڕانەی  مرۆڤدۆستی 
فواددا، کە لە ڕوانگەی کۆمەڵەوە 
دامەزراندنی  دەکرین.  بەیان 
بە  پێویستی  نوێ  بیرێکی 

هەبوو  بەکۆمەڵی  بزووتنەوەیەکی 
کە لە ساڵی ١٩٦٩ لە کوردستان 
و  ڕۆشنبیر  کۆمەڵێک  الیەن  لە 
خوێندکاری شۆڕشگێڕی کوردەوە 
لەسەر بنەمای پێویستی مێژوویی 
ئەم  تەوەری  بوو.  دروست 
هەڤااڵنی  و  فواد  کاک  خەباتانە 
حوسێن  محەمەد  وەک  دیکەی 
و  کەمانگەر  سادق  و  کەریمی 

دکتۆر جەعفەر شەفێعی بوون. 

هاوڕێ فواد و بزووتنەوە مەدەنی 
و نافەرمانی  مەدەنی

لە  هەڤااڵنی  و  فواد  کاک 
بزووتنەوەی  مەریوان، 
وەک  مەدەنییان  و  کۆمەاڵیەتی 
شۆڕشگێڕانە  بزووتنەوەیەکی 
ئامانجە  بۆ  بەرەوپێشبردنی 
سەیر  خۆیان  شۆڕشگێڕییەکانی 
لەگەڵ  بارەیەوە  لەو  کرد. 
لە  کۆمەاڵیەتی  نوێی  جواڵنەوەی 
لە  نزیک  هەرێمەکانی  و  مەریوان 
یەکێتی  چاالکییەکانی  مەودای 
جوتیاران و کۆمەڵە زەحمەتکێشان 
هەوڵیاندا شۆڕشێک لە ناوچەکەدا 

بەرپا بکەن.
بەکارهێنانی سیاسەتی نافەرمانی 
مەدەنی و بەکارهێنانی ڕێکخراوە 
مەدەنییەکان  و  ناحکومی 
مەریوان  لە  هاوبیرانی  لەالیەن 
ژنان  لیژنەی  پێکهێنانی  وەک 
و  خوێندکاران  سەنتەری  و 
پێکهێنانی  هەروەها  و  قۆتابیان 
یەکێتی جوتیاران و .... هەمووی 
کاک  کە  دەکەن  بەوە  ئاماژە 
بڕوابوونی  و  گرنگی  بە  فواد 
و  مەدەنییەکان  بزووتنەوە 
بەرامبەر  مەدەنیانەیلە  نافەرمانی 
هێزە  و  فیودالیزم  پاوانخوازی 
ڕژێمی  سەرکوتکەرەکانی 
کۆچی  زانیبووی.  ئیسالمیدا 
شاری  هاواڵتیانی  مێژوویی 
ناڕەزاییە  دەربڕینی  لە  مەریوان 
ڕژێم  سەربازی  بوونی  بەرامبەر 
گەورەی  هێرشی  و  داگیرکردن  و 
وەک  شارەکە  سەر  بۆ  ئەوان 
بەرگری  لە  مەدەنی  ئامرازێکی 
بەردەوامی  لە  کورد  گەلی  لە 
لە  مەدەنییە  بزووتنەوە  ئەم 

سەرانسەری ئێران بوو.
هاوڕێ  مێژووییەدا  کۆچە  لەم 
وەک   ، بەرچاوی  ڕۆڵێکی  فواد 
ناڕەزایی  و  ئاشتی  سەرکردایەتی 
گێڕاوە. لەم ناڕەزایەتی و داستانە 
چینە  یەکخستنی  بە  مەدەنییەدا 
لە  کۆمەڵگا  لە  جیاوازەکان 
دەرەوەی  بۆ  بەکۆمەڵ  کۆچی 
یەکپارچەیی  کە  شار، سەلماندی 
دەتوانێت  خەڵک  جەماوەری 
تەسلیم  خۆی  بکات  ناچار  ڕژێم 
بکات و بە گەالنی دیکەی ئێران 
بزووتنەوەی  کە  بسەلمێنێت 
کوردستان  شۆڕشگێڕانەی 

جەماوەرییە.  پشتیوانی  خاوەنی 
مێژووییەکانی  خۆپیشاندانە 
دیکەی  شارەکانی  بۆ  مەریوان 
کوردستان وەک سنە، بانە، سەقز 
و بوکان باڵوەی کرد و جەماوەری 
گەورەی ئەو شارانە بە پشتیوانی 
خەڵکی مەریوان بەرەو ئەم شارە 
ئەم  بەشداربووانی  بەڕێکران. 
بزووتنەوەیە شارستانی و مۆدێرنە 
دروشمە مرۆیی و دیموکراتییەکانی 
ئەم  هەڵگرت.  کۆمەڵەیان 
بزووتنەوە مێژووییە، ئەم ڕێپێوان 
بە  جەماوەرییە  خۆپیشاندانە  و 
شێوەیەکی بەرفراوان لە میدیاکان 
سەرتاسەری  هەواڵەکانی  و 
کۆچ  دایەوە.ئەم  ڕەنگی  جیهاندا 
دەربڕین  ناڕەزایی  بۆ  ڕێپێوانە  و 
سەر  بۆ  ڕژێم  داگیرکاریی  لە 
پێشەنگایەتی  بە   ، مەریوان 
سەر  دیموکراتییەکانی  ئۆرگانە 
کاک  بیرکردنەوەی  جەرەیانی  بە 
فواد بوو .بە وتەی کاک، بناغەی 
چەکدارانە  و  گەریالیی  خەباتی 
و  کرێکار  چینی  الیەن  لە  ئەگەر 
جوتیار و ڕەنجدەرەوە پشتیوانی 
تێکۆشان  ناتوانێت  نەکرێت 
لە  خەبات  ئەگەر  بکات.  گەشە 
شارەکاندا یەک نەگرێتەوە ناتوانێ 
ئەزموونە  بکات،.ئەم  پێشڕەوی 
لە  گشتییەی شەڕی شۆڕشگێڕی 
کوردستان ،پێشتر لە کوردستانی 
بۆیە  کرابوو.  ئەزموون  بە  عێراق 
بزوتنەوەی جەماوەریی لە شار بە 
دینامیک و کاراکتەرێکی بەنرخی 
بۆ  زۆری  گرنگییەکی  کە  زانی 
و  کوردستان  ئازادی  خەباتی 
ڕۆڵ  هەبوو.  ئێران  سەرتاسەری 
خەباتی  کاریگەری  و  گرنگی  و 
شەڕی  گەشەی  بە  ڕەنجدەران 
و  شۆڕشگێڕانە  و  چەکداری 
جوتیاران  و  کرێکاران  یەکگرتنی 
دەبێت.  گەورەتری  ڕەهەندێکی 
خەباتی  کە  یەکەمدا  قۆناغی  لە 
لە  دەستپێدەکات،  چەکداری 
جەماوەریی  جموجوڵی  بنەڕەتدا 
و  خۆپیشاندان  و  شار)مانگرتن 
دەبینن  سەرگەردانی  ڕۆڵی   )...
باڵوبونەوەی  هۆی  دەبنە  چونکە 
ڕێگە  و  سەرکوتکەرەکان  هێزە 
نادەن گوندەکان داگیر بکەن و دژ 
بە هێزی پێشمەرگە بوەستن.ئەو 
زۆر بەکارهێنانی ئەم سیاسەتەی 
جاش  هێزەکانی  کاتێک  کردووە. 
مقاومەتی  بەنیازبوون  سوپا  و 
هێزی پێشمەرگە بشکێنن و هێزی 
پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی ، 
سازمانی  و  دیموکرات   کومەڵە، 
لە  خەڵک،  فیدایی  چریکەکانی 
مەریوان گەمارۆ بدەن ، کاک فواد 
دەورەی  ئەو  ڕێبەری  شوورای  و 
کۆمەڵه، یەکیەتی جووتیاران لەم 
بزووتنەوەی  و  سیاسیە  ماۆرە 
بە  کۆڕەی  و  کۆچ  کۆمەاڵیەتی 

کۆمەڵی خەڵکی مەریوان کەڵکیان 
وەرگرت و پشتی ڕژێمیان شکاند.
یەکێتی سیاسی لەنێوان دامەزراوە 
مەدەنییەکان و حزبەکاندا دروست 
بوو و ڕژێمی ناچارکرد بگەڕێتەوە 
مانۆڕە  ئەم  پادگان.بێگومان  بۆ 
سیاسییە سەرنجێکی زۆری لەسەر 
بەردەوامی خەباتی گەلی کورد لە 
بەجێهێشت.  ئێران  و  کوردستان 
سەرکردایەتی  تێگەیشتنی 
شۆڕشگێڕانەی  بزوتنەوەی 
کوردستان لە مانگرتنە گشتییەکان 
جەماوەری،  کۆچکردنی  و 
ئۆرگانە  بەرامبەر  لە  دانیشتن 
لە  تێگەیشتنێک  دەوڵەتیەکان، 
مەدەنییەکان  دامەزراوە  گرنگی 
و بزووتنەوەی نافەرمانی مەدەنی 
بوو کە پێشتر لە ئەمریکای التین 
و بە تایبەتی کوبا کاری بۆ کرا 
کە  دەرکەوتبوو  بۆیان  بوو.ئەوان 
کە  شۆڕشگێڕانەیە،  خەباتە  ئەو 
و  سیاسی  خەباتی  ڕێگەی  لە 
خەباتی چەکدارییەوە ،لە ڕێگەی 
بەرخۆدانی  و  گەریال  شەڕی 
چەکدارییەوە، لە ڕێگەی مانگرتن 
جەماوەرییەوە  خۆپیشاندانی  و 
تەنها  نابێت   ، دەکات  گەشە 
بێت،  کاتی  بەرخۆدانێکی 
ئامادەیی  زیاتر  دەبێت  بەڵکو 
هێرشی  گەڵ  لە  بەرخۆدان  بۆ 
هەمە الیەنەی ڕژیم بۆ کوردستان 

درووس بکرێت.
کاک  بڕیارانەی  ئەو  لێکدانەوەی 
فواد لە حاڵەتە جۆراوجۆرەکاندا و 
بواری خەباتی خەڵکی کوردستان 
دوای  ساڵدا  یەک  ماوەی  لە 
سەرکەوتنی شۆڕشی جەماوەریی 
 ،١٩٧٩ لە  ئێران  خەڵکی 
ئاسانکاری  و  کات  بە  پێویستی 
ناکرێت  وتارەدا  لەم  هەیە.  زیاتر 
هەموو پرسە ئەخالقی و سیاسی 
و سەربازییەکانی کاک فواد شی 
بکرێنەوە. هیوادارم کە لە داهاتوودا 
و  باس  بەر  بخرێتە  بابەتە  ئەم 
هەروەها بە دەرکەوتە حەماسی و 
ئەفسانەیی جۆراوجۆرەکانی کاک 
فواد لێکۆڵینەوەی باشتری لەسەر 

بکرێت.
ماڵپەڕی  لە  پێشتر  وتارە  ئەم 
کاک فواد، بە زمانی فارسیلە ژێر 
ناوی » كاك فواد، سوسياليستی 
تمام  برای  رهبری  و  گرا  انسان 
و  کرابووەوە  باڵو  فسول« 
کوردی  بۆ  دواڕۆژ  بۆ  ئێستاش 

وەرگێڕاوە و ئامادە کراوە. 
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ڕەشی  سەردەمی  یا  ئەفغانستان  لە  ئاڵۆزی 
بۆ  زۆرتر  وگۆشاری  تالبان  دەسەاڵتدارەتی 
هاتنە  وەبیرهێنانەوەی  واڵتە  ئەم  سەرژنانی 
لە  دایە  ئێران  لە  ئیسالمیە  کۆماری  سەرکاری 
زایینی. ئەو دەسەاڵتانە کە لە هەر  سالی ١٩٨٠ 
بۆ  وئەشکنجەن  ئازار  لە  پر  ناوچەکە  دووواڵتی 
ئاکامی دەبێتە  ئایینی ئیسالم   ژنان. دەسەاڵتی 
دەسەاڵتهایەکی دژ بە ژن دژ بە مرۆڤ و پێچراو بە 
تانوپۆی دەمارگیری و زێدەڕۆی. ژنان قوربانیانی 
ئەفغان  ژنانی  تالبانن،  حکوومەتی  سەرەکیی 
دەکەونە  ئەفغانستان  کۆمەڵگای  نێوەی  وەکوو 
گۆشاری توندوتێژی ونابەرابەری وکوێلەتی تالبان 
ترین  سەرەتایی  ولە  دەبینن  وئەشکنجە  ئازار  و 
کە  ئەفغان  ژنانی  دەبن.  بەش  بێ  مافەکانیان 
سەرەڕای  تالبان  چاوی  لە  دوور  ساڵێک  چەن 
گوشارەکان و دۆخی نالەباری کولتوری و ئایینی 
و  دەدا  گەشەکردن  بۆ  هەوڵیان  ئەفغانستان  لە 
دەیانەویست دوور لە زێدەڕۆی ، نەزانی ، نائاگایی 
و بڕوا خوڕافاتییەکان و دوور لە پۆشەری بورقەع 
کاری  داگیر  بە  دووبارە  هەبێ  ئارامیان  ژیانێکی 
تالبان بۆ سەر ئەفغانستان ترس و دڵەراوەکی لە 
گیانی  کەتووە  تاولەرز  و  کردووە  زیادی  دڵیاندا 
ژنانی ئەفغان. هەر لە ئەوەلین کاتی داگیر کردنی 
ژنان  تالبان  دەست  بە  ئەفغانستان  شاربەشاری 
چۆنکە  بوون  کۆمەاڵیەتی  وخۆفی  سام  تووشی 
سەر  بە  دەستی  شێوە  تووندوتیژترین  بە  تالبان 
ژیانی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ئەفغانستاندا گرت 
هەموو ژنەکانی لە کار و چاالکیی کۆمەاڵیەتی دوور 
خستەوە. تالبان پێش هەر شتێک دوژمنی ژیانی 
ژنانە کە پێشتریش بە کردەوە ئەمەی نیشان داوە 
لە سالی ١٩٩٦ تا ٢٠٠١ کە بۆ ئەوەلین جار تالبان 
دەسەاڵتی لە ئەفغانستان بەدەستەوە گرت ژنانی 
ودرگاکانی  ماڵەکان  ژووری  خستە  کوێلە  وەکوو 
بەسەریاندا داخست. ئەو ئازار وئەشکنجە هێشتا 
وەکوو  ماوەتەو  واڵتە  ئەم  ژنان  دڵی  لە  هەر 
برینەکی قوول خۆی نیشان ئەدات. پێش تالبان 
لە  ژنان  مافی  توانیان   ١٩٦٤ سالی  لە  ژنان 

ئەفغانستان بە رەسمی رابگەینن بەاڵم هاتنە سەر 
کاری ئەم رژیمە تەواوی مافی مرۆڤ بە تایبەت 
ژنانی خستە پەراوێز و پێشیلی کرد بەاڵم سالی 
٢٠٠١ دوای نەمانی دەسەاڵتی تالبان، هەندێک لە 
مافەکانی ژنان لە دەسەاڵتی کۆماری ئەفغانستان 
دانراو و بوو بەیاسا ، ئێستە کە بۆ دووهەمین جار 
ئیدۆئۆلۆژیکی  هێزێکی  وەکوو  تالبان  حوزووری 
زێدەڕۆ و پاوانخواز بووتە هۆکاری نیگرانی زۆربەی 
ژنانی ئەفغان. بەم بوونەوە لەو ماوەیە کە تالبان 
هەوڵی ئەدا شار بە شار ئەفغانستان داگیر بکات 
لەو  داوایان  هاوبەشدا  بەیانیەکی  لە  واڵت   ٤٠
کەسانە کە لە ئەفغانستان خاون هێز ودەسەاڵتن 
کرد کە مافی ژنان بپارێزن و هەروەها لە بەشێ 
لە  بەشێک  وەکوو  ئیمە   « هاتووە  بەیانیە  لەم 
یارمەتیی  ناردنی  بە  حازرین  جیهانی  کۆمەڵگای 
و  بکەین  ئەفغان  ژنانی  یارمەتیی  مرۆڤدۆستانە 
کە  بکەین  وخاترجەمیان  بکەین  لێ  پشتیوانیان 
لە  یەکێ  لە  دەبیسترێ.  دا  جیهان  لە  دەنگیان 
کانالەکانی تلگرامی لە هەرات هاتووە کە گرووپی 
بە  داوە  یان  مڵی  زۆرە  جیهادی  فەرمانی  تالبان 
ناوی زەواجی زۆرمڵی  و بە پێی هەوالەکانی  کە 
باڵو  ئەفغانستان  وباکووری  ناوەندی  ناوچەی  لە 
بە  تالبان  کە  داوە  نیشانی  روونی  بە  بووەتەوە، 
شی زۆر لە ژنانی  وکچانی ناچار بە هاوسەریەتیی 
چەکدارەکانی کردووە. ئەوەیکە جێگەی نیگەرانییە 
بکەونە  ئەفغان  ژنانی  دیکە  جارێکی  کە  ئەوەیە 
و  کار    ، خوێندەواری  لە  و  ماڵەکان  سووچی 
ئەرکی کۆمەاڵیەتی دوربخرێنەوە و بگەڕێندرێنەوە 
ماڵەکان  سووچی  لە  کە  لەمەوپێش  ساڵ   ٢٠ بۆ 
وژوورەکان زیندانی کرابوون. لە دەورەی پێشووی 
دەسەاڵتی تالبان ژنان لە خوێندن بێبەشکرابوون  
و تەنانەت مافی ئەوەیان نەبووە بە تەنیای بڕونە 
لەگەڵ  پیاوێکیان  دەبوایی  و  ماڵەوە  لە  دەرەوە 
بواێت. هەروەها یاسای سەنگسار ، برینی دەست 

والق و ئیعدامی سەحرایی بەردەوام بوو.
ئایینی  یاسای  هەیە  مەترسی  جێگەی  ئەوەی 
کۆنەی تالبان بەرامبەر ژنانە، کۆمەڵێک »دەبێ« 
و »نابێ« کە ژیان بۆ ژنان تاڵ دەکات، بەشێ 
لە خەڵک و دەوڵەتان دەڵێن کە تالبان گوڕاوە و 

تالبانی چەند دەیە ڕابردوو نییە، بەاڵم بڕواکردن 
بەو قسانە ئاسان نییە چۆنکە ئایدیولوژیا تالبان 
هەرئەوەی پێشووە و گۆرانی بەسەردا نەهاتووە، 
ئەوەی  و  بووتەوە  دووپات  مێژوو  بلین  دەتوانین 
گەالن  ڕاپەڕینی  پاش  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
لە ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی کردی خەریکە دیسان 
ئێران  ئەفغانستان ڕوودەدا. کۆماری ئیسالمی  لە 
دەستی  سەرکاری  هاتنە  سەرتای  هەرلە  کە 
و  ئیعدام   ، سەرکوت  و  کرد  ژنان  دژایەتیی  بە 
یەکێک  ژنان  کۆمەاڵیەتیی  چاالکیی  بە  بەرگرتن 
لە کارە سەرەکییەکانین بوو. کۆماری ئیسالمیش 
کاتی خۆی سەدان ژنی خەباتکاری تیرباران کرد 
تەنها لەبەر ئەوەی تەلیمی یاسای دواکەوتووانەی 
ئەوان نەبوون. حکوومەتی ئێران ژنانی لە هەموو 
مۆزیک   ، وەرزش   ، سیاسەت  وەکوو  بوارەکانی 
، کۆمەاڵیەتی و هەموو شتی تر دوور خستەوە. 
ئەفغان  ژنانی  بۆ  بارۆدۆخە  ئەو  هەر  ئێستەش 
روو ئەدات. ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بە ئاسانی 
و  بەجێهێشت  تالیبان  بۆ  ئەفغانستانیان  واڵتی 
ئەو  ئاکامی  لە  ژنان  بەتایبەت  و  زۆربەی خەڵک 
بڕیارەدا تووشی ئازار و گوشار بوون. مینا رەزای 

تاجر لەم بوارە وەکوو ژنێکی ئەفغانی دەڵی : » 
ئەوەی کە ئەمرۆ ژنان بەدەستیان هێنا ، داهاتی 
هەژدە سال موبارزە و خەباتی ژنانە ، ژنان لەکاتی 
تالبان کەوتنە گوشەی ماڵەکان ، مافی خوێندن 
 ، بوون  کوێلەتی  بە  مەحکووم  و  نەبوو  وکاریان 
سالیانێ درێژەی هەبوو تا ژنان بکەونە سەرپێی 
و بتوانن بڕوا بە خۆیان بەدەست بێننەوە، دەرس 
بخوێنن ، کاربکەن و مافیان هەبێت، بەاڵم ئێستە 
من نیگرانی ئەوم کە ئیتر ژنان نتوانن کاربکەن، 
بە ئاسانی بۆ سەفەر بڕون و رۆژی بێ و درگای 
نیە  کارکردنم  مافی  بێژن  و  دابخەن  کافەکەم 
ئەفغانە ، هەزاران  ژنانی  زۆربەی  ئەمە قسە   .«
توانیانە  تالبان  چاو  لە  دوور  سالە   ١٨ لەم  ژن 
 ، کۆمەاڵیەتی   ، سیاسی  بواری  لە  بکەن  گەشە 
و  بن  چاالک  تر  وزۆرچتی  مۆزیک    ، وەرزشی 
ئێستە داهاتووی ژنان ناڕوون و تاریکە. ژنان لە 
تالبان  بەدەستی  کە  ئەوەن  نیگرانی  ئەفغانستان 
ژێر پێی  داخوازیەکانیان  کوێلە و هەموو  بە  ببن 
بخرێت و هەروەها تووندوتێژی سەبارەت بە ژنان 
زیاد بکات کە ئەمە مەترسێکی گەورەیە بۆ ژنانی 

ئەفغانستان.

یەکسانی

دۆخی ژنان لە ئەفغانستانی تالباندا 

ژیال ئەحمەدی

خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!

حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان  و ئێران!
خەرمانانی  ١٧ی  رۆژی  لە  لەوەپێش و  ساڵ  سێ 
١٣٩٧ رژیمی تیرۆریستی كۆماری ئیسالمی بنكە و 
بارەگاكانی حیزبی دیموكراتیان لە قواڵیی هەرێمی 
ئەنجامی  لە  كە  كرد  موشەكباران  كوردستان 
ئەندامانی  لە  كەس   ١٦ دڕندانەیەدا  هێرشە  ئەو 
دیموكرات  حیزبی  پێشمەرگەكانی  سەركردایەتی و 
برینداربوون  لە ٤٠ كەسیش  زیاتر  بوون و  شەهید 
هەڵسوڕاوی  دوو  گیانبەختکرواندا  ناو  لە  کە   ،
و  حەداد  نەسرین  شەهیدان   ، ژن  خەباتکاری 
سۆهیال قادری ئەندامانی دەستە ڕێبەری ناوەندی 

ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بەرچاوو دیارن .
ئیسالمی و  كۆماری  تاوانەکانی  درێژەی  لە   
سیاسی  بەندكراوی  سێ  رۆژدا  لەهەمان  هەر 
حوسێن  »ڕامین  ناوەكانی  بە  كۆمەڵە،  بە  سەر 
مورادی«  زانیار  مورادی  و  لوقمان  پەناهی، 
زیندان  لە  ئیسالمی  لەالیەن جەالدەكانی كۆماری 

لەسێدارەدران.
سیاسەت و  ئەو  بنەمای  لەسەر  ئیسالمی  كۆماری 
رێبازەی كە ماوەی زیاتر ٤ دەیەیە بۆ سەركوتی 
بەتایبەتی  ئێران و  لە  ئازادیخوازی  دەنگێكی  هەر 

بەئەنجامدانی  دەبات،  بەڕێوەی  كوردستان  لە 
دیكە  جارێكی  خەرمانان  ١٧ی  رۆژی  تاوانەكانی 
هەوڵیدا ورەی خەباتكارانەی خەڵكی كوردستان و 
هێزە سیاسیەكانی كورد بڕوخێنێت و چاوترسێنیان 
خەڵكی  حەقخوازانەی  بزوتنەوەی  بەاڵم  بكات، 
دڕندانەی  تاوانێكی  هەر  پاش  لە  كوردستان 
پێداگری  هەمیشە  لە  زیاتر  ئیسالمی  كۆماری 
رەواكانی  مافە  ئازادی و  بەدەستهێنانی  لەسەر 

خەڵكی كورد كردوە.
رژیم،  تیرۆریستییەكانی  كردەوە  بەدوای  دوا 
خەڵكی خەباتكاری كوردستان لەسەر داوای حیزبە 
خەرمانانی  ٢١ی  ڕۆژی  خۆیان  سیاسییەكانی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  سەرتاسەریان  مانگرتنێكی   ،١٣٩٧
كوردستان راگەیاند و بۆ جارێكی دیكە تاوانەكانی 

كۆماری ئیسالمییان مەحكوم كرد.
ناوەندی ژنانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت لە سێیەمین 
ساڵو  خەرمانان،  ١٧ی  تاوانەكانی  ساڵیادی 
گیانبەختكردووانی  پاكی  گیانی  بۆ  دەنێرێت 
و  بنەماڵە   لەگەڵ  خۆی  هاوخەمیی  و  ڕۆژە  ئەو 
دەكاتەوە.  دووپات  ئەو شەهیدانە  هاوسەنگەرانی 
هەروەها پێزانینی خۆمان ئاراستەی خەڵكی وشیار  
كە  دەكەین  ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  خەباتكاری  و 
هەمیشە خاوەندارێتیی ڕۆڵەكانی خۆیان كردووە  و 

دژی داگیركاری و سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی 
تێكۆشاون  و قوربانییان داوە.

ناوەندی ژنانی  كوردستانی ڕۆژهەاڵت 
ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  ژنانی   ناوەندی  پەیامی 

بەبۆنەی تاوانەكانی ١٧ی خەرمانان
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!

حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان  و ئێران!
خەرمانانی  ١٧ی  رۆژی  لە  لەوەپێش و  ساڵ  سێ 
١٣٩٧ رژیمی تیرۆریستی كۆماری ئیسالمی بنكە و 
بارەگاكانی حیزبی دیموكراتیان لە قواڵیی هەرێمی 
ئەنجامی  لە  كە  كرد  موشەكباران  كوردستان 
ئەندامانی  لە  كەس   ١٦ دڕندانەیەدا  هێرشە  ئەو 
دیموكرات  حیزبی  پێشمەرگەكانی  سەركردایەتی و 
برینداربوون  لە ٤٠ كەسیش  زیاتر  بوون و  شەهید 
هەڵسوڕاوی  دوو  گیانبەختکرواندا  ناو  لە  کە   ،
و  حەداد  نەسرین  شەهیدان   ، ژن  خەباتکاری 
سۆهیال قادری ئەندامانی دەستە ڕێبەری ناوەندی 

ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بەرچاوو دیارن .
ئیسالمی و  كۆماری  تاوانەکانی  درێژەی  لە   
سیاسی  بەندكراوی  سێ  رۆژدا  لەهەمان  هەر 
حوسێن  »ڕامین  ناوەكانی  بە  كۆمەڵە،  بە  سەر 
مورادی«  زانیار  مورادی  و  لوقمان  پەناهی، 
زیندان  لە  ئیسالمی  لەالیەن جەالدەكانی كۆماری 

لەسێدارەدران.
سیاسەت و  ئەو  بنەمای  لەسەر  ئیسالمی  كۆماری 
رێبازەی كە ماوەی زیاتر ٤ دەیەیە بۆ سەركوتی 
بەتایبەتی  ئێران و  لە  ئازادیخوازی  دەنگێكی  هەر 
بەئەنجامدانی  دەبات،  بەڕێوەی  كوردستان  لە 

دیكە  جارێكی  خەرمانان  ١٧ی  رۆژی  تاوانەكانی 
هەوڵیدا ورەی خەباتكارانەی خەڵكی كوردستان و هێزە 
بكات،  چاوترسێنیان  بڕوخێنێت و  كورد  سیاسیەكانی 
بەاڵم بزوتنەوەی حەقخوازانەی خەڵكی كوردستان لە 
پاش هەر تاوانێكی دڕندانەی كۆماری ئیسالمی زیاتر لە 
هەمیشە پێداگری لەسەر بەدەستهێنانی ئازادی و مافە 

رەواكانی خەڵكی كورد كردوە.
رژیم،  تیرۆریستییەكانی  كردەوە  بەدوای  دوا 
حیزبە  داوای  لەسەر  كوردستان  خەباتكاری  خەڵكی 
 ،١٣٩٧ خەرمانانی  ٢١ی  ڕۆژی  خۆیان  سیاسییەكانی 
كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  سەرتاسەریان  مانگرتنێكی 
كۆماری  تاوانەكانی  دیكە  جارێكی  بۆ  و  راگەیاند 

ئیسالمییان مەحكوم كرد.
سێیەمین  لە  ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  ژنانی  ناوەندی 
ساڵیادی تاوانەكانی ١٧ی خەرمانان، ساڵو دەنێرێت بۆ 
گیانی پاكی گیانبەختكردووانی ئەو ڕۆژە و هاوخەمیی 
ئەو شەهیدانە  بنەماڵە  و هاوسەنگەرانی  لەگەڵ  خۆی 
دووپات دەكاتەوە. هەروەها پێزانینی خۆمان ئاراستەی 
ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  خەباتكاری  و  وشیار   خەڵكی 
خۆیان  ڕۆڵەكانی  خاوەندارێتیی  هەمیشە  كە  دەكەین 
كۆماری  سیاسەتەكانی  و  داگیركاری  دژی  و  كردووە  

ئیسالمی تێكۆشاون  و قوربانییان داوە.
ناوەندی ژنانی  كوردستانی ڕۆژهەاڵت 

١٧ی خەرمانانی ١٤٠٠هەتاوی
رێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد
رێکخراوی ئافرەتانی خەبات
ژنانی کۆمەڵەی ڕۆژهەاڵت

یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستان 
یەکێتی ژنانی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران

 پەیامی ناوەندی ژنانی  كوردستانی ڕۆژهەاڵت بەبۆنەی 
تاوانەكانی ١٧ی خەرمانان



11ژماره  )111( ساڵی هەشتەم،2021/09/10 dwaroj.net یەکسانی

کورد«  ژنی  ئاسۆی  »ڕێکخراوی  کۆنگرەی  یەکەمین 
۴ی  به  به رامبه ر  ١٠/خه رمانان/١٤٠٠   ڕێکەوتی  لە 
کۆبوونەوەی  ڕۆژ  یەک  ماوه ی  له   ٢٠٢١ سپتامبری 
پڕاوپڕ، کە لە دوو بەشی کوردستان و دەرەوەی واڵت 
کە لە ڕێگای تۆڕی ئینتێرنێتەوە بە یەکەوە گرێدرابوون، 
بە بەشداری ئەندامان و میوانانی ڕێکخراوەکە، بەڕێوە 

چوو.
کۆنگرە  پێشکەشکاری  محەممەدی  پڕشنگ  هاوڕێ 
بەڕێوەبەریی  دەستەی  الیەن  لە  بەخێرهاتن  وێڕای 
ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد و ئامادەکاری کۆنگرەوە، 

ساڵو و ڕێز و حۆرمەتی کۆنگرەی پێشکەش کرد بە 
هەموو ئەو ژنانەی کە هەر ئێستاکە لە سیاچاڵەکانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا، تێدەکۆشن بۆ ڕزگار بوون 
و هەروەها هەموو ئەو ژنانەی لە ناوخۆی کوردستان 
سەرەڕای فشار و زەخت و زۆرێکی زۆر کە بە سەریانەوە 

هەیە لە خەبات بۆ مافی یەکسان کۆڵ نادەن.
لە  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  دەقیقەیەک  بە  کۆنگرە 
گیانبەختکردووانی ڕێگەی ڕزگاری و یەکسانی مرۆڤ، 
تێکۆشەر«  »ژنانی  سرودی  بە  و  پێکردوو  دەستی 

بێدەنگیەکە شکێنرا.
هاوڕێ ئارێز محەمەدی لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەریی 
ئاسۆی ژنی کورد« وە، قسە و  ئاسۆی  »ڕێکخراوی 

باسێکی سەبارت بە
بار و دوخی  ژنان و هەاڵواردنی ڕەگەزی، بێ مافی 
ژنان لە کۆمەڵگاکان و کولتوورو سیستەمە جیاوازەکان 

بە گشتیی کرد. 
بە هۆی  کە  کردەوە  ئەوە  لە سەر  هەروەها جەختی 
کولتوور  و  سیاسیی  ئیسالمی  دەسەاڵتی  و  زاڵبوون 
و  بەستراو  کۆمەڵگا   دواکەوتووەکانی  سوننەتە  و 
قات  چەند  بە  ژنان  دۆخی  و  بار  دیکتاتۆرییەکان، 
خرابترە و سەرکوت و بێ مافی و توندوتیژی دژی ژنان 
بە شێوەگەلێکی زۆر ئاشکراو و پەت بچڕاو لە ئارادایە.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی کرد بە خەبات 
و تێکۆشانی بەردەوامی ژنان لە دژی ئەم سەرکوت و 
بێ مافیە و ئەم ڕاستیە کە ئێستا ئیتر ئاستی وشیاری 
تایبەتی  بە  و  سەرەوە  چۆتە  زۆر  گشتی  بە  ژنان 
بوارە  هەموو  لە  و  پارچەکان  هەموو  لە  کورد  ژنانی 
جۆراوجۆرەکاندا، دەور و نەخشی خۆیان، نیشان داوە. 
لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوەدا کە خەبات بۆ یەکسانیی 
ژن و پیاو تەنیا ئەرکی ژنان نیە و بەڵکوو پیاوانیش 

بە هەمان شێوە دەبێ لەم خەباتەدا، چاالک بن.
وتاری  بە  کرابوو  تەرخان  کۆنگرەکە  تری  بڕگەیەکی 
هاوڕێ عومەری ئێلخانیزادە، هاوڕێ عومەر لە سەرەتای 
وتارەکەیدا وێرای پیرۆزبایی لە الیەن خۆی و کومیتەی 
ناوەندییەوە بۆ بەڕێوەچوونی کۆنگرەکە ، جەختی لەوە 

ڕابردوویەکی  ژناندا  بواری  لە  کردن  کار  کە  کردەوە 
دوور و درێژی هەیە و هەڵسووکەوتی زۆری بە خۆیەوە 
ژن  بابەتی  کە  بووە  ڕێکخراوەیەک  کۆمەڵە  بینیوە، 
گوڕێ،  هێناوەتە  بوارەکاندا  هەموو  لە  یەکسانی  و 
ئەالنیشی لەگەڵ بێت کۆمەڵە لەسەر ئەو ڕێبازەیە و 
یەکسانیخوازە ، بەاڵم ئێمە لە دەورەیەکی تایبەتیداین 
کە  کۆمەاڵیەتیانە  کاریگەرییە  لەو  ڕادەیەک  بە  کە 
دوورکەوتووینەتەوە،  دایدەنا  کوردستاندا  لە  کۆمەڵە 
هەموو شتێک لە ڕوانگەی حیزبییەوە بینین، تاراوگە 
نشین بوون کە لەو نێوانەدا پیاوان زۆرتر توانیویانە 
دەور بگێرن دەتوانن لەو هۆکارگەلە بن کە بە بڕوای من 

بواری کار بۆ ژنان لە کۆمەڵەدا تا ڕادەیەک الواز بکات، 
ئەوەی ڕۆشنە ئەوەیە کە کۆمەڵە ڕوانگەی لە بواری 
هزری بۆ پرسی ژن نەگۆڕدراوە بەاڵم لە باری کردەیی 
ئەو کارانەی کۆمەڵە بۆ ژن کردوویەتی هاوسەنگ نییە 
لەگەڵ ئەو ئامانجانەی وا کۆمەڵە لە سەرەتاوە بۆخۆی 

دیاری کردبوو.
هاوڕێ عومەر لە درێژەی قسەکانیدا باسی لەوە کرد 
کە بە حیزبی کردنی پرسی ژن بووەتە هۆکارێک کە 
پەیوەندیمان لەگەڵ کۆمەڵگادا الواز بێت، لە درێژەدا 
ئەو  ئەرکی  کە  کردەوە  لەوە  جەختی  عومەر  هاوڕێ 

ئوردووگا  چوارچێوەی  لە  نابێت  تەنیا  رێکخراوەیە 
قەتیس بکرێت و دەبێ ڕوانگەی روو بە دەرێوە پەرە 
پێبدات هاوکات بەو ئەندازەیەش لە ناو حیزبدا دەبێ 

گرنگی پێبدرێت.
لەگەڵ  پێوەندی  وتەکانی  درێژەی  لە  عومەر  هاورێ 
ڕێکخراوەکانی ژنانی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت زۆر بە 
لەوە  لەو پێوەندییەدا جەختی  گرینگ وەسف کرد و 
جۆری  لە  ئیدئۆلۆژیک  قاڵبێکی  نابێت  کە  کردەوە 
پێوەندییەکان لەگەڵ ناوخۆ بدرێت، دەبێت ئاسۆی ژنی 
چاالکانی  و  کوردستان  ناو  چاالکوانانی  لەگەڵ  کورد 
و  بێتەوە  ئاشت  و  یەکبگرێتەوە  ڕۆژهەاڵت  لە  ژنان 

بەستێنی کارەکانمان دەبێت بەرینە ناوخۆ. 
هاوڕێ عومەر لە کۆتایی قسەکانیدا وێرای دەسخۆشی 
لە ئەندامانی بەرێوەبەری دەورەی پێشووی ڕێکخراوی 
ئاسۆی ژنی کورد بۆ کار و چاالکییەکانیان پیرۆزبایی 

گرتنی کۆنگرەی یەکەمی رێکخراوی ئاسۆی ژنی کوردی 
کرد و ئاواتی سەرکەوتنی بۆ کردن. 

بە  کرابوو  تەرخان  کۆنگرەکە  دیکەی  تەوەرێکی 
ڕاپۆرتی چاالکییەکانی ئاسۆی ژنی کورد لە کوردستان 
و دەروەی واڵت کە هاوڕێیان ئارێز موحەمەدی و سنوور 
حەنیفی پوور لەو بارەیەوە ڕاپۆرتی خۆیان پێشکەش 
هاورێ  الیەن  لە  داراییش  ڕاپۆرتی  هەروەها  و   کرد 

پڕشنگ محەممەدی پێشکەش کرا.

قسە  بە  کرابوو  تەرخان  کۆنگرەکە  دواتری  بڕگەی 

واڵت  دەرەوەی  و  ناوخۆ  ئەندامانی  باسی  و 
سەبارەت بە کار و چاالکییەکانی ڕێکخراوەکە 
کە تێیدا بەشێکی زۆرێ ئەندامان قسە و باس 
بەر  و رەخنە و پێشنیارەکانی خۆیان خستە 

دەم ئامادەبوانی کۆنگرەکە. 
پێشنیارکراو  بەیاننامەی  پەسەندکردنی 
بوو،  کۆنگرە  کاری  بەرنامەی  تری  بەشێکی 
هاوڕێیان  بۆچوونی  و  بیر  ئاڵووگۆری  پاش 
بەیاننامەی  پڕ  و  چر  باسێکی  و  قسە  و 
هاوڕێیانی  دەنگی  بەر  کەوتە  پێشنیارکراو 

بەشداربوو و پەسەندکرا. 
بە  تەرخانکرابوو  کۆنگرەکە  کۆتایی  بڕگەی 
هەڵبژاردنی ئەندامانی نوێی بەرێوەبەری ئاسۆی 

ژنی کورد کە لە ئاکامدا ٧ کەس لە ئەندامان بە 
دەنگی بەشداربوان وەک دەستەی بەڕێوەبەریی 

نوێی ئاسۆی ژنی کورد هەڵبژێردران.

ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد
٢٠ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی
١١ی سێپتامبری ٢٠٢١ی زایینی

ڕاگەیاندنی کۆتایی کۆنگرەی یەکەمی ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد
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 2٠١٩ ساڵی  لە  کۆرۆنا  ڤایرۆسی  یەکەمجار  بۆ 
لە شاری ئۆهانی واڵتی چین سەری هەڵدا و بە 
واڵتە  ئەو  سەرانسەری  لە  چاو  بەر  خێراییەکی 
تەشەنەی سەند لەو کاتەدا زۆربەی واڵتانی دنیا 
پاراستنی  بۆ  بەر  گرتە  تایبەتیان  رێوشوێنی 
و  کوشندەیە  پەتا  لەو  واڵتەکانیان  خەڵکی 
داخستنی  لەوانە  تووشبووان،  رێژەی  کۆنتڕۆلی 
کردنی  تەرخان  کەرەنتین،  ئاسمانی،  هێڵی 
دیکە،  بابەتی  چەندین  و  تایبەت  نەخۆشخانەی 
بەاڵم کۆماری ئیسالمی هەر لە یەکەم رۆژی سەر 
کوشندەیە  و  مەترسیدار  ڤایرۆسە  ئەو  هەڵدانی 
بۆ  نەداوە  جدی  هەولێکی  هیچ  ئێستا  هەتا 
کۆنترۆڵ کردنی تەشەنەی ئەو نەخۆشیە تەنانەت 
یەکەم  توشبونی  و  بونەوەیدا  باڵو  کاتی  لە 
کەسەکان هەوڵیدا هەواڵی باڵوبونەوەی لە ئێران 
بشارێتەوە و خەڵکی ئەو واڵتەی لێ بێ ئاگا کات 
تا چەندین رۆژیش بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی 
ئەو  گەیشتوەتە  پەتاکە  کە  نەنا  بەوەدا  دانیان 
واڵتە و خەڵکیان لەو مەترسیە گەورەیە ئاگادار 
نەکردەوە کە ئێستا دەرکەوتووە هاتنی پەتاکە بۆ 
ئیران بە هۆیی کەمتر خەمی خۆیانەوە بووە و لە 
راستیدا بە پیالن ڤایرۆسەکەیان باڵو کردوەتەوە 
بۆ  بەر  نەگرتوەتە  پێویستیان  شوێنی  رێو  و 
بەاڵم   ، گشتگیری  و  تەشەنەی  لە  رێگریکردن 
لێرەدا پرسیار ئەوەیە بۆ چی بەرپرسانی بااڵی 
کۆماری ئیسالمی ئەو کارەیان کرد ؟ توشبونی 
خەڵک و مردنیان بەو نەخۆشیە چ قازانجێکی بۆ 

ئەوان و بۆ ئەو رژێمە هەیە ؟ 
کۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتای  هاتنە سەر 
کە  ئەوەی  سەلماندویەتی  کردەوە  بە  کارەوە 
بۆی گرینگ نیە پاراستنی گیانی خەڵکە و تەنیا 
مانەوەی  گرینگە  بەرپرسانیەوە  الی  کە  شتێک 
نیە تەنانەت  بۆیان گرینگ  کۆماری ئیسالمیە و 
تاوان  بێ  و  مەدەنی  خەڵکی  لە  کەس  ملوێنان 

ببنە قوربانی خواستەکانیان ، کۆرۆنا لە کاتێکدا 
فریای کۆماری ئیسالمی کەوت کە  لەگەڵ هاتنە 
لە  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  دەرەوەی 
گەڕانەوەی  و  ناوکی  رێککەوتنی  یان  بەرجام 
کۆماری  ئابوری  دۆخی  ئێران  سەر  بۆ  سزاکان 
ئیسالمی گەیشتبووە نزمترین ئاست و دارمابوو 
ئاستدا  بەرزترین  لە  هەاڵوسان  نەرخی  هەروەها 
بوو بەو هۆیانەوە گەالنی ئێران بە گشتی لە ژێر 
مەبەست  بون  ئابوریدا  قورسی  زۆر  گوشارێکی 
کەوت  ئیسالمی  کۆماری  فریای  کۆرۆنا  لەوەیکە 
بارپرسانی  کە  ئەوەیە  نەجاتیدا  رۆخان  لە  و 
بااڵی کۆماری ئیسالمی باش دەیانزانی گەر بێت 
بێگومان  ئەمجارە  شەقام  سەر  بێنە  خەڵک  و 
هیچ  و  دەروخێنن  رژێمە  ئەو  دڵنیاییەوە  بە  و 
بۆیە  ناگرێت  جەمارەر  توڕەیی  بە  بەر  شتێک 
هەموو  لە  دور  و  مرۆڤانە  نا  زۆر  پیالنێکی  بە 
شاردەوە  راستیەکانیان  مرۆڤایەتی  پێوەرەکانی 
لە  جوانی  بە  کۆرۆنا  ڤایرۆسی  کە  کاتێک  تا 
کە  کاتەش  ئەو  تەنانەت  بوەوە  باڵو  شارەکاندا 
ئێران  گەیشتوەتە  کۆرۆنا  رایانگەیاند  فەرمی  بە 
راستیەکان و ئامارە دروستەکانیان باڵو نەکردەوە 
پیالنە  ئەم  سەرەکی  دارێژەری  خامنەیی  عەلی 
کردە  کەسیان  هەزاران  رۆخان  ترسی  لە  و  بوو 
قوربانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و بەو جۆرەش دەنگی 
خۆپارێزی  و  کەرەنتین  بیانوویی  بە  نارەزاییان 
نەخۆشیە  ئەو  سەرقاڵی  خەڵکیان  و  کرد  کپ 
ئەگەر  و  گەورەیە  جینایەتێکی  کارە  ئەو  کرد 
تاوانی  بە  بدرێت  سەر  لە  بریاری  ویژدانەوە  بە 
ئامارە  پێی  بە   ، دەکرێت  هەژمار  کۆمەڵکوژی 
فەرمیەکانی خۆیان کە بە دڵنیاییەوە راست نیە 
بە  کەس  شەشسەد  رۆژانە  زیاترە  لەوە  زۆر  و 
هۆی پەتای کۆرۆناوە لە ئێران دەمرن و رۆژانە 
زیاتر لە دوسەد و بیست هەزار کەس توشی ئەو 

پەتایە دەبن.
بەاڵم بە پێێ ئەو ئامارانەی کە لە الیەن هەواڵدەریە 
سەر بە خۆکانەوە باڵو کراوەتەوە رۆژانە زۆرتر 
توشبوان  لە  کەس  دوسەد  و  هەزار  چوار  لە 

دۆخە  بار  لەم  دەمرن  ئێران  لە  ڤایرۆسەکە  بە 
نالەبارەدا عەلی خامنەیی بڕیاری داوە کەس بۆی 
نیە ڤاکسینی ئەمریکی و بریتانی بە کار بێنێ و 
ئاستێکی  لە  لەوە دەکات کە دۆخی واڵت  باس 
توشبون  رێژەی  واڵتان  زۆربەی  لە  و  باشدایە 
گرینگ  بۆی  ئەو  بەرزترە،  ئێران  لە  کۆرۆنا  بە 
نیە خەڵک چیان بەسەر دێ بە هۆی سیاسەتی 
نزیکادا  داهاتویەکی  لە  بڕیارەکانیەوە  و  هەڵە 
ملوێنان مرۆڤی بێتاوان لەو واڵتە دەبنە قوربانی 
خامنەیی کە بەرپرسی یەکەمی ئەو دۆخەیە  لە 
کردنی  هاوکاری  جێگای  بە  رابردودا  ساڵی  دو 
ئەو خەڵکانەی کە بە هۆی کۆرۆنا ، هەاڵوسان و 
قەیرانی ئابوریەوە ژیانیان لە خراپترین دۆخدایە 
هەزاران و ملوێنان دۆالری بۆ حەماس ، حزبۆاڵ 
دیکەی  توندئاژۆکانی  و  تیرۆریستی  گرۆپە  و 
سەر بە کۆماری ئیسالمی ناردووە هەر وەها بڕە 
پارەیکی زۆری بۆ سوپای پاسداران دابین کردوە 
ئەنجامدانی کاری  بۆ دروست کردنی موشەک و 
کە  کاتێکدایە  لە  ئەمە  ناوچەکە  لە  تێکدەرانە 
بە هۆی تەشەنە سەندنی ڤایرۆسەکەوە تەنیا لە 
ساڵی ٩٩ی هەتاوی زیاتر لە ٨٥٠ هەزار کەس لە 
ئێران بێکار بوون و شەش میلیۆن کەس لە بەشی 
داوە  دەست  لە  کارەکانیان   ، تایبەتەکان  کارە 
بەرپرسە جینایەتکارەکانی کۆماری ئیسالمی و لە 
سەرۆیی هەموویانەوە عەلی خامنەیی لەم دۆخەدا 
سەرقاڵی پیتاندنی ئۆرانیۆم بۆ دەسڕاگەیشتن بە 
چەکی کۆکوژ و هەر رۆژە لە ژێر ناوێک موشەک 

دروست کردنن. 
لە راستیدا کارێکی وایان کردووە کە خەڵک تا 
رادەیک بەو رژێمە بێ باوەر بون و متمانەیان پێ 
نەماوە  ئامادەن بمرن بەاڵم ڤاکسینی ئێرانی بە 
کار نەهێنن، راستە کە کۆرۆنا کۆماری ئیسالمی 
لە ڕووخان دەرباز کرد و بووە هۆی سەرقاڵبوونی 
کاتیە و  ئەم دۆخە  دڵنیاییەوە  بە  بەاڵم  خەڵک 
گەورەی  شەپۆلی  نزیکدا  زۆر  ئایندەیکی  لە 
نارەزایی خەڵک دەس پێ دەکات ئابوری ئێران 
و  پیالن  هیچ  ئەمجارە  کە  داڕماوە  بە شێوەیک 

گەالنی  بێت  یارمەتیدەری  ناتوانێ  روداوێک 
ئێرانیش بە گشتی متمانەیان بەو رژێمە نەماوە 
کۆماریدا  سەرۆک  ئەمجارەی  هەڵبژاردنی   لە  و 
کە  نیشاندا  کردەوە  بە  و  ئاشکرا  بە  ئەمەیان 
بەرپرسانی  قسەی  و  دروشم  بە  باوەڕ  چیتر 
و  تەنیا  خواستیان  و  ناکەن  ئیسالمی  کۆماری 
نێودەوڵەتیشەوە  روی  لە  ڕووخانیەتی.  تەنیا 
بەرژەوەندیەکانیان  کە  واڵتێکی  چەن  لە  جگە 
واڵتێکی  هیچ  ئیسالمیدایە  کۆماری  مانەوەی  لە 
دیکە لەگەڵ مانەوەی نییە و زۆربەی هەرە زۆری 
واڵتان وەک هەرەشەیک بۆ ئاشتەوایی و ئارامی و 
بە سەرەکیترین سپۆنسێری تیرۆریزم لە جیهاندا 
ڕووخانی  لەگەڵ  وایە  پێیان  و  دەکەن  هەژماری 
ئەو رژێمە دۆخی جیهان و بە تایبەتی رۆژهەاڵتی 
ناوە راست زۆر باشتر دەبێ و مەترسی تیرۆریزم 

زۆر کەم دەبێتەوە.
بە  ئیسالمی  کۆماری  رابردودا  ساڵەی  دو  لەم   
وەک  کۆرۆنای  پەتای  رەحمیەوە  بێ  پەڕی  ئەو 
چەکێک لە بەرامبەر خەڵکدا بە کار هێنا و توانی 
خۆشحاڵیەوە  بە  بەاڵم  بکڕێت  خۆی  بۆ  کات 
ماهیەتی ئەسڵی و رویی راستەقینەی بۆ خەڵک 
دەرکەوت ئێستاش کە یەکێک لە جینایەتکارترین 
عەلی  الیەن  لە  مۆرەکانی  تاوانبارترین  و 
کراوە  دیاری  کۆمار  سەرۆک  وەک  خامنەییەوە 
ئەوەندەی دیکە لە جیهاندا دەکەوێتە پەراوێزەوە 
بەو هۆیەوە  کە سەرجەم واڵتان لە جینایەتەکانی 
ئیبراهیم رەئیسی بە ئاگان و لە چەندین واڵت لە 
بڕیاری  بە  کە  کەسانەوە  ئەو  بنەماڵەی  الیەن 
سێدارە  لە  تاوان  بێ  ناوبراوەوە  خۆیی  راستەو 
دەیان  و  کراوە  تۆمار  سەر  لە  سکااڵی  دراون 
بەڵگەی لە سەرە کە لە دەیان جینایەتی گەورەی 

دژ بە خەڵک بەشدار بووە.

کۆرۆنا چەکێکی کوشندە لە دەستی کۆماری ئیسالمیدا دژ بە خەڵک

مانی مەلەک
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بە بۆنەو 42 مین ساڵرۆ جە قەنارەداو بە کۆمەڵ و 
ساڵەو  جە  کوردستانی  وەرکەوتوو  سیاسی  زینانیا 

١٣٥٨ وەرانوەر بە ١٨-٨-١٩٧٩ زائینی .
ئێرانی  ئیسالمی  جمهووری  چێوەڵتەر  ساڵێ  چڵ 
جە  جیهاد  نامێ  چێروو   ، خۆمینی  فەرمانوو  بە 
وەرانوەروو کۆفر ، بێدینی و مۆنافێقاوە ، هێرشێ 
تاوانوو  بێ  خەلکوو  سەروو  کەرد  بەرفراوانش 
سەروو  پێ  هێرشە  ئی   . کوردستانی  وەرکەوتو 

کوردستانی ، درێژە دەروو سیاسەتوو 
 

پێ   ، بێ  قاجاری  و  شاهنشاهی  دەسەاڵتوو 
تاونایۆ شناسوو گەلوو کوردی و وڕناو سەنگەرەکا 
سەد  جە  کە  سەنگەرێ  .ئا  ئیرانی  گەال  مدرامانوو 
ئازادیوازا  پێ  بیەن  قەڵێوە  دائیم  ویەردەنە  سالی 
دماکەوتەی  وەرانوەروو  جە  ئێرانی  و  کوردستانی 
ئیسالمی  جمهووری   . نەتەوەیی  فاشیزمی  و  دینی 
بە جە قەنارەداو سەدان زینانی سیاسییە جە ساڵەو 
٥٨ نیشانەشدا کە پێ مەنەیۆ جە دەسەاڵتەنە گرد 
کردەوێوە پسۆ سێدارەی ، تەجاوز ، ئەشکەنجە و 

زینانی بە رەوا وینۆ .
جە دماو چڵ و دوێ سااڵ جە دەسەاڵتوو جمهووری 
 ، سیاسی  چااڵکێ  هەزارن  بە   ، ئیرانی  ئیسالمی 
دادگایە  هیج  بێ  بە  نەتەوەئیی  و  ژەنا   ، مەدەنی 

عاداڵنە جە 
 زینانە تاریکەکانە ج قەنارە دریە و تەرمەکەێچشا 
بە خانەوادەکاشا نەدریەوە . جە ڕوێ پسۆ ئارۆی 
دۆژمنایەتی  جارانی  جە  فرەتەر  ئاخووندی  رژیموو 
وێش جە وەرانوەروو گەال ئێرانی ، ژەنا ، جوانا و 
مرۆڤایەتی بە گردی وستەن ڕوە . و تاو ڕوێ ئی 
رژیمە مەنەبۆ گەال ئێرانی  و بە تایبەت ژەنا ژیوایە 

ئازاد بە وێشا مەوینا .
جەاڵد  الو  جە   ٥٨ هامنوو  جە  کە  کەسا  ئا  نامێ 
جە  خەڵخاڵی  سادق  ئیسالمی  جمهووی  و  قاتڵ  و 

قەنارە درییەی.
١١ کەسێ خەلکوو پاوەی ساعەت  2 و 4٠ دقیقه 
ساحبەی 2٨ مۆردادوو  ١٣٥٨ جە زینانوو دیزاڵبادو 

کرماشانی بە نامەکا :
١. عەبدالله نووری

 
2. هووشەنگ عەزیزی
٣. محمد مەحموودی
4. یدەاڵ مەحموودی
٥. حسین شیبانی

٦. هەرمۆز گۆرجی بیانی
٧. مزەفەر فەتاحی
٨. مەحەمەد عزەتی
٩. مەحەمەد عەزیزی

١٠. ئازەر نووش مهدیان
١١. ئەسغەر بهبوود

نامێ ٧ زینانیا تەروو خەلکوو پاوەی کە جە سەر 
ساحبوو 2٩ مۆردادوو ١٣٥٨ جە زینانوو دیزاڵبادوو 

کرماشانی جە قەنارە دریە :
١- حاجی ئەفراسیاب

2- عەبدۆڵوەهاب مبارەک شاهی
 

٣- عیمادین ناسری
4- عەبدوڵکەریم ناسری

٥- مەحەمەد نەقشبەندی
٦- عەزیز مۆرادی
٧- مۆراد زۆڵفەقار

نامێ ئا ٩ کەسا کە جە مەریوان ساعەت ٦ و نیموو 
وێرەگای جە ٣ شەهریوەروو ١٣٥٨ جە قەنارە دریە 

.
١- حسین مۆستەفا سۆڵتانی
2- ئەمین مۆستەفا سۆڵتانی

٣- ئەحمەد پیرخزری
4- حسین پیرخزری

٥- فایق عەزیزی
٦- عەلی داستان

٧- بەهمەن ئەخزەری
٨- جەالل نەسیمی

 
٩- ئەحمەد قادر زادە – دەرەتفێ

شەهریوەروو   ٥ رۆ  جە  کە  کە  کەسا   ١١ ئا  نامێ 
١٣٥٨ ساعەت ٥ و وێرەگای جە قەنارە دریە . یاگێ 
ئەحسەن   ( نامەکا  بە  کەسێشا  دوێ  کە  باسینە 
بە  بێنێ   زەخمییە  کە  سەلیمی  ناسر  و   ، ناهید 

تەقەو جەاڵدا ، شەهیدێ کریە .
١- عەحسەن ناهید
2- شەهریار ناهید

٣- جەمیڵ یەخچاڵی
4- ناسر سەلیمی

٥- عەبدواللە فوواڵدی
٦- مزەفەر نیازمەند

٧- سیروس مەنووچەری
٨- ئەسغەر مبسری
٩- مزەفەر رەحیمی

 
١٠- عیسا پیرۆڵی
١١- عەتا زەندی

شەهریوەروو   ٦ جە  کە  کەسا  بیس    2٠ ئا  نامێ 
١٣٥٨ ساعەت ٧ ساحبی جە سەقزەنە جە قەنارە 

دریە .
١- ئەحمەد سەعیدی

2- قادر بەهار
٣- محمد بابامیری

4- رەسووڵ ئەمینی
٥- ناجی خۆرشیدی

٦- کەریم رەزایی
٧- ئەنوەر ئەردەاڵن

٨- سەیف اللە فەیزی
٩- عەلی فەخرایی

١٠ – عەبدالال بەهرامی
١١- سید حەسەن ئەحەدی

 
١2- حەمە دەروێش نۆقرەهای

١٣- کەریم شیرینی
١4- ئەبووبەکر حەمدی
١٥- ئەحمەد مۆقەدەم
١٦- جەلیل جەماڵزادە

١٧- کەشی زادە
١٨- مەحەمەد غەفاری

١٩- خاتر خەتیبی
2٠- ناسر حەدادی

جمهووری ئیسالمی ئیرانی سەرچەمەو تیرۆر، قەنارەو 
دەسدرێژین

ز-هەورام

درێژەی الپەری ٦
هەواڵێکی داچڵەکێنەر یان 

ڕووداوێکی چاوەروان کراو؟

خەڵکی  یان  کۆماری  دەسەاڵتێکی  و  ئیسالم 
یەکن.   بە  دژ  مانای  و  واتا  دوو  کۆکردنەوەی 
مانایە  بەو  خەڵکی،  دەسەاڵتێکی  یان  کۆمار 
کە دێمۆکراسی و سکوالریسم بنەما بێت. هەر 
تاکێک بتوانێت خۆی بۆ خۆی دیاری بکات کە 
چۆن بژی، چۆن بیر بکاتەوە و خۆی بڕیاردەری 
خۆی بێت. ئازادی ڕادەربڕین و بیر و بۆچوون 
هەبێت. بەاڵم ئایین بە تایبەتی ئایینی ئیسالم 
خاوەنی یاسا و ڕێسای تایبەتی و نەگۆڕە کە 
ڕێگرە لە ئازادی مرۆڤ. ساڵی 2٠١٥ لە کابول 
فەرخوندە لەوپەڕی بێ بەزەییدا کوژرا و ئاگریان 
لە جەستەی بەردا، تەنیا لە پێناو هەواڵێک کە 
ئاسمانی  کتێبی  و  دین  بە  سووکایەتی  گوایە 
خەڵکی  الوی  هەزاران   سااڵنێکە  کردووە. 
ئەفغانستان لە ژێر ئااڵی لەشکەری فاتمیوندا لە 
بەرەکانی شەڕی سوریەدا بەشدارن و لە پێناو 
ئیسالمی  کۆماری  بەرژەوەندییەکانی  پاراستنی 
لەو  کچ  و  ژن  دەیان  بە  جەهادن.  خەریکی 

بەرەوڕوون  تووندوتیژی  لەگەڵ  ڕۆژانە  واڵتەدا 
کە خۆی سەرچاوەی لە ئایینێک گرتووە کە بە 
هیچ شێوازێک پابەند بە مافی یەکسان لە نێوان 
مرۆڤەکاندا نییە و  ژن لە پلەیەکی خوارتر لە 
ئایینەدا  لەو  ڕادەربڕین  ئازادی  دەبینێت.  پیاو 
مانای نییە کە سەر تا پای بە پیرۆز کراوە و 
کۆمەڵگەی  بدوێت.  لەسەری  نییە  بۆی  کەس 
دەیەی   4 ماوەی  لە  بەداخەوە  ئەفغانستان 
ئایینی بوونی  بەرەو  رۆیشتووە  هەتا  ڕابردوودا 
ساڵی   2٠ لە  هەڵگرتووە.  هەنگاوی  زیاتر 
رابردووشدا هەرچەند لە ڕووکەشدا بەرەو مۆدێرن 
بوون هەنگاوی ناوە بەاڵم بە هۆی نەبوونی یاسا 
و ڕێسا و پەروەردە و سیستەمێکی سکوالر و 
پشت بەستوو  بە ئازادی و مافە سەرەتاییەکانی 
و  نەداوە  ڕووی  بنەڕەتی  ئاڵوگۆڕێکی  مرۆڤ، 
هەر بەو پێیەش دەکرێت بوترێت کە بە داخەوە 
تاڵەبان لە ناو کۆمەڵگەی خۆیدا خاوەن جێگە 
و پێگەیە. ئەگینا بە وتەیەک هیچ ستەمکارێکی 
داپڵۆسێنەر بە بێ ڕەزامەندی خەڵک ناتوانێت 

دەسەاڵت بە دەستەوە بگرێت.
مەگەر تاڵەبان کێن؟ جیالەوەی کە تاڵەبان لە 
کوێ و چۆن ڕێک خراون دەتوانین بۆ خوێنەر ئاوا 
بە  باوەڕی قووڵی  تاڵب  بکەین کە  پێناسەیان 
ئیسالم هەیە، ئازادی تاکەکەسی و بیروباوەڕ الی 
ئەو بێ مانایە و بە پێی یاساکانی ئەو هەرکەس 

کە لە ئیمارەتی ئیسالمیدا دەژی ناچارە مل کەج 
و پەیڕەوی ئیسالم بێت، دژ بە ئازادی ژنە و 
بەرابەری ژن و پیاو الی ئەو مانای نییە و لەگەڵ 
موزیک  و  هونەر  لەگەل  ناتەبان،  باوەڕەکانیدا 
دژایەتی هەیە و بە کورتی ئەوەی کە لە ئایینی 
ئیسالمدا یاسایە و پەیڕەو دەکرێت )سەرەڕای 
جیاوازی لە خوێندنەوەی یاساکانی ئیسالم لە 
نێوان تاقمە جیاوازەکانی ئەو ئایینەدا( پێوەری 
بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە و ژیانی تاکەکانن و تاڵب 
شان  لە  چەکی  پەیڕەوە  ئەو  چەسپاندنی  بۆ 
بە  تاڵبە.  پێناسەی  کورت ترین  ئەوە  کردووە. 
بڕوای نووسەر تەنیا جیاوازی لە نێوان کەسێکی 
هەمان  خاوەنی  کە  یاسایی  کەسێکی  و  تاڵب 
چەکدایە.  هەڵگرتنی  لە  تەنیا  باوەڕە  بیرو 
تەنانەت لە واڵتانی رۆژئاواییدا زۆر جار لەگەڵ 
باوەر  بیرو  بە  کە  دەبین  ڕووبەڕوو  کەسانێک 
واڵتەنەدا  لەم  یاسا  و  کۆمەڵگە  بەاڵم  تاڵبن 
خۆیان  باوەڕەکان  نادات  پێ  دەرفەتەیان  ئەو 
بە کردەوە دەربێنن. بێ گۆمان بۆ لێکۆڵینەوە 
بە  پێوست  ئەفغانستان  ئێستای  بارۆدۆخی  لە 
بۆ  بەاڵم  مەیدانییە  و  قووڵ  خوێندنەوەیەکی 
چاودێرێکی ئاسایی وەکوو نووسەر هەندێک لە 
هەندێک  لە  و  خەمساردی  کلێلی  ڕووداوەکان 
شوێندا شادی خەڵک لە گەڕانەوەی هێزەکانی 
تاڵەبان بۆ دەر دەسەاڵتە کە بە کورتی ئاماژەی 

پێ کرا.        
بەرەی  لێرەدا  سوسیالیسم  لە  *مەبەست 
ڕاستیدا  لە  کە  سۆڤیەتە  یەکیەتی  بە  سەر 
بە  کە  بوو  دەوڵەتی  لە سەرمایەداری  جۆرێک 
سوسیالیسمی ئوردوگاهی ناسرابوو. بۆ نووسەر 
ئاشکرایە کە ئەوەی لە سۆڤیەت هەبوو ئابووری 
سوسیالیستیی نەبوو بەاڵم لە گوتاری فەرمیدا 
سیاسی،  ئابووری،  ملمالنێی  بە  سارد  شەڕی 
بۆ  کە  دەوترێت  کێشانە  ئەو  و  کۆمەاڵیەتی 
سەر  بە  دنیای  دەیە  چوار  لە  زیاتر  ماوەی 
الیەنگرانی  و  کردبوو  دابەش  جەمسەردا  دوو 
سەرمایەداری  هێنانی  بەرهەم  لە  شێوە  دوو 
سەربازی  شەڕی  لێواری  تا  سوسیالیسمی  و 
برد. ئەمریکا ڕیبەرایەتی دنیای سەرمایەداری، 
بازاری ئازاد و لیبرالیسمی دەکرد. سۆڤیەت و 
واڵتانی پاشکۆی سۆڤیەت وەکوو بەرەی چەپ 
کە  دەکران  پێناسە  سوسیالیسم  الیەنگرانی  و 
ڕەش نواندنی  و  پڕۆپاگەندە  وێڕای  راستیدا  لە 
الیەنی  کارنامەی  لە  کارنامەیان  میدیاکان، 
گەلێک  دەستەڕاستییەکان  واتە  بەرامبەر 

خاوێنتر و گەشترە.
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هێمن بایەزیدپوور

بە  ژیان  هەموو  کە  سەرچاوەیەک   وەک  ئاو 
لە  زیاتر  ژیانی  پێویستی  و  گرێدەدات  خۆیەوە 
بوونەوەرە  میلیارد  میلیارد مرۆڤ و سەدان   ٧
گرینگی  رادەیەک  تا  ئاو  زەوی،  گوێ  لەسەر 
سااڵنی  لە  واڵتان  شەری  گریمانەی  کە  هەیە  
ئەو سەرچاوە سرووشتییە  وەک  لەسر  نیزیک 

گرمانەیەگی بە هێز دەخەملێندرێت.
ئاسایش و سەقامگیری واڵتان تا رادەیەکی زۆر 

بە  بوون یان خود نەبوونی ئاوەوە گرێدراوە
هۆکارگەلی  هۆی  بە  بەاڵم  ڕابردوو  سااڵنی  لە 
تووشی   زەوی  گۆی  سرووشتی  و  مرۆیی 
و  ئاو  گۆرانی  بۆتەوە،  بێوێنە  وشکەساڵییەکی 
رادەبەدەری  لە  بەرهەمهێنانی  ئاکامی  لە  هەوا 
راستەوخۆی  کاریگەری  گوڵخانەییەکان  گازە 
کە  رادەیەک  تا  گێراوە  ئاوهەوا  گۆڕانی  لەسەر 
ئەگەری  لە  هەوا  و  ئاو  کارناسانی  وتەی  بە 
بەرزبوونەوەی ئەو ئاستە لە  بەرهەمهێنانی ئەو 
زۆربەی   ،  2١ سەدەی  ناوەندەکانی  تا  گازانە 
واڵتانی  ریزبەندی  دەکەونە  جیهان  واڵتانی 

ویشکی جیهانەوە.

قەیرانی ئاو و ئاسایش و سەقامگیری واڵتان:
ژیانی  سەر  لە  ئاو  کاریگەری  لە  جگە 
ببێتە  دەتوانێت  دیاردەیە  ئەو  بوونەوەرەکان 
لە  ئەمنییەتی  و  کۆمەاڵیەتی  قەیرانگەلی  هۆی 
زۆربەی واڵتان، بۆ نموونە ئەو قەیرانە دەبێتە 
بەرەوە  گوندەکان  دانیشتوانی  کۆچی  هۆی 
لە  و  شار  دانیشتوانی  زیاتربوونی  و  شارەکان 
ئاکامدا درووستبوونی بوونی قەیرانگەلی کۆمەاڵیەتی 
و ئابووری،  دەتوانیین سوریە  یان خود عێراق و لە 

سااڵنی ڕابردوو ئێران وک نموونە ناو بەرین
هەروەها بە پێی توێژینەوەکان قەیرانی ئاو و گۆرانی  
راستەوخۆی  پێوەندی  هەواییەکان  و  ئاو  ئاراستە 
لەگەڵ ڕێژەی توندوتیژی لە واڵتان هەیە، بۆ نموونە 
چوونە سەرەوەی 2 پلەی گەرما دەتوانێ ئەگەری 

توندووتیژی لە کۆمەڵگادا بەرێتە سەرەوە
ئێران و قەیرانی ئاو:

باروودۆخی سەرچاوەکانی ئاو لە ئێران لە  قەیران 
دەدات   دەرفەت  کە  واتایە  بەو  قەیران  دایە، 
باروودۆخێک بێتە پێشێ کە بە هۆی دابیین نەبوونی 
ئاسەوارەکانی  هۆی  بە  و  ئاو  پێویستییەکانی 
سەرچاوە گرتوو لە گۆرانکارییەکان لە چەندییەتی و 

چۆنییەتی و دابەشبوونی سەرچاوەکانی ئاو ڕێژەیەک 
لە ناسەقامگیری لە ئێران درووست بێت، لە ماوەی 
١٠٠ ساڵی رابردوو لە ئێران بە هۆی ئەوەی مۆدێلی 
راستەقینە  بنەمای  لەسەر  توسعە(  گەشەسەندن) 
بە  گەشەیەک   وەک  و  نەبوە  دارێژراو  بەرنامە  و 
لێبردراوە  ناوی  بۆ خوارەوە  لە سەرەوە  ئاراستەی 
سەرکاری  هاتنە  پاش  ساڵ   4٣ لە  تایبەتی  بە  و 
کۆماری ئیسالمی بە هۆی سیاسەتگەلی نادرووستی 
مەترسیداری   قەیرانی  تووشی  دەرەکی  و  ناوخۆیی 

ئاو  بۆتەوە
سەرچاوەکانی  رێکخراوەی  ئامارەکانی  پێی  بە 
جیهان ئێران لە پلەی چوارەمی وەاڵتانی نیزیک بە 

ڕۆژی کۆتایی ناسراوە
هۆکارەکانی قەیرانی ئاو لە ئێران

١- گەشەی  خێرا و مۆدێلی ناکارامەی جێگیرکردنی 
دانیشتوان لە ئێران:

  لە سااڵنی ڕابردوو بە تایبەت پاش شەری ٨ ساڵەی 
حکوومەت  پاڵپشتی  سیاسەتی  و  عێراق  و  ئێران 
ڕێژەی  ئێران  دانیشتوانی  ژمارەی  زیادترکردنی  لە 
بۆ  کرد  زیادی  شارەکان  لە  تایبەت  بە  دانیشتوان 
لە  کەس  ملوێن   ٣٥ لە  دانیشتوان  رێژەی  نموونە 
لە  ملوێن کەس   ٨١ گەیشە  هەتاوی  ساڵی ٥٦ ی 

ساڵی ٩٨ی هەتاویدا
و  درووست  سیاسەتی  نەبوونی   -2
لە  ئێران:  لە  کاڵ  و  کشت  بەرنامەدارێژراوی 
کۆماری  سیاسەتی  کاڵیدا  و  کشت  بواری 
بەرنامەدارێژراو  و  ڕۆشن  ئیسالمی سیاسەتێکی 
و ستراتێژیک لەگەل بەرچاوگرتنی پێشکەوتنی 
بە  و  نەبوە  داهاتوو  چینەکانی  بۆ  بەردەوام 
نەبوە،  سرووشتییەکان  سەرچاوە  کارهێنانی 
سیاسەتی رێژیم لە بەرێوەبردنی سەرچاوەکانی 
ئاو ناکارامە بوە و گشتگیر نیە، شوێنجێیی بۆ 
پالنەوە  ڕووی  لە  کاڵ  و  کشت  و  پێشەسازی 
بۆتە  بەنداو  سەدان  درووستکردنی  نەبوە،  
هێکتار  ملوێن   ١٠٠ لە  زیاتر  لەدەستچوونی 
ئاکامدا  لە  و  کاڵییەکان  و  کشت  زەوییە  لە 
گواستنەوەی ئاو و لێدانی هەزاران چااڵوی قووڵ 
، ڕێژەی ئاوی ژێر زەوی بە رادەیەکی مەترسیدار 
کەمی کردوە ، سیاسەتی گواستنەوەی ئاو بۆ 
ناوەندی ئێران بۆتە هۆی کەم ئاوی لەو بەشانەی 
قەیرانئاوی  ئاو  بواری  لە  کەمتر  رابردوو  لە  وا 

پارێزگای خوزستان وەک  لە  نموونە  بۆ  بوون، 
بەرووبوومە  بەرهەمهێنانی  هێزی  بە  ناوەندێکی 
ژینگەیی  قەیرانی  تووشی  کاڵییەکان  و  کشت 
و کۆمەاڵیەتی و ئابووری و هاوکات نارەزایەتی 
پێی  بە  هەروەها  بوە،  دانیشتوانی  دەربرینی 
ئامارەکان ٦٥ لەسەدی ئاوەکان لە ئێران بە فیرۆ 
لە درێژەی  ڕابردوو  لە سااڵنی  دەچن، هەروەها 
ئەو سیاسەتە هەاڵنە 2٠ ملوێن هێکتار لە زەوییە 
زۆرەملی  کۆچی  و  بیاوان  بوونەتە  پێتەکان  بە 
ملیارد   42 خۆیان،  شوێنی  لە  کەس  ملوێنان 
دۆالر لە بایەخی بەرهەمە کشت و کاڵیەکان کەم 

بۆتەوە و بۆتە هۆی مەترسی خواردەمەنی 
باروودۆخی ئاو لە کوردستان

ئاکامی  لە  و  رابردوو  ١٠٠ ساڵی  لە  کوردستان 
حکوومەتەکانی  داگیرکاریانەکەی  سیاسەتە 
تااڵنی  و  ئیسالمی  کۆماری  و  پەهلەوی 
ئاو  مەترسیداری  قەیرانی  تووشی  سامانەکانی 
بەو شێوازە  دەتوانین  ئەو سیاسەتانە  بۆتەوە، 

پۆلین بکرێن
١- سیاسەتی گەشە لە ئێران هەمووکات لەو سەد 

هاتنە  پاش  بووە،  ناوەندگەرا  سیاسەتێکی  ساڵەدا 
پاکتاوی  سیاسەتی  و  یەکەم  پەهلەوی  سەرکاری 
نەتەوەکان لە ئێران هەمووکات شوێنە سنوورییەکان 
وەک کوردستان بۆتە قوربانی دەسەالتی ناوەندی و 
سامانەکەی تااڵنکراوە، ئەگەر لە دەورەی دەسەاڵتی 
نەتەوەی  پەرەپێدانی  سیاسەتی  پەهلەوییەکان 
فارس وەک ئامانجی سەرەکی دەسەاڵت بۆتە بنەمای 
سیاسەتدارێژی لە بوارە جۆراوجۆرەکان پاش هاتنە 
پەرەی  سیاسەتی  ئیسالمی  کۆماری  سەرکاری 
ئایینی شیعیشی پێ زیادکراوە، بە ڕوانین لەو بنەما 
ئیستراتژیکەی کۆماری ئیسالمی نەتەوەکان دەبی لە 
باری سامانی سەرزەوی و ژێر زەوی تااڵن بکرێن و 
لەو شوێنانە شێوازی ئاسمیلە بوون و کۆچی زۆرملی 

بگریدرێتە بەر
کۆماری  پاوانخوازەکانی  سیاسەتە  درێژەی  لە   -2
گرینگی  و  واڵتان  لە  دەستێوەردان  و  ئیسالمی 
لە  و  خۆی  واڵتی  بەرژەوەندییەکانی  بە  نەدان 
بەرامبەردا تەریک درانی  و گەمارۆی ئابووری بۆتە 
هۆی پەیرەوکردنی  سیاسەتی بە نێو سەربەخۆیی 
کاڵییەکان  و  کشت  بەرهەمە  بەرهەمهێنانی  لە 
بێ  کاڵ  و  کشت  بەرنامەی  بێ  پەرەپێدانی  و 

رەچاوگرتنی تایبەتمەندی فیزیکی و ئاوهەوایی بۆتە 
و  کشت  زەوییە  لە  هێکتار  ملوێنان  ناوچوونی  لە 

کاڵییەکان
بۆ نموونە لە حەوزەی دەریاچەی ورمێ ٣٠٠ هەزار 
زیاد  کاڵییەکان  و  کشت  زەوییە  رێژەی  بە  هێکتار 
سەرەکی  هۆکارگەلی  لە  یەکێک  بۆتە  ئەوە  و  بوە 

ویشکبوونی دەریاچەی ورمێ
٣- درووستکردنی زیاتر لە ٥٩ بەنداو لە کوردستان 
و گواستنەوەی ئاوی ئەو بەنداوانە بۆ ناوەندی ئێران 
کە دەتوانین وەک دزینی ئاو پێناسەی بکەین و بە 
لە  ئاوییەکانی زیاتر  لەبەرچاو نەگرتنی پێویستتیە 
١2٠٠٠٠٠ میترێ سێ جێ زەوی کشت و کاڵی بۆتە 
هۆی درووستکردنی مەترسی جیدی لەسەر داهاتووی 

کوردستان  
4- لە ساڵی رابردوو بە بەراوەرد لەگەڵ سالی پار 
ڕێژەی بارانبارین ٣٠ لە سەد کەمی کردوە ئەوەش 
ژێر  ئاوە  رادەبەدەری  لە  هێنانی  بەکار  هۆی  بۆتە 
زەوینییەکان لە ئاکامی لێدانی چااڵوی عمیق بۆتە 
هۆی لە دەست چوونی ئاوی ژێر زەوی لە سااڵنی 
ڕابردوو، بۆ نموونە لە دەشتی بۆکان ئاستی ئاوی 
ئاوی  بوونی  بەتاڵ  دابەزیوە،  میتر   ٩٠ زەوی  ژێر 
لەسەر  هەیە  راستەوخۆی  کاریگەری  زەوی  ژێر 
رۆچوونی زەوی، بە بیابان بوون و لە دەستچوونی 

دارستانەکان، 
کوردستان  کۆمەڵگای  بژاردەی  و  ئاو  قەیرانی 
ئاو  قەیرانی  دیاردەی  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 
و  کارناسانە  و  گشتگیر  بریارێکی  بە  پێویستی 

دابینکردنی سەرمایە و مرۆڤی لێهاتوو هەیە، بەاڵم 
کۆمەڵگای کوردستان جگە لەوەی لەگەل دیاردەیەکی 
سرووشتی جیهانی وەک گەرمبوونی گۆی زەوی و 
و  کۆلۆنیالیسم  دیاردەی  لەگەل  ئاوهەوای  گۆرانی 
داگیرکاری بەرامبەرە، کۆماری ئیسالمیش هەر جۆرە 
ئەمنییەتی  پرسێکی  وەک  مەدەنیش  چاالکییەکی 
دەبینێت و بە دەیان ڕێکخراوەی مەدەنی بەستراون 
نەکراوەتەوە و سەدان چاالکوانی  نوێ  مۆلەتیان  و 
بە  و  کراون  دەستبەسەر  یان  ژینگەیی  و  مەدەنی 
دەیانیش گیانیان بەختکردەوە و لە ئەگەری درێژەی 
چینەکانی  رەنگە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی 
داهاتووی کوردستان تووشی مەترسی زۆر جیددی تر 
بنەوە، بە داخەوە لە سااڵنی ڕابردوو پرسی ژینگەی 
کوردستان لە وتاری سەرەکی حیزبە کوردییەکان و 
نەبوە و  زاڵ  بە گشتی پرسی  ئۆپۆزیسیۆنی کورد 
زۆر گرنگی پێنەدراوە لە کاتێکدا کە پرسی خاک و 
سامانی هەر واڵتێک دەبێت پرسی سەرەکی بێت و 
لەسەر هەموو چاالکوان و نیشتمانپەروەرێکە کە لە 

بەرامبەر ئەو تااڵنکارییە ژینگەییانە بێدەنگ نەبن

کوردستان و  ژینگەیەکی تااڵنکراو
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یازدەی خەرمانانی ئەمساڵ چل و دوو ساڵ بە 
سەر جینایەتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

لە گوندەکانی قاڕنێ و قەاڵتان تێدەپەڕێ.
گوندی قاڕنێ یەکێک لە گوندەکانی رۆژهەاڵتی 
کوردستانە و سەر بە شاری نەغەدەیە . ئەم 
ڕۆژئاوای  باشووری  کیلۆمەتری   ٧ لە  گوندە 
ئەو  بەرەبەیانی   . هەڵکەوتوە  نەغەدە  شاری 
وەک  ویست  دەیان   ، قاڕنێ  دانیشتوانی  رۆژە 
رۆژانی پێشو ئارامی و جوانی سروشت  لەئامێز 
بگرن و بەرەو ئاوات و خۆزەگەکانیان هەنگاو 
چڵکنی  هەورێکی  مەخابن  سەد  بەالم   ، بنێن 
بە  زال  بێدەنگی  و  ئەگرمێنێ  قینه  له  پڕ 
سەر ئاوایی دا دەشکێنێەو بارانێکی خوێناوی 
ئەبارێنێ وسەرتاپای قاڕنێ سوور هەلئەگەرێنێ 
قورس  بێدەنگێکی  چرکەدا  چەن  لە  پاشان  و 

ئەو دۆڵە  دائەگرێ .
سالی  خەرمانانی  ١١ی  ڕۆژی  نیوەڕۆی  پاش 
ئێران  پاسدارانی  ، سوپای  هەتاوی   ١٣٥٨ی 
لە   ، ئێران  ئەڕتەشی  هێزی  پاڵپشتیی  بە 
گوندی  گەمارۆی  نامرۆڤانەدا  کردەوەیەکی 
قاڕنێ یان دا.  کاتژمێر یەکی پاش نیوەرۆ بوو 
. هێزەکانی ئەرتەش و سوپا  کوچەو کۆاڵنی 
ئازارو  بە  دەسدەکەن  و   دەگرن  گوندەکە 
ئەزیەتی دانیشتوانی ناو گوندەکەو بێ بەزیانە  
گەورەو جکۆڵە ، ژن و پیاو ، پیرو بەسااڵچوو 
دەدەنە بەر دەسترێژی گوللەی تفەنگەکان   .

و  ژن   ، نەپاراست  هیچ  لە  دەستیان  ئەوان 
مناڵیان کوشت ، مالیان ئاگر تێبەرداو تەنانەت 
ئاژەڵ و باقی گیانلەبەرەکانی قاڕنێ شیان خستە 

بەر گوللەی تفەنگەکانیان.
کە  ئیساڵمی  سێدارەی  کۆماری  پاسدارانی   
ئیمکاناتیکی  هەموو  بە  ئەرتەشەوە  لەالیەن 
جەنگێەوە پشتیوانی دەکران ، دوای خولقاندنی 
کاتژمێر  سێ  ماوەی  بۆ   ، جینایەتەکەیان 
پاش  و   داگرت  گوندەکە  بەسەر  دەستیان 
بەتااڵن بردنی مال و ژیانی قوربانیانی تاوانەکە، 

گوندەکەیان چۆڵ کرد.
کۆماری  ئەرتەشی  سوپاو  جینایەتکارانی 
ئیساڵمی ، تەرمی قوربانییەکانیان لەت لەت کرد 
و لە دەرەوەی گوند بە شپرزەیی فڕێیان دان. 
و  جینایەت  شێوەیە  بەم  ویست  دەیان  ئەوان 
تاوانەکەیان پەردەپۆش کەن و  وا نیشان بدەن 
کە ئەو خەلکە بێتاوانە لە روداوی تردا کوژراون 

و تەرمەکەانیان شێواوە.

لە روداوەکەی قاڕنێ کۆمەڵێک مرۆڤی بێ تاوان 
دەكەونە بەر شااڵوی قڕ كردن .  لەم روداوە 

دلتەزینەدا سەرجەم  
٦٨ کەس لە منداڵ , پیر , پەككەوتە , و 
ژن و پیاو بە دەستی چەپەلی بە کریگیراوانی 

کۆماری ئیساڵمی لەت لەت دەكرێن.
تاوانی قاڕنێ

نزیك  لەوكاتەدا  قاڕنێ  ماڵەكانی  ژمارەی 
بە   سەر  گوندە  ئەم  بوو,  ماڵێك   ٧٠-٨٠ بە 
 4٠ لە  زیاتر  دەڤەرە  ئەم  ناوچەی سوندسە.  
تریش  ئەوانی  و  تێدایە  زمانی  ئازەری  گوندی 
بەدەسالت  تازە  ڕژێمی   . کوردن  بەرەچەڵەک 
لەسەرەتای  هەر  ئیساڵمی  کۆماری  گەیشتوی 
شێوەیەك  هەموو  بە  گەیشتنێەوە  بەدەسەاڵت 

هەوڵی نانەوەی دووبەرەكی دەدا لە نێوان كورد 
بە  ئازەرییەكان و بەم شێوەیە دەیهەویست  و 
كەڵك وەرگرتن لە جیایی زمان و مەزهەبیان, 
ئەوان بەشەر بدات و مەشروعیەت بە بونی خۆی 
لەناوچەکە  بدات و پێگەی خۆی بەهێز بكات.

هەتاوی  سالی ١٣٥٨  ١١ خەرمانانی  رێکەوتی 
هێزەكانی ڕژێم لە سوپای پاسداران لە نەغەدەو 
گوندی  سەر  دەكەنە  هێرش  جەڵدیانەوە 
دووئاوە،  لەوێ دووبرا بەناوەكانی » عەبدواڵلە 
خاڵنە و مینە خاڵنە« ی تەمەن ٦٥-٧٠ ساڵە 

دەکوژن.
لە كاتی گەڕانەوەیان كاتژمێر ١ی پاش نیوەڕۆ 
لە نزیک گوندی قاڕنێ ،  لەسەر ڕێگا ٣منداڵی 
مناڵەکە  سێ  پاشان   . دەبینن  بەرخەوان 
کۆماری  خوێنمژەکانی  پاسدارە  اڵیەن  لە 
گوڵلەو  دەستڕێژی  بەر  دەدرێنە  ئیساڵمیەوە  

گیانیان لەدەس دەدەن.
ڕەحمان  لە »  بریتین  مناڵەکان  لە  دوو  ناوی 
.,....)ناوی  ڕامینی  زین  خاتوو  و  ڕامینی 

سێیەم نەزانراوە(.
دوای ئەو مندااڵنە و لە درێژەی رێگایاندا سێ 
بەر  دەیاندەنە  دەسبەجێ  کە  دەبینن  شوان 
 : لە  بریتین  کەسەکە  گوڵلە. سی  دەسترێژی 
» ئەبو بەكر مستەفا زادە , سەید ئیسماعیل 
تاهیری , حەسەن ... » هاوكات دوو شوانی 
نایان  پاشان  کە  دەكەن  بریندار  دیكەش 

دۆزنەوەو ئەوان خۆیان دەشارنەوە.
سوپا و ئەرتەشی خوێنمژی کۆماری ئیساڵمی  
زرێپۆش  و  تانك  لە  قورسیانەوە  چەكی  بە 
ئابلوقەی  و  دەگرن  گوندەكە  بەرزاییەكانی 
دەدەن , دواتر  بە بڵندگۆ بانگ لە خەڵكەكە 
دەكەن بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە, چونكە لەو كاتە 
هەموو لەسەر كار بوون و وەرزی بەرهەم بوو 
سەر  دەكەنە  هێرش  سەرەتا  قاڕنێ  ناو  لە   ,
ئاگر  ئازەر,  شەریفی  ڕەحمان  حاجی  ماڵ 
٦كەسی  كۆی  لە   , بەردەدن  ماڵەكەیان  لە 

خێزانەكەیان ٥ کەسیان دەکوژن  .

جارێكی  ڕژێم  گوندەكە  چۆڵكردنی  لەكاتی 
دیكە  تاوانێكی دیكەی خوڵقاندەوە , دوو 
ژیان  مافی  لە  ئەم گوندەی  دیكەی  ڕۆڵەی 

کردن بێ بەش کرد کە بریتین لە :
١- عوسمان ڕامێنی.
2-مستەفا ئابزەند.

نەبوو  تاوان  دوا  و  یەكەم  قاڕنێ  تاوانی 
بەرامبەر بە خەڵكی بێتاوان ئەنجام بدرێت 
گوندەكانی  لە  چەشنە  لەو  نموونەی   ,
 ,  « كەس    ٥٠  « قەاڵتان  و  ئیندرقاش 
دیالن چەرخ » 4٠ كەس »خەلیفەلیان » 

2١ كەس » بۆ جاریکی تر دوپات کراوە.
ناوی گیانبه ختکردوانی گۆندی قاڕنی!

١-مه ال مه حمود به هتزاده  2- سه ید ڕه حمان 
تاهیری ٣- سید محه مه د تاهیری 4- سه ید 
عه لی  سه ید  حاج   -٥ تاهیری  ئیسماعیل 
ئامینه   تاهیری ٧-  قادر  تاهیری ٦- سه ید 
شه ریفزاده   ڕه حمان  حاجی   -٨ شه ریفزاده  
٩- عوسمان شه ریفزاده  ١٠- مسته فا عه زیزی 
ئه بر  محیدین   -١2 عه زیزی  محه مه د   -١١
ڕۆشه ن  ئه بر  شه ریف  حاج   -١٣ ڕۆشه ن 
١4- ڕه حمان ئه بزه ن ١٥- ڕه حمان سلێمانی 
١٦- ڕه حیم سوڵتانی ١٧- که رین سلێمانی 

ئه بزه ن  مسته فا   -١٩ سلێمانی  قادر   -١٨
2٠- عومه ر عه باسی 2١- جه عفه ر عه باسی 
22- مسته فا عه باسی 2٣- محه مه د شه بڕه و 
پویا  ئیبراهیم  24- سلێمان هه مزه پور 2٥- 
چوپان  عه لی   -2٧ ڕه سوڵی  ئیبراهیم   -2٦
ڕوستا 2٨- حه سه ن نه وجه وان 2٩- زێنه ب 
ڕامین ٣٠- خاتوزین ڕامین ٣١- که ریم ڕامین 
ڕامین  ڕه حمان   -٣٣ ڕامین  ئه حمه د   -٣2
٣4- عوسمان ڕامین ٣٥- ڕه سول خه سره وی 
سه عید   -٣٧ خه سره وی  ڕه حمان   -٣٦
 -٣٩ خه سره وی  عه بدواڵ   -٣٨ خه سره وی 
خه سره وی  مسته فا   -4٠ خه سره وی  موراد 
خالید   -42 خه سره وی  عوسمان   -4١
 -44 خه سره وی  ڕه حیم   -4٣ خه سره وی 
شیشمان  جه عفه ر   -4٥ شیشمان  ئه بوبه کر 
4٦- عه لی شیشمان 4٧- عوسمان شیشمان 
عومه ر   -4٩ سه عاده تپوور  ئه حمه د   -4٨
ئه روندی  که رین  سه ید   -٥٠ ده روێشپوور 
دووئاو  گوندی  له   ڕه حیم  مه ال  عه لی   -٥١
٥2- حه سه ن مام ڕه سول له  گوندی ئاڵیاوێ 
کایه ر  ئیبراهیم   -٥4 مه رزه نگ  عه زیز   -٥٣
ئه فشین  گاتوری ٥٦- خه سره و  عه لی   -٥٥
ئه بوبه کر   -٥٨ زناوی  عه لی  سه الح   -٥٧
حه سه نپوور ٥٩- عوسمان ئه حمه دپوور ٦٠- 

عه بدواڵ ئه حمه دپوور.
کۆماری  ڕابردوو  ساڵی   42 درێژایی  بە 
ئاژاوەنانەوەو  لە هەوڵی  ئیساڵمی بەردەوام 
دوو  نێوان  لە  دووبەرەکی  تۆی  نانەوەی 
نەتەوەی کوردو تورک لەو ناوچەیەدا بوەو 
هەمیشە هەوڵی دواوە پشێوی وئاڵۆزی لە 
نێونیاندا دروست بکات . ئەمساڵیس و لە 
ئاخرین هەوڵی خۆیدا ، کۆماری ئیساڵمیی 
تێکۆشا کە بەکەڵک وەرگرتن لە دەمەقاڵەی 
شاری  لە  کورد  و  تورک  کەسێکی  چەند 
هەڵپژانێک  و  شەڕ  بەداخەوە  کە  نەغەدە 
گەیشتە  ڕویداوسەرەنجام  نێوانیاندا  لە 
چەک کێشان و تەقەکردن و زۆر بەداخەوە 
»فەردین  ناوەکانی  بە  کورد  کەسی  دوو 
عەلیزادە«  »محەممەد  و  ئیبراهیمی« 
گیانیان لەدەسدا، فوو بە ئاگرەکەدا بکات و 

کێشەکان ئالۆزتربکات .
شەمە   رۆژی  کە  دەبێ  بەمجۆرە  رەداوەکە 
١٦ی گەاڵوێژی مانگی ڕابردوو هاوواڵتییەکی 
٣٥ ساڵە بە ناوی » فەردین ئیبراهیمی« 
چاککردنی  مەبەستی  بە  کە  خەڵکی شنۆ، 
پاش  نەغەدە،  چووبووە  ئوتومبیلەکەی 
نێوبژیوانی  دەڕواتە  تێکهەڵچوونێک  بینینی 

و لە الیەن هاواڵتیکی تورکێکی ئەو شارەوە 
، دەکوژرێ .

شار  کەشی   ، روداوە  ئەو  دوابەدوای 
و  بشێوی  و   دەبێ  ئاڵۆز  تەواوەتی  بە 
نیگەرانیی بۆ دانیشتووانی شار و دەوروبەری 
ڕێژیمی کۆماری  بەرپرسانی   . دێتەپێشەوە 
ئیسالمیی ئێرانیش لەو بەینەدا هیچ دەورێکی 
لە  دۆخەکە  هێورکردنەوەی  بۆ  ئەوتۆیان 
تەنانەت  بەڵکوو  نەداوەو  نیشان  خۆیان 

هەوڵیشیانداوە پشێوێەکە زیاتر بکەن .
لە  ئەمجارەداو  روداوی  لە  خۆشێیەوە  بە 
هەر دوو نەتەوەی تورک و کورد کەسانێکی 
دڵسۆزو بەپەرۆش بۆ ئاسایش و پاراستنی 
دۆخە  ئەو  هێورکردنەوەی  و  شار  هێمنیی 
نەخوازراوە لە هەوڵێکی جیددا هاتنە مەیدان 
ئالۆزیانە  و  گرژی  ئەم  هێشت  نەیان  و 
تورەیی خەڵکەکەیان  و  و رق  پەرەبستێنن 
دامرکاندەوەو و نەیان هێشت کاربەدەستانی 
چەپەڵی  مەبەستی  بە  ئیساڵمیی  کۆماری 

خۆیان بگەن .
بۆ  خەڵک  ئەمجارەی  هەڵوێستەی  ئەم 
پووچەڵ  و  دۆخەکە  هێورکردنەوەی 
دوو  هەر  دوژمنانی  پیاڵنی  کردنەوەی 
نەتەوەی کوردو تورک لە ناوچەکە، نیشانیدا 
لەوەن  وشیارتر  زۆر  ناوچەکە  خەڵکی  کە 
داگیرکەرانی  و  دوژمنان  پیاڵنی  بکەونە  کە 
نیشتمانەکەیان . ئەوان بە باشی دەزانن کە 
تۆوی دووبەرەکی نانەوەو هەوڵدان بۆ ئالۆز 
کردنی نیوانی خەڵکی کوردو تورک ،  کاری 
ڕژیمەو یەکیک لە سیاسەتەکانی هەمیشەیی 
هەوڵی  بەردەوام  بوەو  ئیساڵمیی  کۆماری 
داوە بەر بە یەکییەتی و برایەتی گەاڵن ڵە 

ئێران و کوردوستاندا بگرێ. 
 ، گەاڵن  نیوان  برایەتی  و  یەکییەتی   
کۆماری  بەردەوام  کە  بەهێزەیە  ئەوچەکە 
ئیساڵمیی لێی ترساوە. هەنگاوی ئەمجارەی 
جارێکی   ، ناوچەکە  ئەمەگی  بە  دڵسۆزانی 
تر بە کۆماری ئیساڵمیی نیشاندا کە ئەوان 
ناتوانن نیوانی دوو نەتەوەی کوردو تورک بۆ 
جارێکی تر تێک بدەن.  کە ئەم هەنگاوە، 
خەڵکی  بۆ  سەرکەوتنە  گەورەترین  خۆی 
ناوچەکەو دانیشتوانەکەی و رورەشیش هەر 

بۆ کۆماری ئیساڵمیی دەمێنێتەوە .
 سەرکەوتوو بێ برایەتی و یەکییەتی نێوان 
گەاڵن و مەرگ و نەمان بۆ دوژمنانی خەڵک

کۆمەڵکوژی قاڕنێ ، زامێکی سارێژ نەبوو بە سەر جەستەی مێژوو!

عـــزیز ئاجیکەند
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بۆ خوێندنه وه ی دواڕۆژ له سه ر تۆڕی ئینتێرنێت
 سه ردانی www.komala.com بکه ن  

dwaroj.net پەیوەندی

 سەرنووسەر:
ئەسعەد دروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  دەرەوەی  هاتنە  لەگەڵ 
ئەمریکا لە رێککەوتنی ناوکی و گەرانەوەی سزاکان بۆ 
سەر ئێران سات بە سات نەرخی هەاڵوسان بەرز بوەوە 
و لە الیکی تریشەوە نەرخی دۆالر بەرامبەر بە تمەن 
رۆژ لە دوای رۆژ بەرز بوەوە هەر ئەوە بووە هۆکاری 
بەرز بوونەوەی نەرخی شتو مەک و کاال خۆراکیەکان. 
بۆ  جیهان  بەزارەکانی  سەرجەم  لە  ئەوەیکە  بەر  لە 
کڕین و فرۆشتنی کااڵکان بە دۆالر معامیلە دەکرێت ، 
بەرە بەرە رەفتارەکان و کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی 
رێککەوتنی  لە  بەڵێنەکانی  بە  نەبونی  پابەند  وەکوو 
ناوەکی ، دەستێوەردان لە کار و باری واڵتانی ناوچەکە 
 ، کراو  قەدەعە  موشەکی  و  چەک  تاقیکردنەوەی   ،
تیرۆریستیەکان  گرووپە  ماڵی  هاوکاری  و  پشتیوانی 
بونە هۆکاری قورستر کردنی سزاکان و گەمارۆکان و 
بە یەکجاری دۆخی ئابوری واڵت وێران بوو. کاتێک کە 
دۆخی ئابوری هەر واڵتێک تێک دەچێت زەرەرمەندی 
سەرەکyی دۆخەکە خەڵکی کەم داهات، مامناوەند و 
هەژار دەبن لە ئێرانیش بە هۆی زۆر بوونی ژومارەی 
 ، حکومیەکان  دەزگا  و  دام  گەندەڵی   ، دانیشتوان 
نەبونی هەلی کار و بە فیڕۆ درانی سروەت و سامانی 
واڵت لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە ، بەشێکی بەرچاو لە 
خەڵکەکی کرێکار و کەم دەرامەدن هەر چەندە کۆماری 
لە  جگە  کارەوە  سەر  هاتنە  سەرەتای  لە  ئیسالمی 
ماڵوێرانی و کێشە و گرفت هیچ جۆرە خزمەتگوزاریێک 
و خۆشگوزەرانیەکی بۆ خەڵک بە دی نە هێناوە. بەاڵم 
ساڵەی  چل  ئەم  ماوەی  لە  کات  هیچ  ئەوە  لەگەڵ 
ئەو  تا  خەڵک  ئابوری  دۆخی  دەسەاڵتداریدا 
رادەیە خراپ نەبووە لە ئێستادا بە پێی ئامار و 
راگینراوەکان هێڵی هەژاری لە ئێران گەیشتووەتە 
لە  یەکیان  کەس  هەر سێ  لە  واتە  لە سێ  یەک 
ژێر هێڵی هەژاریەوەیە.  هەر وەها  ژیانێکی زۆر 
ئاسایی و سەرەوتایی لە شارە بچوکەکان پێویستی 
لە  ژیان  بەاڵم   ، تمەنە  ملوێن  مانگانە حەوت  بە 
نزیکەی  مانگانە  بە  پێویستی  گەورەکان  شارە 
کاتێکدایە  لە  کارەساتە  ئەم  تمەنە.  ملوێن  دە 
دۆالر  ملیۆنها  ئاشکرا  بە  ئیسالمی  کۆماری  کە 
هاوکاریان  و  دەنێرێ  تیرۆریستیەکان  گرووپە  بۆ 
ناوی  بە  شتێک  ئێران  خەڵکی  بۆ  بەاڵم  دەکات 
یارانەی دیاری کردووە کە بریتیە لە مانگێک 4٥ 
هەزار تمەن، لە الیکی ترەوە سوپای پاسداران بۆ 
پرۆژە سەربازی و موشەکیەکانی سااڵنە تلیاردها 

تمەن سەرف دەکات .

ئاماری  کە  بووە  دوژوار  رادەیک  تا  ژیانی خەڵک 
تەاڵق لەم سااڵنەدا گەیشتوەتە لووتکە ، لە بەر 
گوشاری ئابووری و دۆخی نالەباری ژیان سەدان 
کەس دەستیان دایە خۆکوژی و لە ئێستادا وای لێ 
هاتووە خۆکوژی مرۆڤێک وەک شتێکی زۆر ئاسایی 
کارەساتێکی  راستیدا  لە  کە  دەکرێت  لێ  چاوی 
تا  گەنجانیش  چاوی  بەر  بەشێکی  گەورەیە.  
رادەیک بە نیسبەت  ژیان و داهاتویانەوە بێ هیوا 
بوون کە پەنایان بردووەتە بە کار هێنانی ماددە 

هۆشبەرەکان.
بەشێکی دیکە لە خەڵک بۆ دەس خستنی پارە و بە 
ئەندامانی جەستەیان  ژیانیان،  بژیوی  دابینکردنی 
وەکوو گورچیلە ، قەڕنیەی چاو ، دڵ و کەبەدیان 
ئاشکرا  بە  ئەوە  دەفرۆشن.  هەرزان  نرخێکی  بە 
دەژین  دۆخێکدا  لە چە  کە خەڵک  دەیسەلمێنێت 
لە  و  گوشار  قورسترین  ژێر  لە  ئەگەر  مرۆڤێک 
ئەستەمترین دۆخدا نەبێت چۆن ئەندامی جەستەی 
ژنان  لە  بەشێک  ئێستادا  لە  پارە؟  بۆ  دەفرۆشێ 
بە پارەیکی کەم بۆ ماوەی نۆ مانگ مناڵدانیان بە 
کرێ ئەدەن بەو کەسانەی کە توانای مناڵبونیان 
شێوە  بەم  هەژار  و  داهات  کەم  کەسانی  نیە، 
خۆیان  ئیسالمیش  کۆماری  بەرپرسانی  و  دەژین 
و بنەماڵەکانیان لە باشترین ڤێالکان و کاخەکان 
لە  نیە  گرینگ  بۆیان  و  خۆشگوزەرانین  خەریکی 
نالەبارەدا  کۆمەڵگادا چی رو دەدات.  لەو دۆخە 
جینایەتکارترین کەسیان وەک سەرۆک کۆمار دیاری 
کردووە و ئەویش هاوشێوەی سەرۆک کۆمارەکانی 
رابردوو بە کۆمەڵێک درووشمی خەیاڵی و دوور لە 
راستی دەستی بە کار کردووە دروشمی سەرەکی 
ئابوری  دۆخی  کورتدا  ماوەیکی  لە  کە  ئەوەی 
کار  هەلی  و  خۆشگوزەرانی  و  دەکا  باش  خەڵک 
زیاد دەکا، بەاڵم لە راستیدا ئەگەر چاوێک بە سەر 
دەکەوێت  دەر  بۆمان  بخشێنین  دۆخەکەدا  و  بار 
باری ئابوری و ژیانی خەڵک خراپتر دەبێ و چاکتر 
هەموو  کردنی  هاوردە  و  کردن  هەناردە  نابێت. 
شتیک بە هۆی گەمارۆکانەوە وەستاوە هەر وەها 
فرۆشتنی نەوت و گاز و سەرچاوە سرووشتیەکان 
شمولی گەمارۆکانی ئەمریکا دەکەن و هیچ واڵتێک 
ئامادە نیە بیانکڕێت ، بانکەکان یەک لە دوای یەک 
دەرگاکانیان  و  دەبن  پارە  هێنانی  کورت  تووشی 
دادەخرێت، سەرمایە دارەکان ئامادە نین هاوکاری 

بکەن و پۆل پۆل واڵت بە جێ دهێڵن. 

نەرخی هەاڵوسان لە ئێران گەییشتە 2٥٥ لە سەد 

یونسکۆ جە 44مین کۆنیشتشەنە  جە واڵتو چینی 
هەورامانی  تۆمارکەردەی  دۆسیەو  گفتوگۆش سەرو 
دەرەنجام  و  کەرد  جیهانی  میراتی  چوون 

تۆمارکەردەکەی قبوڵ کریا. 
وێرەگاو ٣ شەممەی 2٧و ژووالی، جە واڵتو )چین(
ی ڕکوزیاو پەروەردە، زانست و فەرهەنگو سەر بە 
 44 ئەژناسیان،  یونسکۆ  بە  کە  نەتەوەیۆگێرتەکان 
چوارەمین کۆنیشتش ئەنجامدا و جە میانشەنە سەرو 
میراتیوی  چوون  هەورامانی  تۆمارکەردەی  دۆسیەو 
جیهانی مرۆڤایەتیی قسێ و باسێ وگفتوگۆی فراوان 

کریا.
یونسکۆ  بێنێ،  چەمەڕێ  هەورامییەکی  هەرپاسە 
پێسەو  هەورامانش  و  کەرد  پەسەند  دۆسیەکەش 

میراتیوی جیهانی مرۆڤایەتیی تۆمار کەرد.
یۆنسکۆ جە کۆبییەو ئارۆیشەنە سەرەڕاو هۆرامانی 
چەندین  ئاسەوارێ واڵتانیش چوون میراتێ جیهانیێ 

پەسەدێ کەردێ.
 2 ساڵێ زیاتەرەن کە دۆسیەو هەرێمو هەورامانی 
دریابێ  )ئێران(ی  کوردستان  وەرهۆرزو  دیمو  جە 
بە ڕکوزیاو پەروەردە، زانست و فەرهەنگو سەر بە 
تا  یونسکۆ  بە  ئەژناسیان  کە  نەتەوەیۆگێرتەکان 
و  بکریۆنە  تۆمار  جیهانی  میراتی  چوون  هەورامان 
هەورامانیش  سەردای  چوارچوەنەیۆنسکۆ  ئی  جە 

کەردەبێ.
کیانیان،  یونسکۆی  پەی  کە  هەورامانی  دۆسیەو 
بوراەکێ  جە  فراوان  پەیجوری  و  ونەکۆڵیای 
شناسی،  گەل  باغداری،  و  بیناسازی  )ئەندازیاری 
و  زوان  فەرهەنگ،  خاک،  ئاوی،  ژیوگەپارێزی، 
تاریخ( جە وێش مەگێرۆنە و جە میانشەنە ئاماژە 
بە جیاوازیێ و تایبەتمەندییە زەنگینەکێ هەورامانی 

و گەلەکەیش دریان.
هەرێمو هەورامانی جە دیمو وەرکەوتو کوردستاوی 
و  پاوە  سەواڵوا،  مەریوان،  شارستانەکێ  مەگنۆنە 
سنە-ی سەر بە ئوستانەکێ سنە-ی و کرماشان-ی.
میراتی  چوون  هەورامانی  تۆمارکەردەی  بە   
نەتەوە  یونسکۆیەوە،  جەالو  جیهانی  فەرهەنگی 
یۆگێرتەکێ و دەوڵەتو ئێرانی ناچارێ مەکەرۆنە تا 
بودجەی تایبەت بە پارێزنای هەورامانی جە گردوو 
میراتە  ئا  نە۹انە  ڕا  و  بکەرانێ  دیاری  بوارەکانە 
دەوڵەمەندە جیهانییە دەستکاری و وێران بکریۆنە. 
زوان،  ڕاشەوە  جە  تا  گرنگەنە  هەنگامێوە  ئانێچە 
وێژە، فەرهەنگ، تاریخ و جیاوازیێ و تایبەتمەندیێ 
ڕزگارێ  فەوتیای  جە  هەورامییەکان  و  هەورامانی 

کریانێ و هامکات گەشەشەان پنە بدریۆنە.
کۆماری  ئەوەڵیەوە،ڕژیموو  هەنگامێ  جە 
چنی  کە  ئەرکشانا  پەرپرسەکێش  و  ئیسالمی 
داراییە  و  هەورامانی  بیناسازی  ژینگەو  پارێزنەی 
بەین  جە  ئەنقەسوو  کەلتووریەکاش،جوابدەروو 
یۆنسکۆی  کە  با  هەورامانی  بەردەی شوێنەوارەکاو 

مشۆم  ڕژیم  کە  ئانەنە  کەردێنێ،مۆهێم  سەبتێ 
تەرخان  ناوچا  ئا  پارێزنای  پەی  تەیبەت  بوجەی 
کەرۆ و پڕۆژەو ئاوەدان کەردەی وساڵمەت مەنەیشا 
وزۆ یاگۆ وێشوو ئاگاش چا ڕەوتوی بۆ کە پەیش 

دیاری کریان.
ڕۆشنا کە ئی ڕژیمە ئا کاریە مەکەرۆ و بەردەوامیش 
سامانە  و   بۆ  ژینگەی  کەردەی  تااڵن  خەریکوو 
تاریخیەکاچ دزۆ.بەاڵم ئیسەو ال ئەگەر هۆشیاری جە 
هەورامانەنە بۆ ئێتر مشۆ بتاڤۆ جوابوو ئا وەاڵتا بۆ 
کە یۆنسکۆی ئی خەبەرەش پنە دەینێ و یارمەتی 
هەر  دەلیال  پی  کەرا.چوونکە  یۆنسکۆی  کەلتووری 
ئاسەوارە  مەسئوولوو  کەرۆش  یۆنسکۆ  وەاڵتێو 

فەرهەنگییەکاش جوابواتەیشش گەرەکا  چنەشا:
* شوناس،ئا یاگا کە یۆنسکۆبە ڕەسمی مژناسۆشا 
مهێمی،کە  جەهانی  شۆناسێوی  خاوەنوو  بە  با 
بەهرەمەنێ با جە گردوو ئا مافا کە کۆنوانسیۆنوو 
سەروو  و  پنەن  باوەڕشا  شوێنەوارەکا  بە  تەیبەت 
وەختوو  جە  پارێزنەیشا  مەرزیەنێرە.  ئانەیە 
جەنگی  هۆرگیسیەی  وەختوو  ،جە  جەنگیەنە 
پەی  خەتەرش  کە  تەر  جەنگێو  هەر  یا  داخلیەنە 
ئا مەحاڵیە بۆ. کۆنوانسیۆن ئەرکدارا  و گەرەنتی 
وەروو  کەوتەن  کە  کەرۆنە   ناوچەیە  چا  پارێزنای 

کاولکاری شەڕی.
 * بووجە،یۆتەر جە قازەنجەکاو ئەندام بیەی جە 
یانەنە کە  لیستوو شوێنەوارە کەلتوریەکاو جیهانی 
یۆنسکۆ وێش بووجێوش پەی جە نەزەرە گیرۆنە و 
گێرا  هۆر  تەیبەت  بووجێوی  دەوڵەتیەکێ  ریکوزیە 
پەی ئا یاگا کە یۆنسکۆی بە فەرمی ئەژناسەینێش. 
ئینەیچە یارمەتیێوی خاسا پەی ژیانەوەو هەورامانی 

چی بەرەوە.
کەلتوری،چێگەیچەنە  و  فەرهەنگی  ڤاڕووگۆڕی   *
فرسەتێو هەن پەی ڕێکوزییەکا یاگە فەرهەنگییەکا 
کە جە وەختوو ئامەی ڕێکوزییە دەوڵەتییەکا پەی 
فەرهەنگی  هەمبەشی  پێوەندی  بتاڤا  هەورامانی 

چنیشا گێرانێ.
*گەشتیاری،غەیروو ئا قازانجا کە واتێما یۆنسکۆلیستێوی 
تازە وزۆ وەروو دەموو دەڵەتەکاو دنیای و زانیاری تازە 
پەی گەشتیاریشا مدۆ پنە .پی جۆرەچ بەشوو گەشتیاری 
پەی  خاسا  فرە  فرسەتێوی  و  کەرۆ  ترۆقی  هەورامانی 

ناسەی خەڵکوو هەورامانی و فەرهەنگوو و هۆنەریش.
ئاشکران کە خاکوو هەورامانی پەڕا جە کانزا و سەرچەما و 
ئاسەوارە تاریخیا،بەاڵم بە دەلیلوو سیاسەتوو کاولکەرەی 
هۆر  کەڵ  خەاڵتیا  چا  نەتاڤیان  ئیسە  تا  دەوڵەتیەنە 
گیریۆ.چی  وەاڵتەنە هیچ پیشەسازیێوی مۆدێڕن نیا و 
خەڵکەکەش بە کۆڵبەری ژیڤۆنە و بەردەوامێش هێرش 

شا کریۆ سەر و سااڵنە دەیان جوانێشا کۆشیانێ.
ئیسە فرسەتێوی خاس هۆر کەوتەن و کریۆ خەڵکانی 
ئیقتسادی  بووژانەوێوی  و  کەرا  سەرەوە  هۆشیارکارش 

ڕووە دۆنە.
نەبۆ کارێوی  حەتا ئەگەر کاربەدەسێ ڕژیمی گەرەکشا 
وێش  کەرا،خەڵک  موزەخانەی  و  گەشتیاری  پەی  عال 
بەرا  هەورامانی  زیاتر  و  ڕا  وزۆ  گۆاللێ  پڕۆژێ  متاڤۆ 

ڤەرەوە.

چی یونسکۆی هەورامانش پسە میراتی جیهانی قبوڵ کەرد ؟

دماڕۆ-هەورامانمانی مەلەک


