
 لە رۆژی ٢٦ی رێبەندانی ساڵی ١٣٥٧ی هەتاویدا 
ئاشکرای خۆی  هەڵسوورانی  و  بوون  رێکخراوەیەک 
راگەیاند کە نزیکەی دە ساڵ بوو رەگی بە قوواڵیی 
کومەڵگای کوردستاندا و لە نێو دڵی رووناکبیران و 
بڵێین  راشکاوانە  بوو.دەتوانین  خەباتکاراندا رۆچوو 
تەنیا  کۆمەڵە  ئاشکرای  خەباتی  راگەیاندنی  کە 
رێکخراوێکی  و  کۆمەاڵیەتی  رەوتێکی  سەرهەڵدانی 
نەبوو،بەڵکوو  پێشکەوتنخواز  و  نوێخواز  سیاسی 
هاتنەئارای   و  راگەیاندن  رۆژی  هەمانکاتدا  لە 
ئاڵترناتیڤ و جێگرەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بەهێز بوو 
راپەرینی  لە  کە  ئیسالمییەی  رەوتە  بەو  بەرامبەر 

رۆژی ٢٢ی رێبەندان دا بەدەسەاڵت گەیشتبوو.
لەسەر  لێبراوانە  سەرەتاوە   لە  هەر  کۆمەڵە 
رزگاریی  و  رەگەزی  سێکۆالریزم،یەکسانی  چەمکی 
چارەنووسی  لەدیاریکردنی  گەالن  ژنان،مافی 
پشتیوانی  و  کۆمەاڵیەتی  خۆیاندا،دادپەروەری 
و  کرێکاران  داخوازی  و  ماف  لە  بەرگریکردن  و 
چەوساوەکان،دێموکراسی و ئازادیی سیاسی،جیایی 
٢٦ی  رۆژی  لە  ڕادەربڕین  دەوڵەت،ئازادیی  لە  دین 
رێبەندانی ساڵی ١٣٥٧ی هەتاویدا »رێکخراوەیەک« 
ئایین  کردنی  و  ئایینی  رەخنەگرتن،ئازادی  و 
و،لەسەر  کەسەکان  بە  تایبەت  بابەتێکی   بە 
سیاسی  دامەزراوە  و  سەندیکا  پێکهێنانی  ئازادیی 
بوارێکدا  هەموو  لە  مەدەنییەکان  و  جەماوەری  و 
کە  بوو  لەکاتێکدا  ئەوانە  کرد.هەموو  پێداگری 
لە دژایەتی و دوژمنایەتیکردنی  کوماری ئیسالمی  
هەموو ئەو ئامانجانەدا بەدەسەاڵت گەیشتبوو. ئەو 
و  پشتیوانی  بە  کوردستان  بزووتنەوەی  سەردەم 
بەرگریکردن لە سێکۆالریزم و ئازادییە سیاسییەکان 
کۆمەاڵیەتی  بەهێزی  ئاڵترناتیوی  تاقە  ببووە 
خەڵک  جەماوەری  ئیسالمی  غەیرە  بژاردەی  و 
»نا«ی  وەاڵمی  و  ئیسالمی  کۆماری  بە  بەرامبەر 
بە رێفراندۆمی کۆماری ئیسالمی دایەوە.کۆمەڵە ئەو 
و  شێلگیری  بە  کوردستان  لە  کە  سیاسییە  رەوتە 
لێبراوانە ئەو ئاڵترناتیڤەی بەرجەستە و بەهێز کرد و 
لەسەر جیاوازی و تایبەتمەندی پێشکەوتنخوازانەی 
کوردستان بەرامبەر بە کۆنەپەرستی و تاریک بینیی 

ئایینی کۆماری ئیسالمی پێداگری کرد.
ئەمرۆ ئێمە  لە کاتێکدا رێزدەگرین لە رۆژی کۆمەڵە  
کە چل وسێ ساڵ بەسەر  دەستپێکردنی خەباتی 
و،بەدەستەوەگرتنی  الیەک  لە  کۆمەڵە  ئاشکرای 
الیەکیترەوە  لە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی 
تێپەریوە و کۆماری ئیسالمی لە نالەبارترین بارودۆخ 
و لە بێزراوترین رۆژانی ژیان و دەسەاڵتی خۆی و،لە 
قەیراناویترین قۆناغی ژیانی کۆمەاڵیەتی،ئابووری و 
سیاسی و ناوچەیی نیوسەدەی رابردووی کۆمەڵگای 
نیوسەدەیە  ئەم  پاش  دەبا.بەاڵم  بەسەر  ئێراندا 
کۆمەڵە و ئامانج و رێبازەکەی لە قوواڵیی بزووتنەوەی 
و  کردوەتەوە  کوردستاندا جێی خۆی  رزگاریخوازی 

لە الیەن خەڵکی باقی ناوچەکانی ئێرانیشەوە 
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شکۆدار بێ 2٦ی رێبەندان
 رۆژی کۆمەڵە

نەوید مێهراوەر

  کـــــــۆمەڵە
 مێژوویەکی پرشنگدار، حوزوورێکی 

کاریگەر و داهاتوویەکی گەش

ئینسانییەت بۆ مامۆستا لە پلەی یەکەمدابوو، 
دوایی کوردایەتی و پاشان موسڵمانبوون

وتووێژێک سەبارەت بە کەسایەتی و ڕۆڵی مامۆستا شێخ عیزەدین حسەینی 

لەگەڵ کاک ئەحمەدی ئەسکەندەری

١٣٥٧ی  ساڵی  زستانی  و  پاییز  ئاڵوگۆڕەکانی  و  ئاخێزەکان 
بوو،  بەدواوە  پاشایەتیی  دەسەاڵتی  ڕووخانی  کە  هەتاوی 
ڕووخانی  خولقاند.  کورد  گەلی  بۆ  گەورەی  دەرفەتێکی 
حکوومەتی شا و کۆتایی دەسەاڵتەی »پەهلەوەییەکان« کە لە 
دەسەاڵتە سەرکوتکارەکانی دژ بە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانە و 
ئازادیخوازنەی کوردستان و دەستیان بە خوێنی خەباتکارانی 
سمکۆی  بکوژی  کە  دەسەاڵتدارانێک  نەمانی  سووربوو،  کورد 
خەباتکارانی  و  هاوڕییانی  و  موحەممەد  قازی  و  شكاک 
بزووتنەوەی ساڵەکانی ١٣٤٦ و ١٣٤٧ بوون و ژمارەیەکی زۆر 
لە جیلی نوێی خەباتکارانی چەپ و سوسیالیستی کوردستانیان 
زیندانی کردبوو و مافە سەرەتاییەکانی گەلی کوردیان پێشێل 
ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  وەبەر  تازەی  گیانێکی  دەکرد، 
هێنایەوە  گەلە  ئەو  ئازادیخوازانەی  بزووتنەوەی  و  کوردستان 
و هێوایەکی نوێ لە دڵی خەڵکدا چرۆ کرد. هەموو زەبرەکانی 

حکوومەتی پاشایەتی کە لە بزووتنەوەی کوردستان...

کوردستان
 و ڕێبەندانی ٥٧

دانە وه  تە حویل 
 سروشتی بێ مۆراڵی داگیركە ره 

و  گه وره   نه ته وه یه كی  واڵتی  به اڵم  دابه شكراو  و  داگیركراو  واڵتێكی  كوردستان  
به   به ستراوه ته وه   هه رپارچه یه كی  نیه و  سه ربه خۆی  حوكمڕانی  كه   پڕحه شیمه ت 
ده سه اڵتی ناوه ندی نه ته وه ی بااڵده سته وه  و كورد له  هیچكام له  پارچه كان جگە لە 
نەوید مێهراوەركورستانی باشوور به  چه ندین تێبینیه وه  وه ك شارۆمه ندی پله  دوو سه ێر ده كرێن 
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ڕەزا کەعبی

٨

4 2

  کـــۆمەڵە النکەی شۆرش 
لە کوردستان 

زیاتر لە نیو سەدە لە مەوەبەرو لە وەها رۆژانێکدا و لەشارێکی گەورە و پڕ 
لە حەشیمەتی وەک تاران و لە قووژبنی یەکێک لە ژوورەکانی زانکۆیەکی 
بە  نارازی،  پڕهیوای  دڵ  کوردی  خوێندکاری  الوێکی  چەن  شارە،  ئەو 
شێوەیەکی نەهینی و بەدور لە چاوی ساواک، بەردی بناغەی ڕێکخراوێکی 
هەنگاوە  زوویی  بە  زۆر  هەر  ڕێکخراوەیە  ئەم   . دانا  یان  سۆسیالیستیان 
سەرەتاییەکانی خۆی لە هەناوی کۆمەڵگا، نایە پشت سەرو لە کورت ماوەدا 
توانی شەتڵی خۆشەویستی خۆی لە ناو جەماوەری ناڕازوی ئەو سەردەمدا 
بڕوێنێ و هەنگاوەکانی دیکەی خەباتی خۆی بۆ پێش خستنی ئامانجەکانی 

خۆی بەرێتە پێش.
ڕێکخراوی تازە پێکهاتوو کە دواتر بە ناوی کۆمەڵە درێژە بەکارو چااڵکیی 
خۆیدا، سەرەڕای سەرکووتی زۆرو بگرەو بەردەو زیندان و ئەشکەنجەو کەشی 
خوێنمژەکەی  ڕژیمە  داپلۆسینەری  نیزامی  و  ساواک  داسەپاوی  پۆلیسی 
حەمە رەزاشای پەهڵەوی ، دوای ٩ ساڵ بوو بە رێنیشاندەرو  ڕچەشکێنی 
خەباتێکی بەرینی کۆمەاڵیەتی لە هەموو کەلێن و قووژبنی کوردوستان و 
دامەزرێنەرانیشی بوون بە ڕیبەری ئەو خەباتە و زمانی ئاگرینی شۆرشی 
نۆی لە کوردوستان. شکڵ گرتنی کــۆمەڵە و خۆشەویستی و خاکی بوونی 
دەستپێکی  بەخشی  مـــوژدە  بە  بوو  ماوەدا  کورت  لە  هەر  دامەزڕینەرانی 

قۆناغیکی نوێی خەبات لەو سەردەمی بزوتنەوەی کوردوستاندا

عەزیز ئاجیکەند
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     درێژەی سەروتار 

ئێستادا  پشتوانییە.لە  و  خۆشەویستی  و  رێز  جێگای 
لە  وپێزانینەوە  رێز  چاوی  بە  ئێران  خەڵکی  هەموو 
کوردستان و لە هەڵوێستەکانی بزووتنەوەکەی دەروانن.
لە خەباتی سیاسی وسەرتاسەری لە ئێراندا هەڵسووراونی 
خاوەن  کوردستان  مەدەنی  و  جەماوەری  بزووتنەوەی 
پێگە و سەنگ وقورساییەکی تایبەت و بەرچاون.ئێستا 
و  داخوازی  و  خەبات  رۆشن  و  بەرچاو  بەشێوەیەکی 
وباقی چین  کرێکاران،مامۆستا وخانەنشین  نارەزایەتی 
و  دێموکراسیخوازی  لەگەڵ  کۆمەاڵیەتییەکان  وتوێژە 
کوردستان  بوون.ئەمرۆکە  یەکتر  تاوێتەی  سێکۆالریزم 
و  کلتووری،ژینگەپارێزی  و  فەرهەنگی  بوارگەلی  لە 
جوواڵنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا لە ترۆپکی گەشانەوەدایە 
و بووەتە مەڵبەندی دامەزراوە و رێکخراوە پیشەیی و 
مەدەنیەکان و لە کۆی بزووتنەوەی خەڵکی کوردستاندا 
و  روانین  بە  کۆمەڵە  رووناکە.  و  گەش  ئاسۆیەکی 
بەرزنرخاندنی ئەم دەسکەوت و پێشکەوتنە بەرچاوانە 
رەوتە  ئەم  بنەمای  لەسەر  و،  ئێران  و  کوردستان  لە 
داهاتووی  هەنگاوەکانی  روولەگەشەیە  کۆمەاڵیەتییە 

خۆی رێکدەخات.
ئێستادا  سیاسییەی  هەستیارە  قۆناغە  لەم  کۆمەڵە 
پتەوی  و  قووڵ  یەکریزی  و  یەکێتی  پێویستی  لەسەر 
نەتەوەیی  یەکدەنگی  و  و،هاوکاری  خۆی  ریزەکانی 
کوردستاندا  سیاسییەکانی  حیزبە  و  خەڵک  نێوان  لە 
تێدەکۆشێ. گرینگە  ئەرکە  ئەم  بۆ  و  دەکا  پێداگری 
گرینگە  و  پێویست  کە  بڕوایەیە  ئەو  لەسەر  کۆمەڵە 
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستان بە یەکریزی 
ئێراندا  سیاسی  گۆرەپانی  لە  تۆکمەوە  ویەکێتییەکی 
بەهێزکردنی  پێناو  لە  و  بن  شوێندانەر  و  چاالک 
تێبکۆشن. دا  سێکۆالریزم  و  دێموکراسی  بنەماکانی 
هەروەها کۆمەڵە خۆی بە دۆست و پشتوانی خەباتی 
خەڵکی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان دەزانێ 

و پشتیوانییان لێدەکات.
ئێمە لە پێگە وئاراستەی بەرژەوەندییەکانی بزووتنەوەی 
والیەنانەی  رەوت  ئەو  هەموو  لەگەڵ  کوردستانەوە 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کە دان بە مافە رەواکانی خەڵکی 
ئامادەی  و  لێبگرێ،خوازیار  رێزی  و  بنێ  کوردستاندا 

دیالۆگ و کاری هاوبەش دەبین.
پێداگری  ئەوە  لەسەر  دەزانین  پێویستی  بە  لێرەدا 
بکەینەوە کە لە کاتێکدا کۆمەڵە ئااڵهەڵگری خەبات بۆ 
رزگاریی نەتەوەییە لە کوردستان،هاوکات پشتیوانی لە 
دیاریکراوی  بە  و  ماف و داخوازیی خەڵکی چەوساوە 
رەوت  و  کوردستان،الوان  وزەحمەتکێشانی  کرێکاران 
و  کۆمەاڵیەتی  وپێشکەوتنخوازە  پێشەنگ  دامەزراوە  و 
جەماوەرییەکان بە ئەرکی خۆی دەزانێ و لە پێناویدا 

تێدەکۆشێ.
لەم رۆژە پرشکۆیەدا پێویستە جاریکیتر لەسەر بەڵێنی 
گیانبەختکردووانی  بنەماڵەی  بە  بەرامبەر  خۆمان 
کۆمەڵە و بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان،هەڵسووراوانی 
لەسەر  و  سیاسییەکان  پیشەیی،زیندانییە  و  مەدەنی 
الوانی  ئارەزووەکانی  و  ئاوات  وەدیهێنانی  بۆ  بەڵین 
کە  بکەین  دڵنیایان  و  بکەینەوە  پێداگری  کوردستان 
لە پێناو دەستبەرکردنی مافە رەواکانیاندا کۆمەڵە لە 
ریزی پێشەوەی خەبات و تێکۆشاندا بەردەوام دەبێت. 
ئێمە ئاسۆ و داهاتووی سیاسی لە ئێران لە بەرژەوەندی 
خەڵک و دێموکراسیدا دەبینین و لەسەر ئەو باوەرەین کە 
بزووتنەوەی  و سەرکەوتنی  بەرەوپێشچوون  بوارەکانی 

رەوا و مافخوازانەی کوردستان لەبار و بەرفراوانە.
و  کۆنەپەرەست  ئیسالمی  کۆماری  بۆ  نەمان  و  مەرگ 

نەیارانی دێموکراسی و ئازادیخوازی لە ئێران
بژی بزاڤی رزگاری و ئازادیخوازی لە کوردستان

    

 

لە نوێترین راپۆرتێک کە لە الیەن جاوید رەحمان 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  تایبەتیی  هەواڵنێری 
سەبارەت بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ئێران 
باڵو کراوەتەوە باس لە بارودۆخی مەترسیداری 
راپۆرتەدا  لەو  دەکات.  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی 
لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی  بەڵگەنامەکانی  
کراوە.لەو  تاووتوێ  زایینی   رابردووی   ساڵی 
راپۆرتەدا باس لەوە کراوە کە رێژەی سێدارە 
لە ئێران  زیاتر بووە و زیاتر لە ٢٧٥ کەس لە 
زیندانەکانی ئێران لە سێدارە دراون کە بریتیە 
ژن.  یازدە  و  منداڵ  مێر  دوو  سێدارەدانی  لە 
ئێران،  لە  رێژەی سێدارە  بوونی  زۆر  لە  جگە 
ئێرانی  رژیمی  راپۆرتەدا  لەو  رەحمان  جاوید 
زۆرەملێ،  دانپێدانانی  وەرگرتنی  هۆی  بە 
پێشێلکردنی یاساکانی دادخوازی و کردەوەکانی 
بە  بەرامبەر  توندوتیژی  و  سەرکوتکردن 
کردووە  سەرکۆنە  مەدەنی،  خۆپیشاندانەکانی 
بەرباڵوی  و  توندوتیژیانە  سەرکوتکردنی  بە  و 
لە  زۆرتر  لە  کە  ئاوی  بێ  ناڕەزایەتییەکانی 
بەڕێوە  خووزستان  پارێزگای  شاری  بیست 
چوو بە تایبەت کەمینەکانی عەرەب و هەروەها 
پچڕانی  هاوکاتی ئینترنێت لە هاوینی رابردوودا 
ئاماژەی کردووە و وەک توندترین شێوازەکانی 
ئەو  هەروەها   . داوە  نیشانی  سەرکوتکردن 
هێنانی   کار  بە  بابەتەکانی  لە  باس  هەواڵنێرە 
گوشاری نایاسایی کە لەالیەن هێزەکانی ئەمنی 
هاتووە  بەکار  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  و 
بابەتەکان  ترین  دڵتەزێن  لە  یەکێک  دەکات. 
ئاشتیخوازانە  خۆپیشاندانەکانی  بە  سەبارەت 
بووە کە لە بیست شاری پارێزگای خووزستان 
بەرێوە چوو و بە ڕاپەڕینی تینووەکان ناسرا بە 
الم بە داخەوە هێزەکانی ئەمنی چەکو چۆڵی 

خۆپیشاندەران  دژی  لە  مرۆڤیان  کوشتنی 
ناڕەزایەتیانە،  ئەو  زوو  .زۆر  هێنا  بەکار 
ئیسفەهان،  وەک  ئێران  تری  شارەکانی 
و  رۆژهەاڵت،تاران  ئازەربایجانی  لۆرستان، 
تری  بەشێکی  لە  گرتەوە.هەروەها  کەرەجی 
لە  کەس   ٢00 کوژرانی  لە  باس  راپۆرتە  ئەو 
دەکات  ئێران  سنوورەکانی  سەر  دانیشتوانی 
هێزەکانی  بە دەستی  مانگ   ١١ ماوەی  لە  کە 
رژیمی ئێران کوژراون .ئەو کەسانە بریتین لە 
کردنی  پەیدا  بۆ  ناچارن  کە  بەلووچ   خەڵکی 
نان لە سەر سنوورەکان کار بکەن و هەروەها 
کۆڵبەرانی  سەر سنوورەکانی کوردستان، کە 
بە تەقەی راستەوخۆی هێزەکانی رژیمی ئێران 
کوژراون.لە بەشێکی تر لەو راپۆرتەدا باس لە 
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماریی ئێران دەکات 
بە پێی ئەو راپۆرتە، رۆژنامەوانان و چاالکانی 
دەزگاکانی  زۆری  گوشارێکی  ژێر  لە  مەدەنی 
ئەمنی ئێران بوونە و رێژەی بەشداری خەڵک لە 
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماریی لە  ژێر سەدا 
پنجاە بووە و زۆرتر لە سەدا ١٣ی دەنگەکان 
پووچەڵ کراو بووە. هەروەها  جاوید رەحمان 
باس لە  دەستبەسەر کردنی کەسانێک دەکات 
کە دوو تابێعییەتین و بارودۆخێکی خراپیان لە 
هەیە  دا  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  زیندانەکانی 
قسەکانی  تری  بەشێکی  لە  رەحمان  .جاوید 
ئاماژە بەوە دەکات کە بەرپرسانی حکوومەت 
خۆیان  دەستیان لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ 
هەیە و بەاڵم بە جێی  ئەوەی  وەاڵمدەرەوەی 
پۆستەکانی سەرەوەی  لە  بن  کردەوەکانیان 
هەڵبژاردنی  بە  ئاماژەی  و  دان  دەوڵەتیی 
ئەو  گوتی  و  کرد  ئێران  کۆماری  سەرۆک 
ئیبراهیم  دەکاتەوە.  زەق  خاڵە  ئەو  خۆی 
لە  ئێران  نوێی  کۆماری  سەرۆک  رەئیسی 
یەکەمین ساڵەکانی کارکردنی لە دەسەاڵتی 

لە  دادستان  وەکوو  ئێران  دادپەروەریی 
کە  ئەوەی  کردووە.  کاری  مەرگ  هەیئەتی 
هۆکارگەلێکی  بە  کوردستان  بەرچاوە  لە 
قوربانی  دەبێتە  زۆرتر  هەمیشە  جوراوجور 
بۆیە  هەر  و  ئێران  رژیمی  سیاسەتەکانی 
لە  زیاترە  زۆر  مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنی 
ناوچەکانی تری ئێران . بە پێی راپۆرتێک 
باڵو  کوردپا  مرۆڤی  مافی  ناوەندی  لە  کە 
مانگی  تا   ساڵ  سەرەتای  لە  کراوەتەوە 
مافی  پێشێلکردنی  حاڵەتی   ۵۶۵ شەش 
مرۆڤ لە کوردستان رووی داوە کە لە کۆی 
دەستبەسەر  رێژەی  حاڵەتانە  ئەو  گشتیی 
حوکمی  سەپاندنی  کەسە،   ٢٤٧ کراوان 
زیندان بە سەر هاوواڵتیاندا  ٣٧ حاڵەتە،  
 ١٣٣ کەسە    ۵۶۵ ئەو  گشتیی  کۆی  لە 
حاڵەتی کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران 
تەقینەوەی  هۆی  بە  حاڵەت   ١٣٣ هەیە. 
مین و کەرستەکانی شەر. ١٣٦ حاڵەتی لە 
سێدارەدانی هاوواڵتیانی کورد لە کوردستان 
هەیە . بە چاو لێکردنێکی کورت دەبینین 
کە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستان 
ئێران هەموو زەخت و   زۆر زەقە و رژیمی 
گوشارێکی خستۆتە سەر کوردستان. بەاڵم 
ئەو  بەردەوام  ئێران  رژیمی  دەسەاڵتدارانی 
راپۆرتانە ڕەت دەکەنەوە و پێشکەش کردنی 
ئەمجۆرە راپۆرتانە  تەنیا کەڵک وەرگرتنی 
تر  واڵتانی  الیەن  لە  مرۆڤ  مافی  ئامرازی 
شیکردنەوە و دانانی هەواڵنێری تایبەت بۆ 
بە  و  دادپەروەرانە  نا  ئێران وەک پالنێکی 
واڵتانی  الیەن  لە  کە  بووە  سیاسی  نیەتی 

رۆژئاوا و بەتایبەت کانادا  دارێژراوە

نوێترین ڕاپۆرتی هەواڵنێری تایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان سەبارەت بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ئێران

سەیران مستەفازادە

کۆماری  ئەمنییەکانی  ناوەندە  ڕایگەیاندووە،  هەواڵی »کوردپا«  .ئاژانسی 
ئیسالمی  شەپۆلێکی تازەی ڕەشبگیریی هاواڵتیانی کوردیان دەستپێکردووە 
کردووە. دەستبەسەر   رۆژدا  هەشت  ماوەی  لە  کەسیان   ٢٢ النیکەم   و 
ناوەندە ئەمنییەکان لە هەر کامە لە شارەکانی شنۆ، پیرانشار، بانە، بۆکان، 
 سەقز، سنە، مەریوان و جوانرۆ لەنێوان دوو بۆ شەش هاواڵتییان دەستگیرکردووە.
تەنیا  دەستگیرکراون  ماوەیەدا  لەم  کەسەی   ٢٢ لەو  ڕاپۆرتەکە،  بەپێی 
ئازادکراوە،  مەریوان  مامۆستایانی  پیشەیی  چاالکی  دووستی«،  »جەنار 
هەروەها »میقداد حەسەن نەژاد«، »ڕێبوار عەبدواڵهی« و »زەمانە زیویە« 
گوازراونەتەوە بۆ گرتووخانەیەکی ئەمنیی لەشاری سنە، جگە لەوانە هیچ 

زانیارییەک سەبارەت بە چارەنووسی ئەوانی دیکە لەبەر دەستدا نییە.
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له  كۆتایی وه رزی پاییزدا ژماره  یه كی هێما به  كۆمه ڵێك بابه تی ره نگاوره نگه وه  
هه روه ك گه اڵ ره نگاو ره نگه كانی پاێێز چۆن دیمه ن ده كه ن به  میوانی بینین 
و ئاره زووی دیتنیان ده كه ن، له  ژێر قه ڵه می كۆمه ڵێك نووسه ری خاون بیر و 
ئه ندێشه دا هاته ده ر و تێده كۆشێ  تینه ویه تی مرۆڤی كوردی عه وداڵی ئه ندێشه  
بشكێنێ، هێما پێكهاتووه  له  كۆمه ڵێك بابه تی زانستی، سیاسی وفكری له  
ڕاستای ئه ندێشه ی پێشه وه  چوون و به رنگاری ته سك بیری و پیرۆز كردن و 

سه پاندنی ئه ندێشه  ی سیاسی و پاوانخۆازی هزری.
هێما له  پێناسه كه ی خۆیدا }ئه ڵێ به رپرسانی هێما پێ له  سه ر ئه وه  داده گرن 
كه   گۆڤاره كه  پشته ستوور ده بێ به  ره وتی سوسیالیستی و له وه   ده چێ پشت 
به  فێرگه ی فرانكفۆرت و باسه كانی فه لسه فی سه ده ی بیست و ئێستای ئه و 
ڕه وته  ببستن كه  ڕه نگه  لێره و له وێی له  ناو خه ڵك ڕه نگدانه وه ی هه بێ. ئه م 
پێداگرتنه  له  مه ڕ به  سوسیالیستی كردنی گۆڤاری هێما و راگرتنی چه تری 

حێزبی به  سه ریه وه  مافی خۆیانه ، با پرسیار خوڵقێنه ریش بێت.
هێما و ده یان گۆڤاری دیكه  وه ك هێما بۆ تاوتۆێكردنی سیاسه ت له  ناو كورددا 
پێویسته  بۆ ئه وه ی بازنه ی ته سكی سیاسه ت و تێگه شتنی ساكاری سیاسی 
كورد له  سیاسه ت بخاته  ژێر پرسیار و كۆنه  گۆمی بازاری سیاسه ت و سیاسی 

بشڵه قێنێ.
له   تێگه شتن  ئه وه ی  بۆ  سیاسی  بۆباسی  گۆڤارێك  به   ببێت  ده توانێ  هێما 
په سه ندكراوی  به ره و ستانداری  و  به رز  ئاستێكی  به ره و  سیاسه ت و سیاسی 
سه رده م ببات و له  گه ڵ تێگه شتنی باو، ته سك، نزم و پۆپۆلیستی پڕله چه وتی 

له  سیاسه ت وسیاسی بكه وێته  كێبڕكی و دیالوگ{.
به ڵكوو  نییه   ره وت  و  حێزب  و  الیه ن  گه ڵ  له   شه ڕی  نه ك  هێما  كه وابێ 
مه به ستییه  كه  له  گه ڵ هه موو سونه ت و ئه ندێشه ی باو دیالوگ بكات  وله و 
رێگه وه  ئاكاری سیاسی مرۆڤ له  گه ڵ زانست و سیاسه ت و فه لسه فه ی ژیان 
وسه رده م رێكبخات هه ربویه  ئه ڵێ }نه بوونی فه لسه فه  و تێگه شتنی زانستی له  
ناو هه ر كۆمه لگایه كدا رێگا بۆ ته شه نه ی ئایین، خۆرافات، ئه فسانه  و هیوای 
له  سیاسه ت، ئه ده بیات، فه رهه نگ، هۆنه ر و میدیا خۆش ده كات،  بنه ما  بێ 
هه ر سیاسه ت، هه ر حێزب و هه ر ده زگایه ك له  سه ر هه ر كام له و الیه نانه  ساخ 

بێته وه  چاوڕۆانی سه ركه وتنی لێ ناكرێ{.
بخاته   تێشك  مرۆڤه وه   ماڤی  روانگه ی  له   كه   تێكۆشاوه   ژماره یه دا  له م  هێما 

پێ  به   مرۆییه كه ی  مه فهوومه   به   ژیانی خۆش  و  مرۆڤ  شیاوی  ژیانی  سه ر 
پره نسیبه كانی خۆی شرۆڤه  بكات.

} ژیانی باش ته نیا ئه وكات به  باش له  قه ڵه م ده درێت كه  ده رفه تی  خۆپێگه یاندن 
و خۆبوون بۆ هه موو تاكێك ته رخان بكات، واوه تر دادپه روه رانه  هه مان شێوه  
ژیان بۆ ده ورووبه رو ئه وانی دیكه  ڕه وا ببینێت، له  ئاكامدا فه لسه فه ی ژیانی 
باش به ر به  زۆر خه سڵه تی ناشیاو و ناپه سه ند ده گرێت. ژیانێكی باش ئه و 
یا به  هه ندێ توێژ،  نییه  كه  هه موو ماڤ و ده رفه ته كان ته نیا به  من  ژیانه  
الیه ن و كومه ڵ ببه خشێت و به كه سانی دیكه  نه ، ئه م شێوه  ژیانه  دادپه روه رانه  
نییه ، كه وایه  باشیش نیه . سه بك و ناوه رۆكی ژیانی باش ته نیا به  ڕوانگه  و 

هاوده نگیی كۆمه اڵیه تی ده بێته  پێناسه ی ژیانی باش{.
ئه مڕۆانینیه  تێده كۆشی په رده  له  سه ر وه عده و به ڵێنه  دروینه كانی ده سه اڵتدارن 
هه لگرێ و بڵێ ژیانی شیاوی مرۆڤ ئه وه یه  كه  نایه كسانییه كان رێك بكرێته وه  
و هه رچی دروشم و رواڵه تی جوان و تیوری بریقه داری مافی مرۆڤه  بێ بایه خه  
ئه گه رچی  بڵێت  ده یه وێ  بێت،  خاڵی  گۆمه ڵگا  له   چینێك  سفره ی   ئه گه ر 
به اڵم  مرۆڤ  ماڤی  پاراستنی  بۆ  به هێزه   یاسه یه كی  و  ر  كولتوو  دیموكراسی 
ئه گه ر ده رفه تی یه كسان بۆ مرۆڤه كان نه بوو و مه ودای چینایه تی له  سێبه ری 
ئه م دیموكراسیه دا هه ر بااڵ بكات بایه خی نیه .هه روها تێده كۆشی سیاسه توان 
و ده سه اڵتداری سیاسی ڕاچله كێنی كه  ئه گه ر سیاسه ت و ئه خالق پێكه وه  گرێ 
نه ده ن له  كۆمه ڵگا دوور ده كه ونه وه  و رێگای ده سه له مالن بوون له  گه ڵ خه ڵك 
ده خاته  پێشیان: }ده سه اڵتی سیاسی هیچكات ناتوانێت له  گۆشه گیریدا و له  
دووره و ژیان بباته  سه ر هه ر بویه  پێویسته  ڕاپۆرت بداته وه  و بهێڵێت تاكوو 
ده رهاوێشته كانی چ باش و چ خراپی بڕیاره كان و ڕابوونه  كرده وه ییه كان، له  
هۆكاره كانی  هه ڵسه نگه ێندرێت،  پێكهاتوو  و  ڕكخراو  تیمی  چه ند  یان  یه ك 
سه رنه كه وتن روون بێته وه  و بڕیار ده ران و فه رمانبه ران واڵمده ر بن. كاتێك كه  
باس له  به رپرسایه تی ده كرێت، چه مكی روونبوون و له رووبوون )شه فافیه ت( 
له ناكاو دێته مێشكه وه  و مه به ست له وه ش ڕاگه یاندنی ئاكام و ده ره نجامه كان 
نوێنه رانیان به  شێوه ی سیستماتیكه ، به رپرسایه تی  یان  بیروڕای گشتی  به  
به رده وام رێگا بۆ ره چاوكردنی سیاسه تی ئه خالق-ته وه ر ده كاته وه  و ئه م مه جاله  
بۆ سیاسه توانان ده ڕه خسێنێت كه  له  جیاتی ئه وه ی له  ئاڵقه ی خه ڵكی دوور 

بنه وه  بۆ خه ڵك و له  گه ڵ خه ڵك بژین{.
هوكار و تێگه شتنه كان له  مه ڕ ده وڵه تی نه ته وه یی شرۆڤه  ئه كاو و پشت به  
یه كگرتووی خه ڵك و به رنامه  و پرۆگرامی ورد و چڕوپڕ ده به ستێ و پێوایه : }بۆ 
گه ێشتن به  ده سه اڵتی ده وڵه تی نه ته وه یی متمانه  و داكۆكی زۆرینه ی خه ڵك له  

ڕێبه رایه تی به هێز و یه كگرتوێ خاوه ن پڕوگرام و ستراتژییه كی پته و و چڕوپڕ 

له مێژینه ی  ئاواتی  كه   ئامانجه{   به م  گه ێشتن  بۆ  دڵنیا  پاڵپشتێكی  ده بێته  
به   بیره وه ری  كردنی  كولتوور  به   و  بیره وه ری  كولتوری  كوردستانه .  خه ڵكی 
بنووسرێته وه   پیره وه رییه كان  ئه گه ر  پێوایه   و  ده زانێ  كومه ڵگا  پێگه یاندنی 
تاكی  مێشكی  بڕواته   و  بگری  خۆی  جێگه ی  كۆمه لگه دا  له   به رباڵوی  به   و 
كورده وه ، پێشگیری له  دووپات بوونه وه ی تراژیدیاكان ئه كات و كۆمه لگه  به ره و 
هه ركه سێك خاون   و  كومه ڵگایه ك  }هه ر  ده ڕۆات:  پێشكه وتووی  و  مه ده نیه ت 
زاكره  و بیره وری خۆیه تی، واوه تر ئه گه ر به شێوازێكی هۆشمه ندانه  هه ر تاكێكی 
ڕابردوو  وێرانیه كانی  ئه وا  بێت،  ئاشنا  زاكره یه   و  بیره وری  به و  كۆمه ڵگا  ئه و 
دووپات نابێته وه { گرنیگی ئه م باسه  له وایه  كه  باسكردن و ئاشنایی خه ڵك و 
نه سلی نوێتر به  كاره ساته كانی ڕابردووی گه لی كورد هوكار ده بێت بۆ دووپات 
نه بوونه وه : شه ڕی ناوخۆیی كوردستان یه كێك له  تراژدیاكانی خه لكی كورده  
و  له  سه رشانی حێزبه كان و حێزبییه كان  ئه ركه   و  رۆژهه اڵت  له  كوردستانی 
ئه ندامانیان كه  خه ساره كانی شه ڕی ناوخۆیی و به رجه سته كه ن و زیانه  مرووی 
و ده روونییه كانی به راورد بكه ن بۆ نه سڵی تازه یان تا ئه وان چی دی   پێیان 
نه خلیسكێته  ناو لێاڵوی له و جۆره وه . به گشتی هێمای ژماره  یه ك چه ند بابه تی 

به پێزی له خۆ گرتووه  كه  خوێندنه وی فێربوون و ئه زموونی تێدایه

بە بۆنەی باڵوبوونەوەی یەکەمین ژمارەی هێما

پیرۆز بێت ٢٦ ی ڕێبەندان ڕۆژی »کۆمەڵە«
ڕۆژی کۆمەڵە، ڕۆژی ڕێز گرتنە لە شکۆ و ئیرادەی ژنان و پیاوانی پێشکەوتنخواز و بیرو باوەڕی پێشڕەو و 

تابۆشکێنی کوردستان بۆ ڕزگاری و سەربەستیی و مافخوازی.
کۆمەڵە، لە کۆمەڵگایەکی دواکەوتوو و ژێردەستە و داگیرکراودا بە جموجۆڵێکی جیاواز و نوێ سەری هەڵدا 
کە تا ئەوکات بۆ زۆر کەس نامۆ  بوو. ڕێکخراوێک و کەسانێک لەناویدا سەریان هەڵدا و زۆر زوو گەشەی 
کردو چووە ناو دڵی جەماوەر، کە پێشتر وێنەی نەبوو. ڕێکخراوێک کە بەو پەڕی ڕاستگۆیی و لەخۆبردوویی 
باسی مافی ئازادی و یەکسانی بۆ ژنان و کرێکاران و چەوساوەکانی کوردستانی دەکرد، باسی دیموکراسی 
و مافی گەلی کورد و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی هێنایە ئارا و ژیانێکی باشتری بۆ هەموو مرۆڤێک دەخواست 
و شێلگیرانەش لە پای وەستا و ئەم بیرو باوەڕەی کردە خواست و ئاوات و ئارمانی زۆربەی زۆری خەڵکی 

کوردستان. 
کۆمەڵە بوو بە ئااڵهەڵگرو چرای ڕێنوێنی بزوتنەوەی بەرینی حەقخوازانە و یەکسانیخوازانەی گەلی کورد. بە 
بیرو باوەڕی چەپ و پێشکەوتنخوازانەی خۆی، ژنان و کرێکاران و زۆربەی چین و توێژەکانی کۆمەڵگای بە 
مافی خۆیان ئاگا و وشیار کردەوە و بوو بە ڕابەر و داکۆکیکاری پەیگیری ئەم بزوتنەوەیە، هاوکات الیەنی 
حەق  بە  و  دەکرد  ڕێبەری  کوردی  ڕزگاریخوازی  بزوتنەوەی  گەیاندنی  بەسەرکەوتن  شێلگیری  و  ڕاستەقینە 

جێگەی هیوا و ئومێدی خەڵک بە تایبەتی ژنان و گەلی چەوساوە و بێمافەکان بوو.
ئااڵی  جار  یەکەم  بۆ  کە  بوو  کۆمەڵە  ئەوە  کوردستاندا،  لێکراوی  ستەم  و  پیاوساالر  کۆمەڵگای  دڵی  لە   
یەکسانی و ڕزگاری ژنانی هەڵکرد و بوو بە پاڵپشت و هاتنە مەیدانی ژنان. بە هەزاران ژنی خەباتکار هیوای 
ڕزگاری خۆیان و هاوڕەگەزەکانیان بە کۆمەڵەوە گرێداو بە هاتنە مەیدان و بەشداری گەرموگوڕیان لە گۆڕەپانە 
جۆراوجۆرەکانی خەباتدا، سیمای بزوتنەوەی خۆڕاگرانەی خەڵکی کوردستان و ڕەوتی مێژووی ئەم خەباتەیان 
گۆڕی. شان بە شانی پیاوان لە شاخ و لە شار ئازایانە حەماسەیان خوڵقاند و جیا لە خەباتی مەدەنی و 
وشیارکەرانە و فێمێنیستی، چەکی پێشمەرگایەتییان کردە شان و چونە شەڕی چەکداری دژی تاریکترین و 
دژە ئینسانیترین دیکتاتۆری داگیرکەر. ئەوە کۆمەڵە بوو کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی کوردستان و هەموو 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ، بە ڕەسمی و بە بەرفراوانی ژنانی چەکدار کرد و ئەم شانازییەی بۆ خۆی و بۆ هەموو 

ژنانی کوردستان لە مێژوودا تۆمار کرد.
 تا ئێستاش لە هەرکوێ باسی ئازادی و یەکسانی ژنان هەبێ، باسی مافی کرێکارو زەحمەتکێش هەبێ ، باسی 
کۆمەڵگایەکی ئازادو پێشکەوتوو کە هەموو چین و توێژێکی مافخوراوو ژێردەستە هەبێ ، مۆرکی کۆمەڵە و 
ڕێبازی کۆمەڵەی پێوە دیارە. ئەم سوننەت و کولتورو ڕێبازە ئینسانی و پێشکەوتنخوازانەی کۆمەڵە ، ئێستاش 

کە ئێستایە بۆتە بنەما و سەرەتای هەموو خەباتێکی مەدەنی و جەماوەریی لە  کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
لە  گیانیان  تێکۆشەر  ژنی  بە سەدان  کە  وچانەیە  بێ  ئەم خەباتە  هاندەری  و  درێژەدەر  کورد  ژنی  ئاسۆی 
پێناویدا بەخت کرد و هەروەها بە هەزاران ژنی خەباتکار هەر ئێستا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دژوارترین 

بارودۆخدا خەباتی بۆ دەکەن. 
ئێمە لێرەوە ساڵو دەنێرین بۆیان و بەڵێن دەدەین کە تا بەسەرکەوتن گەیاندنی بزوتنەوەکەیان هەر لەگەڵیانین 
کۆمەڵە،  گیانبەختکردووانی سەربەرزی  هەموو  بنەماڵەی  بۆ  دەنێرین  هەروەها ساڵو  دەبین.  پاڵپشتیان  و 

بنەماڵەی زیندانیانی سیاسی و هەموو چاالکوانانی مەدەنی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت.  
پیرۆز بێت یادی سەرهەڵدان و خەباتی ئاشکرای کۆمەڵە! 

سەرکەوێت خەبات لەپێناو یەکسان ژیان! 

»ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد«
 ٢٥ی ڕێبەندانی ١٤00ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد بە بۆنەی 2٦ی ڕێبەندان
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کوردستان و ڕێبەندانی ٥٧
 

١. ئاخێزەکان و ئاڵوگۆڕەکانی پاییز و زستانی 
ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی کە ڕووخانی دەسەاڵتی 
پاشایەتیی بەدواوە بوو، دەرفەتێکی گەورەی بۆ 
گەلی کورد خولقاند. ڕووخانی حکوومەتی شا و 
لە  کۆتایی دەسەاڵتەی »پەهلەوەییەکان« کە 
دەسەاڵتە سەرکوتکارەکانی دژ بە بزووتنەوەی 
کوردستان  ئازادیخوازنەی  و  ڕزگاریخوازانە 
کورد  خەباتکارانی  خوێنی  بە  دەستیان  و 
بکوژی  کە  دەسەاڵتدارانێک  نەمانی  سووربوو، 
سمکۆی شكاک و قازی موحەممەد و هاوڕییانی 
و خەباتکارانی بزووتنەوەی ساڵەکانی ١٣٤٦ و 
١٣٤٧ بوون و ژمارەیەکی زۆر لە جیلی نوێی 
خەباتکارانی چەپ و سوسیالیستی کوردستانیان 
گەلی  سەرەتاییەکانی  مافە  و  کردبوو  زیندانی 
تازەی  گیانێکی  دەکرد،  پێشێل  کوردیان 
و  کوردستان  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  وەبەر 
بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی ئەو گەلە هێنایەوە 
کرد.  چرۆ  خەڵکدا  دڵی  لە  نوێ  هێوایەکی  و 
کە  پاشایەتی  حکوومەتی  زەبرەکانی  هەموو 
لەوانە  درابوون،  کوردستان  بزووتنەوەی  لە 
و   ١٣٣٨ ساڵەکانی   ،١٣٢٦ خاکەلێوەی  ١0ی 
١٣٤٧/١٣٤٦ و چەندین دەیە دیکتاتۆریی شا 
جێگەی خۆیان دابوو هیوا بە هێزە نوێخوازەکان 

و بزووتنەوە و ئاسۆیەکی نوێ. 
کۆتایی  و  سەرکوت  پاش  کوردستان   . ٢
»کۆماری کوردستان لە مەهاباد« و سەرەڕای 
ستراتێژیی دەسەاڵتی پاشایەتی و شۆڤینیسمی 
زاڵ بۆ نکۆڵی لە پێناسە و مافە نەتەوەییەکانی 
گەلی کورد، ئاڵوگۆڕی بەرین تێیدا ڕوویدا کە 
ئەو  بەریپێبگرن.  نەیاندەتوانی  دەسەاڵتداران 
بزووتنەوەی  ناوەرۆکی  و  ڕواڵەت  ئاڵوگۆڕانە 
لە  زیاتر  و  گۆڕی  کوردستانی  ڕزگاریخوازانەی 
جاران شێواز و سیمایەکی پێشکەوتنخوازانەتر، 
و  سەرەنجڕاکێشتر  و  مافخوازانەتر  ئەوڕۆییتر، 

خەڵکیتری پێبەخشی. 
پێی  بە  ئەوەی  سەرەڕای  کوردستان   .٣
لێکدانەوەیەکی دروست درەنگتر لە بەشەکانی 
ئێران  پاشایەتیی  ڕژیمی  ژێردەسەاڵتی  دیکە 
ڕژێمی  ڕووخاندنی  بۆ  خەبات  مەیدانی  هاتە 
بەشداریی  و  کەموێنە  گوڕوتینێکی  بەاڵم  شا 
دابووە  تایبەتی  شکۆیەکی  خەڵک  مێلیۆنیی 
ئەو خەباتە. هیوای تێکشکاندنی دەسەاڵتێکی 
بۆ  هیوا  کورد،  بزووتنەوەی  سەرکوتکاری 
هاوپشتیی  و  نوێ  بزووتنەوەیەکی  گەشەی 
ڕێپێوان  لە  کوردستان  خەباتکاری  خەڵکی 
و  کۆبوونەوە  لە  و  خۆپیشاندانەکاندا  و 

دوروشمەکاندا خۆی دەنواند.  
بزووتنەوەی  ناوەرۆکی  و  خرۆش  و  جۆش   . ٤
مانگەکان و هەفتەکانی کۆتایی  لە  کوردستان 
بە   ١٣٥٧ ڕێبەندانی  لە  بەر  و  شا  دەسەاڵتی 
ئاشکرا دەریدەخست کە کوردستان ڕێگەیەکی 
جیاواز لەوەی لە »نوفێل لۆشاتۆ«ی گرتووەتە 
بەر و دوورە لەو بیرۆکە کە وردە وردە بەشی 

هێنابووە  پاشایەتیی  دژی  ئاخێزی  هەرەزۆری 
تۆوی  کوردستان  لە  خۆیەوە.  عەبای  ژێر 
وەئاگاهاتن و وشیاریی نەتەوەیی لەگەڵ ویستی 
و  یەکسانیخوازانە  و  مرۆڤدۆستانە  بەهێزی 
چەپ و سۆسیالیستی دەچێندرا و چاوەڕوانییە 
فەرهەنگیی  ئاستی  و  خەڵک  گشتییەکانی 
کۆمەڵگای بەرزتر دەکردەوە. لە شەش مانگی 
یەکەمی پاش ڕووخانی ڕژێمی پاشایەتی، وزە 
و  مەیدان  دەهاتە  خەریکبوو  مەزن  هێزێکی  و 
بزووتنەوەیەکی سیاسیی قووڵ لە پەرەسەندندا 

بوو. 
٥. بەاڵم هەر کوردستان نەبوو کە ئاڵوگۆڕەکانی 
بۆ  زێڕینی  دەرفەتێکی  و  هەل   ٥٧ بەهمەنی 
بزووتنەوەی  دوژمنانی  بەڵکوو  خولقاندبوو 
پەلەقاژەی  کەوتنە  لەبەرانبەردا  کوردستانیش 
کەن  زەوت  کورد  گەلی  لە  هەلە  ئەو  ئەوەی 
کوردستان  خەڵکی  دژی  ئامرازێک  وەکوو  و 
حکوومەتی  دەسەاڵتدارانی  بێنن.  بەکاری 
شۆڤینیسمی  ئیدۆئۆلۆگەکانی  و  ئیسالمی 
یەکیان  پشتی  ئاشکرا  و  نهێنی  بە  لەمێژینە، 
ڕووخانی حکوومەتی  دوای  ڕۆژی  هەر  و  گرت 
نوێی  بزووتنەوەی  و  کوردستان  دژی  شا، 
کوردستان و ئەو دەرفەتەی دەستی گەلی کورد 
کەوتبوو کەوتنە کار و شوومترین خەونەکانیان 
بۆ کوردستان دیت و بە بێشەرمانەترین شێوە 
دەنگیان دژی ئەو ئازادیخوازی و ڕزگاریخوازییە 

هەڵێنا. 

و  نوێ  دەسەاڵتدارانی  بەرانبەر  لە   .٦
ڕێکخراوە  ارضی«،  »تمامیت  الیەنگرانی 
بزووتنەوەی  و  سۆسیالیستەکان  و  چەپ 
کۆماری  دژی  کە  ئازادیخوازنەی  بەهێزی 
لە  پشتیوانییان  وەڕێکەوتبوو،  ئیسالمی 
و  کرد  کوردستان  خەڵکی  ڕەواکانی  داخوازە 
سەر  بۆ  ئیسالمی  حکوومەتی  هێرشی  پاش 
کوردستان نەک هەر پشتی کوردستانیان گرت 
بەڵکوو زمارەیەکی زۆر لە کادر و ڕابەرانی ئەو 
ڕێکخراوانە لە سەنگەریی بەرگریی چەکدارانەدا 
کوردستان  سەنگەری  کرد.  بەخت  گیانیان 
ڕاستییەکی  بە  بوو  ئازادیی  لە  بەرگری  بۆ 
دەسەاڵت  بە  تازە  حکوومەتی  حاشاهەڵنەگر. 

بە  بۆ  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  گەیشتووی 
باغەدانەری دیکتاتۆری و سەرکوتی ئازادییەکان 
و کوردستانی ڕۆژهەاڵت ئەو کات بوو بە هێمای 
دواکەوتووی  بە  بەرانبەر  خۆڕاگری  و  ئازادی 
دواییدا  سااڵنەی  لەم  چۆن  وسەرکوت. 
»کۆبانێ« بوو بە هێما و سەنبولی خەبات بۆ 

مرۆڤایەتی و ئازادی. 
 ١٣٥٧ ڕاپەرینی  سەردەمی  ئاڵوگۆڕەکانی   .٧
و  خەبات  پەرەسەندی  بۆ  لەباری  بەستێنێکی 
کوردستان  بزووتنەوەی  ئاگری  بڵێسەسەندنی 
ڕەخساند و کاریگەریی زۆری لەسەر گۆڕانکاریی 
هەبوو.  بزووتنەوەیەدا  لەو  هەمەالیەنە 
سەرەتای  مانگەکانی  سیاسیی  بزووتنەوەی 
دەسەاڵتی حکوومەتی نوێ، نەورۆزی خێناویی 
ڕێفراندۆمی  شانۆی  بایکۆتی  و  تەحریم  سنە، 
کۆماری ئیسالمی لە ١٢ی خاکەلێوەی ١٣٥٨ی 
هەتاوی، بەشداریی بەرینی ژنانی کورد بە فۆرم 
و ناوەرۆکی نوێوە لە بزووتنەوەی کوردستاندا، 
کرێکاران،  ژنا،  ڕێکخراوەکانی  دامەزرانی 
مێژوویی  کۆچی  دیموکراتیکەکان،  کۆمەڵە 
ڕێپێوانی  و  فواد  کاک  ڕابەریی  بە  مەریوان 
پشتیوانیی  بۆ  خەڵک  دوورودرێژی  و  گەورە 
حیزبە  ئازادانەی  چاالکیی  مەریوان،  خەڵکی 
بەرینی  کۆبوونەوەی  و  ڕێپێوان  سیاسییەکان، 
هونەری  و  ئەدەبی  بابەتی  خولقانی  خەڵکی، 
لەگەڵ  پەیوەندیی  شۆڕشگێڕانە،  سروودی  و 
دەسپێکی  و  سەراسەرییەکان  الیەنە  و  حیزب 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  بەرین  پەیوەندیی 
سازانە  چارەنووس  فاکتۆرە  ئەو  جیهان،  و 
و  کوردستان  بزووتنەوەی  داهاتووی  کە  بوون 
کرد.  دیاری  کوردستانیان  خەڵکی  خۆڕاگریی 
هێرشی  و  هەڕەشە  ژێر  لە  کە  بزووتنەوەیەک 

بەردەوامی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا بوو. 
و  چەپ  ڕەوتە  بوونی  و  ئاڵوگۆڕانە  ئەم   .٨
سۆسیالیستییەکان کە کۆمەڵە بوو بە خاوەن 
لەو  کوردستانیان  بزووتنەوەی  پێگەترینیان، 
خەبات  بەرتەسکەی  شێوە  و  سوننەتی  قاڵبە 
کە پیاوان قۆرخیان کردبوو دەرهێنا و مانایەکی 
لە  جەماوەر  ڕاستەوخۆی  بەشداریی  بە  نوێی 
خەبات و تێکۆشان و دیاریکردنی چارەنووسی 
خەباتی  تاقانەی  دەوری  بەخشی.  سیاسی 

پێهێنا  کۆتایی  کوردستان  لە  چەکدارانەی 
و  دەور  پەرەپێدا،  جەماوەریی  خەباتی  و 
ڕووداوەکانی  نەخشی حیزبەکانی گۆڕی. پاش 
حکوومەتی  دەسەاڵتی  سەرەتای  سااڵنەی  ئەو 
و  هێما  بە  بوو  کۆمەڵە  ئێران  ئیسالمیی 
سەمبولی سیاسەت و ڕەوت تازەی بزووتنەوەی 

کوردستان. 
سەرەڕای  بزووتنەوەیکوردستان   ڕواڵەتی 
هەوڵی دەسەاڵتە سەرکوتکارەکان لە دەیەکانی 
ڕابردوودا، گۆڕا و بوو بە بزووتنەوەیەکی سیاسی 
و خۆڕاگریی نەتەوەیەکی مافخوارو کە سۆز و 
پشتیوانیی هێزە خەڵکییەکان و ئازادیخوازانی 
بۆ الی خۆی ڕاکێشا. بوونی بایەخە ئینسانی، 
دیموکراتیک و ئازادیخوازانەکان و دووری لە ڕق و 
نەفرەتە ئایینی و نەتەوەییەکان، بەرزبوونەوەی 
خۆڕاگریی  لە  بزووتنەوەکەدا،  لە  ژنان  دەوری 
مەیدانەکانی  لە  و  زیندانەکاندا  لە  خەڵکیدا، 
ناو  لە  و  پێشمەرگانەدا  خەباتی  لە  ئیعدامدا، 
حیزبە سیاسییەکاندا، کوردستان و بزووتنەوە 

ئازادیخوازانەکەی بردە ئاستێکی نوێوە. 
کۆماری  دەسەاڵتی  دەیە  چوار  لە  زیاتر   .٩
بۆ  نیزامی  هێرشی  و  ئێران  ئیسالمیی 
دامودەزگای  پرۆپاگاندای  کوردستان،  سەر 
ئیسالمی  کۆماری  درۆی  سەرتاپا  ڕاگەیاندنی 
دژی بزووتنەوەی کوردستان، خولقاندنی دەیان 
نەورۆزی  وەکوو  کۆکوژیی  و  گەورە  تاوانی 
٢٨ی  لەشکرکێشیی  دواتر  و  سنە  خوێناویی 
گەالوێژ بە فتوای خومەینی بۆ سەر کوردستان 
و بزووتنەوە نوێکەی، گرتن و ئیعدامی چاالکانی 
حکوومەتی  دیکەی  تاوانی  دەیان  و  سیاسی 
هەرچەند  کورد  گەلی  دژی  ئێران  ئیسالمیی 
ژمارەیەکی زۆر لە باشترین ڕۆڵەکانی کوردستانی 
بۆ  زۆری  ئازاری  و  مەینەت  و  قوربانی  کردە 
گەلی کورد بەدواوە بوو بەاڵم ڕووڕەشیی ئەو 
ئاکارە بۆ حکوومەتی ئێران ماوەتەوە و وەکوو 
دژی  و  مرۆڤ  دژە  دەسەاڵتێکی سەرکوتکاری 

بزووتنەوەی کوردستان لە دنیادا ناسرواوە. 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  و  کوردستان   .١0
هاتنەسەرکاری  پاش  ئازادیخوازانەکەی  و 

حکوومەتی ئیسالمی و 

ڕەزا  کەعبی

...بۆ ل 5
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سەڕەڕای چەندین دەیە سەرکوت و لەشکرکێشی 
دەیان  و  بەکۆمەڵ  ئیعدامی  و  داگیرکاری  و 
لە جارانە  تاوانی دیکە، سەربەرزتر و بەهێزتر 
لەبەرچاوە.   جارانی  لە  ڕوونتر  ئاسۆیەکی  و 
کوردستان  لە  ڕابردوو  دەیەکانی  ئاڵوگۆڕەکانی 
ئێران  ئاڵوگۆڕەکانی  کاریگەریی  ژێر  لە  کە 
بووە،  جیهاندا  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و 
گۆڕیوە.  بەتەواوەتی  کوردستان  کۆمەڵگای 
کوردستان  بزووتنەوەی  جوگرافیی  بەرینایی 
حکوومەتی  دەسەاڵتی  سەرەتای  لە  زیاتر  زۆر 
ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتکاریی  و  ئیسالمییە 
کە بەنیازی لەباربردن و شکستی بزووتنەوەکە 

ئاکامی  نەگەیشتە  هەر  نەک  دەستیپێکردبوو 
دڵخوازی حکوومەت بەڵکوو هەستی خەبارکاری 
ئیرانی  حکوومەتی  دژایەتیی  و  شۆڕشگێڕی  و 
پەرەپێداوە و بزووتنەوەی کوردستان بە ئەژمار 
جارانە.  لە  گەورەتر  جوگرافیایی  بەرینایی  و 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێکان لە کوردستان، 
خوێندکاران  و  کرێکاران  ژنان،  بزووتنەوەکانی 
بزووتنەوەی  لەگەڵ  هاوکات  و  هاوتەریب 
کوردستان  ئازادیخوازانەی  و  ڕگاریخوازانە 
پەرەیان سەندووە و بزووتنەوەکەیان دەوڵەمەنتر 
و  مرۆڤانیتر  ناوەرۆکێکی  و  کردووە  قووڵتر  و 

دیمۆکراتیکتریان پێداوە. 
پلۆرالیسمی  کوردستاندا  بزووتنەوەی  ناو  لە 
بە  جۆراوجۆر  حیزبی  بوونی  و  سیاسی 
بووەتە  جیاوازەوە،  ستراتێژیی  و  مەیل 
و  بەسوود  سیاسیی  بەرانبەرکێیەکی  هۆی 
کۆمەڵگادا  لە  سیاسیی  ڕۆشنبیریی  ئاستی 

کە  کردووە  یارمەتیی  و  بەرزکردووەتەوە 
قەبووڵکردنی  فێری  زیاتر  سیاسی  چاالکانی 
مەیل  ببن.  بیرجیاواز  بۆ  گوێگرتن  و  یەکتری 
بەداخەوە  کە  نادیموکراتیکەکان  تێگەیشتنە  و 
و  لێکەوتەوە  گرفتیان  و  کێشە  دەورەیەک 
تەنانەت ئاگری شەڕی ناوخۆیشیان لێهەڵگیرسا، 
چیدیکە خوازیاریان نییە و گەڕانەوە مەیدانیان 

زۆر زەحمەتە. 
»بزووتنەوەیەکی  تەنها  کوردستان   بزووتنەوەی 
ڕۆژ  لەدوای  ڕۆژ  و  نییە  لە چیاکان«  پێشمەرگانە 
و  بەرین  سیاسیی  بزووتنەوەیەکی  دەبێتە  زیاتر 
فرەچەشنی میلیۆنها خەڵکی مافخواز. پاشەکشە و 
الوازبوونی کاتیی خەباتی چەکدارانە لە کوردستان 
بزووتنەوەکە  دامرکانی  هۆی  نەبووتە  هەر  نەک 
و  خەڵک  بەرینی  بەشداریی  بۆ  بەستێنی  بەڵکوو 
خۆشتر  کۆمەاڵیەتییکان  بزووتنەوە  مەیدانی  هاتنە 
کردووە. ئازێزە جەماوەرییەکانی دوو دەیەی ڕابردوو 

لە کوردستان لە سەدەمێکدا کە خەباتی چەکدارانە 
زۆر بەرین نەبوو ئەو ڕاستتە دەسەلمێنێ. 

لەبیرنەچوو  و  ناودار  ڕابەرانی  دەیەدا  چوار  لەم 
ناوبانگایان  و  ناو  کە  مەیدان  هاتنە  کوردستان  لە 
سنوورەکانی کوردستانی بەزاند. سەدان و هەزاران 
کادر و تاکی سیاسی و نیزامی ناویان دەرکرد کە 
و  هێما  و  نوێی خەباتکاران  هاندەری جیلی  بوونە 
سەنبولی خۆڕاگری و خۆبەختکردن و ئازایەتی لە 
مەیدانە سەختەکانی خەباتدا. خۆڕاگریی زیندانیان 
سیاسی، دایک و باوکانی شۆڕش کە دڵیان لەگەڵ 
و  ناوبانگ  لێدەدا،  بزووتنەوەکە  دڵی  ترپەی 
دەنگدانەوە سروودەکانی خەباتکارانی شۆڕشگێڕ لە 
مەیدانەکانی ئیعدام و ژێر تەنافی داردا، هەموویان 
بزووتنەوەی  ئاسمانی  درەوشاوەکانی  ئەستێرە 
مرۆیی  و  ڕەوایی  و  کوردستانن  ڕزگاریخوازانەی 
بەدیاری  بزووتنەوەکە  بۆ  بوون و خۆشەویستییان 

هێناوە. 

هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
گەالنی ئازادیخوازی ئێران!

٢٢ی ڕێبەندانی ئەمساڵ چل و سێ ساڵی تەواو 
ئێراندا  گەالنی  سەرانسەریی  شۆڕشی  سەر  بە 
تێدەپەڕێ، شۆڕشێک کە بە هیوا و تێچوویەکی 
سەرکەوت،  پاشایەتیدا  ڕێژیمی  سەر  بە  زۆر 
بەاڵم بەداخەوە هەر زوو لە الیەن خومەینی و 
گیرا  بەسەردا  دەستی  دەست وپێوەندەکانییەوە 

و بەالڕێدا برا.
خومەینی و تازە بەدەسەاڵت گەیشتووەکانی ئێران 
لە سەرەتاوە وێڕای نکۆڵی لە بوونی نەتەوەکانی 
پشتیان  زوو  هەر  مافەکانیان  و  ئێران  دیکەی 
ئازادییە  بەو  سەبارەت  بەڵێنانە  و  قەول  لەو 
خەڵکی  بە  کە  کرد  کۆمەاڵیەتییانە  و  سیاسی 
ئێرانیان دابوو و دەستبەجێ دەستیان کرد بە 
گرتن و کوشتن و ڕاوەدوونانی جیابیران و حیزب 
ماوەیەکی  پاش  دیکە.  سیاسییەکانی  الیەنە  و 
هەتاویدا  ١٣٥٨ی  خاکەلێوەی  ١٢ی  لە  کورت 
بێ  ڕاستیدا  لە  کە  برد  بەڕێوە  ڕێفراندۆمێکیان 
ماناترین ڕێفراندۆمی مێژوویە، لەودا خەڵک جگە 
لە کۆماری ئیسالمی هیچ بژاردەیەکی دیکەیان 
لە بەردەستدا نەبوو، دەبوو بیانوتایە؛ کۆماری 
ئەو  ئاکامی  ڕاستیدا  لە  نە.  یا  ئەرێ  ئیسالمی 
ڕێفراندۆمە بوو بە هۆی داسەپاندنی ڕێژیمێکی 
پاوانخواز و توندڕەو کە ئاکامەکەی وێران بوونی 
ئێران و لەبەین چوونی هەموو بایەخە مرۆییەکان 
دەیبینین،  ئێستا  کە  ئەوەی  کۆتاییدا  لە  و 
واڵتێکی داڕووخاوە لە هەموو ڕوویەکی سیاسی، 
خەڵکی  لە  بڕستی  کە  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی 
ئێران بڕیوە. ئێستا دوای چل و سێ ساڵ لەو 
شۆڕشە خوێناوییە کە تێچووەکەی خەڵکی ئێران 
دایان، دەسکەوتەکەی بووە بە گرانی و هەژاری 
سەدان  و  دەیان  و  قڕی  و  قات  و  نەداری  و 
داخرانی  کۆتاییشدا  لە  و  کۆمەاڵیەتی  کێشەی 
بیری تەسکی  هەر چەشنە فەزایەکی سیاسی. 
ئیدئۆلۆژیکی دەسەاڵتدارانی ڕێژیم وای لە ئێران 
جیهانی  ستانداردەکانی  بەپێی  کە  کردووە 

خەڵکی  هیواترین  بێ  ڕیزی  لە  ئێران  خەلكی 
جیهان دان. دەستێوەردانی ڕێژیم لە ناوچەکە و 
سەرچاوەکەی  کە  دەوروبەر  واڵتانی  بەتایبەتی 
الیەن  لە  شۆڕش  ناردنەدەرەوەی  بیری  لە 
خومەینییەوە بوو، وای کردوە کە ڕۆژانە سەدان 
کۆماری  ئاژاوەگێڕییەکانی  ئاکامی  لە  کەس 
ئیسالمییەوە لە واڵتانی عێراق، سووریە، لوبنان 
و یەمەن لەبەین بچن. هەروەها مانگانە و سااڵنە 
الیەن  لە  واڵت  داهاتی  لە  دۆالر  میلیۆنان  بە 
ڕێژیمەوە بۆ گرووپە توندڕەو و تیرۆریستەکانی 
جیهان بەڕێ دەکرێ. ئەوە لە حاڵێکدایە کە بۆ 
کرۆناوە  ویروسی  باڵوبوونەوەی  کاتی  لە  وێنە 
بە دەیان هەزار کەس لە خەڵکی ئێران گیانیان 
کۆماری  الی  بە  کە  ئەوەی  و  داوە  دەست  لە 
بوو،  خەڵک  گیانی  نەبوو  گرینگ  ئیسالمییەوە 
بە جۆرێک کە خامنەیی ڕێبەری ڕێژیم هاوردنی 
قەدەغە  ئێران  بۆ  واکسێنێکی  هەرچەشنە 
ڕابردوودا  ساڵی  چەند  ماوەی  لە  ڕاگەیاند. 
بە  و  جارە  هەر  وەزاڵەهاتوو  خەڵکی  کە 
توندترین  بە  دەبڕیوە  ناڕەزایەتییان  بیانوویەک 
شێوە سەرکوت کراون و لە دوایین نموونەشدا 
ئامارە  بەپێی  کە  بوو   ٩٨ خۆپیشاندانەکانی 
 ١٥00 لە  زیاتر  ڕێژیم  خودی  دزەپێکراوەکانی 
لە ماوەی سێ ڕۆژدا کوژران. ڕووداوێک  کەس 
بەو  سەمبۆلیکی  دادگایییەکی  ئێستا  هەر  کە 
ناوە لە لەندەن بۆ پێک هێناوە کە لە دوایین 
بڕیاریدا زۆربەی هەرە زۆری بەرپرسانی سەرووی 
ڕێژیم لە خامنەییەوە بگرە تا کەسانی خوارتر 
بە تاوانباری دژە مرۆیی ناساندووە و کاری لە 

سەر دەکرێ.
لە کوردستان دەکرێ بڵێین جینایەتەکانی ڕێژیم 
هەر لە سەرەتاوە چەند قات بووە، تا ئەو جێگایەی 
بەدناوەکەی  فتوا  بە  کە چل و دوو ساڵە کار 
خومەینی سەبارەت بە هێرش بۆ سەر کوردستان 
دەکرێ و چل و دوو ساڵە بە کردەوە کوردستان 
کە  نییە  ڕۆژ  و  ئەمنیەتی  پادگانێکی  بووەتە 
بە  کەسانێک  کوردستان  شارەکانی  هەموو  لە 
ئەمنیەتیەکانی  هێزە  الیەن  لە  سیاسی  تاوانی 

زیندانەکان  ڕەوانەی  و  دەسبەسەر  ڕێژیمەوە 
تێکۆشەرانی  و  ڕێبەران  تێرۆری  نەکرێن. 
سیاسیی کورد چەند قاتی شوێنەکانی دیکەی 
هەروەتر.  ئابوورییەکانیش  قەیرانە  و  ئێرانە 
بەاڵم خەڵکی کوردستان هەر لە سەرەتاوە بە 
کوردستانی  ماناکە،  بێ  ڕێفراندۆمە  بایکۆتی 
ئێستاش  هەتا  و  پتەو  قەاڵیەکی  کردووەتە 
سەرەڕای هەموو پیالن و سەرکوت و ڕەشبگیری 
و تێرۆر و کوشتنی بە کۆمەڵ و جینایەتەکانی 
ئەو  بەرانبەر  لە  سەری  ئیسالمی،  کۆماری 
بۆ  خۆی  خەباتی  لە  و  نەچەماندووە  ڕێژیمە 
و  بووە  بەردەوام  مافەکانی  هێنانی  وەدەست 
هەیە. ئێستا و دوای چل و سێ ساڵ ڕێژیمی 
لە  چ  کات  هەموو  لە  زیاتر  ئیسالمی  کۆماری 
نێوخۆیی  ئاستی  لە  چ  و  نێودەوڵەتی  ئاستی 
قەیرانەکانی  و  بووە  سیاسی  شکستی  تووشی 
واڵت ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر قووڵتر دەبنەوە. 
لەم پێناوەدا خەڵکی ئێران ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر 
دەرکەوتووە  بۆ  ڕێژیمیان  دژەمرۆیی  ماهییەتی 
دەرخەری  ناڕەزایەتییەکان  و  خۆپیشاندان  و 
لە  زیاتر  کە  ئەوەی  نێوەدا  لەو  ڕاستیەن.  ئەو 
باقی شوێنەکانی ئێران لە مەیداندا ماوەتەوە و 
خەباتی بە دژی کۆماری ئیسالمی درێژە پێداوە 

تێکۆشەرکانی  حیزبە  و  کوردستان  خەڵکی 
سەختییەکی  هەموو  سەرەڕای  ئەوان  بوون. 
تاقەتپڕووکێن لەو چل و سێ ساڵەدا، هیچکات 
و  داببڕێ  خۆیانی  خەڵکی  لە  نەیتوانی  ڕێژیم 
ئێستاش  نەهێشت.  بە جێ  خەباتیان  مەیدانی 
دوای ئەو هەموو ساڵە بە هەنگاوی قایمترەوە 
درێژە بە خەباتی خۆیان دەدەن و هەوڵەکان بۆ 
یەکگرتوویی  و  حیزبەکان  زیاتری  یەکگرتوویی 
دواڕۆژێکی  هیوای  حیزبەکان  و  خەڵک  نێوان 

ڕوون و هیوا بەخش بە کۆمەڵگە دەدا.
حیزبەکانی  کوردستان!  خۆشەویستی  خەڵکی 
پێکهێنەری ناوەندی هاوکاری بەڵێنتان لە گەڵ 
نوێ دەکەنەوە کە بە گوڕتر و قورس و قایمتر 
لە جاران لە خەباتی خۆیان بەردەوام بن و بەو 
بەهەڵوێستیش  و  تێکۆشەر  ئێوەی  کە  هیوایە 
هەروا لە خەبات و پشتگیری حیزبەکان بەردەوام 

بن.
بەهیوای گەییشتن بە مافەکانی نەتەوەکەمان و 
لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕەشی  دەسەاڵتی  نەمانی 

کوردستان و ئێران.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

٢١ی ڕێبەندانی ١٤00ی هەتاوی

بەیاننامەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

 بە بۆنەی 22ی ڕێبەندان

کوردستان و ڕێبەندانی ٥٧



ژماره  )114( ساڵی هەشتەم، 2022/02/20 6dwaroj.net

کـــۆمەڵە النکەی شۆرش لە کوردستان ....!
   

زیاتر لە نیو سەدە لە مەوەبەرو لە وەها رۆژانێکدا 
لە حەشیمەتی وەک  و لەشارێکی گەورە و پڕ 
ژوورەکانی  لە  یەکێک  قووژبنی  لە  و  تاران 
زانکۆیەکی ئەو شارە، چەن الوێکی خوێندکاری 
شێوەیەکی  بە  نارازی،  پڕهیوای  دڵ  کوردی 
بەردی  ساواک،  چاوی  لە  بەدور  و  نەهینی 
بناغەی ڕێکخراوێکی سۆسیالیستیان یان دانا . 
هەنگاوە  زوویی  بە  زۆر  هەر  ڕێکخراوەیە  ئەم 
سەرەتاییەکانی خۆی لە هەناوی کۆمەڵگا، نایە 
شەتڵی  توانی  ماوەدا  کورت  لە  سەرو  پشت 
ناڕازی  جەماوەری  ناو  لە  خۆی  خۆشەویستی 
دیکەی  هەنگاوەکانی  و  بڕوێنێ  سەردەمدا  ئەو 
ئامانجەکانی  خستنی  پێش  بۆ  خۆی  خەباتی 

خۆی بەرێتە پێش.
ناوی  بە  دواتر  کە  پێکهاتوو  تازە  ڕێکخراوی 
کۆمەڵە درێژە بەکارو چااڵکیی خۆیدا، سەرەڕای 
و  زیندان  بەردەو  بگرەو  زۆرو  سەرکووتی 
داسەپاوی ساواک  پۆلیسی  ئەشکەنجەو کەشی 
خوێنمژەکەی  ڕژیمە  داپلۆسینەری  نیزامی  و 
ساڵ   ٩ دوای   ، پەهڵەوی  رەزاشای  حەمە 
خەباتێکی  ڕچەشکێنی  رێنیشاندەرو   بە  بوو 
بەرینی کۆمەاڵیەتی لە هەموو کەلێن و قووژبنی 
بە  بوون  دامەزرێنەرانیشی  و  کوردوستان 
ڕیبەری ئەو خەباتە و زمانی ئاگرینی شۆرشی 
و  کــۆمەڵە  گرتنی  کوردوستان. شکڵ  لە  نۆی 
دامەزڕینەرانی  بوونی  خاکی  و  خۆشەویستی 
هەر لە کورت ماوەدا بوو بە مـــوژدە بەخشی 
دەستپێکی قۆناغیکی نوێی خەبات لەو سەردەمی 

بزوتنەوەی کوردوستاندا .
شکڵ گرتنی کـــۆمـــەڵـــە

ڕێکخراوی تازە پێکهاتوو کە لە ناو جەماوەردا 
پێناسە  “خۆی  کـــۆمـــەڵـــە   ” ناوی  بە 
دەکرت ، لە ناخی بارودۆخێکی تایبەتدا شکڵ 
بوونی  زاڵ  لەگەڵ  کە  بارودۆخێک  دەگرێ. 
لێک  و  لەو سەردەم   سەرمایەداری  مناسباتی 
کەوتنە  و  دەرەبەگایەتی  نیزامی  هەڵوەشانی 
بەرەو  دێهاتەکانەوە  لە  زەحمەتکێشان  ڕێی 
چەندایەتی  کردنی  گەشە  و  ئێران  شارەکانی 
کردنی  گەشە  دەکرێت.  دیاری  کڕێکار،  چینی 
لە  بوونیان  جێگیر  و  کۆمەاڵیەتیە  چینە  ئەم 
گۆڕی.  کۆمەڵگای  سیاسی  ڕواڵەتی  شارەکاندا 
کۆمەاڵیەتیەکانی  مەسەلە  هەموو  رەوتە  ئەم 
خستە ژێر کاریگەری و کۆمەڵێک کێشمەکێشی 
کۆمەڵگادا  ئاستەکانی  سەرجەم  لە  نوێی 
لەگەڵ  کرێکاران  کێشی  کێشمە  هێنا،  بەدی 
مەسەلەکان،  حەیاتیترین  لەسەر  سەرمایەداران 
لەسەر  مافەکانیان،  ترین  سەرەتایی  لەسەر 
چلۆنایەتی  لەسەر  بردن،  بەسەر  ژیان  نەفسی 
سەبارەت  بەرگ،  و  جل  و  نان  کردنی  دابین 
بە حەسانەوە و بەهرەمەند بوون لە ئیمکاناتی 
کێشمە  ئاوا  ئینسانی.  شایستەی  ژیانێکی 
و  شار  لە  کە  کۆمەاڵیەتی  و  بەرین  کێشێکی 
دێهاتەکاندا لە ئارادا بوو، واڵمی شۆڕشگێڕانەی 
خۆی و خەباتێکی نوێی پێویست بوو. هەستە 
و شانە سەرەتاییەکانی کۆمەڵە و ئەو روناکبیرە 
شۆڕشگێڕانەی کە لەو سەردەمەدا، سەبارەت بە 

مەسایلی کرێکاران و زەحمەتکێشان ئێحساسی 
بەرپرسیاریەتییان دەکرد؛ هەوڵیاندا  هاودڵی و 
تا واڵم بەم نیازانەی خەبات و تێکۆشانی ئەم 

دەورەیە بدەنەوە.
کەم نەبوون ئەو کادرانەی کۆمەڵە کە کاروانەکانی 
کرێکارانی کوردستانیان تا مەعدەنەکانی سمنان 
عەباس،  بەندەر  بەندەرەکانی  تا  دامغان،  و 
ڕەفسەنجان،  و  کرمان  تا  ئابادان،  و  ئەهواز 
تاران و ئیسفەهان بەڕێ دەکرد و شان بە  تا 
شانی ئەوان کاریان دەکرد و لە نێویاندا تۆوی 
و  ڕەنج  لەگەڵ  ئەوانیان  دەچاند،  وشیاریان 
ئازار و موسیبەتەکانی دنیای سەرمایەداری، و 
ڕێگای ڕزگار بوون لە ستەم و چەوسانەوە ئاشنا 
و  ڕیکدەخست  خەباتیانیان  و  مانگرتن  دەکرد؛ 

ڕێبەریان دەکرد.
بوو  هەڵسوراوانە  و  چااڵکی  ئەم  هۆی  بە  هەر 
کە دەزگای ساواک کەوتە شۆین پێی رێبەران و 
کادرو چااڵکانی کۆمەڵە لە هەموو گۆشەو کەناری 
پە هلەوەی  ساواکی حکوومەتی  دەزگای  ئێران. 
سەرەڕای دەستبەسەر کردنی بەشێکی بەرچاو 
کۆمەڵە  هەڵسووراوانی  و  کادر  و  ڕێبەران  لە 
و  نهێنی  هیچ  بە  دەستی  نەیتوانی  نەتەنیا 

نەیتوانی  تەنانەت  بەڵکوو  ڕابگا،  پێوەندییەک 
رێگای چاالکی  لەسەر  رێگر  و  بەربەست  ببێتە 
و گەشە و بااڵکردنی ئەم رەوتە تازەدامەزراوە. 
روانگە  لەگەڵ  زیندان  لە  کۆمەڵە  هاورێیانی 
سیاسەتی  و  فیداییەکان  چریکە  بیرورای  و 
توودەییەکان  خۆبەستەوەدەری  و  سازشکارانە 
لە ملمالنێدا بوون و، لە قارەمانەکانی خۆراگریی 
بە  زیندانیش  دەرەوەی  لە  بوون.  زیندان  نێو 
تۆێژی  دەیانروانییە  رەخنەگرانەوە  روانگەیەکی 
پێشووتری تێکۆشەرانی کورد و ڕێبازی زاڵی ئەو 
بزووتنەوەی کوردستانیان هەڵدەسەنگاند  کاتی 
و لە بزووتنەوەی کوردستاندا هەڵگری پەیامێکی 
بەرامبەری  و  یەکسانی  خوازیاری  بوون.  نوێ 

بوون  بوارەکاندا  هەموو  لە  پیاو  و  ژن  نێوان 
و  چەوساوەکان  ڕزگاریی  پێویستیی  لەسەر  و 
چەسپاندنی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و ئازادییە 
مەدەنی و سیاسییەکان و، لەسەر ماف و سەنگی 
جەماوەری خەڵک بۆ بەرێوەبردنی کۆمەڵگا لە 

شار و دێهات پێداگر بوون.

گرتنی یەکەم کۆنگرە
کادرەکان  دا   ٥٧ شۆڕشی  سەرەتای  لە 
لەنێو  کۆمەڵە  ڕیزی  نێو  هەڵسوڕاوانی  و 
زەحمەتکێشان و خەڵکی ئازادی خوازدا، ببوونە 
متمانەی  جێی  و  پێشڕەو  و  ناسراو  سیمای 
خەباتی جەماوەری  ڕێبەری  و  ڕاپەڕیو  خەڵکی 
لە هەموو شار و ناوچەکانی کوردستان. کۆمەڵە 
و  کۆمەاڵیەتی  نوێ  بابەتە  بەو  واڵمدانەوە 
سیاسیانەی کە لە سەرەتای دەسپێکی شۆڕشی 
یەکەم  گۆڕێ،  هاتبوونە  وە   ١٣٥٧ ڕێبەندانی 
ساڵی  پاییزی  لە  خۆی  سازمانیی  کۆنگرەی 
ڕژیمی  دیکتاتۆڕی  هەرچەند  گرت.  دا    ١٣٥٧

شا دەرفەتی ئامادەکاری سیاسی و تەشکیالتی 
ئەو  مەسەلەکانی  بە  دانەوە  واڵم  بۆ  پێویستی 
کۆمەڵە  بەاڵم  بوو،  نەدا  کۆمەڵە  بە  دەورەیە 
توانایەوە  هەموو  بە  کە  بڕیاریدا  لێبڕاوانە 
ڕاستای  لە  کوردستان  لە  جەماوەری  خەباتی 
بەرژەوەندیی کرێکاران و زەحمەتکێشاندا بەرێتە 

پێش.
ئاشکرا بوونی هەڵسوورانی کۆمەڵە

کۆمەڵە دوای ٩ ساڵ و چەند مانگ هەڵسوڕانی 
حەمە  هاوڕێ  گیانبەختکردنی  بەدوای  نهێنی، 
دامەزرێنەرانی  لە  یەکێک  کەریمی  حسێنی 
کۆمەڵە کە لە گەرماو گەرمی ڕاپەڕین و ئاخێزی 
ڕیزی  لە  شا،  ڕژیم  لەدژی  ئێراندا  خەڵکی 
پێشەوەی خەڵکی ڕاپەڕیو و شۆڕشگێڕی شاری 
سەقز لە رۆژی ٢٣ ی مانگی ڕێبەندان کاتێک 
هێرشیان کردە سەر شارەوانی ئەم شارە کرایە 
و  شا  ڕژیمی  بەکرێگیراوانی  گوللەی  ئامانجی 
رۆژی ٢٦ ی ڕێبەندان بە دڵێکی پڕ لە ئەوین بە 

ڕزگاری کرێکاران و 

تایبەت

عەزیز ئاجیکەند 

...بۆ ل ٧
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درێژەی الپەری ٦

زەحمەتکێشانەوە گیانی بەخت کرد، بە ڕەسمی 
پێکرد.  دەست  خۆی  ئاشکرای  هەڵسووڕانی 
ڕێبەران و هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە بۆ جەماوەری 
سیمای  کۆمەڵێک  زەحمەتکێشان،  و  کرێکاران 
نەناسراو نەبوون. ئەوان هەمان یارانی قەدیمی 
زیندانەکانی  خۆڕاگری  تێکۆشەرانی  ئەوان، 
کرێکاری  بزوتنەوە  هەڵسوڕاوانی  شا،  ڕژیمی 
پێگەی  خاوەن  ڕێبەرانی  جوتیارییەکان،  و 
جەماوەری خەڵک و ڕێبەرانی خەباتی دەورانی 

ڕاپەرین و شۆڕشەکەیان بوون.
کۆمەڵە دوای ڕاپەڕینی ساڵی ٥٧ بە ڕێکخستنی 
ڕێبەری  و  جەماوەری  و  گشتی  خەباتێکی 
کردنی بزوتنەوەی خۆڕاگری لە بەرانبەر هێرشی 
هەروەها  و  ئیسالمیدا،  کۆماری  ئینقالبی  دژی 
کۆنەپەرستانی  بەرانبەر  لە  لێبڕاوانە  خۆڕاگری 
و  کرێکاران  بەرژەوەندی  لە  بەرگری  ناوچەیی، 
زەحمەتکێشان و ژنانی زۆر لێکراوی کۆمەڵگەی 
کردە ئەولەویەتی کاری خۆی. ئەوەی کە دوای 
بە  تەشکیالتەی  ئەم  چارەنووسی  ڕاپەڕین 
و  لێکراو  زۆر  ئینسانی  ملیۆن  بە  چارەنووسی 
تینوی ڕزگاریەوە گرێدا، خۆڕاگری کۆمەڵە بوو 
لە بەرانبەر دوژمنانی ڕەنگاو ڕەنگ و دۆستانی 
ڕیاکار و درۆینەی کرێکاران و زەحمەتکێشاندا. 
مالیکەکاندا،  بەرانبەر  لە  جوتیاران  لە  داکۆکی 
بۆ  دێهاتەکان  زەحمەتکێشانی  لە  بەرگری 
ژنان  لە  بەرگری  زەویەکان،  کردنی  مسادرە 
و  فەرهەنگ  و  حاکم  کۆنەپەرستی  بەرانبەر  لە 
سوننەتی کۆنی پیاومەزن، بەرگری لە کرێکاران 
بوونی  لە  بەرگری  سەرمایەداران،  بەرانبەر  لە 
بۆ  هەوڵدان  و  خەڵکەوە  دەست  بە  چەک 
لە  بەرگری  بۆ  زەحمەتکێشان  چەکدارکردنی 
و  تەشەکول  جۆرە  هەموو  پێکهێنانی  خۆیان، 
شورای  جوتیاران،  ئیتیحادیەکی  و  جەمعیەت 
ژنان و خوێندکاران، و لە هەمان حاڵدا هەوڵدان 
بۆ هێنانە مەیدانی بەرین و بەرباڵوی جەماوەری 
کۆماری  هەڕەشەکانی  بەرانبەر  لە  خەڵک 
ئیسالمیدا کە لە ٢٨ ی مانگی گەالوێژی ساڵی 
سەرتاسەری  کێشیەکی  لەشکەر  بە  دا   ١٣٥٨
حەرەکەتێکی  ڕێکخستنی  دەرهات.  بەکردەوە 
مێژوویی  کۆچی  وەک  گەورەی  جەماوەری 
باقی  سازماندانی  و  مەریوان  شاری  خەڵکی 
خۆپیشاندان و ڕێپێوانەکان کە هێمای دەخاڵەت 
مەیدانی  لە  بوون  خەڵک  ڕاستەوخۆی  دانی 
کۆمەڵە  ئەوەی  هۆی  بوونە  خەباتی سیاسیدا، 
بتوانێ دوای هێرشی نیزامی ڕژیمی ئیسالمیش 
ئااڵهەڵگری خۆڕاگری جەماوەری و چەکدارانەی 
خەڵکی کوردستان بێت لە بەرانبەر داگیرکاری 

و سەرکوتی کۆماری ئیسالمیدا.
و  جەماوەری  خەباتە  پێشەنگی  کۆمەڵە 
بوو  کوردستان  کاتی  ئەو  مەدەنییەکانی 
گرینگە  پێشهاتە  و  ڕووداو  ڕابەرایەتی   و 
کۆمەاڵیەتی و جەماوەرییەکانی کرد و ناوەرۆک 
بە  پێشکەوتنخوازانەی  و  نوێ  سیمایەکی  و 
بەخشی.  کوردستان  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی 
پرشکۆی خۆڕاگریی جەماوەری  گەلێک شانۆی 

مانگرتنی  مەریوان”،  مێژووی  “کۆچی  وەک 
بەرەو  سنە  خەڵکی  رێپێوانی  سنە،  خەڵکی 
نێوان  جادەی  داخستنی  و  گرتن  مەریوان، 
لە  ئەرتەش  لەشکری  لە  سنە  بۆ  کرماشان 
رێگای دروستکردنی بەربەستی مرۆیی، خەبات 
رەوتی  بە  بەرامبەر  سیاسی  بەربەرەکانێی  و 
بنیادگەرای ئیسالمی و پاشەکشەپێکردنیان لە 
بەڕێوەبردن  کوردستان،  دێهاتی  و  شار  هەموو 
بەشداری  بە  دێهات  و  شار  ئیدارەکردنی  و 
جەماوەری خەڵک و پێکهێنانی شووراکانی شار و 
الدێ، ڕێکخستن و سازدانی خۆڕاگریی چەکدارانە 
لە هەموو کوردستان بەرامبەر بە لەشکرکێشی 
و پەالماری چەکدارانەی ئەرتەش و پاسدارانی 
ئیسالمی بۆسەر کوردستان، هەموو ئەوانە الیەن 
جەماوەری،  ئینسانی،  و  مرۆیی  وروخساری 
ئازادیخوازانەی  و  ئەمرۆیی  و  پێشکەوتنخوازانە 
بزووتنەوەی کوردستانیان بەرامبەر بە شەپۆلی 
باڵی  ئەوکات  کە  ئیسالمی  پەرستیی  تاریک 
بە  کێشابوو،  ئێراندا  ناوچەکانی  باقی  بەسەر 

شێوەیەکی ڕوون وبەرچاو بەرجەستە کردەوە.
ژنان بە هیمەتی کۆمەڵە، مەیدانەکانی خەباتی 

چەوساوان لە کوردوستان ئاوەدان دەکەنەوە
وەک  کۆمەڵە  ژیرانەی  و  بەجێ  زۆر  دروشمی 
ئامانجی راستەقینەی ئەو ڕێکخراوەیە، داکۆکی 
کردن لە مافەکانی ژنان و بەشداری دانی ئەوان 
لە خەباتێکدا بوو کە تییدا دەبوو ژنانیش بەشدار 
دەستەبەر  بۆ  بێجیاوازی  دەبوو  ژنانیش  بن. 
و  کەن  خەبات  خۆزگەکانیان  و  ئاوات  کردنی 
بێننە  خۆێان  نەهاتووی  لەبن  هێزی  و  توانایی 

مەیدان و بە هەمووانی نیشان بەن .
و  کردن  چەکدار  بۆ  کۆمەڵە  سیاسه تی  
بە  ژنان  پەیوەستبوونی  بۆ  ڕێگەخۆشکردن 
ڕیزەکانی شۆرش به  هیمه تی خودی ژنان شکلی 
گرت. سادق بوون و خۆشەویستی و چااڵک بوونی 
هەلسواراوانی کۆمەلە لە هەموو بوارەکاندا و بە 
و  ژنان  مافەکانی  کردنی  مسۆگەر  بۆ  تایبەتی 
جێگر کردنی لە کوردوستاندا، سرنجی ژنانیشی 
ژنانی  ڕاکێشابوو.  خەبات  لە  بەشە  ئەم  بۆ 
ئازار چێشتوو ، خۆزگە و ئاواتی خۆیان لە ناو 
رێبازی ” کۆمەڵە” دا  دەدیتەوەو کۆمەڵەیان بە 

هی خۆێان دەزانی .
ژنانێک كه  سووكایه تی و نایه كسانیان له  ژیانی 
خۆیاندا ته جروبه  كردبوو  له  سه رده می شۆڕشی 
ئیراده ی  توانیان  و  خولقا   بۆ  مه جالیان  ٥٧دا 
خۆیان نیشان بده ن و به هیمه تی خۆیان جێگای 
خۆیان له  هه موو بوارێكدا كرده وه  و کۆمەلەش 
ئەو سەنگەرو مەیدانە بوو کە ژنان دەیان توانی 
تییدا ڕۆڵ بگێرن و  تواناییەکانی خۆیانی تێیدا 
کۆمەڵە  تریشەوە  الیەکی  .لە  بدەن  نیشان 
الیەنەکانی  توێژو  هەموو  لە  کە  دەیهەویست 
لە  نۆی  خەباتیکی  ڕەچەشکێنی  کۆمەڵگادا، 
لەوی کە  زیاتر  بێت و خۆی  سەردەمی خۆیدا 

هەیە ، کۆمەالیەتی ترو جەماوەریتر کاتەوە.
ساڵی ١٣٦١ بۆ یەكەمجار لە هەر چوار پارچەی 
كوردستان چەغماغەی بەشداری ژنان لە شۆرش 
و بەدەستەوەگرتنی چەکی بەرخۆدان  لە الیەن 
کۆمەڵەوە  لێدرا. یەكەم دەستەی پێشمەرگەی 
ژنان  ئیتر  و  کران  چەكدار  كۆمەڵەدا  لە  ژنان 

و  خەبات  مەیدانی  هاتنە  پێشەوە  ڕیزی  لە 
بەرخۆدان. ئەم ڕووداوە مێژووییە بۆ یەكەمجار 
تابوویەكی  و  دەدا  ڕووی  كوردستان  لە  بوو 
و  كۆمەڵە  دەستی  بە  كە  بوو  سەردەمە  ئەو 
ژنانی ئازادیخواز شكا. چەكدار بوونی ژنان ئەو 
كۆمەڵەدا  ملی  لە  هەتایە  هەتا  كە  مەدالیایە 
ماییەی  بە  بوو  هەمیشە  بۆ  و  ئەدرەوشێتەوە 
شانازی کۆمەڵە وەک تاقە حیزبی پێشکەوتوی  

اڵیەنگری مافەکانی ژنان لە کوردستان .

هەوڵەی  ئەم  کە  بچێتەوە  بیریشمان  لە  نابێ 
کۆمەڵە بۆ چەکدار کردنی ژنان ته نها بۆ ئه وه  
شه ڕ  به   و  شان  كردبێتە  چه كیان  كه   نه بوو 
ئه وان  به ڵكوو  ئیسالمی،  كۆماری  له گه ڵ  بێن 
بۆ  شانیان  كرده   چه كیان  کۆمەلە  هیمەتی  بە 
ئه وه ی نیشان بده ن كه   په یامی  یه كسانیان بۆ 
كۆمه لگای كوردستان پێیه . ژنانی ناو ریزەکانی 
کۆمەلە  هێوا و بروا به  خۆیان له  ناخی هه زاران 
هه زاران  به   كرده وه .  زیندوو  كوردستاندا  ژنی 
له   خۆیان  بنه ماڵه ی  له   كه   كوردستان  له   ژن 
ئازاریان  ڕوانینی کۆنی سوونه تی  ژێر گوشاری 
ناڕازیی  و  پێده كرا  سوكایه تیان  دەچەشت، 
بوون، هانایان بۆ پێشمه رگه ی كۆمه ڵه  ده هێنا، 
به و جۆره  پاشه كه شه یان به  برا و باوك و كه س 
و كاری ده مارگرژی خۆیان ده كرد. ژماره یه كی 
سونه تی  زه ختی  ژێر  له   كه   ژنانێك  له   زۆر 
دواكه وتووی كۆمه ڵگادا  بوون، هاتنه  ناو ڕیزی 
پێشمه رگه ی كۆمه ڵه . سه ره رای ئه مانه  ژنان له  
ناو هێزی پێشمه رگه ی كۆمه ڵه دا به  دوو قاتی 
پیاوان زیاتر زه حمه تیان كێشا، ئازاریان دی تا 
توانیان جێگه ی خۆیان بكه نه وه .  ته نانه ت ئه وان 
هیچیان  بده ن  نیشان  ئه وه ی  بۆ  له  شه ڕه كاندا 
فیداكاریان  زۆرتر  نییه   كه متر  پیاوه كان  له  
حەرەکەتە  ئەم  و  گرنگە  روداوە  ئەم  ده كرد. 
ده ستكه وتێكی گه وره  بوو كه  به  ناوی كۆمه ڵه   
تێكۆشه رانی  و  ژنانی سوسیالیست  ناوی  به   و 

یەکسانیخوازی ژن له  كوردستان تۆمار كرا.
و  گشتی  خەباتێکی  ڕێکخستنی  بە  کۆمەڵە 
جەماوەری و ڕێبەری کردنی بزوتنەوەی خۆڕاگری 
کۆماری  ئینقالبی  دژی  هێرشی  بەرانبەر  لە 
لە  لێبڕاوانە  خۆڕاگری  هەروەها  و  ئیسالمیدا، 
لە  دیفاع  ناوچەیی،  کۆنەپەرستانی  بەرانبەر 

بەرژەوەندی کرێکاران و زەحمەتکێشان و ژنانی 
زۆر لێکراوی کۆمەڵگەی کردە ئەولەویەتی کاری 
خۆی. ئەوەی کە دوای ڕاپەڕین چارەنووسی ئەم 
تەشکیالتەی بە چارەنووسی بە ملیۆن ئینسانی 
زۆر لێکراو و تینوی ڕزگاریەوە گرێدا، خۆڕاگری 
ڕەنگاو  دوژمنانی  بەرانبەر  لە  بوو  کۆمەڵە 
درۆینەی کرێکاران  ڕیاکار و  ڕەنگ و دۆستانی 
لە  جوتیاران  لە  داکۆکی  زەحمەتکێشاندا.  و 
بەرانبەر مالیکەکاندا، دیفاع لە زەحمەتکێشانی 
دێهاتەکان بۆ مسادرە کردنی زەویەکان، دیفاع 
و  حاکم  کۆنەپەرستی  بەرانبەر  لە  ژنان  لە 
فەرهەنگ و سوننەتی کۆنی پیاوساالرانە، دیفاع 
لە کرێکاران لە بەرانبەر سەرمایەداران، دیفاع لە 
بە چەکدار مانەوی خەڵک و هەوڵدان بۆ چەکدار 
هەموو  پێکهێنانی  زەحمەتکێشان،  کردنی 
ئیتیحادیەکی  و  جەمعیەت  و  تەشەکول  جۆرە 
لە  و  قوتابیان،  و  ژنان  شوڕای  جوتیاران، 
بەرین  مەیدانی  هێنانە  بۆ  هەوڵدان  هەمانحاڵدا 
بەرانبەر  لە  خەڵک  جەماوەری  بەرباڵوی  و 
لە ٢٨ ی  هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمیدا کە 
لەشکر  بە  دا   ١٣٥٨ ساڵی  گەالوێژی  مانگی 
دەرهات.  بەکردەوە  سەرتاسەری  کێشیەکی 
گەورەی  جەماوەری  حەرەکەتێکی  ڕێکخستنی 
وەک کۆچی مێژوویی خەڵکی شاری مەریوان و 
سازماندانی باقی خۆپیشاندان و ڕێپێوانەکان کە 
هێمای دەخاڵەت دانی ڕاستەوخۆی خەڵک بوون 
لە مەیدانی خەباتی سیاسیدا، بوونە هۆی ئەوەی 
ڕژیمی  نیزامی  هێرشی  دوای  بتوانێ  کۆمەڵە 
و  ئااڵهەڵگری خۆڕاگری جەماوەری  ئیسالمیش 
چەکدارانەی خەڵکی کوردستان بێت لە بەرانبەر 

داگیرکاری و سەرکوتی کۆماری ئیسالمیدا.
خەباتگێرانەیدا  ژیانی  ماوەی  لە  کۆمەڵە 
بەدەست  دەستەکەوتانە  ئەم  کە  توانیویەتی 
بێنێ و بە لێبڕاوی هەرچی زیاترەوە بیانپارێزێ. 
جەماوەری  لەگەڵ   هاوشان  و  هاوڕێ  کۆمەڵە 
خەڵکی ماف خوازی کوردستان ئەم ڕێگایە تا 
کۆتایی و تا گەیشتن بە سبەی رۆژی سەرکەوتن 
بە سەربەرزیەوە درێژە پێئەدات. ئەوەیە ڕەمزی 

خۆشەویستی کۆمەڵە .
 هەر بژی کۆمەڵە 

بێبەشان  شۆرشی  سوری  ئااڵی  بێ  شەکاوە 
.....
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خاڵێدکی  وەک  هەتاوی  ڕێبەندانی ٥٧ی  مانگی 
وەرچەرخان لە مێژووی کوردا پێناسە دەکرێت، 
لە  بەرچاوی  ڕۆڵی  کەسایەتییانەی  لەو  یەکێک 

خولقاندنی ڕووداوگەلی ئەو سەردەمە بوو 
ئەو  بۆ  بوو،  عزەدینی حسەینی  مامۆستا شێخ 
بدەینەوە  ئاوڕێک  پێویستمانە  دواڕۆژ  ژمارەیەی 
لە ڕۆڵ و کاریگەری ئەو کەسایەتییە بەناوبانگە، 
ئەسکەندەری  ئەحمەدی  کاک  لە  داوامان 
مامۆستا  نیزیکی  هاوڕیی  و  سیاسیی  چاالکی 
بەرچاوی  لە  ئەوەی  حسەینی،  عیزەدین  شێخ 

خوێنەرانی دواڕۆژە بەرهەمی ئەو وتووێژەیە
پرسیار:

سەبارەت به مامۆستا شێخ عیزەدین، سەرەتا بەم 
پرسیارە دەس پێدەکەین، پێگەی مامۆستا پێش 
ڕووخانی ڕژیمە پاشایەتی چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ 
چ  کوردستان  له  ئایینی  مامۆستایانی  ناو  له 
ناو  له  مامۆستا  کەسایەتی  هەبوو،  جێگایەکی 
خەڵک چۆن بوو؟ له بواری ئایینی، ئایا مامۆستا 
بۆ خۆی تەریقەت یا خوێندنەوەیەکی تایبەت به 
خۆی هەبوو؟ چ شتێک مامۆستا لە مامۆستایانی 

ئایینی سەدەمی خۆی جیاواز دەکاتەوە؟
لە  و  دین  لە  کە  بوو  لەسانە  لەو  مامۆستا 
تایبەتمەندییەکی  خۆیدا  ئایینی  بیروباوەڕی 

هەبوو ئەوی بەرجەستە دەکردەوە. الی ئەو نەک 
هەر تەنها دین و بیروباوەڕەکە بەڵکوو هەڵگری 
دین و ئایینەکەیش گرینگ بوو. ئەگەر ئایینێک 
نەبێتە هۆی گەشەکردنی ئینسان و پێشکەوتنی 
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی، بۆچی دەبێ گرینگی پێ 
بدرێت؟ ئەو پێی وابوو ئەگەر ئاکامی پابەندبوون 
و بەڕێوەبردنی ئایین لە کۆمەڵگادا نەبێتە باش 
ئامانجەکەی  ئەوە  ئینسانەکان،  ژیانی  کردنی 
خۆی نەپێکاوە. مامۆستا خۆی بە پلەی یەکەم بە 
ئینسان دەزانی، دوایە کورد و دوایە موسوڵمان. 
هۆکارەکەی ڕەوتی گەشەکردنیی مێژووی مرۆڤە. 
لە پێشدا مرۆڤ هەبووە، دوایە دابەش بوون بە 
کورد و فارس و عەرەب و هی تر، لە قۆناخێکی 
زۆر دواتردایە کە بۆ ئەم مرۆڤانە ئایینی ئیسالم 

هاتووە.
ئەم چەشنە بۆچوونە نیشانەی بەرفراوان بوونی 
ئاسۆی بیرکردنەوەی مامۆستایە کە لە سەردەمی 
بەو  هەبوون  ئایینی  مرۆڤی  کەم  ئێجگار  ئەودا 
جۆرە بیر بکەنەوە. ئەم ڕوانینە بۆ دونیا و بۆ 

ئایین وای کردبوو کە مامۆستا لە گوندەکان 
ستەمی  بە  دژ  بوو  جووتیاران  الیەنگری 
ئاغاکان و دەرەبەگ، لە ناو کۆمەڵگادا دژ بە 
ستەم کردن بوو لە ژنان و کچان و پارێزگاری 
باری شێخایەتی  لە  دەکرد،  ئەوان  مافی  لە 
و تەریقەت و ئەوانەیشەوە پێی وابوو مرۆڤ 
دەبێ تەنها لەبەرامبەر خودا سەر دانەوێنێت 
و هیچ کەسایەتییەکی تر لە هەر بنەماڵەیەکی 
نییە  ئەوە  شایستەی  هاتبێت،  ئایینییەوە 
چاکبوونەوەی  داوای  و  بکەیت  ماچ  دەستی 

نەخۆش و شتی وای لێ بکەیت.
مامۆستا  هەیە،  زانیارییم  من  ئەوەندەی 
سەر بە هیچ تەریقەتێک نەبوو بەاڵم دەزانم 
لەگەڵ کەسانی ئایینی ناودار لە کوردستان 
بە  نزیکایەتی هەبوو کە ئەوان خۆیان سەر 
زۆری  ڕێزی  نموونە  بۆ  بوون.  تەریقەتێک 
هەبوو بۆ مەال باقر بالک لە ناوچەی مەریوان 
کە سەر بە تەسەوفی نەقشبەندی و موریدی 
شێخ عوسمان بوو، بەاڵم هاوکات لە سەفەری 
 )١٩٧١(  ١٣٥٠ ساڵی  مەهاباد  بۆ  شێخ 
کە  جومعەدا  نوێژی  خوتبەی  لە  مامۆستا 
بوو،  مزگەوت  لە  خۆی  عوسمانیش  شێخ 
بانگەشەی ئەوەی کرد کە خەڵک دەبێ تەنها 
لە خودا بپاڕێنەوە نەک لە هیچ کەسێکی تر. 

پرسیار:
چۆن   ٥٧ ڕاپەرینی  کاتی  له  مامۆستا  ڕۆڵی 
دەگەرێتەوە  هۆکارەکەی  ئایا  هەڵدەسەنگێنن؟ 
ببوونە  ساتە  و  کات  لەو  کە  مزگەوتەکان  بۆ 
ڕێکخستنی  خۆ  و  کۆبوونەوە  بۆ  پێگەیەک 
دەست  دەخستە  ئیمکانێکی  کە  جەماوەر 
مامۆستا بۆ ئەوەی ڕۆڵێکی سەرەکی هەبێت یان 
پێگەکەی  و  و جێگە  کەسایەتی  مامۆستا  خود 
دەگەراوە بۆ تەنانەت پێش هەڵگیرسانی شۆڕش؟ 
بانگەوازەکانی  و  قسە  مامۆستا،  تایبەتمەندی 

چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
ئەوەی کوردستانی لە باقی ئێران جیا دەکردەوە 
لە سەردەمی ڕاپەڕین لە دژی ڕژیمی شا، ئەوە 
بوو کە سەرهەڵدان لە مزگەوتەکانەوە دەستی پێ 
نەکرد. خەڵک ڕژانە سەر خیابان و خۆپیشاندان 
دەکرا و دواتر کەسانێکی ئایینی وردە وردە چوونە 
کۆبوونەوەی  شوێنی  خەڵکەوە.  ناو  ڕیزەکانی 
لێرەدایە  نەبوون.  مزگەوتەکان  تەنها  خەڵکیش 
دەگێڕێت.  بەرجەستە  ڕۆڵێکی  مامۆستا  کە 

لە  هاوکات  هەیبوو،  کە  تایبەتمەندییانەوە  بەو 
دیبوو،  مەهابادی  کۆماری  جەوانییدا  سەردەمی 
بەردەوام الیەنگری خەباتی هەقخوازانەی خەڵکی 

کورد و دژ بە ستەمی میللی بوو لە کوردستان 
زۆر زوو دەرکەوت.

جگە لەوە مامۆستا مرۆڤێکی زۆر بوێر بوو. لە 
کاتی ناشتنی تەرمی تێکۆشەری دێرینی حیزبی 
بوو  کە  مەهاباد  لە  یوسفی دا  عەزیز  دیموکرات 
کوردستان،  لە  خۆپیشاندانەکان  دەستپێكی  بە 
مامۆستا لە سەر قەبران قسەی کرد و ڕێزی گرت 
لە ژیان و خەباتی کاک عەزیز و هەروەها ڕەوابوونی 
کردەوە.  بەرجەستە  کوردی  گەلی  خەباتی 
دواتریش و لە ساتەوەختێکی خۆپیشاندانەکانی 
کە  کاتە  ئەو  مامۆستا  مەهابادیش  شاری  ناو 
ببێتە  سوور  و  سەوز  ئااڵی  کێشەی  لەوانەبوو 
هۆی پێکدادان لە نێوان گەنجانی ناوشار، بوێرانە 
چووە پێشەوە هەر دوو ئااڵکەی ماچ کرد و داوای 
کە  مزگەوت  ناو  ببرێتەوە  سەوزەکە  ئااڵ  کرد 
ئەوێ شوێنی عیبادەت و هەڵسوکەوتی ئایینییە. 
جارێکیش بۆ پارێزگاریی لە گەنجانی تێکۆشەری 
شار، کە مەترسی تەقەکردن لە خۆپیشاندەران 
هەبوو لە کاتی هێنانە خوارەوەی پەیکەرەی شا 
لە مەیدانێکی مەهاباد، مامۆستا چووە پێشەوە 

و لەبەردەم سەربازێکدا سینگی خۆی ڕووت کرد 
کردەوە  ئەهوەن  دۆخەکەی  هەم  کارەی  بەم  و 
و  نیشاندا  خۆی  شۆڕشگێڕیی  ئاستی  هەم  و 

گەنجەکانیش هیچ زیانێکیان پێ نەگەیشت. 

پرسیار: 
دەوری  خێرایی  به  زۆر  مامۆستا  ڕاپەڕین  پاش 
چی  بۆ  هۆکارەکانی  کرد،  پەیدا  سەرەکی 

دەگەڕێتەوە؟
بەشیکی لەبەر ئەوە بوو کە هێزە سیاسییەکان 
دیکتاتۆر  ڕژیمێکی  هەبوونی  لەبەر  هیچکامیان 
تایبەت  ڕێکخراوی  خەڵکدا  لەناو  نەیانتوانیبوو 
بە خۆیان دابنێن و لە ناو جەماوەردا ڕێبەرانی 
حیزبی دیموکرات و کۆمەڵە و ئەوانی تر زۆر دیار 
نەبوون. مەبەستم زۆرینەی خەڵکە نەک ئەوانەی 
نهێنی  کاری  و  سیاسی  چاالکی  ئاگاداری  کە 
بوون لە کوردستان. لەوالیشەوە هەر وەکوو لە 
مامۆستا  دا،  پێ  ئاماژەم  پێشووتردا  وەاڵمێکی 
لە چەندین بۆنەدا بەرجەستەبوونی پێگەی خۆی 
نیشان دابوو و بوێرانە ڕۆڵی گوتەبێژی شۆڕشی 

پەیداکردبوو. 
هەبوو.  زەمینەی سیاسی شی  دیارە پێش  ئەمە 
کۆمەڵەی  ئەندامی  ببوە  خۆی  کاتی  مامۆستا 
ژ. ک، لە ڕێوڕەسمیی هەڵکردنی ئااڵی کۆماری 
دواتر  کردبوو،  بەشداری  بۆکان  لە  کوردستان 
لەگەڵ  دیموکرات،  حیزبی  ئەندامی  بووە 
پەیوەندیی  حیزبە  ئەم  ڕێبەرانی  لە  ژمارەیەک 
ئاگاداری  نزیکەوە  لە  هەروەها  هەبوو.  نزیکی 
بزووتنەوەی چەکداری ساڵەکانی ١٣٤٦ و ١٣٤٧ 
و  دانیشتن  مەکۆی  بەردەوام  ماڵەکەی  بوو، 
کۆبوونەوەی تێکۆشەران و چاالکانی سیاسی و 
بەشێکی  کوردستان.  فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی 
بەتایبەت  حیزبەکان  دواتری  ڕێبەرانی  زۆری 
حیزبی دیموکرات و کۆمەڵە دۆستایەتییان هەبوو 

لەگەڵ مامۆستا.  
هۆکارێکی تر ئەوە بوو کە دەتوانین مامۆستا لە 
کوردستان  سەردەمەی  ئەو  ڕووناکبیرانی  ڕیزی 
دابنێین. لەگەڵ ئەوەدا کە پیاوێکی ئایینی بوو، 
لە هەموو بوارەکاندا خەریکی خوێندنەوە بوو و 
هەر  نەک  باسەکانەوە  ناو  دەچووە  قوواڵیی  بە 
فەلسەفییەکان  و  ئایینی  دەقە  بە  سەبارەت 
سیاسی،  ئابووری،  پرسە  بە  سەبارەت  بەڵکوو 
هەموو  فەرهەنگییەکانیشەوە.  و  کۆمەاڵیەتی 
بەدواداچوونی  و  دەخوێندەوە  کتێبێکی  چەشنە 

دەکرد بۆ ڕووداوەکانی کوردستان و

ئینسانییەت بۆ مامۆستا لە پلەی یەکەمدابوو، دوایی کوردایەتی و پاشان موسڵمانبوون
وتووێژێک سەبارەت بە کەسایەتی و ڕۆڵی مامۆستا شێخ عیزەدین حسەینی لەگەڵ کاک ئەحمەدی ئەسکەندەری

ئامادەکار: هێمن بایەزیدپوور 
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درێژەی الپەری ٨
جیهان.  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و  ئێران   
ئاگاداری ڕەوتی ڕووداوەکان و هەڵوێستی حیزبە 
سیاسییەکان بوو و هەر بۆیە لە کاتی بەرەوڕوو 
بوونەوە لەگەڵ ڕۆژنامەوانان و چاالکنی سیاسی 
چوارچێوەی  لە  ڕوونی  بە  ئەوانەدا  و  ڕادیو  و 

پرسیارەکان و لێکدانەوەکان دەگەیشت. 

پرسیار:
ساڵ   ٤٢ پاش  که  گرینگەکان  باسە  له  یەکێک 

هەر نوێ دەبێتەوە، بریارنامەی هەشت مادەیی 
مەهابادە و به تایبەت مادەی هەشت که ئاماژه 
له  مامۆستا  ڕۆڵی  دەکا.  مەوەقەت  قیادەی  به 
دارشتن و پەسەند کردنی ئەم بریارنامەیە چ بوو 

سەبارەت بەو مادەیە چۆنی بیر دەکردەوە؟

سەرەتا ئەوە بڵێم کە مامۆستا لەو کۆبوونەوەدا 
– ڕێک هەر وەکوو باقی بەشداران لە گەاڵڵەکردنی 
لەگەڵ  بۆ هەموو خاڵەکان  بڕێارنامەیەدا –  ئەو 
ئەوان هاوڕا بوو و بۆ خۆی بەتایبەتی هیچکام لە 
خاڵەکانی پێشنیار نەکرد. خۆی گوتەنی، »ئەگەر 
ئەو خااڵنە چاک بن هی هەموومانە و ئەگەر خاڵی 
خراپیشی تێدا بێت هەر هی هەموومانە و پێکەوە 

کارەکە کراوە.«  
و  بڕیاردەر  دەستەی  هەڵبژرادرنی  و  کۆبوونەوە 
بڕیارنامەی  کردنی  پێشکەش  و  نووسین  دواتر 
هەشت خاڵی مەهاباد یەک لەو شتانەیە کە دواتر 
مشت و مڕی زۆری لێ کەوتەوە. کەسانێک دوای 
پەسەندکردن و ڕادەستکردنی ئەو هەشت خاڵە بە 
نوێنەرانی دەوڵەتی تازە دامەزراوی ئێران کەوتنە 
چۆنییەتی  و  خاڵەکان  باسکردنی  و  لێکدانەوە 
گێڕانەوەی  کەمتر  بەداخەوە  کە  دانیشتنەکان 
و  هەڵسەنگاندن  زیاتر  و  ڕووداوەکە  ڕاستی 
بەو  بەرامبەر  بوو  دواتر  گرتنی  هەڵوێست 

بڕیارنامەیە. 
شاری  شۆرای  سەرۆکی  کات  ئەو  مامۆستا 
مەهاباد بوو، هەیئەتی دەوڵەت کە گەیشتە شاری 
مەهاباد یەکڕاست چوون بۆ ماڵی ئەوان و دواتر 
لە  کوردستان  شارەکانی  نوێنەرانی  کۆبوونەوەی 
و  چوو  بەڕێوە  خەڕازی  ڕەحیمی  حاجی  ماڵی 
چەند کەسێکیان هەڵبژارد و سەرەنجام بە ڕازی 

بوونی هەمووان هەشت خاڵەکە ئامادە کرا.

پرسیار٥:
جیاوازەکان  بیروباوەرە  بەرامبەر  له  مامۆستا 
هەڵسووکەوتی  سەمیمی  و  کراوە  دێمۆکرات،   ،
لە  جۆرە  بەو  ژیانیشی  کۆتاییی  تا  و  دەکرد 
هەڵسووکەوتە وەفادار بوو، کەسایەتییەکی وەک 
مامۆستا لە کۆمەڵگەیەکی وەک کوردستان چۆنی 

سەرهەڵدا؟

ئەو  بەرهەمی  الیەکەوە  لە  کەسایەتییەکان 
کۆمەڵگایەن کە تێیدا پەروەردەبوون، لە الیەکی 
خوێندەواریی  ئەو  سەر  دەگەڕێتەوە  تریشەوە 
کۆمەڵگاکەدا  لە  ئەزموونەی  و  فێربوون  و 
بەدەستیان هێناوە. بەالم دوو شتی تریش هەیە 
سەرهەڵدانی  و  پێگەیاندن  لە  هەیە  ڕۆڵی  کە 
کەسایەتییەکاندا. یەکەمیان هەلومەرجی مێژوویی 
و ڕەوتی ڕووداوەکان و گەشەکردنی کۆمەڵگاکەیە، 
دووهەم ئەو ڕاستییەیە کە بۆ ئەوەی کەسایەتی 
پێویستە  دەربکەوێت  و  بێتەوە  بەرجەستە 
ئەو  کاراکتێری خودی  لە  تایبەتمەندیی  هێندێک 
و  پەروەردە  بە  تەنها  ئەوە  کە  هەبێت  کەسەدا 
باوەڕەم  ئەو  لەسەر  من  دی.  نایەتە  بارهێنان 
هەم  کە  بوو  کەسانە  لەو  یەكێک  مامۆستا  کە 
تایبەتەمەندییەکانی هەبوو هەم لە هەلومەرجێکی 
مێژوویی تایبەت و پڕ لە ڕووداودا ژیا و هەروەکوو 
بوو  بوێر  مرۆڤێکی  کرد  پێ  ئاماژەم  پێشتریش 
خۆی  بیروبۆچوونی  ڕاشکاوییەوە  بە  دایمە  و 
باو  ڕەوتی  بە  دژ  بۆچوونە  ئەو  با  دەردەبڕی، 

بووبێت.
باوەڕێکی  کە  ئایینی  مرۆڤێکی  بۆ  گرینگە  زۆر 
پێکەوە  الیەنگری  هەبوو،  ئیسالم  بە  قووڵی 
بێت.  دا  جیاواز  بیروباوەڕی  لەگەڵ  هەڵکردن 
هەڵبەت پێویستە کە ئەو کەسە متمانە بە خۆی 
کەسانی  لەگەڵ  بێت  ئامادە  و  بێت  بەهێز  تێدا 
گفتوگۆ  بکەوێتە  بیروبۆچوونی خۆیشی  لە  دوور 
و مشتومڕ. مامۆستا، بە بڕوای من لە پێشدا لە 
هەموو کەسێکدا مرۆڤێکی دەبینی و بەو پێیە ڕێزی 
مرۆڤەکەی دەگرت. ئەگەر پاش ئەوەی گفتوگۆی 
لەگەڵ کرد دەربکەوتایە کە ئەو کەسە دژایەتی 
هەیە لەگەڵ بیروبۆچوون و لێکدانەوەی، گرینگ 
بوونی مرۆڤەکەی نەدەسڕییەوە بەڵکوو بەرامبەر 
دەوەستایەوە.  هەڵوێستەکانی  و  بۆچوون  بە 
و الی هەموو  بەداخەوە الی هەموو کەس  ئەمە 
و چاالکانی سیاسی  ڕێکخراوی سیاسی  و  ڕێبەر 
لەگەڵ  دژایەتی  وایە  جاری  و  نییە  ڕوونییە  بەو 
مرۆڤ  سڕینەوەی  لەگەڵ  یەکسانە  بیروبۆچوون، 

بوونی هەڵگری ئەو بۆچوونە!
    

پرسیار:
سەرکاری  هاتنە  سەرەتای  له  هەر   مامۆستا 
وەک  که  دا  هەوڵێکی  هیچ  ئیسالمی  کۆماری 
سەردانەکانی  بکات.  دروست  پەیوەندی  خۆی 
وەک رەئیسی هەیئەتی کوردستانی چووە. لەبەر 
چی مامۆستا هیچ ئاورێکی لە کۆماری ئیسالمی 
گرت  روونی  و  قاتێع  هەڵوێستی  و  نەدایەوە 
لەبەرابەر کۆماری ئیسالمیدا؟ ئیسە ئەو هەڵوێستە 
مێژوویی  هەڵوێستێکی  وەکوو  ساڵ   ٤٢ پاش 
سەرتاوە  له  بەاڵم  کراوە.  تۆمار  سەربەرزانە  و 
ئیسالمیش  کۆماری  ناسینی  و  تاقیکردنەوە  بۆ 
بوبێ، نەدەکرا هەولێک بدرێ، مامۆستا ئەوەیشی 
یا  بو  هۆکار  مامۆستا  بونی  سونی  ئایا  نەکرد، 

هۆکار و هزری بنەرەتیتر؟

پرسیارەکە زۆر ڕوون نییە. بەاڵم چوارچێوەکەی 
بوونی  سوننی  ئایا  کە  لەوەیە  مەبەست  دیارە. 
مامۆستا دەتوانێ هۆکاری ئەوە بووبێت کە هەر 
ئیسالمی  کۆماری  بە  متمانەی  سەرەتاوە  لە 
نەکرد، یان چی؟ دەبێ بڵێم کە مامۆستا هەر لە 
کۆبوونەوەی بڕیارنامەی هەشت خاڵی مەهابادەوە 
ڕووخانی  پاش  ڕۆژ  هەشت  تەنها  کە   – بگرە 
ڕژیمی شا بوو – هەتا دواتر لە سنە و نەغەدە 
دەستەی  بە  گەیشتن  تا  و  تر  ڕووداوەکانی  و 
بۆنەیەکدا  هەموو  لە  کورد،  گەلی  نوێنەرایەتی 
کێشەکە  ئاشتیانەی  چارەسەری  و  ڕێکەوتن  بۆ 

هەوڵی خۆی دا. 
مامۆستا پێش ڕووخانی ڕژیمی شا لەگەڵ چەند 
ئایەتوڵاڵ کە لە مەهاباد تەبعید بوون قسەوباسی 
زۆری هەبووە و لە بیرو بۆچوونی ڕێبەرانی تازەی 
ئێران بەتەواویی تێ دەگەیشت. لەگەڵ ئایەتوڵاڵ 
دەوڵەتی  لەگەڵ  و  بوو  خۆش  نێوانی  تاڵەقانی 
هەبوو.  دانیشتنی  و  قسەوباس  بازرگان  مەهدی 
سەفەری  ناوخۆ  وەزیری  بانگهێشتی  لەسەر 
لەگەڵ  هەبوو  دیداری  کە  قوم  بۆ  کرد  تایبەتی 
خومەینی و هەروەها لە تاران زۆر ئاشتیخوازانە 
لەوەدا  لەگەڵ کردن. کێشەکە  قسە و گفتوگۆی 
بوو ئەوان خوازیاری تەسلیم بوونی بێ شەرت و 
ئێمە  ئەوەی کە هێشتا  بیانووی  بە  بوون  مەرج 
هیچ  داوای  جارێ  ئێوە  و  دانەمەزراوین  تەواو 

مەکەن!
سەبارەت بە سوننی بوون مامۆستا کێشەی ئەوە 
نەبوو کە حکوومەتی شیعە خراپە و حکوومەتی 
سوننی باشە. ئەو بە تەواویی دژ بە حکوومەتی 
دین بوو. دەیگوت ئایین بە چوونە ناو دەسەاڵتی 
خۆی  بوونی  پیرۆز  و  قودسییەت  سیاسییەوە 
دێنێت  گەندەڵی  دەسەاڵت  و  دەدات  دەست  لە 
و  دین  جیابوونی  ئایینە.  زیانی  بە  ئەوەیش  و 
هەر  بوو  ئەو  بۆچوونی  بناغەی  بەردی  دەوڵەت 
لە یەکەم ڕۆژەکانەوە. جا ئەمە وای کردبوو کە 
و  بەرپەرچدانەوە  دەرەقەتی  چونکوو  کەس  زۆر 

دەیانگوت  نەدەهاتن،   بۆچوونەی  لەو  ڕەخنە 
دادەمەزرێنن  چی  بابزانین  جارێ  بیت  قەزا  بێ 
ئازادییە  بە  و دژ  بە کورد  زانیمان دژ  ئەگەر  و 
ئەو جار دەتوانین هەڵوێست بگرین! کەسێک کە 
سەفەر  بە  دەستی  و  لەبەرە  دووری  ڕێگایەکی 
دەبێ  بینی  ڕەشی  هەوری  ئەگەر  کردووە، 
ناخۆش.  هەوای  و  باران  بۆ  بکات  ئامادە  خۆی 
وردبوونەوە لە قسە و لێکدانەوە و بیروبۆچوونی 
لە  و  ئێران  بۆ  گەڕانەوەی  پاش  نەک  خومەینی 
قوم، بەڵکوو پێشتریش لە نەجەف و لە پاریس 
دەری دەخست کە ئەم ڕژیمە بەرەو کوێ دەچێت 
بۆ  تۆفان دەڕوات.  بەرەو  هوایە  و  ئەم کەش  و 
لە  کە  مامۆستا  وەکوو  تیژبین  و  ژیر  مرۆڤێکی 
مێژبوو ئەو ڕەوتەی دەناسی، ڕوون و ئاشکرا بوو 
کە دەسەاڵتی سیاسی ئەوانە ناتوانێ سەرچاوی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بێت.  مرۆڤ  مافی  و  ئازادی 
بەرەوپیری دانوستاندن و گفتوگۆی ئاشتیخوازانە 
چوو و هەموو هەوڵێکی خۆی دا بۆ ئەوەی دۆخی 
دوور  پێکدادان  و  شەڕ  و  بێت  ئارام  کوردستان 
بکەوێتەوە. بەاڵم شەڕ خوازان لە تاران هەر زۆر 

زوو خەریکی تیژکردنی شمشێرەکانیان بوون.

پرسیار:
هێرشی  تا  شاە  ڕژیمی  رووخانی  له  دەزانین 
خومەینی  جیهادی  فتوای  و  ئیسالمی  کۆماری 
خایاند،   مانگی  شش  تەنیا  کوردستان  سەر  بۆ 
له  گرینگە  زۆر  قۆناخێکی  مانگە  شش  ئەم 
جەماوەری  زۆر  سیاسی  خەباتی  کوردستان،  
ئاشکارا  دێمۆکرات،  حیزبی  هاتنەوەی  بووەوە، 
مادەیی  هەشت  بریارنامەی  کۆمەڵە،  بوونی 
مەهاباد، حوزووری دوو هێزی سەرەکی باشووری 
کوردستان واتە پارتی و یەکێتی و ڕۆڵی جیاوازیان 
سنە،  خۆێناوی  نەورۆزی  کاریگەرییەکانیان،  و 
هاتنی هەیئەتی بااڵی ڕژیمی نوێی بۆ کوردستان، 
الیەنە  بەرچاوی  جمووجوڵی  نەغەدە،  شەری 
موفتی  بەرچاوتر  هەموویان  له  و  مەزهبییەکان 
دابەشکردنی  ئاغاواتەکان،   جموجوڵی  زادە، 
و سەقز  رێپێوانی سنە  مەریوان،  کۆچی  زەوی، 
گەورە  هێرشی  سەرئەنجام  مەریوان،  بۆ  بانە  و 
بۆ سەر کوردستان، لە قوناخێکی گرینگی وەها 
ئەگەر  نواند،  مێژوویی  و  گەورە  ڕۆڵی  مامۆستا 
کۆبەندێک له ڕۆڵی مامۆستا لەم قۆناخە بکرێت، 

له نەزەری ئێوەوە چۆنە؟

ڕووداوگەلێک  لە  پڕە  مانگە  شەش  ئەو  ڕاستە 
مێژووییدا  تایبەتیی  سەردەمێکی  لە  تەنها  کە 
ڕوودەدەن. واڵت شۆڕشێکی گەورەی تێپەڕاندووە، 
ڕاپەڕینی  ئاکامی  لە  بەهێز  دیکتاتۆری  ڕژیمێکی 
بەرینی خەڵکدا ڕووخاوە و دەسەاڵتێک هاتووەتە 
سەر کار کە هەرچەند هێشتا پێگەی خۆی قایم 
کە  دەرکەوتووە  زوو  زۆر  هەر  بەاڵم  نەکردووە، 
دژ بە کورد و نەتەوە بندەستەکانی تری ئێران، 
و  ئازادی  لەگەڵ  و  ژنانە  مافی  بە  دژ  توند  زۆر 

دیموکراسیدا ناتەبایە.
لە وەها دۆخێکدایە کە دەبێ سیاسەتمەداران 
بتوانن  سیاسییەکان  ڕێکخراوە  ڕێبەرانی  و 
لەو  مامۆستا  بکەن.  واقعبینانە  لێکدانەوەی 
)نەورۆزی  زوو  زۆر  هەر  کە  بوو  کەسانە 
کۆبوونەوە  یەکەم  لە  سنە،  خوێناویی 
ئیسالمیدا(  کۆماری  تازەی  سەرانی  لەگەڵ 
مێزەرە  و  الچووە  »تاج  گوتی؛  ڕاشکاوانە 
نیشاندەری  ئەمە  گرتووەتەوە«!  جێگای 
سەبارەت  مامۆستایە  تەواوی  بەرچاوڕوونیی 
لە  کەسانەی  ئەو  جەوهەری  و  ناوەرۆک  بە 
تاران حکوومەت دەکەن. بە کورتی، مامۆستا 
لەگەڵ  بوو  گفتوگۆ  و  دانوستاندن  الیەنگری 
لەگەڵ  کراوەییەوە  بە  ڕژیمە و هەمیشە  ئەم 
هاوکات  دادەنیشت.  دەوڵەت  نوێنەرانی 
گومانی نەبوو لەوەدا کە ئەم ئایەتوڵال و ئەم 
مرۆڤە ئایینییانە نە دیموکراسی دادەمەزرێنن، 

نە مافی گەلی کورد دەسەلمێنن.
لێرەدایە کە جیاوازی مامۆستا و کەسانێکی 
کاتی  لە  ئەوانەی  دەبێتەوە.  بەرجەستە  تر 
وەها  ئێراندا  بەرپرسانی  دیداری  و  گفتوگۆ 
گۆیا  کە  دەکرد  قسەیان  و  هەڵسوکەوت 
سازشێک  هەموو  بۆ  ئامادەیە  ڕژیمە  ئەم 
ئەگەر  دەگوت  خەڵکیشیان  بە  هاوکات  و 
پێکەوە  دەتوانین  لێگەڕێن،  توندڕەوەکان 
کاتیش  ئەو  دیارە  ڕێکەوتنێک!  بگەینە 
دەیگوت  ناوخۆییدا  کۆبوونەوەی  لە  مامۆستا 
دەبێ  بەاڵم  دادەنیشین،  لەگەڵیان  و  دەچین 
وریا بین و فریویان نەخۆین چونکوو ئەوانە 
و  نووسراوە  لە  دواتر  سااڵنی  فێڵبازن!  زۆر 
گفتوگۆی نوێنەرانی ئەو سەردەمەی دەوڵەت 
مامۆستا  بۆچوونی  کە  دەرکەوت  گفتوگۆ  بۆ 
ڕاست بوو و ئەوان تەنها هاتبوون بۆ کڕینی 
کات و مەبەستی سەرەکیی خۆ ئامادە کردن 

بوو بۆ هێرشی دواتر بۆ سەر کوردستان. 
لێدوانەکانی  بە  سەبارەت  وتارێکدا  لە  من 
بەشیک لەم بەرپرسانە لەگەڵ گۆڤاری ›چشم 
انداز ایران – ویژە کردستان‹ بە وردی ئەو 

بابەتەم شی کردووەتەوە.   
http://www.azadi-b.
html.٧١٤_post/٠8/٢٠١8/com/G
سێ قۆناخی قسەکردنی خومەینەی سەبارەت 
هەڵوێستی  بوونی  ڕاست  کوردستان،  بە 
تێکۆشەڕانی  لە  زۆر  بەشێکی  و  مامۆستا 

شۆڕشی کوردستان نیشان دەدات:
 ١٣٥8 گەالوێژی  ٢8ی  خومەینی  یەکەم، 
)١٩٧٩/8/١٩(؛ »حیزبی دیموکرات ئەرتەش 
لە  داوە،  گەمارۆ  ئەوانیان  ڕیکخراوەکانی  و 
بەبارمتە  ئێمەیان  ژنەکانی  سنە  مزگەوتی 
گرتووە . . دەبێ هەموو هێزە چەکدارەکان 
بەرەو کوردستان بڕۆن . . » )صحیفه امام، 
امام خمینی‹(  ج ٩، ص ٣٠٦ سایت ›پرتال 
بە  بەرپرسان  و  ئوستاندار  و  وەزیر  دواتر 
و  بووە  ئارام  سنە  کە  ڕایانگەیاند  ڕەسمیی 
هەواالنەیان  ئەو  و  نەقەوماوە  شتێک  هیچ 
ئەو  خومەینی  ئەوەی  بۆ  کردبوو  دروست 

فەرمانی جیهادە بدات.
دووهەم، خومەینی ٢٦ی خەزەڵوەری ١٣٥8 
خوشکوبرا  بۆ  ساڵو   :)١٩٧٩/١٠/٢٣(
کوردەکان . . داوا دەکەم گفتوگۆکان لەگەڵ 
کەسایەتییە ئایینی و سیاسی و میللییە کانی 
لە کوردستان درێژە پێ بدەن . . بۆ البردنی 
فەرهەنگی،  هەاڵواردنێکی  چەشنە  هەموو 
ئابووری و سیاسی . . )سحیفه امام، ج ١١، 

ص ٥٥ سایت ›پرتال امام خمینی‹(
 ١٣٥٩ جۆزەردان   ٢٩ خومەینی  سێهەم، 
مقصرین  یان  ئێمە   .  .  .«  :)١٩8٠/٧/٢٠(
یان قاصر. ئەو ڕۆژەی دەچوون بۆ کوردستان 
بە  دەبێ  کە  دان  پێ  ئاگادارییم  گفتوگۆ  بۆ 
هەڵوێستی بەهێزەوە بچنە پێش . . سەرەتا 
جا  بدەن  گەمارۆیان  پاسداران  و  ئەرتەش 
 .  .  . بکەن  لەگەڵدا  قسەیان  و  بچن  دوایە 
ص   ،١٣ ج  امام،  )سحیفه  شد!«  مسامحە 

٤٦،٤٧ سایت ›پرتال امام خمینی‹(
لەم هەڵوێستانەدا بە ڕوونی دەردەکەوێت کە 
و  بوون  تەسلیم  لە  جگە  ڕژیم  و  خومەینی 
سەرکوت کردنی گەلی کورد هیچ ئامانجێکی 

تریان نەبوو . . . 
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ئینگلیسی  )بە  چەقبەستوو  ڕوانینی 
stereotype( بە جۆرێک لە ڕوانین دەگوترێ 

کە لە ناو جەماوەردا باوە و تێگەیشتنێکی کورتکراو 
لە  ناتەواو  وێنەیەکی  ڕاستیدا  لە  و  سوننەتی  و 
یان  مرۆڤ  هەموو  سەقەتی  پێناسەی  و  ڕاستی 
ڕوانینە  جۆر  ئەم  کۆمەاڵیەتییە.  گرووپێکی 
هەموو مرۆڤ یان گرووپەکە دەخاتە قالبێکەوە و 
تاریفێکی سادە و ساکاری دوور لە ئاڵۆزییەکانی 

مرۆڤ و ڕاستییەکانی ژیانی بۆ دادەتاشێ. 
ڕوانینی چەقبەستووی جنسییەتی، تێگەیشتنی بە 
نۆرماڵکراو لە سەر پیاوانە بوون و ژنانە بوون و 
دەکا.  لەسەر  پێداگرییان  و  دەنوێنێ  پیاو  و  ژن 
دیارە ئەو ڕوانینە لە شوێن و کولتوور و زەمەنی 
ڕوانینی  دەگۆڕدرێ.  و  جیاوازە  جۆراوجۆردا 
ژنانە  و  بوون  پیاوانە  کات  زۆربەی  چەقبەستوو 
بوون وەکوو دوانەیەکی بەرانبەر بە یەک دادەنێ 
بۆ نموونە هەستەکی بوون بۆ ژن و مەنتیقی بوون 
بۆ  بەهێزبوون  و  ژن  بۆ  الوازبوون  یان  پیاو،  بۆ 

پیاو.
ڕوانینی  ڕادەبەدەرەی  لە  کورتکردنەوە  ئەو 
ئاڵۆزی  هەم  هەیەتی  بابەتەکە  بۆ  چەقبەستوو 
ئەو  هەم  و  دەبا  لەناو  بابەتەکە  پیچیدەگیی  و 
دەسڕێتەوە  ڕەنگاوڕەنگییە  و  جۆربەجۆری 
سەر  لە  لێکۆڵینەوە  تەجرەبەی  و  ئەزموون  کە 
ڕاستەقینەکانی  هەڵسوکەوتە  و  ژیان  و  مرۆڤ 
داڕێژرانی  شێوازی  و  پێکهاتە  سەلماندوویەتی. 
بۆچوونی چەقبەستوو وادەکا کە هەر لەسەرەتاوە 

وێنەیەکی هەڵە و ناڕاست لەو گرووپە دەنوێنێ کە 
گوایە بڕیارە پێناسەی بکا. ئەو بۆچوونە تەنانەت 
پاش ئەوەی ڕاستییەکان دەردەکەون و ناڕەوابوونی 
بۆچوونەکە دەسەلمێنن یان ئەو زانیاریانەی بنەمای 
ئەو بۆچوونەبوون بە هەڵە دەردەچن، ماوەیەکی 
بۆ  دەمێنێتەوە.  خەڵکدا  زەینی  لە  دوورودرێژ 
ژنان  زۆربەی  کە  واڵتانێکدا  لە  تەنانەت  نموونە 
وەکوو  ژن  دەوری  هێشتا  کاردەکەن  دەرەوە  لە 
لە  ناوماڵ  کاروباری  بەڕێوەبەری  وەکوو  و  دایک 
باوە.  وێنەیەکی  لە خەڵکدا  زۆرێک  زەینی  و  بیر 
نەتوانێ  چەقبەستوو  بۆچوونی  کە  وادەکا  ئەمە 
و  لێکدانەوە  و  پێناسەکردن  بۆ  باش  بنەمایەکی 
لێکۆڵینەوە لەسەر خەڵک و گرووپەکانی کۆمەڵگا 

بێ. 
بۆچوونی  لە  خۆمان  چۆن  کە  ئەوەی  لەسەر 
بگرین  بەوە  بەر  و  بکەین  ڕزگار  چەقبەستوو 
لە  تێگەیشتنمان  و  لێکدانەوە  بنەمای  ببێتە  کە 
تاکەکان و ڕووداوە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان و 
تەنانەت لە ژیانی تاکەکەسیشدا ڕێ لە ئازادبیری 
پێشنیاری  و  کراوە  زۆر  بگرێ، قسە  یەکسانی  و 
زۆر دراون. لێرەدا ئاماژە بە چەن خاڵێکی ساکار 

بەاڵم گرینگ بۆ پێکانی ئەو ئامانجە دەکەین. 
سەر  لە  گەڕان  ڕاستیدا  بەدوای   •
ڕوانینێکی  و  هەڵسوکەوتەکانیان  و  ئینسانەکان 
ئینتێرسێکشۆناڵ لە سەر بابەتی جەندەر و مسئەلە 
بەرچاوگرتنی  لە  نموونە  بۆ  پەیوەندیدارەکانی. 
ئاستی  جوگرافی،  ئیتنیکی،  ئابووری،  دۆخی 
و  ئایین  شوێنەکە،  دەسەاڵتی  شێوازی  خوێندن، 
لە  کاریگەرییان  دەتوانن  فاکتەرانەی  ئەو  هەموو 
سەر تاکەکان هەبێ. هەرگیز نابێ بڕوا بەو نۆرم 
و بۆچوونە چەقبەستووانە بکەین کە سەبارەت بە 

ژن و پیاو و ژنانە و پیاوانە بوون هەیە. 
سەرەنج  کاتێک  هەموو  کە  گرینگە   •
بدرێتە ئەو میکانیزمە پێکهاتەیی و کولتوورییانەی 
کە ئەرک و ڕۆڵ و کەسێتیی نەگۆڕ بۆ ژن و پیاو 
)وەکوو تەنها دوانەیەک کە بۆچوونی چەقبەستوو 
ڕێگری  و  دەکا  دیاری  دەناسێ(  بەڕەسمیی 
تاکەکانە  هەموو  بۆ  ئینسانی  و  یەکسان  ڕوانینی 
بە بێ ئەوەی بۆی گرینگ بێ ژن، پیاو یان هەر 
جنسییەتێکی دیکەیان هەیە یان بیر لە خواست و 

حەزی جنسییان بکاتەوە. 
کۆنەکانی  نۆرمە  سڕینەوەی  بۆ  هەوڵ   •
پەیوەندیدار بە ڕەگەز و جەندەر و خۆشەویستیی 
پیاو   و  ژن  دوانەی  وەکوو  نۆرمەکانی  تاکەکان. 
ڕەگەزی  دوو  تەنیا  کە   )Gender binary(
ئەو  لە  چاو  و  دەناسێ  ڕەسمی  بە  پیاو  و  ژن 

لەو  خۆیان  کە  دەبەستێ  کۆمەڵگا  تاکانەی 
جێگەیان  قاڵبەدا  لەو  و  نابینەوە  چوارچێوەیەدا 
هێترۆنۆرالیتە  یان  زۆرن،  ژمارەشیان  و  نابێتەوە 
) heteronormativity ( کە تەنها حەزی 
بەرانبەر ژنان و پیاوان بۆیەک بە سروشتی دەزانێ 
و ڕێگەر لە خۆشەویستیی ئەو تاکانەی کۆمەڵگا 

کە لەو چوارچێوە تەسکەدا نین. 
ڕاستی  ئەو  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵدان   •
جینسییەتی  چەقبەستوو  بۆچوونی  فەکتانەی  و 
ژیانی  ڕاستییەکانی  لەگەڵ  و  دەخەنەوە  وەدرۆ 

مرۆڤدا نایەنەوە. 

ئەسعەد دوروودی

لە کۆتاییدا  پیاوێک  تۆمەتی هەموو  »قامکی 
تەنیا  ئێمە  وەک  ژنانی  دەدۆزیتەوە،  ژنێک 
یەک شارەزایی بەدەست دێنن ئەویش تاقەت 
لە  ئێمەیە  چارەنووسی  تاقەت  هێنانە... 
سەرانسەری ژیانمانا، مریەم ژنانی وەک ئێمە 
تەنیا ئەو شارەزاییەیان هەیە، تاقەت هێنان«

ئەو چەن دێرەی سەرەوە بەشێکە لە کتێبی 
خالید  نووسینی  لە  درەوشاو  خۆری  هەزار 

حسەینی نووسەری ئەفغانی
ژن   ٢ ژیانی  چیرۆکی  دروشاو  خۆری  هەزار 
لە ئەفغانستان لە دوو بنەماڵە و باروودۆخی 
دەگێرێتەوە،  جیاواز  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری 
چارەنووسی  داوە  حەولی  کتێبە  لەو  نووسەر 
ئەو دوو ژنە کە هەر کام بەرهەمی دوو ژیانی 
جیاوازن بەالم لە سەدەمێک دا چارەنووسیان 
ئەو  بکات،  باس  دەدرێ  گرێ  یەک  بە 
جەریانە  لە  مێژوویشە  رەوایەتێکی  کتێبە 
سیاسییەکانی ئەفغانستان لە ماوەی ٤٣ ساڵدا 
لە کودتای ساڵی ١٩٧٣ دژی دەسەاڵتی زاهیر 
١١ی  رووداوەکانی  پاش  ئەفغانستانی  تا  شا 

سێبتامبری ٢٠٠١.
ژێر  لە  کە  ژنانێکە  چیرۆکی  رۆمانەکە 
ئاییندا  و  یاسا   ، عورف  سونەت،  کاریگەری 
خەسارگەلێکی  لە  باس  دەچەوسێنەوە، 
بریاردانی  توندووتیژی،  وەک  کۆمەالیەتی 
زۆرەملی، بێبەشبوونی ژنان لە مافی کارکردن 
و بەرامبەر بوون لەگەل هەالواردن و نەبوونی 

هەر چەشنە ئازادییەکە بۆ ژنان.
ژنان  بۆ  چارەنووسە  دیاریکردنی  چیرۆکی 
کە  ژنانێک  بوونیان،  دایک  لە  پێش  تەنانەت 
مەجبوورن نۆرمە باوەکانی کۆمەڵگا لە هەموو 
ژیانیان پەیرۆ بکەن بێ ئەوەی مەجالیان بێت 
کاریگەرییان لەسەر بێت یان خود هەڵیبژێرن

خۆشەویست بوون لە کۆمەڵگای لەو چەشنە 
تەنیا فەرمانبری لە نۆرم و یاساکانە

درەوشاو  خۆری  هەزار  کە  ئەوەی  لەگەل 
 ، هەیە  سەرەکی  کاراکتێری   ٢ کە  رۆمانێکە 
تایبەت  زانیارییەکی  مێژووییشە،  رۆمانێکی 
ئەفغانستان  هاوچەرخی  مێژووی  بە  سەبارت 

بە خوێنەر دەدات.
ئەفغانستانێک  لە  باس  کتێبەدا  لەو  نووسەر 
و  کێشمەکێشی سونەت  بەرهەمی  کە  دەکات 

مودێرنیتەیە.
لەوەدایە  کتێبە  ئەو  خوێندنەوەی  پێویستی 
هەموو  نووسرانی،  لە  ساڵ   ١٥ پاش  کە 
کتێبەکەدا  لە  دێت،  وەدی  پێشبینییەکانی 
لە  تالبان  دەسەالتی  ناوچوونی  لە  لەگەڵ 
جۆرێک  بە  ئامریکاوە  بەدەست   ٢٠٠٣ سالی 
بۆ  تایبەت  بە  و  کۆمەڵگادا  لە  ئازادی  لە 
ژنان دەستەبەر دەکرێت، لەو رۆژانەدا لەگەڵ 
چۆڵکردنی ئەفغانستان لە مانگەکانی رابردوو 
لەو  تالبان  دووبارەی  دەسەاڵتگرتنەوەی  و 
لەو  کە  ژنان  باروودۆخی  کە  دەبینین  واڵتە 
ماوەیەدا دەسکەوتی زۆری لە هەموو بوارەکان 
بوو دەچێتەوە سەردەمی  بینی  بە خۆیەوە 
پێشووتر و مافەکانیان لەدەست دەچێت و 

ئاسۆ بۆیان کەم رەنگتر دەبێتەوە

یەکسانی

جنسییەت و ڕوانینی چەقبەستوو 

ڕۆمانی هەزار خۆری درەوشاو
چیرۆکی مێژووی تاڵی ژنان لە ئەفغانستان

مینا نێعمەتی
خەتەنەی کچان یەکێکە لە کۆنترین نەریتە کولتوورییەکان 
کە لەسەر جەستەی ژنان ئەنجام دەدرێت و لە چەندین 
خەتەنەی  دەبیندرێت،  جیاواز  کلتووری  و  کۆمەڵگە 
کۆمەڵگا  مەترسیدارەکانی  دیارە  لە  یەکێکە  کچان 
دواکەوتووەکان و بە جۆرێک تووندووتیژی ناو دەبردرێت 
لە ژێر کاریگەری  نییە و  زانستی  بنەمایەکی  کە هیچ 
سونەت و عورف و ئایینی کۆمەڵگاکاندا لە زیاتر لە ٢8 
دیاردەیەدا مافی  لەو  ئەمجام دەدرێت،  والتی جیهان 
ئەوەی  بێ  دەکرێت  زەوت  ژنان  لە  ئاسایی  ژیانێکی 
بێت،  کاریگەری  بتوانێت  هەڵبژاردنیدا  لە  بۆخۆی 
خەتەنەی کچان لە هەموو نەریتە کۆنەکان بەردەوامی 
زیاتری هەیە و لەگەڵ ئەوەی کە لە دەیەکانی رابردوو 
بەاڵم  بینیوە  بەخۆیانەوە  گۆرانکارییان  کۆمەڵگاکان 
بە  هەنووکەش  تا  دیاردەیە  ئەو  دەبیندرێت  ئەوەی 

ئاشکرا و شاراوە جێبەجێ دەکرێت.
لە جیهاندا خەتەنە  ملوێن ژن  لە ١٧٣  زیاتر  سااڵنە 
دەکرێن، بە واتایەکی تر لە هەر چرکەیەکدا لە شوێنێکی 
جیهان کچێک خەتەنە دەکرێت و ئەمەش بۆ کچان و 
ژنان دەبێتە دەستپێکی ژیانێکی پر لە ئازار و رەنج..

نەتەوە  پارێزی  مندال  رێکخراوی  ئاماری  پێی  بە 
 ٢8 لە  تایبەت  بە  جیهاندا  ئاستی  لە  یەکگرتوەکان 
لە  کچ  ملوێن   ٣ ساالنە  ئافریقایی  و  ئاسیایی  والتی 

تەمەنی ٤ تا ١٥ سالیدا خەتەنە دەکرێن...
کە  لەوەی  دان  سەرنج  بە  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمە 
خەتەنەی کچان بە شێوەیەکی نافەرمی ئەنجام دەدرێت 
ئامارەکان زۆر لەوە زیاتر بن کە رێکخراوە جیهانییەکان 

باسی لێوە دەکەن...
خەتەنەی کچان راستەوخۆ دەبێتە هۆی خوێن بەربوون 

سێکسی  الیەنی  هەروەها  مردنیان،  یەکجاری  بە  یان 
ژن الواز دەکات و ئەمەش زیان بە پێوەندی سێکسی   
بۆ  نەزۆکی  ئەگەری   ، ژنان  خەتەنەی  دەگەیەنێت، 
ژنان درووست دەکات و یان خود لە کاتی منالبووندا 
دەبێتە سەرچاوەی کێشە بۆیان، زیانەکانی خەتەنەی 
نابێت  قەتیس  جەسەتەییەکان  زیانە  بە  تەنیا  کچان 
خەتەنە  کە  کچانەی  ئەو  توێژینەوەکان  گوێرەی  بە 
دەکرێن لە رووی دەروونییەوە زۆرتر تووشی دلەراوکێ 

و خەمۆکی دەبن..
خەتەنەی ژنان لە کوردستانیش دیاردەیەکی نامۆ نییە 
ئەو  کوردستان  رۆژهەالتی  و  باشوور  لە  تایبەت  بە 
 ٤ لە  دەبیندرێت،  شوێن  زۆر  لە  زەقی  بە  دیاردەیە 
دیاردەی خەتەنەی  لە رۆژهەالت  پارێزگای کوردستان 
یەکەمی  پلەی  ورمێ  پارێزگای  و  دەبیندرێت  کچان 
کۆمەڵگە  کردوە...  تۆمار  بۆخۆی  ئێراندا  ئاستی  لە 
مرۆییەکان لەم چەن دەیەیەی کۆتاییدا بە شێوەیەکی 
بە  پێوەندیدار  بابەتەکانی  بە  گرنگیان  بەرچاو  زۆر 
مافەکانی مرۆڤەوە داوە و بە شێوەیەکی تایبەتی زوو 
بە شوودان یان خود مناڵ هاوسەری، توندووتیژی بە 
هەموو رەهەندەکانییەوە و مافی خوێندن و تەندروستی 
زۆری  بایەخێکی  ژنان  بۆ  شایستە  ژیانێکی  مافی  و 

پێدراوە
بە هۆی  رابردوو  لە ساالنی  دیاردەی خەتەنەی کچان 
کار و چاالکی بواری ژنان تا رادەیەک کەمتر بۆتەوە 
بەالم تا بنبرکردنی ئەو دیاردە مەترسیدارە رێگەیەکی 

درێژ و پر هەوراز ماوە

خەتەنەی ژنان دیاردەیەکی مەترسیدار بۆ سەر  جەستەو و دەروونی ژنان
بە بۆنەی ٦ی فێبرییە، ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوە دژی خەتەنەی ژنان
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سەرەتا دەبێ ئاماژەیەکی کورت بکەین بە مەعریفە، 
شوناس، پێناسەی دەسەاڵت چیەو پێوەندیەکانی 

لەگەل دەسەاڵت چین و کامانەن؟ 
کێشەکانی  و  ئاڵوزی   دەڵێت:  فوکویاما  فرانسیس 
هەیە،  هاوبەشی  پەیامێکی  تەنیا  جیهان  هەموو 
ئەویش ئەوەیە کە الوازی دەسەاڵتەکان لە واڵمدانەوە 
بە ویست و داخوازی خەڵک کە رۆژ لەگەڵ رۆژ بە 
خوێندنەوەی  زانیاری  و  ئاستی  کە  ئەوەی  هۆی 
بوونە.  زیاد  لە  ڕوو  سەرەوە،  دەچێتەوە  خەڵک 
کاتێ لە رۆژی ١٤ی ژانویەی ساڵی ٢٠١١، جیهانی 
چاویان  سەرسوورماندا  گێژی  و  لەوپەری  عەرەب 
جار  یەکەمین  بۆ  کرد،  عەلی«  »بن  ڕاکردنی  لە 
واڵتانی  لە  دەست  بااڵ  دەسەاڵتێکی  مێژوودا،  لە 
واڵتەکەی  کرا  ناچار  جەماوەر  هێزی  بە  عەرەب، 
بە جێ بێڵێت  و واز لە دەسەاڵت بێنێت. خەڵکی 
رۆژهەاڵتی ناوین کە وزە و ورەیەکیان پەیداکردبوو 
وتیان ئێمە خوازیاری مافی خۆمانین  و چیدی ڕێگە 
پێشێڵ  مافەکانمان  کە  نابین  بێدەنگ  و  نادەین  
یان چەند کەسێکەوە  بنەماڵە  لە الیەن  و  بکرێت  

زەوت  و بخورێت.
پرسە  لە  یەکێکە  دەسەاڵت  مەعریفەو  پرسی 
سەرەکی  و تەوەرەییەکان  و شێوەی جێبەجێکردن  
لە  بوە  مشت ومڕ  جێگەی  هەمیشە  زانستیانەی  و 
زانستی  بواری  پسپورانی  فەیلەسوفان  و  نێوان 
دەسەاڵت  پرسی  بابەتی  ناو  لە  ناکرێت  سیاسی. 
و زانستی سیاسی  و کردەی سیاسی، مەعریفە لە 
شت  گرنگترین  سیاسەتدا  لە  چۆنکا  بکەین،  یاد 
شێوەگەلی  و  مەعریفەیە  بەرێوەبردنی  شێوەی 
لە  خەڵک.  رۆژانەی  ژیانی  لەسەر  کاریگەریەکانی 
بنەمادا یەکێک لەو شرۆڤانەی کە لەسەر مەعریفە و 
دەسەاڵت، نەخشی سەرەکی مەعریفە و دەسەاڵتە 

لە نێو شیوەی بەرێوەبردنی واڵت.
»نیچە« هێرش دەکاتە سەرچوار سونەتی سەرەکی 
مەعریفە و کولتووری کۆمەڵگا و سیاسەتیی رۆژئاوا: 
یەکەم ئەخالقی مەسیحی، دووهەم ئەخالقی دنیایی 
کە فەیلەسوفەکان دارێژەری سەرەکی ئەم بیرۆکە 
بوون. سیهەم ئەخالقی خەڵکی ڕەمەکی  و سادەی 
دەسەاڵتی  ڕووناکبیران  و  چوارەم  و  کۆمەڵگا 
سیاسی کە گەمە بە مەعریفە و حورمەتی مەعریفە 
ژێر  دەشکێنن  و دەکەن  و حورمەتەکانی دەخەنە 
پێ. نیچە بۆ ئەوەی نیشانی بدات کە کەس ناتوانێ 
بەر بە پێوەندی مەعریفە و دەسەاڵت بگرێت، بەاڵم 
پێوەندییە  ئەم  واقیعەوە  و  دروست   ڕێگەی  لە 
دەکاتە  هێرش  کە  هۆیەشە  بەو  هەر  دەبینێت  و 
سەر کۆمەڵگەی رۆژئاوا و چوار بنەمای سەرەکی 
خەڵکی ئەو ناوچانە دەداتە بەر هێرش و سەرکۆنە 
نیزام   سەر  بۆ  نیچە  هێرشی  تایبەتی  بە  کردن. 
سادە  سەرڕاست  و  زۆر  مەسیحی  بیروباوەڕی  و 
الیەنە  الێکەوە  لە  الێکەوەە  لە  ئەمە  ساکارە.  و 
نگەتیڤەکانی ئایینی مەسیحیەت کە دەڵێت: ئەگەر 
بگرە  ڕوومەتت  الی  ئەو  دایەت،  لێ  زڵڵەیەکیان 
با زڵڵەیەکی دیکەی لێ بدەن  و  ئەو بیرۆکە رەت 
دەکاتەوە و ئەمە بە گەمەی مەعریفەی دەزانێت. 
لەڕاستیدا ئەمە یەکەمین خاڵی هێرشی نیچەیە بۆ 

سەر مەسیحیەت نەک خۆدی مەسیح، چۆنکا ئەو 
لەسەر ئەو باوەڕەیە کە مەسیح لە واقعدا الیەنگری 
دۆراوەکانە. بەاڵم ئەوەی مەبەستی نیچەیە ئەوەیە 
و  سیاسی   دەسەاڵتی  نێوان  لە  بدات  نیشانی  کە 
ئەو چوار بەشەی  پێوەندی زۆر هەیە و  مەعریفە 
دێنێتەوە  نموونە  وەک  کرد  باسمان  کە  سەرەوە 
مەعریفە  بێ  بە  دەسەاڵت  کە  دەدات  نیشانی  و 
ناتوانێت تا سەر دەوام بێنێت  و ئەگەر دەسەاڵتێک 
زۆر  دڵنیاییەوە  بە  ئەوا  بێنێت  مەعریفە  لە  واز 
دەسەاڵتی  وەکوو  بێت ،  سەرکەوتوو  ناتوانێ 
قەزافی، سەدام، خامنەیی  و بەشار ئەسەد تووشی 

گرفت  و کێشەی جدیی دەبێتەوە.
لە  شێوەیەک  یان  زانست  وەکوو  چ  سیاسەت 
دەتوانێ  تەنیا  کە  شتێک  یان  واڵت  بەرێوەبردنی 
شتێک  هەر  لە  پێش  ببات،  بەرێوە  کۆمەڵگا 
هیچ  دەسەاڵت  بێ  بە  سیاسەتیش  مەعریفەیە، 
شتێک نییە و ئەم سێ دەستەواژە تەواکەری یەکن، 
سیاسەت  و مەعریفە و دەسەاڵت، هەمیشە وەدوای 
گەڕان بە دوای گۆشە تاریک  و قوژبنەکانی ئاوەز، 
کە  ئەوەی  و  کۆمەڵگەن   هەموو  ئاکاری  دەرون، 
مرۆڤ لە ژیانی تاک  و کۆمەڵدا چۆن بیر دەکاتەوە، 
بڕیار دەگرێت. ئەوەی کە مرۆڤ لە ژیانی رۆژانەیدا 
لێدان   یان  زۆرگوتن،  و  سەردانەواندن   تووشی 
یان  دەکات.  شەڕ  یان  خێر  کاری  یان  دەبێت، 
راستی  و ڕاستی دەکاتە کار و هونەری هەمیشەیی، 
هەر بەم هۆکارانەیە کە دەڵێم مەعریفەی سیاسی، 

زانستێکە لە نێوان چەند زانستدا.
کە  وەکوو شتێکن  دەسەاڵتی سیاسی  و  مەعریفە 
ژیان ناچارە هەمیشە ڕووبەڕووی بێتەوە، دەسەاڵتی 
چوارچێوەی  لە  تێکۆشاوە  هەمیشە  سیاسی 
وەکوو  ئەرەستو  دەربکەوێت.  زانستیدا  مەعریفەی 
لێوە دەکات   باسی  زانستەکان  سەرچاوەی هەموو 
و دەڵێت شوناس  و دەسەاڵتی سیاسی سەرچاوەی 
بە  سیاسی  زانستێکی  هیچ  زانستەکانن  و  هەموو 
بێنێت  دەوام  ناتوانێت  مەعریفە  دەسەاڵت  و  بێ 
یان سەرکەوتوو بێت. بەاڵم ئەمڕۆ دوایی چەندین 
سەدە، بیرو ئاوەزەی سیاسی ئاڵ   و گۆڕی زۆریان 
پێچەوانەی  بە  فەیلەسوفەکان  و  هاتوە  بەسەردا 
ئەرستو یان نیچە  و کەسانی دیکە بیر دەکەنەوە 
و ئەمەش لە خۆیدا نیشاندەری ئەوەیە کە هیچ کام 
لە بیرۆکەکانی فەیلەسوفان لەسەر زانستی سیاسی 
تا سەر دەوام ناهێنێت  و دەتوانڕێت کە ئال  و گۆڕ 

بەسەر هەموو بیرۆکەکاندا بێت.
بەو پێوەرانە دەتوانین بڵێن کە ژیان بە پێناسەوە 
بەرێوەدەچێت، هیچ الیەنیك و كونجێكی ژیان نییە 
كە پێویستی بەجۆرێك لە مەعریفە نەبێت، ئەمە 
گرنگە  بەشێکی  مەعریفە  کە  ئەوەیە  نیشاندەری 
شوناس   یان  پێناسە  پێوەندی  مرۆڤدا.  ژیانی  لە 
لە  و  نییە  ئەمڕۆ  تەنیا  کۆمەڵگە  دەسەاڵت  و  و 
ڕابردووشدا ئەم پێوەندییە هەر بوە و تا دێ چڕو 

چڕتر دەبێت.
ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ئەمڕۆ  ئەوەی  بەاڵم 
کوردستان  و  دەوروبەری  واڵتانای  تایبەتی  بە 
داگیرکەرانی ڕوو دەدات، مەعریفە و دەسەاڵت تێیدا 
زۆر جیاوازە لە واڵتانی رۆژئاوا  و ئەوەی لەم ناوچەدا 
ڕوو دەدات، نە زانستی سیاسیە و نە مەعریفەیە 
و نە دەسەاڵتی سیاسیە. بەڵکوو تەنیا کۆمەڵێک 

بنەماڵە یان مەرجەعی ئاینین کەدەستیان بەسەر 
ناوچەکەدا  حاڵی خەڵکی  ماڵ  و  و  داهات   هەموو 
گرتوە و هیچ پێوەرێکی دێمۆکراسی ڕەچاو ناکەن 
 و نە تەنیا حورمەتی مەعریفە ناگرن بەڵکوو ڕاست 
بە پێچەوانە هێرش دەکەنە سەر هەموو بەشەکانی 
ژیانی مرۆڤ، تەنانەت، »زانکۆ و ڕاگەیاندن« کە 
هەمیشە  ئەویش  بێت،  زانستیانە  دەبێ شوێنێکی 
بااڵدەستەوە  لەالیەن هێزی  و  بوە  تووشی هێرش 
ئوستادەکانی بە ئیشتیای دڵ گۆڕدراوە و کەسانی 
ئەوان  جێگەی  لە  خۆیانیان  حکومی  یان  حیزبی 
هێزی  ئەمڕۆ  کە  ئێران  لە  نموونە  بۆ  داناوە، 
هەموو  مرۆئیە،  دژە  و  ئایینی  هێزیکی  بااڵدەست 
بەشەکانی زانکۆی کردوە بە حەوزەی علمیەی قوم  
و ناو زانکۆکانی پڕ کردوە لە بەسیچ، ئیتالعات  و 

حەراست. 
لێرەدا نموونەیەک لە شکانی حورمەتەکانی ژیانی 
مرۆڤ  و شکاندنی مەعریفە لە ئێران باس دەکەم، 
خۆیی  نەیارانی  ئەوەی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
لە  تەنیا  نە  کە  بدات  نیشانی  و  بکات   سەرکوت 
ئێران بەڵکوو لە جیهانیش هێزی هەیە و مرۆڤەکان 
زەوت  لێ  ئازادیان  دەتوانێت  بێت  کوێ  لەهەر 
بکات، راگەیاندن دەکاتە مەبەست بۆ ئەو  پێوەرە 
بە  سەبارەت  ناڕاست  شتی  و  هەلە  ڕاپورتی  و 
لە  دەکاتەوە،  باڵو  واڵتانیش  و  حیزب   خەڵک  و 
راگەیاندنەکانی  سیاسەتەیدا  ئەم  نموونەی  دوایین 
کۆماری ئیسالمی ڕاپورتێکی هەلەیان سەبارەت بە 
لە  کە  ئێرانی  رۆژنامەوانی  نژاد«  عەلی  »مەسیح 
ئەمریکا دادەنیشێت باڵو کردەوە، ئەم کردەوە لە 
کۆماری  و  بینراوە  جار  زۆر  ڕابردوو  سالی  چەند 
ئیسالمی بۆ ئەوەی بەربەستێک بۆ ئازادی دروست 
گرتوەتە  سیاسی  کارکردنی  لە  شێوە  ئەم  بکات 
بەر. لە وەها حاڵەتێکدایە کە مەعریفە و دەسەاڵت 

لێک جیا دەبنەوە.
بۆ لێکدانەوەی زیاتری ئەم باسە و کردنەوەی 
تەورێکی ورد و گرینگ سەبارەت بە مەعریفە 
بەم  سەبارەت  زیاتر  باشە  پێم  دەسەاڵت  و 
ئەم  ناوی  ئیسالمی  کۆماری  بدوێن.  تەوەرە 
»ئیتالعاتی  ناوە  هێرشکردنەوەی  جۆرە 

خۆلەمێشی«.
ڕێکخراوە  لە  بە  خۆلەمێشی«  »ئیتالعاتی 
شتێک  بە  ئیسالمی  کۆماری  ئەمنیەتیەکانی 
دژی  بە  دەکات  پڕوپاگەندە  کە  دەوترێت 
وشە  ئەم  بوونی  هۆی  بە  ڕژیم.  نەیارانی 
بە  کارەکانی  بۆ  سەرپۆشێک  دەیەوێت  ڕژیم 
گرنگە  ئەوەی  دابنێت.  پێشێڵکردنەکان  دژی 
شێوەی بەکارهێنانی خۆدی راگەیاندنە بە دژی 
ئیتالعات  و  درویەکەوە  ڕێگەی  لە  ڕاگەیاندن، 
بەردی  هەمیشە  ئیسالمی  کۆماری  ئەمنیەتی 
کە  دادەڕێژێت.  دیکەش  دروکانی  بناغەی 
ڕێکخستنی  سیاسەتە  ئەم  سەرەکی  ئامانجی 
ڕێگەی  لە  رژیم  کە  لێرەدایە  نوێیە.  ڕوانینی 
سەرچاوەکانی  هەموو  حکومی،  ڕاگەیاندنی 
مەعریفە پێشێڵ دەکات  و لێرەدا دەتوانین بڵین 
کە لە رۆژهەاڵتی ناوین هیچ جۆرە حورمەتێک 
ئەمنیەتی  دەسەاڵتەوە  ڕێگەی  لە  ناتوانێ 
ئەو  هەموو  دەتوانێت  دەسەاڵت  هەبێت  و 
حورمەتانە بشکێنێت  و ئەوەی بە دڵی نەبێت 
بە هەر شێوەیەک کە بیەوێت، لە ناوی ببات 

یان بەدناو یان خراپی بکات. 
تیرۆری  دەوترێت  بەمە  سیاسیدا  لەفەرهەنگی 

تەنیا  تیرورکردن  ڕاستیدا  لە  کەسایەتی، 
کوشتن نییە، بەڵکوو شیوەگەلی تریی هەیە کە 
یەکێک لەوانە تیرۆری کەسایەتییە کە کۆماری 
ئیسالمی ئێران رۆژانە خەریکە ئەو کارە ئەنجام 
دەدات  و تا ئێستە هیچ الیەنێک یان شوێنێک  
ئیسالمی  رژیمی  کردەوانەی  بەم  بەر  کە  نییە 
ئێران بگرێت و تا دێت تیرۆری کەسایەتیەکان 
چ بە کوشتن و چ بە ناوزڕاندن لە رۆژهەاڵتی 
جیهانیش  واڵتانی  و  دەبێت  زۆرتر  زۆر  ناوین 
سەبارەت بەم پرسە و پرسەکانی دیکەی ئێران 
بێدەنگیان هەڵبژاردوە کە بێدەنگیە بوەتە هۆی 
ئەوەی رژیم زیاتر دەست لە کاروباری ناوچەکە 

و تیرۆر و ناوزڕاندن و رفاندن و ... بکات.
رۆژهەاڵتی  لە  دەسەاڵت  سیاسەت  و  ڕاستە 
دەسەاڵتداران  و  گرێدراون   پێکەوە  ناوەڕاست 
بارگاوی  شتێک  هەموو  توانیویانە  ناوچە  لەم 
بشکێنن،  مەعریفەیان  حورمەتی  بکەن  و 
بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنجە، ئەویە کە ئەو 
دەسەاڵتانە تا ئێستاش نەیانتوانیوە حورمەتی 
مەعریفری دەرون  و ئاوەزی کۆمەڵگە بشکێنن. 
یان سوریە  ئێران  ڕووداوەکانی  لە  ئەگەر چاو 
ئەوا  بکەین  ناوچە  ئەم  جێگەیەکی  هەر  یان 
بە هۆی  ناوچەکە  ڕۆژانە خەڵکی  دەبینین کە 
دەسەاڵتەکان  دژی  بە  تێدان  کە  دۆخەی  ئەو 
ڕادەپەرن  و ئێمە لە بەهاری عەربیدا هەر چەن 
و  بیت  سەرکەوتوو  نەیتوانی  بەهارە  ئەو  زۆر 
زۆر زوو خەزانی بە سەردا هات، ئیمە بینیمان 
دەیان   .... و  موبارەک  حوسنی  کەقەزافی، 
ڕووبەڕووبوونەوەی  تووشی  یان  دیکە  کەسی 
خەڵک بوونەوە یان ناچارکران واز لە دەسەاڵتە 

نازاستیەکان یان بنەماڵەییەکانیان بێنن.
رۆژهەاڵتی  لە  پاوانخواز  دەسەاڵتی  سیاسەتی 
ناوەڕاست دەیەوێت حورمەتی مەعریفە لە هەموو 
بەشکاندا بشکێنێت، تەنانەت لە دەستێوەردان 
لە ژیانی تاک  و ئازادیەکانی تاکدا. ئەمە ئەو 
واقیعەتەیە کە ئەمڕۆ لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
بەدیی دەکرێت  و دەسەاڵت لە هەموو حاڵەتێکدا 
مێژووی  کە  بڵێت  پێ  ئەوەمان  دەیەوێت 

ڕاستیەکان ئەو دەینوسێتەوە. 
دەسەاڵت لە رۆژهەاڵتی ناوین هیچ مەودایەکی 
هەموو  بۆیە  هەر  ناوێت،  سەربەخۆی  و  ئازاد 
دەسەاڵتی  ژێر  لە  تەنیا  راگەیاندن  دەزگاکانی 
حکومەتی  نموونە  بۆ  و  هێشتوەتەوە  خۆیدا 
ڕژیمی ئیسالمی ئێران، ئێمە شاهیدین کە هیچ 
سایتێکی  و  گۆڤار  و  رۆژنامە  یان  تلوێزیون 
نیە،  بوونی  واڵتە  لەو  ئازاد  و  سەربەخۆ 
تۆزیەک  کە  گۆڤارانەی  و  رۆژنامە  ئەو  تازە 
دەستیان  گشتی  بە  الدەدەن،  ڕژیم  خەتی  لە 
بەسەردا دەگرێت  و زۆر زوو دەنگیان لە گەرۆدا 
دەخنکێندرێت. دەسەاڵت لە کۆماری ئیسالمیدا 
نە تەنیا حورمەتی مەعریفە و ئاوەز و دەرونی 
ڕاست  بەڵکوو  نییە،  گرنگ  لەال  کۆمەڵگەی 
و  دەسەاڵت   و  مەعریفە  مانای  پێچەوانەی  بە 
سیاسەت  گەمەکانی  هەموو  سیاسی،  زانستی 
و  مەعریفە  بە  گوێ  هەرگیز  دەبات  و  بەرێوە 

کایەکانی لە دەسەاڵتدا نەداوە و نادات.

مەعریفەو دەسەاڵت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

محەمەد حەکیمی
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قه یرانه كان و كۆمه ڵگه ی مۆدێرن
ده سه اڵتداره  میللییه كان ڕووبه ڕوی زۆر شكست 
سروشتییه كان،  كاره ساته   وه ك  قه یرانی   و 
هه ڕه شه  ژینگه یییه كان، كزیی ئابووری، په الماره  
و  په تاكان  ته قینه وه كان،  تیرۆریستییه كان، 
ده بنه وه .  گه یاندن،  و  زانیاری  ته كنه لۆژیای 
ڕۆتینییه كانی  ڕووداوه   وه كوو  قه یرانه كان 
وه ك )ئاگر و پێكدادانی ئۆتۆمبێڵه كان( نین. 
كه وا  ناهه موارانه ن   ڕووداوه   ئه و  قه یرانه كان 
ڕۆژنامه نووسان و سیاسه توانان و هاونیشتمانیان 
قه یرانه كان  ده كەن.  سه رسوڕمان  تووشی 
كۆمه ڵگه یه كی  كه وا  ده ده ن  ڕوو  كاتێك 
یان  شارۆچكه یه ك   ڕێكخراوێك،  مرۆیی، 
به ها  له سه ر  له ناكاو  نه ته وه یه ك هه ڕه شه یه كی 
ژیانیان  به رده وامبوونی  یان  بنه ڕه تییه كان 
ئه وه ی  مایه ی  ده بێته   ئه مه یش  كه   ده بینن،  
مامه ڵه    قووڵه وه   دڵه ڕاوكێیه كی  به   و  به  په له  

له گه ڵ قه یرانه كاندا بكرێت.
ئاڵینگاریی  دراماتیكییانه   ڕووداوه   ئه م 
و  میللییه كان  سه ركرده   گه وره   بۆ  قورس 
پێویسته   ده كه ن.  دروست  داموده زگه یه كانیان 
بڕیاری یه كالكه ره وه  له ژێر گوشاری كه میی كات 
و نه بوونی زانیاریی پێویست له باره ی هۆكار و 
په یڕه و  و  بدرێن  قه یرانه كان،  ده ره نجامه كانی 
بڕیاردان  بۆ  بارودۆخه كان  هه رچه نده   بكرێن. 
هاوواڵتیان  ئه وه یشدا  له گه ڵ  بن،  سه خت  زۆر 
ده سه اڵتداره   و  حكوومه ت  سه ركرده كانی  له  
میللییه كان چاوه ڕێ ده كه ن كه وا له و هه ڕه شانه  

بیانپارێزن.
دوو فاكته ر هه ن كه  وا له  سه ركرده  میللییه كان 
و داموده زگه  كانیان ده كه ن مامه ڵه  كردن له گه ڵ 
ئه و  یه كه میان،  بێت.  قورس  زۆر  قه یرانه كاندا 
و  خۆشگوزه رانی  مایه ی  ده بنه   كوالیتییانه ی 
پێشكه وتنه كان له  كۆمه ڵگه  مۆدێرنه كاندا، كه 
به رگه ی  ئه م كۆمه ڵگه یانه   وا ده كات   ئه مه یش 
كه وا  ئه وه یه   دووه میشیان  نه گرن.  قه یرانه كان 
سیاسه تمه داران  و  هاوواڵتی  الیه نی  هه ردوو 
پێكه وه  له پڕێكا زۆر ترسابن و كه متریش له گه ڵ 
گشتی،  ته ندروستیی  وه ك  نه هامه تییه كانی 
بگونجێنن.  خۆیان  شكۆمه ندیی  و  سه ال مه تی 
تێكهه ڵكردنی ئه م دوو فاكته رانه  به  شێوه یه كی 
ئه وه ی  ده رخستنی  مایه ی  ده بنه   ئاسان،  زۆر 
مایه ی  ده بێته   بچووك  كێشه یه كی  بۆچی  كه  
بۆچی  هه روه ها  گه وره؛  قه یرانی  دروستبوونی 
له   قه یران  به ڕێوه بردنی  كاریگه رییه كانی 

خۆڕسكدا سنووردارن؟
و  ئاڵۆزتر  دێت  تا  مۆدێرن  كۆمه ڵگه ی 
ده كات  وا  ئاڵۆزبوونیش  ده بێت.  تێكه اڵوتر 
چاالكییه   و  پڕۆسه  له و   تێگه یشتن  كه وا 
بێت.  ئه سته متر  ده ده ن،  ڕوو  جۆراوجۆرانه ی 
بۆ  الوازییه كان  سه رهه ڵدانی  ئه نجامیشدا،  له  
نا كرێت.  پێ  دركیان  درێژخایه ن  ماوه یه كی 
له گه ڵ  مامه ڵه كردن  هه وڵه كانی  جار  زۆر 
به دوای  له ناكاو  ده ره نجامی  قه یرانه كاندا 
قه یرانه كان  زیادكردنی  هه روه ك  دێنن،  خۆیدا 
به شه كانی  لێكدانی  كه مكردنه وه یان.  له  بری 
ده بێته   سیسته مه كان  شێوازی  و  پێكهاته  

به خێرایی.  گرفته كان  ته شه  نه كردنی  هۆی 
الیه نه   له   قه یرانه كان  جۆره ،  به م  ڕه نگه  
دابكوتن  خۆیان  ڕه گی  »جوگرافییه كه یه وه » 
له  و  ببنه وه   باڵو  جیهاندا  به ناو  له پڕێكا  و 
بده ن  باز  تر  سیسته مێكی  بۆ   سیسته مێكه وه  
خراپ   زانیاریی  بازدانانه یش  ئه م  واده ی  له   و 

كۆ بكه نه وه .
بێت  قورس  زۆر  كه   هۆكارن  ئه مانه   هه موو 
قه یرانێك پێشی ده ره نجامه كانی دیاری بكرێن. 
كاتێك قه یرانێك ڕوون ده كرێته وه  و ده خرێته  
به   شتێك  هیچ  سیاسه تمه داران  ئیتر  ڕوو، 
نابینن. ئه گه ر هه موو شتێكیش  نامۆ  سه یر و 
تێكه اڵوه    شته  چیتر  بێ،  خۆی  شوێنی  له  
وا  قه یران  به رده وامبوونی  نامێنن.  شاراوه كان 
كه   ده ركه وێت  بۆیان  سیاسه تمه داران  ده كات 
قه یرانه كه  چییه  و هه ر له و كاته یشدا كه  هه موو 
ئه وكات  ئه وا  بووه وه،   ڕوون  له به رچاو  شتێك 
لێكه وته كانی  ده ده ن  هه وڵ  ده سه اڵتداران 

قه یرانه كه  كه م بكه نه وه .
سروشتی ئاڵۆزی قه یران، بارودۆخه كه  ئاڵۆزتر 
ده كات. زۆر به ده گمه ن قه یرانێك هه بێت »قسه 
بارودۆخێك  پێناسه كردنی  خۆی  بكات«.   بۆ 
بابه تییانه یه ؛ قه یرانی كه سێك ڕه خسانی هه له  
ده سه اڵتداره   به   سه باره ت  تر.  كه سێكی  بۆ 
ده كری  كێشه یه؛  مایه ی  ئه مه   میللییه كانیش، 
زۆر له و  ڕووداوه  ئاشكرا  بێزیانانه  ببنه  هۆكاری 
سه رهه ڵدانی قه یران. هاوواڵتییه  ڕۆژاوایییه كان 
ئه وان  ده بن؛  دڵته نگ  كه موكوڕییه كان  به  
بووینه   فێر  ئه وه یش  و  بووینه   ترس  دوچاری 
كه  ترسه كه یان له  چییه . له م فه زایه    ترسه دا، 
»ترس  دوچاری  كۆمه ڵگه كه   كات  هه ندێك 
ده بێت« و فره جۆریی میدیای مۆدێرنیش ڕوڵ 

له  زیادكردنی ئه م جۆره  ترسه دا ده گێڕێت.
جددیی  هه ڕه شه یه كی  ئه گه ر  ته نانه ت 
دڵنیاكردنه وه ی  هه ڵبدات،  سه ر  گشتگیریش 
ئه و  ئه سته مه .  نوێیه كه   كێشه   دۆخی 
له گه ڵ  مامه ڵه   ڕۆژێك  هه موو  حكوومه تانه ی 
جه ختكردنه سه ر  ده كه ن،  له ناكاوه كاندا  كێشه  
له بیر  تر  كێشه یه كی  ده كات  وا  كێشه یه ك 
قه یران  به   هه ڕه شه یه ك  ئه وه ی  بۆ  بكرێت. 
به ربه سته   به ڕوونی  پێویسته   بناسرێت، 

سه خته كانیش ڕوون بكرێنه وه .
ئاڵینگارییه كانی به ڕێوه بردنی قه یران

هه یه ،  ڕه هه ندی  دوو  قه یرانه كان  به ڕێوه بردنی 
په یوه ندیی  كه   ته كنیكی  ڕه هه ندی  ئه وانیش 
حكوومییه كان  دامه زراوه   خۆگرتنی  توانای  به  
سه رهه ڵدانی  قۆناغی  له   گشتی  سیاسه تی  و 
هه ڕه شه كه دا هه یه . ڕه هه ندێكی سیاسیش هه یه  
كه  ئه ویش به ڕێوه بردنی قه یران، به قووڵی جێی 
سیاسییشه .  به هێزی  چاالكییه كی  و  مشتومڕ 
تێكهه ڵكردنی ئه م دوو ڕه هه نده  سه ره كییه  بۆ 
قه یران  به ڕێوه بردنی  جددیی  ئاڵینگاریی  پێنج 
ده گه ڕێته وه  ئه وانیش بریتین له : دركپێكردن ، 

بڕیاردان، واتابه خشین، نه هێشتن و فێربوون.
١- ده ستنیشانكردن و هه ستكردن به  قه یرانه كان
دروست  ئاشكرا  ئاڵینگاریی  قه یران  پێده چێت 
بووه وه ،  ڕوون  كاته ی  قه یران  له و  هه ر  بكات. 
پێویسته  هه ڵسوڕاوانی قه یران ڕێكاری پێویست 
واقعه كه   ته نانه ت   بگرنه  به ر؛  لێكه وته كانی  بۆ 
قه یرانه كان  له   زۆرێك  ئاڵۆزتره .  له وه یش  زۆر 
به  شێوازی كتوپڕ و نامۆ ڕوو ناده ن، به ڵكوو 

پێویسته   ده كه ن.  ته شه نه   په یتا  په یتا 
سیاسه تمه داران له  نیشانه كانی وه ك نادڵنیایی، 
خه ریكه   وا  كه   بزانن  پێچه وانه بوونه وه    ڵێڵی، 
شتێكی نامۆ سه ر هه ڵده دات. پێویسته  ئه وان 
هه ڕه شه كه  هه ڵسه نگێنن و بزانن قه یرانه كه  له  

چییه وه  سه رچاوه ی گرتووه .
زۆر  قه یرانه كان  هه ڵسوڕاوانی  هه میشه  
به ئه سته م ڕووبه ڕووی ئه م قه یرانانه  ده بنه وه . 
ئاڵۆزیی  و  لێڵی  و  سه رسوڕهێنه ر  خێڕاییی 
قه یرانه كه   ده توانێت به ئاسانی به سه ر شێوازی 
سترێس  ده كرێ  بێت.  زاڵ  هه ڵسه نگاندندا 
مایه ی  ببنه   زیاتر  ڕێكخراوییه كان  كێشه   و 
ته گه ره تێخستنی تواناكان بۆ ده ستنیشانكردن 

و هه ستكردن به  قه یرانه كان.
هه ندێ خه ڵك به وه  ناسراون كه له ژێر گوشاردا 
له سه ره خۆن؛  و  ده كه نه وه   بیر  به ڕوونی 
به گه ڕخستنی  به  شێوازێكی  په ره یان  ئه وان 
كاتی  له   ده كات  وا  كه   داوه   زانیارییه كان 
بارودۆخی قه یراناویدا كارێكی به جێیان هه بێت. 
ڕۆژنامه وانان،  سه ربازییه كان،  ئه فسه ره  
به   ئاگركوژێنه وه  و  پۆلیس  فه رمانده كانی 
له  زانیارییه كان   كارپێكردنی  كۆكردنه وه  و 
ڕێكخراو  هه ندێ  به ناوبانگن.   قه یراندا،   بواری  
په ره یان داوه  به  شێوازی به سوودی »گه ڕان  و 
بوونی  ده ستنیشانكردنی كێشه كان«  له  كاتی 
بارودۆخێكی  له ژێر  ڕێكخراوه كان  قه یراندا. 
ته نگانه دا تا ڕادده یه ك په ره یان به  تواناكان و 
خێراتر به ده ستهێنان و كارپێكردنی زانیارییه كان 
داوه. پرسیاری وه اڵمنه دراوه  ئه وه یه  كه  ئاخۆ 
جۆره   ئه م  نه خشه ی  ده توانن  ڕێكخراوه كان 
تایبه تمه ندییانه  بكێشن و بیبه نه  ناو كه لتووری 

هه نووكه ییی ڕێكخراوه كانه وه ؟   
٢- بڕیاری یه كالكه ره وه 

و  حكوومه ت  پێویسته   قه یراندا،  كاتی  له  
كێشه ی  له سه ر  بڕیار  گشتییه كان  دامه زراوه  
ئه مه یش چه ند جۆره   ده كرێ  بده ن؛  ناهه موار 
بڕیارێك بن. ده بێ چه ند سه رچاوه ی ده گمه ن 
به   كرداره   ئه م  بڕیاردانه كه .  بنه مای  ببنه  
سیاسی  كرداری  له   جۆره كان  له   جۆرێك 

كاتێك  كه وا  نه بێت  له وه دا  ته نیا  ده چێت، 
له  زۆر  جیاوازییه كی  قه یرانه كاندا  بوونی  له  
هه بێت.  داواكارییه كاندا  و  پێداویستی  نێوان 
خۆیان  هه روه ك  كێشه كان  كه   كاته یشدا  له و 
ئه وا  بمێننه وه ،  ناجێگیری  و  به ناڕوونی 
و  ڕاوێژكردن  و  بیركردنه وه   بۆ  كاته كه یش 
سنووردار  و  كه م  زۆر  ڕه زامه ندی،  وه رگرتنی 
ڕووبه ڕووی  جۆرێك  به   كێشه كان  ده بێت. 
كه وا  ده بنه وه   سه ركرده كان  و  حكوومه ت 
پێشتر له  كاتی كاری ڕۆژانه یاندا ڕووبه ڕوویان 
نه بووببنه وه . بۆ نموونه  بڕیاری ناردنی هێز، یان 
به كارهێنانی هێزی كوشنده،  یان سنووردانانی 
بڕیاری  كه سییه كان،  ئازادییه   بۆ  پێویست 
هه ستیارن. بڕیاردان له  كاتی قه یراندا كارێكی 
له ده ستدانی  مایه ی  ببێته    ڕه نگه   كه   قورسه  
به های ده ستكه وته كان و سه رهه ڵدانی ڕیسكی 

سیاسی.
هه ماهه نگیی  به   پێویستی  كاریگه ر  وه اڵمێكی 
ناوخۆییی نێوان ئاژانس و حكوومه ته كان هه یه؛ 
ده بێت  بڕیاره كان  ئه مانه یش،  هه موو  دوای 
جۆراوجۆره وه   ڕێكخراوێكی  چه ند  له الیه ن 
شێوازی  جێبه جێكردن .  بواری  بخرێنه  
جێبه جێكردنێكی كاریگه ر، وا پێویست ده كات 
كه  ئه م ڕێكخراوانه  پێكه وه  كار بكه ن. هێنانی 
له گه ڵ  خۆگونجاندن  بۆ  گشتی  بیرۆكراسیی 
بارودۆخی قه یرانه كاندا، مایه ی بێهووده یییه  كی 
زۆره  و ته نانه ت هه ندێكیش ده ڵێن ئه مه  كارێكی 
له   گشتییه كان  ڕێكخراوه   زۆربه ی  مه حاڵه . 
بنه ڕه تدا دیزاین كراون بۆ ئه نجامدانی كاروباری 
دادپه روه ری،  به ها كانی   به هۆی  ڕۆتینی 
ئه مه یش   سه ره ڕای  كارتێكردنه وه .  و  یاسا 
هه ڵسوكه وتكردن له گه ڵ قه یران، پێویستی به  
نه رمی، باشكردن، دووباره كردنه وه  و شكاندنی 

یاساكان هه یه .
بۆ پڕۆسه ی به ڕێوه بردنی قه یرانه كان هه ماهه نگی 
تاكه  تایبه تمه ندی نییه ، به ڵكوو بریتییه  له وه ی 
كه  ئاخۆ كێ به رپرسه   له  چاكردنی دۆخه كه . 
قه یرانه كاندا  به ڕێوه بردنی  له   ئاژانسانه ی  ئه و 

...بۆ ل 13ته كنه لۆژیای جۆراوجۆر

مۆدیریەتی قە یران 

*Arjen Boin
وه رگێڕانی: ئێحسان .ن
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 به كار دێنن، زۆر به زه حمه ت ده توانن كرداره كان چۆنییه ك 
بكه ن؛ له گه ڵ ئه وه یشدا قه یران نابێته  هۆی نه هێشتنی 

نێوان  ڕۆژانه ی  په یوه ندیی  له مه ڕ  ناكۆكی  و  هه ستیاری 
ده سه اڵتداران و خه ڵكی تردا.

ده بێ وه اڵمدانه وه یه كی ڕاسته قینه  و كاریگه ری قه یران، به  
سه رهه ڵدانی  له   سروشتی  ده ره نجامێكی  زۆر  ڕادده یه كی 
پڕۆسه كه دا ببه خشێت. ناكرێت چاره سه ركردنی قه یرانیش 
سه رچاوه   یه ك  به   پشت  ته نیا  سه ره كی  شێوه یه كی  به  
ساده   شێوه یه كی  به   كه وا  هه ن  كۆسپ  زۆر  ببه ستێت. 
بڕیاری یه كالكه ره وه  له گه ڵ ماوه ی جێبه جێكردنی خودی 

بڕیاره كه لێك جیاده كاته وه .
٣- واتابه خشین به  بڕیاردان

له  كاتی قه یرانه كاندا، چاوه ڕێ ده كرێت كه وا سه ركرده كان 
دڵه ڕاوكێ بڕه وێننه وه  و به  شێوه یه كی به رپرسانه  مامه ڵه  
له گه ڵ دۆخه كه دا بكه ن و بزانن چی ڕوو ده دات و پێویسته  
ده گه ن  ڕووداوه كان  له  چۆنێتیی   كاتێك  بكرێت.  چیش 
و ستراتیژییه تێك بۆ ڕووداوه كان داده نێن، ئه وا پێویسته  
ڕووداوه كان  بۆ  لێكتێگه یشتنیان  پێكه وه   سه ركرده كان 
هه بێت و ئه گه ر له مه دا سه ركه وتوویش نه بن، ئه وا ڕه نگه  

پێشوازی یان ڕێز له  بڕیاره كانیان نه گیرێت.
ده یانه وێ  كه وا  نین  میللییه كان  سه ركرده   ته نیا 
قه یرانه كان چاك بكه نه وه ، به ڵكوو په یامه كانیان ڕكابه ری 
و  تردا ده كه ن كه وا پۆست  ئه و حزبانه ی  له گه ڵ هه موو 
به رژه وه ندیی تریان هه یه؛  به  هه مان شێوه یش له گه ڵ ئه و 
بۆ  جیاوازیان  ئه لته رناتیڤی  و  پێناسه   كه وا  حزبانه یشی 
قه یرانه كان و پێشنیاری گرتنه به ری ڕێوشوێنی تایبه تیان 
بۆ هه یه . ئه گه ر هات و ئه كته ره كانی تر له  ڕوونكردنه وه  
توانای  ئه وا  بن،  سه ركه وتوو  قه یرانه كان  لێكدانه وه ی  و 
جووڵه پێكردنی  و  بڕیاردان  له   ناوبراوه كان  سه ركرده  

قه یرانه كان زۆر ئه سته م ده بێت.
زانیاریی  ده ستبه جێ  كه   قورسه   ده سه اڵت  بۆ  جار  زۆر 
دروست فه راهه م بكه ن. ئه وان دوچاری زانیاریی نادروستی 
كه وا  كاتێك  ده بنه وه   وێنه (  و  ده نگۆ  )ڕاپۆرت،  وه ك 
شتێكی سه یر له  كاتی قه یرانه كان  دا ڕوو ده دات . خۆی 
ئاڵینگارییه  كی  بارودۆخه كه   ڕاسته ڕێكردنه وه ی  له  خۆیدا 
سه ره كییه؛ نیشاندانی ڕووی ڕاسته قینه ی قه یرانه كان به  
خه ڵك و چاككردنه وه یان، پێویستی به  هه وڵی په یوه ندییه  
گشتییه كان هه یه . زۆر جاریش ئه م هه وڵه  له الیه ن جۆش 
و خرۆشی خه ڵكه وه   ته گه ره ی تێ ده خرێت. ئه و خه ڵكه  ی 
یان  دوودڵی  دوچاری  بووه ،  داخبار  دۆخه كه   به   زۆر 
به   حكوومه ت  ئه وان  ئه وه یش  سه ره ڕای  بوونه .  سترێس 
هاوپه یمانی خۆیان نازانن و له  كاتی قه یراندا هاوكار نین.

٤- نه هێشتنی قه یران
له ناوبردنی قه یران دوو شتی ده وێ؛ یه كه میان پێویسته  
قه یرانه كان له  حاڵه تی فریاكه وتن بگوازرێنه وه  بۆ حاڵه تی 
ڕێكخستنه وه یان.  قه باره ی  بچووككردنه وه ی  و  ڕۆتین 
پێویسته   ستراتیژییه كه یش،  ئاستی  له سه ر  دووه میشیان 
بخه نه  داوه   ڕووی  كه   ئه وه ی  به رپرسیارێتیی  به رپرسان 
قه یران  نه هێشتنی  الیه نه ی  دوو  ئه م  ئه ستۆی  خۆیان. 
زۆر لێك جیاوازن به اڵم له  پراكتیكدا زۆر تێكهه ڵكێشن. 
پێویسته  حكوومه ت شه رعییه تی خۆی به ده ست بێنێته وه  
به جێ  خۆی  هه میشه یییه كانی  كرداره   بتوانێت  تاكوو 
بگه یه نێت. سه ركرده كان ناتوانن به  تاكالیه نه بڕیار له سه ر 
ئه مه  بده ن، ته نانه ت ئه گه ر  له  الیه نی یاسایییه كه یشه وه  
بۆ له ناوبردنی قه یرانه كان خاوه نی فه رمانی فه رمیش بن. 
ببێته وه   هێور  قه یرانه كاندا خه ڵك  نه هێشتنی  له   ده كرێ 
كۆمه ڵگه وه   له الیه ن  قه یرانه كان  له بیربردنه وه ی  به اڵم 

به  شێوه یه كی  قه یرانه كان  چاره سه رنه كردنی  ئه سته مه . 
و  ده كه وێته وه   لێ  نادروستی  ده ره نجامی  ناته ندروست، 
پشتگوێخستنیشیان ده بێته  مایه ی مانه وه یان وه ك خۆیان.
ڕێكخستنه وه ی  له  كێ  ئاخۆ  كه   ئه وه یش  مشتومڕه كانی 
مایه ی  ده بێته   به ئاسانی  به رپرسه  ،  قه یرانه كان 
الیه نه كان،  یه كترتاوانباركردنی  و  ناكۆكی  دروستبوونی 
بكه ن.  ده ره نجامه كانیان  بۆ  لێكدانه وه   ئه وه ی  له بری 
سه ره ده رییه كی  كه وا  ئه وه یه   سه ركرده كان  ئاڵینگاریی 
دروست له گه ڵ قه یرانه كاندا بكه ن و خۆیان له  تاكتیكی 

یه كترتاوانباركردن بدۆزنه وه .
ده توانن  ده كۆڵنه وه ،  قه یرانه كان  له   سه ركردانه ی   ئه و 
به توانا و به ویژدان بن، به اڵم ئه مه  ته نیا شتێكی كه می 
پێوه ره كانی هه ڵسه نگاندنی كاركردنی ئه و سه ركردانه یه ، 
دێ.  پێ  كۆتاییی  قه یرانه كه   كه وا  كاته ی  له و  به تایبه ت  
ڕه نگه  ئه و سیاسه تمه دار و ئاژانسانه ی شكستیان هێناوه  
واده ی  له   یان  پێش  له   ئه ركه كانیان  به جێگه یاندنی  له  
قۆناغه  سه خته كاندا، بتوانن هه ڵسوكه وتێكی باش له گه ڵ 
ده ره نجامه كانی قه یرانه كاندا بكه ن. به م جۆره  خۆیان له  
زیانپێگه یشتنی ناوبانگ، خۆبه ڕێوه بردن و سه رچاوه كانیان 
هه یه .  دۆڕاویان  و  براوه   كه سانی  قه یرانه كان  ده پارێزن. 
داینامیكی سیاسی و یاسایی، ئه و جۆره  به رپرسیار ێتییه  
دیاری ده كات كه وا ئه كته ره  قه یرانییه كان به  چ قۆناغێك 

ده گه ن.
٥- په ندوه رگرتن له  قه یرانه كان:

و  جێگره وه كان  پالنه   بۆ  وانه مان  كۆمه ڵێك  قه یران 
ده به خشێت.  پێ  داهاتوو  قه یرانه كانی  بۆ  ڕاهێنانه كان 
هه مووان په ند له  ڕووداوه كان وه رده گرن و بۆ  پراكتیزه كردن 
و یاساكانی كاری ڕێكخراوه ییش سوودی لێ وه رده گرن. 
به اڵم هه میشه  ئه مه  ڕوو نادات. داڕشتنی وانه كان یه كێكه  
له  شێوازی به ڕێوه بردنی قه یرانه كان. سه ره ڕای به ربه سته  
فێركاری و ئه كادیمییه كان، داڕشتنی وانه كان گرێ دراوه  
دیاریكردنی  به   په یوه ستن  كه   وانانه ی  ئه و  ڕۆڵی  به  

قه یرانه كان و كاریگه رییه كانیان له سه ر كۆمه ڵگه .
و  كۆكراوه كان  یاده وه رییه    له   به شێك  ده بنه   قه یرانه كان 
سه رچاوه یه كیش بۆ  لێكچووی مێژوویی بۆ سه ركرده كانی 
له   به رگریكردن  وه ك  قه یران  وێناكردنی  داهاتوو. 
له  خه ڵك ده كات كه وا  وا  شكستهێنان و پێشبینییه كان 
ئه و سیاسه ت و  بكه نه وه  و ڕه چاوی   گریمانه كان  له   بیر 
ڕه نگه   دانراون.  پێشتر  كه   بكه ن  یاسایییا نه   سیسته مه  
بۆ  وه رگرن  وانه كان  له   كه ڵك  تریش  وه به رهێنه رانی 
هه ڵسه نگاندنی پێوه ره كان و چاكسازیكردن له و یاسایانه ی 
به مه یش  نییه .  په سه ند  پێیان  سه ركرده كان  كه وا 
و  قه یرانه كان  له   گه وره   و  گرنگ  وانه ی  سه ركرده كان 
وه رده گرن.  بیرۆكراتیدا،  مه یدانی  له   په یڕه وكردنیان 
ئاڵینگاریی گه وره  لێره دا ئه وه یه  كه وا درك به و فاكته رانه   
بكرێت كه وا بوونه ته  هۆكاری دروستبوونی ئه و قه یرانانه ی 
به رپا  میللییه كان  ڕێكخراوه   و  كۆنه كان  یاسا  له  ڕێگه ی 

بوونه .
 

و  گشتی  به ڕێوه بردنی  پڕۆفیسۆری  بۆین«  »ئاریه ن   *
»یوترێكت«ه  خۆێندنگه ی  له   قه یرانه كانه   به ڕێوه بردنی 
له   یاریده ده ره   پڕۆفیسۆری  هه روه ها  به ڕێوه بردن .  بۆ 
ویالیه تی  زانكۆی  له   گشتی  به ڕێوه بردنی  په یمانگه ی 

لویزیانا.
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نەوید میهراوەر

و  گه وره   نه ته وه یه كی  واڵتی  به اڵم  دابه شكراو  و  داگیركراو  واڵتێكی  كوردستان  
به ستراوه ته وه   هه رپارچه یه كی  نیه و  سه ربه خۆی  حوكمڕانی  كه   پڕحه شیمه ت 
پارچه كان  له   هیچكام  له   كورد  و  بااڵده سته وه   نه ته وه ی  ناوه ندی  ده سه اڵتی  به  
دوو  پله   شارۆمه ندی  وه ك  تێبینیه وه   چه ندین  به   باشوور  كورستانی  له   جگه  
چوار  ئه م  بێت  هه رچیێك  به اڵم  دامالدراوه   نه ته وه یی  مافی  له   و  ده كرێن  سه ێر 
هه موو  به   دانیشتوانی  هه موو  هه ر  و  هه یه   هاوبه شیان  چاره نووسی  پارچه یه  
مه ێدانی  زۆر  له   و  دان  نه ته ویی  چه وساندنه وه ی  ژێر  له   توێژه كانیه وه   و  چین 
جیاوازدا له  به ر كوردبوونیان خۆێنیان تێكه ڵ بووه  و له  هه ر پارچه یه ك مه رجه عی 
له مافه   بیانه وێت  ئه گه ر  كه   ده ركردۆن  بۆ  فتوای  بااڵده ست  نه ته وه ی  ئایینی 
ده كات  چاوه ڕێیان  سێداره   و  قۆرس  حوكمی  وه ربگرن    كه ڵك  نه ته وه ییه كانیان 
به ر  كه وته   كورد  تاكێكی  داگیركراو  كوردستانی  پارچه یه كی  له   ئه گه ر  هه ربویه  
حوكمی داپڵۆسێنه ر و نامرۆڤانه ی ده سه اڵتی ناوه ند و توانی خۆی ده رباز بكات 
په نا ده باته  پارچه كه ی دیكه ی كوردستان كه  له  مێژووی خه باتی ڕه وای گه لی 

كورددا له م نموونانه  زۆرن.
ته نانه ت له  سه رده مانی بڕێك دوورتریشه وه  كاتێك  فه ال و جووتیاران كه وتوونه ته  
ناوه ند  ده سه اڵتی  و  كوردستانه وه   به شێكی  ده ره به گه كانی  و  ئاغا  نه فره تی  به ر 
تری  به شێكی  بۆ  به كۆ  و  تاك  به   خه ڵكه كه   كردبێت  ئاغا  له   پشتگیری 
كوردستان كۆچییان كردوه  و له  الیه ن خه ڵكی ئه وێوه  داڵده دراون و له  ته نیشتی 
بووه ،  ڕزگاریان  مه ترسی  له   و  بردوه   به سه ر  ژیانیان  خۆیان  هاوچاره نووسانی 
كردنی  ئه ودیو  و  دیوو  ئه م  له   پڕه   هاوچه رخ  مێژووی  سیاسیشه وه   ڕووی  له  

تێكۆشه رانی كورد  كه  تا ئێسته ش به رده وامه .
ئه م تێكه اڵوییه  له  باشوور و خۆرهه اڵت زۆر به رچاو بووه  و  له م سه ده ی هاوچه رخه دا 
بووه   پارێزراو  گیانیان  و  دراون  په نا  ئه ودیو  و  ئه مدیو  تێكۆشه ری  هه زاران  به  
دیكه   به شه كه ی  بزووتنه وه كه ی  پارچه یه ك    له   ناودند  ده سه اڵتی  جاریش  زۆر 
ده وڵه تان  و  هێناون  به كاری  به رانبه ر  ده وڵه تی  سه ر  بۆ  گوشار  كارتی  وه كوو 
ته حویل  نموونه ی  و  پاراستووه   خۆیان  دیسیپلینی  خۆیان  به رژه وه ندی  به ر  له  
بووبێت جێگای  ئه گه ریش  نین  داگیركه ره كانه وه  زۆر  له  الیه ن ده سه اڵته   دانه وه  
رخنه  نیه  چوونكه  ته حویل دانه وه   سروشتی بێ مۆراڵی داگیركه ره  به اڵم ئه گه ر 
ده ستی  هه اڵتوویه كی  یان  تێكۆشه رێك  واتا  بكات  ئه مه   خۆێ  بۆ  كورد  بێتوو 
داگیركه ری پارچه یه ك له  كوردستان ته سلیم بكاته وه  به  خیانه تێكی گه وره  ئه ژمار 
ده كرێت، ئه گه رچی له  مێژووی خه باتی كورد دا ته سلیم كردنه وه  نه بووه ته  نۆرم 
چه شنه   له م  رووداوی  داوه ،  ڕووی  نموونه   وه ك  به اڵم   نه بووه     دیارده ش  وه ك 
وه كوو خه نجه رێكی دووبه ر هه ردووك دیوی كوردستان ده بڕێ و برینداری ده كات 
هه م هه ستی خه ڵك و تێكۆشه رانی هه م سیاسه ت و حێزبایه تی ناشیرین ئه كات 
هه م سیاسه تووانانی  پێ ڕووڕه ش ده بن، وه ك نموونه  كوردستانی باشوور كه  
ئێسته  له  ڕووی ئه منییه وه  دوورگه یه كی ئارامه  بۆ تێكۆشه رانی به شه كانی دیكه ی 
بێتوو  ئه گه ر  به اڵم  بیپارێزین  و  بزانیین  بایه خی  ده بێ  هه مووان  و  كوردستان 
هه ڵه ی قیزه ونی وا تێدا رووبدات جگه له وه  كه  ده بێته  خیانه ت به و هه موو خوێنه  
كه  بۆ ئه وه  ئازادییه  ڕژاوه  ئه و ده سه اڵته  كوردیه ش له  به ر چاوی خه ڵكی ناشیرین 
و بێ بایه خ ده كات جگه له وه  هه ستی نه ته ویی كه  ئێسته  له  پارچه  داگیركراوه كان 
و  نه كراوه   قه ره بوو  زیانیێكی  ده بێته   و  ده بات  بار  له   ته شه نه ی سه ندوه   زۆرتر 
هه رێمی  ده سه اڵتدارانی  بویه   هه ر  ده كات،  تاریك  كورد  گه لی  رزگاری  ئاسۆی 

كوردستان وه ك نموونه  ئه ركی ئه خالقی، مرویی ونه ته وه ییان له  سه رشانه .
خه باتی مه ده نی له  كوردستانی رۆژهه اڵت سه ر به ره و ژووره  و خه ریكه  هه نگاو 
بۆ ئاسۆی خۆی ده نێ به اڵم ده سه اڵتی توتالیتری كۆماری ئیسالمی پێ قبووڵ 
رێكخراوه كانی  تێكۆشه ری  به اڵم  سڤیل  خه ڵكی  له   كۆمه ڵێك  هه رده م  و  ناكرێ 
كۆمه ڵگای مه ده نی ڕاپێچی گرتووخانه كان ده كات و زۆرجاریش تۆمه تی مه حاره ب 
به و هۆكاره   به رده م سێداره یان ده كات  پاڵ و ڕه وانه ی  له  گه ڵ خودایان ده ده اته  
دوورگه   رووده كه نه   و  ده كه ن  زۆرتر  مه ترسی  به   هه ست  كه سانێك  جار  هێندی 
ئارامه كه  و ئێسته ش كه م نین ئه وانه ی كه  له و به شه  ژیان به سه ر ده به ن به اڵم له  
گه ڵ ئه وه ش كۆماری ئیسالمی له  جاران زیاتر خه ریك پیالنی گاڵوی خۆیه  له  
هه موو كوردستان و ئه ركی ئه خالقی و سیاسی ده سه اڵتدارانی سیاسی و ئه منی 

كوردستانه  كه  بیانپارێزن

تە حویل دانە وه  سروشتی بێ مۆراڵی داگیركە ره 

درێژەی الپەری ١٢
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ئامادە  خستۆتە  خۆی  سەربازی   ٨٥00 ئامریکا 
ناردنی کەشتی  لە  باس  ناتۆش  باشیەوە هەروەها 
رۆژئاوای  بۆ  دەکات  خۆی  شەڕکەری  فرۆکەی  و 
ئۆرووپا بەاڵم ڕووسیە هێزی زیاتر دەهێنێتە سەر 
سنوورەکانی ئۆکراین و نەمایشێ سەربازی گەورە لە 
واڵتی بێالرووسی هاوپەیمانی ئەنجام دەدات ئەوەش 
دەنگی تەپڵی شەڕی جیهانی سێهەمی زیاتر کردوە 
تا رادەیەک کە زۆربەی واڵتانی جیهان گوێبیستی 
زوترین  بە  کردوە  هاواڵتیانیان  لە  داوایان  و  بوون 

کات ئۆکراین جێبێڵن.

ئەمانە لە کاتێکدایە کە ویالدیمێڕ پووتین سەرۆکی 
نیازی  بە  کە  ڕەتیدەکاتەوە  ئێستاش  تا  ڕووسیە 
و  ئۆکراین  واڵتی  سەر  بۆ  بێت  سەربازی  هێرشی 
و  ئامریکا  هیستریایی  لووتکەی  بە  هەواڵەی  ئەو 
ئامریکا  واڵتانی  بەاڵم  دەکات  پێناسە  رۆژهەاڵت 
باس  پێچەوانەوە هەر ڕۆژەو  بە  ناتۆ  و  بریتانیا  و 
بۆسەر  ڕووسیە  هێڕشی  کاتێكێ  و  شێوازێكی  لە 
خاکی ئۆکراین دەکەن بە مەبەستی داگیر کردنی  و 
خەڵکی ئۆکراینیش دەستیان داوەتە چەک و دەڵێن 

بەرگری لە سەربەخۆی واڵتەکەمان دەکەین.
بە سەرۆکایەتی  ئۆرووپا  یەکێتی  دا کە  لە کاتێك 
هەوڵی  فەڕانسە  سەرۆکی  ماکرۆنی  ئێمانۆئێل 
چارەیەکی  رێگا  دەیانەوێت  و  دەدات  نێوندگیری 
دیپڵۆماتیک بۆ گرژیەکان بدۆزنەوە ئەو پرسیارانە 
دێت کە چ هۆکارگەڵێک دەتوانێ هاندەربێت بۆوەی 
رووسیە هێڕش بکاتە سەر واڵتە دراوسێکەی خۆی؟ 
ڤیالدیمێڕ پووتین بە چ پێوەر و ویستێکەوە ئەگەری 
ئەوەی هەیە فەرمان بە هێزەکانی واڵتەکەی بکات 
بۆ داگیر کردنی خاکی ئۆکراین؟ و لێکەوتەکانی ئەو 

شەڕە گەر ڕووبدات لەوانەیە چی بن؟

هەڵکەوتە و مێژووی ئەو دوو واڵتە  

ئۆکراین دەکەوێتە ناوەڕاستی ئورووپا و لەسەر 
دەریای ڕەشە، لە رۆژهەاڵتەوە لەگەڵ رووسیە 
بێالروس  واڵتی  لەگەڵ  باکووریشەوە  لە  و 
دراوسێیە، لە  رۆژئاواوە لەگەڵ واڵتانی لەهێستان 
باشووریشەوە  لە  و  مەجارستان  و  ئێسلۆنی  و 

رۆمانی و ماڵدیڤ و دەریای ڕەشە.

لەو  یەکێك  بابەتێکی سیاسی  هەر  تاوتۆی  بۆ 
مێژووە. دەکەین  سەردانی  کە  ئادرەسانەی 
دوو  دوایانەی  ئەم  گرژیەکانی  لێكدانەوەی  بۆ 
واڵتی ئۆکراین و ڕووسیەش سەردانێكی مێژوو 
دەکەینەوە تا بزانین لە الپەرەکانی مێژوویان دا 

چی نووسراوە.
دوای هەڵوەشانەوی یەکێتی سۆڤییەت، هەندێك 
پێکدەهێنا  سۆڤییەتی  کە  کۆمارەی   ١٥ لەو 
سەربەخۆییان وەرگرت، یەکێک لەوانە ئۆکراین 
بوو کە لە ساڵی ١٩٩١ زاینی بوو بە واڵتێکی 
کە  دا  رووی  دا  لەکاتێک  ئەمە  سەربەخۆ. 
سەدە   ١٢ جار  بۆیەکەم  رووسیە  حکوومەتی 
لەمەوبەر لە کیێفی پێتەختی ئێستای ئۆکراین 
دەسەاڵتی گرتووە  و خۆی وەک واڵتی ڕووسیە 
حاکمی  زاینیدا   ٩٨٨ ساڵی  لە  ناساندووە. 

مەسیحی ئۆرتۆدۆکسی ئەوکات، حکوومەتەکەی 
خۆی بە ڕووسیە ناودەنێت. ڕووسیە و ئۆکراین 
بووە  ڕووسیە  پێتەختی  کاتەوە کە کیێف  لەو 
پەیوەندیان پێکەوە بووە تا ساڵی ١٦٥٤ زاینی 
کە بە فەرمی هاوپەیمانێتیان لەگەڵ دەسەاڵتی 
ئەویش  لەدوای  کرد.  واژۆ  ڕووسیە  تێزاری 
سەرەکیەکانی  بەشە  لە  یەکێک  ئۆکراین  دا 
ئەو  بوو.هەر  سۆڤییەت  یەکێتی  پێکهێنەری 
دانیشتوانی  کە  کردوە  وای  مێژووە  پشتیوانیە 
ئۆکراین بە دوو زمانی ڕووسی و ئۆکراینی کە 
دا  ئێستا  لە  بەکەن.  قسە  لەیەک  نزیکن  زۆر 
زۆرینەی خەڵکی رۆژئاوا و ناوەڕاستی ئۆکراین 
زۆرینەی  هەروەها  دەدوێن  ئۆکراینی  زمانی  بە 
و  ناوەڕاست  لە  بەشێک  و  رۆژهەاڵتی  خەڵکی 
دەدوێن  رووسی  زمانی  بە  کریمەش  دوورگەی 
و  دەزانن  رووسەکان  لە  نزیکتر  بە  خۆیان  و 

کولتووری رووسیان بەسەردا زاڵە.
ئۆکراین  گەلی  زاینیدا   ١٩٩١ ساڵی  لە  بەاڵم 
بڕیاری سەربەخۆیان دا و لە یەکێتیی سۆڤییەت 
دەورەی  لە  ئەوەی  هۆکاری  بە  جیابوونە 
گوشارەکانی  زیاتری  دا  ستالین  دەسەڵەتی 
 ١٩٣٣ تا  ساڵەکانی١٩٣٢  قرانەکانی  و  قات 
سۆڤییەت کەوتە سەر ئەوان و لە کارەساتەکەی 
چێرنۆبیلیش دا پشكی زیاتر ئاوارەی و زیانەکان 

بەر خەڵکی ئۆکراین کەوتبوو.
بنکەی  سۆڤییەت  سارد،  شەڕی  کاتی  لە 
بەشێک  و  دروستکردبوو  زۆری  ئەتۆمی  چەکی 
هۆی  بە  دامەزرابوون.  ئۆکراین  لە  بنکانە  لەو 
 ، چێڕنۆبیل  بنکەی  تەقینەوەی  کارەساتی 
نزیک ٥000 کاڵوی ئەتۆمی لەناو خاکی ئۆکراین 
لە ساڵی  ئۆکراین  دوای سەربەخۆیی  دانرابوو، 
١٩٩١ دا ئەو کاڵوە ئەتۆمییانە هەر لە بنکەکانی 
ئەو واڵتە مانەوە، بە پێی ئەو ڕێژە زۆرە بۆمبی 
واڵتی  سێیەم  بە  دەبوو  ئۆکراین  ئەتۆمییە 
بەاڵم  ئامریکا،  و  ئەتۆمی دوای رووسیە  هێزی 
ئۆکراین نە خاوەنی تێکنۆلۆژی ئەتۆمی بوو و 
هەبوو،  کاڵوانە  لەو  پارێزگاریکردنی  توانای  نە 
بۆیە لە ساڵی ١٩٩٥ دا بۆ رووسیە گەڕاندنیەوە 
و لە بەرامبەریشدا رووسیە ئازادیەکی زۆری دا 
پەیوەندیی  ئازادانە  بە  بتوانێت  تا  ئۆکراین  بە 
هەر  لەگەڵ  سیاسی  و  کولتووری  ئابووری، 
بۆ  گەڕانەوە  بەبێ  ببەستێت  بیەوێ  واڵتێک 

ڕەزامەندیی ڕووسیە.
بە  شۆرشێک  ئۆکراین  لە  زاینیدا  لەساڵی٢00٤ 
ناوی شۆرشی نارنجی یان پرتەقاڵی سەریهەڵدا 
و ئامانجی سەرەکی شۆڕشەکە بەگژداچوونەوەی 
واڵتەکەیان  لە  بوو  ڕووسیە  دەستێوەردانی 
ئەو  دیکتاتۆرەکەی   حکوومەتە  پشتیوانی  کە 

کاتەی ئۆکراین بوو.
واڵتی  شۆرشەکە  سەرکەوتنی  دوای  لە 
کرایەوە  ڕۆژهەاڵتدا  رووی  بە  زیاتر  ئۆکراین 
وەک  روویەکەوە  هەموو  لە  پەیوەندیەکانیان 
کوولتووری و ئابووری  و تەنانەت سەربازیش 
لەگەڵ واڵتانی ئورووپا رۆژ لە دوای رۆژ نزیکتر 
لێ  ترسی  کاتەوە  لەو  مۆسکۆ  ئەدی  بۆوە، 
تا  کیێف  و  مۆسکۆ  پەیوەندیەکانی  و  نیشت 

ئێستا هەوراز و نشێوی زۆری بڕی.

کێشەی نیمچە دوورگەی کریمە 

لە کۆتایی ساڵی ٢0١٣  زاینیدا لە هەڵبژاردنی 
یانۆکۆڤیتچ  ڤیکتۆر  ئۆکرایندا،  سەرۆکی 
دەبوایە  ڕووسیە،  لە  بوو  نزیک  کە  هەڵبژێردرا 
سەرۆکی تازە پەیوەندیی تووند لەگەڵ ئورووپای 
چەند  پێشتر  کە  پەرەپێبدات  یەکگرتوو 
رێککەوتنی ئابووری لەگەڵ یەکێتیەکە کرابوو، 
پەیوەندییەکانی  هەموو  ئەوە  لەجیاتی  بەاڵم 
کرملین  کۆشکی  لەگەڵ  پەیوەندی  و  ڕاگرت 

بەست.
هەر ئەوەش بوە هۆی ئەوەی لە سەرەتای ساڵی 
٢0١٤ لە کێفی پایتەختی ئۆکراین خۆپیشاندانی 
گەورە خەڵک بێتە ئاراوە وخۆپیشاندەران داوای 
و  یانۆکۆڤیتچ  ڤیکتۆر  لەکارکێشانەوەی  دەست 
لە  کە  دەكرد  رێکكەوتنەیان  بەو  کۆتاییهێنان 
شۆڕشە  ئەم  بەهۆی  کردبووی.  رووسیە  گەڵ 
ڤیکتۆر یانۆکۆڤیتچ هەڵهات بۆ روسیە و پارتی 
مەیدان دەسەاڵتی واڵتی گرتە دەست. رۆژئاوا و 
بەتایبەتی ئامریکا پشتگیریی قورس و قایەمی 

شۆرشەکەیان دەکرد.
ئەمجارەیان دوای ئەوەی پارتی مەیدانی نزیک 
بە ئورووپا و ئامریکا کە حوکمی گرتە دەست، 
لە دوو ناوچەی نزیک بە رووسیە دەستیانکرد بە 
خۆپیشاندان. لە ناوچەی دۆبناس کە دەکەوێتە 
رۆژهەاڵتی ئۆکراین و لە نیمچە دوورگەی کریمە.

 جێگای ئاماژەیە لە هەر ١0 کەسی دانیشتووی 
کریمە هەشت کەسیان خۆیان بە روسۆفۆن واتە 
رووسی ڕەسەن دەزانن. بەپێی ڕاپرسییەک کە 
لەسەدی   ١٥ تەنیا  ئەنجامدراوە،  زاینیدا   ٢0١٣

خەڵکی کریمە خۆیان بە ئۆکراینی دەزانن. 
رووسیە  الیەنگرانی  دا   ٢0١٤ ساڵی  لە  هەر 
دەستیان بەسەر پەرلەمانی دەسەاڵتی فێدراڵی 
کریمەدا گرت و ریفراندۆمێک رێکخرا، لە کریمە 
و  ببەسترێنەوە  رووسیەوە  بە  داوایانکرد   ٪٩٥
بوو بە کۆمارێکی سەربەخۆ لەناو فیدراسیۆنی 
دەستی  رووسیە  ئەرتەشی  هاوکات  رووسیەدا. 
بەسەر هەموو دام ودەزگاکان و چەک و سوپای 

ئۆکراین لە کریمەدا گرت.
دوای هێڕشی ڕووسیە بۆ کریمە و ڕێفراندۆمەکەی 
،ئۆکراین و زۆربەی واڵتان لە ئورووپا و ئامریکا 
ساختەیان  بە  و  ڕەتکردەوە  دەنگدانەیان  ئەم 
بووە.  تێدا  رووسیەی  دەستی  وتیان  و  زانی 
تاوەکو ئێستاش واڵتان و ئەنجومەنی ئاسایشی 
نەتەوە یەكگرتووەكان، کریمە هەر بە بەشێک 
 ٨ پیشەسازی  کۆمەڵەی  دەناسن.  ئۆکراین  لە 
ڕووسیەی  ئەندامێتی  ناسراوە   )G٨( بە  کە 
لەسەر داگیرکردنی کریمە هەڵپەسارد و بوو بە 
گرووپی )G٧(کە پێکهاتووە لە ئاڵمان، کانادا، 
فەڕانسە، بریتانیا، ئامریکا، ئیتالیا و ژاپۆن و 
پێش  »رووسیەش  و  یەکگر  ئورووپا  یەکێتی 

ئەوەی ئەندامێتی هەڵپەسێردرێت«.

هۆکارانەی پاڵنەرەکانیی گرژیەکان:

هۆکاری  سەرەکی  فاکتەرێکی  وەک  ناتۆ 
گرژیەکان رووسیە و ئۆکراین

ساڵی  لە  سۆڤییەت  یەکێتیی  ڕووخانی  دوای 
دنیایەکی  دروستکردنی  لەپێناوی  و  دا   ١٩٩١
و  ئورووپا  واڵتانی  سەقامگیرتردا،  و  ئارامتر 
بڕیاریاندا  ئامریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
و  دروستبکەن  جیهانی  نوێی  سیستمێکی 
ئەم  بێت. مۆسکۆ  گرینگ  بەشێکی  ڕووسیەش 
پێشنیارەی قبووڵکرد، بەمەرجێک کە ناوچەی 
بۆ  دەستنەبات  ناتۆ  و  بێت  پارێزراو  نفووزی 
پرسی ئاسایش و سەقامگیریی ئەو بەشانە کە 

سەر بە دەسەاڵتی رووسیەن. 

کوتانی دەهۆڵی شەڕی جیهانی لەسەر سنوورەکانی ئۆکراین و ڕووسیە
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هەژار  وەلیزادە
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درێژەی الپەری ١٤

ئەم رێککەوتنە لەنێوان مۆسکۆ و واشنگتۆندا 
دەبێ  بەردەوام  زاینی   ١٩٩٩ ساڵی  تاوەکو 
بە  ئارامیی  جیهان  جۆرەکان  لە  بەجۆرێک  و 

خۆیەوە دەبینێت.
 لە ١٩٩٩ دا ئامریکا یەک گورز لەم رێککەوتنە 
بانگهێشتکردنی  لەڕێگەی  ئەوەش  دەدات، 
و  چێک  کۆماری  و  لەهێستان  واڵتانی 
ناتۆدا.  لە  ئەندام  بە  بوون  بۆ  مەجارستان 
بەاڵم  کرد،  تووڕە  مۆسکۆی  هەنگاوە  ئەم 
کە  وایانکرد  گرینگ  خاڵی  دوو  لەهەمانکاتدا 

دۆخەکە تێکنەچێت. 
واڵتە  سێ  ئەم  کە  ئەوەی  یەکەمیان 

هاوسنوورنین 
بریتیبوو  دووهەمیشیان  و  رووسیەدا  لەگەڵ 
فەرمی  نووسراوی  بە  ئامریکا  کە  لەوەی 
چەکی  کە  لەوەی  دڵنیاکردەوە  مۆسکۆی 
ئەتۆمی لە هیچ یەکێک لەم واڵتانەدا دانانێت 
بەسەر  مەترسی  بە  نابن  یەکێکیان  هیچ  و 
رووسیە.بەاڵم لە ساڵی ٢00٤ زاینیدا، دوبارە 
کاتێک کە جۆرج دەبلیو بووش رایدەگەیێنێت 
کە شەش واڵتی دیکە ئورووپا دەبن بە ئەندانی 
کە  باوەڕەی  ئەو  دەگاتە  مۆسکۆ  ئیتر  ناتۆ، 

واشنگتۆن دەیەوێت گەمارۆی بدات.
 پاش ئەم رووداوە گرینگە، ڤالدیمیر پووتین 
بەتووندی هەڕەشەی لە ناتۆ کرد بەاڵم ئامریکا 
و ئورووپا ئەم هەڕەشەیەی پووتینیان بەجددی 
وەرنەگرت و لەنێوان ساڵەکانی ٢00٤  و ٢0١٤ 
دا، بەپشتیوانیی واشنگتۆن و ئورووپا چەندین 
بزووتنەوەی ناڕەزایی دژە مۆسکۆ لە چەندین 
گۆرستانەوە  لە  هەر  هەڵدا،  سەریان  واڵتدا 
کیێفی   ،٢0١٣ ساڵی  ئۆکراین.  دەگاتە  تا 
بە  دژ  راپەڕین  النکەی  بە  دەبێت  پایتەخت 
سەرۆکی ئۆکراین کە ببوە هاوپەیمانی رووسیە 
و ئۆکراینش رۆژ لە دوای رۆژ خۆی لە یەکێتی 
ئورووپا نزیکتر دەکردەوە.ئەمە ئیدی بەزاندنی 
ئەو هێڵە سوورەنبوو کە مۆسکۆ نەیدەتوانی 
کە  وایکرد  ئەوەش  هەر  و  بکات  قبووڵی 
و  بکات  لەڕێگەی سەربازییەوە دەستێوەردان 
بیخاتەوە  و  وەربگرێتەوە  ئۆکراین  لە  کریمە 

سەر واڵتەکەی.
یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  هەمانکاتدا  لە   
بواری  دەخەنە  پڕۆژەیەک  ئامریکاش 
لە  بریتیبوو  پڕۆژەکەش  جێبەجێکردنەوە. 
و  مووشەک  دژە  بنکەی  دوو  دامەزراندنی 
واڵتانی  لە   مەودا  دوور  هاوێژی  مووشەک 
رۆمانی و لەهێستاندا.بە وتەی خۆیان ئامانج 
هەرشە  بنکەیە  دوو  ئەو  دامەزراندنی  لە 
ئیسالمیی  کۆماری  ڕژیمی  مووشەکیەکانی 
ناکات  باسە  بەو  باوەڕ  مۆسکۆ  بەاڵم  ئێرانە، 
و پێی وایە ئامانجی یەکەمی ئەم دوو بنکەیە 
تێکشکانی هێزی ئەتۆمی رووسیەیە، چونکە بە 
بۆچوونی پووتین، »شتێک بەناوی هەڕەشەی 

ئێران بۆسەر ئورووپا بوونی نیە«.
 

 فاکتەری ژێئۆپۆلۆتیکی ئۆکراین بۆ رووسیە
 

هەر چەندە رووسیە رووبەرێکی فراوانی  هەیە  
بەاڵم  ئۆکراین شوێنێکی ستراتێژی گرینگە بۆ 
ڕووسیە. ڕووسیە لە زۆر الوە دەورە دراوە بە 
لەسەر  بەندەرەکانی  زۆربەی  بەاڵم  زەریاکان، 
ئاوی ساردە و زستانان دەیبەستێ و ئەوەی 

کە لەسەر ئاوی گەرمیشە ئاوەکەی زۆر قووڵ 
نییە.بەاڵم بەندەرەکانی ئۆکراین لەسەر دەریای 
ڕەش  لەسەر ئاوی گەرم و قووڵ دامەزراون.
هەروەها ئۆکراین شووێنکی زۆر ستراتێژیە بۆ 
سەپاندنی هەژموونی سەربازی ڕووسیە بەسەر 

زەریای ڕەشدا.
جگە لەمانە واڵتی ئۆکراین پردی هەناردەی گاز 
سرووشتی ڕوسیەیە بۆ واڵتانی ئورووپا کە بە 
پێ رێکەتنی نێوانیان تا ساڵی ٢0٢٤ مۆسکۆ 
دەتوانێ لەو خەتی لوولەیە کەڵک وەربگرێت 
بەاڵم دیارنیە ئاخۆ دوای تەواوبوونی کاتی ئەو 
بۆ  مەرجەکانی  ئۆکراین  حکومەتی  سەنەدە، 
دەبێت؟)واڵتی  چ  ڕێکەوتنەکە  نوێکردنەوەی 
پرۆژەی  هەستیاری  پازێلی  بەشە  ئۆکراین 
ئۆراسیای ڕووسیەیە بۆ دەست پێڕاگەیشتنیان 

بە بازارەکانی ئورووپا(.

گرینگی ئۆکراین لە بواری ئابووریەوە بۆ واڵتی 
ڕووسیە

کشت و کاڵ بایخ و جێ پێیەکی بەهێز و کۆنی 
هەیە لەالی دانیشتوانی ئۆکراین، هۆکارەکەشی 
واڵتەکە  بەپیتی  هەوای  و  ئاو  و  زەوی  بۆ 
و  ئۆکراین  سەربەخۆیی  دوای  دەگەرێتەوە.لە 
تەنانەت لە سەردەمی سۆڤییەتیش دا بەرهەمە 
دەسەاڵتدارانی  بۆ  ئۆکراین  کشتکاڵیکانی 
ڕووسی زۆر بەنرخ بوو بە شێوەیەک کە هەر 
ئۆکراین  جیابوونەوەی  سەرتای  لەساڵەکانی 
لە یەکێتی سۆڤییەت خەڵکێکی زۆر بۆ کاری 
کشت وکاڵ دەچوونە ئۆکراین، بەرادەیەک کە 
لە  یەکێک  بووە  ڕووسیە_ئۆکراین  سنووری 

کریدۆرە گەورەکانی کۆچ لە جیهاندا.
پەیوەندیەکان  پێشوەچوونی  لەگەڵ  بەاڵم   
و  برۆکسێل  بوونەوەی  نزیک  لێك  زیاتر  و 
کیێف  لە ساڵی ٢0١١ تا ساڵی ٢0٢١ زاینی، 
ڕووسیە  بۆ  ئۆکراین  هەناردەکردنی  بڕی 
ملیارد   ٥ نزیک  بۆ  دۆاڵرەوە  ملیارد   ٢٩ لە 
کاتێک  کرد.هەروەها  کەمی  ئامریکای  دۆاڵری 
کە   ٢0١0 ساڵی  لە  یانکۆویچ  ویکتۆر  کە 
سەرۆک  ببێتە  توانی  بوو  پۆتین  هاوپەیمانی 
کۆماری واڵتەکە، کۆمپانیاکانی ڕووسیە رێژەی 
٧٪ی گشت سامانە خارجیەکانی ئۆکراینیان تا 
ساڵی ٢0١٣ گرتەدەست.هەر لەوکاتەدا واڵتی 
ڕووسیە بۆوەی قەرەبووی نزیک بوونەوەکانی 
پێشووی ئۆکراین لە یەکێتی ئورووپا بکاتەوە 
لە  قەرزی  سەنەدی  دۆاڵر  ملیارد   ١٥ بڕی 
کار  لە  دوای  بەاڵم  کری  ئۆکراین  حکوومەتی 
الدانی یانکۆویچ دوبارە پەیوەندیەکانی کیێف 
لەگەڵ برۆکسێل هەڵکشانی بە خۆیەوە بینی 
و لە ئێستاش دا بە گورەی داتا فەرمیەکانی 
حکوومەتی ئۆکراین واڵتی چین واڵتی یەکەمە 

لە ئاڵوگۆری بازەرگانی لە گەڵ ئۆکراین دا.
زاینیدا   ٢0١٤ ساڵی  لە  کیێف  هەروەها 
ڕووسیەوە  لە  سرووشتی  گازی  هاوردەکردنی 
پڕ  بۆ  ئۆکراین  دەسەاڵتدارانی  ڕاگرت. 
کردە  روویان  ڕووسیەش  جێگای  کردنەوەی 
بازاری ئازادی ئورووپا و لە واڵتانی لەهێستان 
هاوردە  گازیان  مەجارستانەوە  و  ئسلۆنی  و 
لە  گرینگ  خاڵێکی  بووە  رووداوە  ئەم  کرد. 
وەرچەرخانی پەیوەندیە ئابووریەکانی مۆسکۆ 
و کیێفدا و بەرادەیەک زۆر پوتینی توورە کرد. 
کۆشکی کرملین بۆوەی گوشاری زیاتر بخاتە 
سەر دەسەاڵتی ئۆکراین بریاریدا راستەخۆ لە 
رێگای زەریاوە گاز بۆ واڵتانی تورکیە و ئاڵمان 
ئۆکراین  خاکی  لە  ئەوەی  تا  بکات  هەناردە 

کەڵک وەرنەگرێت. 

دەسکەوتە کەسیەکانی ڤیالدیمێر پووتین 

گرژیانەدا  لەو  لەوانەیە  پوتین  ڤیالدیمێر 
بەدوای دەسکەوتی تاکە کەسی خۆی بگەرێت، 
ڕووسیە  خەڵکی  نەتەوەیی  سۆزی  هەوڵبدات 
ئەوەی  ڕاکێشێتەوە وەک  بۆ الی خۆی  زیاتر 
دوای داگیرکردنی کریمە خۆشەویستی پوتین 
تا رادەیەک الی خەڵکی ڕووسیە زیاتر بووە. 
بۆیە داگیرکردنەوەی تەنانەت بەشێکی دیکەی 
خاکی ئۆکراین دەتوانێ خۆشەویستی و سۆزی 
بوونی  تەواو  کاتی  تا  واڵتەکەی  خەڵکی 
زیاتریش  سەرۆکایەتیەکەشی  خۆلەی  ئەو 
بە  بگەیەنێت  سیاسیەش  پەیامە  بکات.ئەو 
بەرگریکاری  تاکە  ئەو  کە  ڕووسیە  خەڵکی 
بەرژەوەندیەکانیانە لە رووسیەیەک کە دوژمن 

لەدەرەوە گەمارۆی داوە. 

ئێستا دۆخەکە چۆنە ؟
 

و  ئورووپا  واڵتانی  زاینیدا   ٢0٢١ پاییزی  لە 
لەسەر  نزیک  مەترسییەکی  زەنگی  ئامریکا 
 ١00 رووسیە  لێدەدەن.  ئۆکراین  سنوورەکانی 
و  سنوورانەدا  ئەو  بەسەر  سەربازی  هەزار 
بەچەکی قورسەوە باڵوکردووەتەوە و مانۆری 
 ٤0 و  دەدات  ئەنجام  بالستیکی  مووشەکی 
هەزار سەربازیشێ لە خاکی بێالرووسدا جێگیر 
کردووە و بەهەموو تواناکانیشییەوە یارمەتیی 
بزووتنەوەی جوداخوازەکانی رۆژئاوای ئۆکراین 

دەدات کە بە پرۆڕووس ناسراون.
 کۆشکی کرملین ڕادەگەیەنێت باڵوکردنەوەی 
ئەم سەربازانە تەنیا کاردانەوەیەکە لەبەرامبەر 
دەزگای  لەوالوە  بەاڵم  ناتۆدا  کانی  چاالکییە 
کە  دەکەن  لەوە  باس  ئامریکا  هەواڵگریی 
رووسیە، لە رێگەی سیخوڕەکانییەوە، دەیەوێت 
بەڕادەیەک  ئۆکراین  ناوخۆیی  هەلومەرجی 
سەربازییانەی  دەستێوەردانی  کە  تێکبدات 
مۆسکۆ ببێت بە زەرورەتێک ویستراو لە الیەن 
هەرێمی  وەک  ئۆکراین  ڕووسی  دانیشتوانی 
لە  بایەخ  کەم  روداوێکی  ببێتە  و  دۆبناس 

ڕوانگەی نێونەتەوەیەوە.
 لە ١٨ مانگی یەکەمی ساڵی ٢0٢٢، هەزاران 
و  بێالڕووس  گەیشتنە  رووسی  سەربازی 
تێکچوونی  دیکەی  هۆکارێکی  بووە  ئەمەش 
ئاستی  بەرزکردنەوەی  و  دۆخەکە  زیاتری 
٢٥ـی  لە  ئامریکا.  و  ئورووپا  مەترسییەکانی 
سەربازی  هەزار  شەش  رابردووشدا  مانگی 
لە  سەربازی  مانۆڕی  بە  دەستیان  رووسی 
کریمە و سنوورەکانی ئۆکراین کرد و دیسان 
ئەمەش مەترسیی تەقینەوەی دۆخەکەی زیاتر 
کرد بەڕادەیەک کە سەرۆکی ئامریکا، جۆبایدن 
ئۆکراین  پەالماری  رووسیە  »ئەگەر  بڵێت: 
زۆر  دەرئەنجامەکانی  بەدڵنیاییەوە  بدات، 
گەورە دەبن و دەتوانم بڵێم دەبێت بە گۆڕینی 
دنیای ئێستا و دروستبوونی دنیایەکی دیکە.« 
بەاڵم لە هەمانکاتدا جۆبایدن باس لەوەدەکات 
کە ئامریکا نیازی نییە سوپاکەی بنێرێت بۆ 
ئۆکراین، چونکە تائێستا ئەندامی ناتۆ نییە. 
هەشت  واشنگتۆن  لێدوانەش،  ئەم  سەرەڕای 
هەزار و ٥00 سەربازی خستووەتە ئامادەییەوە. 
ئێمانوێل  رێگەی  لە  ئورووپاش  یەکێتیی   
ماکرۆنەوە دەیەوێت دەنگی ببیسترێت و رێگری 
بکات لە هەڵگیرسانی شەڕ بەاڵم لەهەمانکاتدا 
ئەگەر  کە  لەوەی  دەکات  هەڕەشە  ئەویش 

بەدڵنیاییەوە  بدات،  کیێف  پەالماری  مۆسکۆ 
باجەکەی ئێجگار گران و قورس دەبێت.

 
لە کۆتاییدا

 
ئەم پرسیارانەی کە بەردەوام دوبارە دەبنەوە، 
جەنگەکە  یان  دەبێتەوە  ئارام  دۆخەکە  ئایا 
بەڕاستی روودەدات؟ ئەگەر ئێستاش گرژیەکان 
دیکە  بیانوی  بە  داهاتوودا  لە  بێتەوە  کەم 

ناوچەکە گرژی تێناکەوێتەوە؟
و  ماکرۆن  بە  و  دەیەوێت  رووسیە  ئەوەی   
جۆبایدێنی وتووە دوو شتە:یەکەمیان ئەوەیە 
کە  بدەن  مۆسکۆ  بە  بەڵێن  ناتۆ  واڵتانی  کە 
چیتر رووبەری ناتۆ فراوان نەکەن و دەوڵەتی 
نوێ، بۆ نموونە ئۆکراین نەکەن بە ئەندام و 
مانۆڕی  نابێ  ناتۆ  کە  ئەوەیە  دووهەمیشیان 
ئورووپادا  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  سەربازی 

ئەنجامبدات. 
ئەو  لەنێو  رووسیە،  داواکارییەی  دوو  ئەم   
کە  سەرچاوەدەگرن  ئاڵۆزەدا  و  درێژ  مێژووە 
بۆ  داواکارییەکە  هەردوو  راستە  باسمانکرد. 
پارێزگاریکردن لە هەژموونی رووسیەیە و هێزە 
کارایە  خۆی  کە  ناوچەکانی  و  ئەتۆمییەکەی 
بەم  ملدان  کە  راستە  ئەوەش  بەاڵم  تێیاندا، 
دوو داواکارییە یەکسانە بە شکاندنی خواست 
رازیبوون  و  ناتۆ  سەربەخۆی  سیاسەتی  و 
بەوەی کە دەسەاڵتێکی دەرەکی بەشداریبکات 

لە دەستنیشاکردنی بڕیارەکانیدا.
بەاڵم  دوورە  هەرچەندە  شەڕ  هەڵگیرسانی   
پێداگری  ڕادەی  بە  بەندە  ئەگەرەکانیشی 
و  ئامریکا  نواندنەکانی  نەرمی  و  مۆسکۆ 
دەکەن  پاشەکشە  زۆتر  کامیان  ئورووپا.ئاخۆ 

لە هەڵویستەکانیان؟
 شرۆڤە کارانێك زۆر هەستاون بە لێکدانەوەی 
لە  کە  ئەوەی  بەاڵم  گرژیانە  ئەم  داهاتووی 
هەموان زیاتر دەتوانێ نزیک بێت لە داهاتوودا 
هەموو  بەم  هیچکات  ڕووسیە  کە  ئەوەیە 
ناکات  سەربازی  بەرفراوانی  هێڕشی  هێزەوە 
بەڵکوو بە هێواشی پشتیوانی زیاتر لە ناوچە 
هەوڵ  و  دەکات  ئۆکراین  نشینەکانی  رووس 
دەدات بەش بە بەش و بە هێمنی ناوچەکانی 
دەسەاڵتی  ژێڕ  بخاتە  ئۆکراین  رۆژهەاڵتی 

جیاخوازەکان کە خۆی پشتیوانیان دەکات.
خاکی  ناو  بۆ  ڕووسیە   هاتنی   بە  دیارە 
ئۆکراین واڵتانی ئورووپاش بێدەنگ نابن و لە 
بەرامبەردا گەمارۆی نوێ دەخەنە سەر ڕووسیە 
ئورووپا  ئەوەی  هۆکاری  بە  گەمارۆکان  بەاڵم 
 ، زۆرە  رووسیە  سووتەمەنی  بە  پێویستی 
سەخت  دەکەن  هەڕەشە  جۆرەی  ئەو  وەک 
سەرنجی  ئێستا  ئامریکاش  نابێت.هەروەها 
روبەرووبونەوەی  و  کۆنترۆڵ  لەسەر  زیاتری 
پێشکەوتنەکانیی واڵتی چینە تا ئەوەی بێت 
و هێزی سەربازی بەرامبەر بە ڕووسیە بەکار 
بێنێت لە کاتێک دا بەهێز بوونەوەی ڕووسیە 
هەژموونی  لەسەر  نەرێنی  کاریگەری  دەتوانێ 

ئابووری و سیاسی چین هەبێت.
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 سەرنووسەر:
ئەسعەد دروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

پۆلێکی دیکە لە کچان و کورانی خەباتکاری کوردستان بە ریزەکانی 
هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە پەیوەست بوون.

راهێنانی  تری  خولێکی  هاتنی  کۆتایی  پاش 
نیزامی  سیاسی-  فێرگەی  لە  پێشمەرگە 
رێبەندانی  ٢٨ی  شەممە  پێنج  کۆمەڵە،رۆژی 
ساڵی ١٤00ی هەتاوی رێکەوتی ١٧ی فورییەی 
٢0٢٢ی زایینی پۆلێکی تر لە الوانی خەباتکار 
ئازادیخوازی  کورانی  و  کچان  لە   پێکهاتوو 
بە  پرشکۆدا  رێورەسمێکی  لە  کوردستان 
ریزەکانی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە پەیوەست 
پەلی  لە  کە  پێشمەرگە  تازە  بوون.هاورێیانی 
هاورێی فەرماندە بارام رەزایی دا رێکخرابوون،لەو 
کوردستان  خەباتکاری  کورانی  و  کچان 
پێکهاتوون کە بۆ خەبات لە دژی نادادپەروەری 
و دژی داگیرکاری کۆماری ئیسالمی و خەبات 
ئینسانییەکانیاندا،  ئارەزووە  و  ئاوات  پێناو  لە 
گرێ  کۆمەڵەوە  خەباتی  بە  خۆیان  داهاتووی 
سنوورەکانیان  و  رێگا  ومەترسییەکانی  داوە 
بە گیان کریوە و خۆیان گەیاندووەتە فێرگەی 
مانگ  چەندین  پاش  و  کۆمەڵە  پیشمەرگایەتی 
پیشمەرگانە،سەرکەوتوانە  و  قورس  راهێنانی 

ئەو قۆناغەیان تێپەراندووە.

هاورێ  ساڵۆنی  لە  کە  رێورەسمە  ئەو 
بە  و  فەتاحیان  ئێحسان  گیانبەختکردوو 
بەشداری ژمارەیەک لە هاورێیانی کادر و ئەندام و 
پێشمەرگەکانی کۆمەڵە بەرێوەچوو،بە سروودی 
لە  رێزگرتن  بۆ  پێکرد.پاشان  دەستی  بانگەواز 
یادی ئازیزی هەموو گیانبەختکردوانی کۆمەڵە و 

بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان دەقیقەیەک 
بێدەنگی راگیرا.

فێرگەی  بەرپرسی  کورد  ئارمان  هاورێ  پاشان 
پەیوەست  بۆنەی  بە  کۆمەڵە  پێشمەرگایەتی 
هێزی  ریزەکانی  بە  هاورێیانە  ئەو  بوونی 
پێشکەش  قسەوباسێکی  کۆمەڵە  پیشمەرگەی 
تازە  هاورێیانی  کرد.دواتر  ئامادەبووان  بە 

پیشمەرگە چەک و کارتی پێشمەرگایەتییان لە 
دەستی بەرپرسانی فێرگە وەرگرت و سروودی 
»سوورە سواری کۆمەڵە«یان بە بۆنەی رۆژی 

کۆمەڵە پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
لە درێژەی مەراسیمەکەدا یەکێک لە هاورێیانی  
شاهی  کیانا  هاورێ  نێوی  بە  پێشمەرگە  تازە 
رەزایی  بارامی  فەرماندە  هاورێی  پەلی  پەیامی 

پێشکەش بە ئامادەبووان کرد کە لە بەشێک لە 
پەیامەکەیدا داوا لە کچان و کورانی ئازادیخواز 
و خەباتکاری کوردستان دەکات کە بە رێزەکانی 

هێزی پیشمەرگەی کۆمەڵە پەیوەست بن.
هاتنی  کۆتایی  رێورەسمی  لەگەڵ  هاوکات 
هاورێیانی  پێشمەرگایەتی  فێرگەی  خولی 
تر  ژمارەیەکی  رەزایی،  بارامی  فەرماندە  پەلی 
لە الوانی خەباتکاری کوردستان کە خوازیاری 
وەرگرتنی  بەشی  لە  کۆمەڵەن،  پێشمەرگایەتی 
نویی  خولی  دەستپێکردنی  چاوەریی  فێرگە 
راهێنانن لە فێرگە. ئەو هاورێیانەش بە بۆنەی 
پەیوەست بوونی ئەو پۆلە لە کچان و کورانی 
هیزی  ریزەکانی  بە  کوردستان  خەباتکاری 
پێرۆزباییان  پەیامێکی  کۆمەڵە  پێشمەرگەی 

خوێندەوە.
شایانی باسە  هاورێ ئەمجەد حوسێن پەناهی 
بە نوێنەرایەتی لە الیەن ›کومیسیۆنی نیزامی« 
ماندووبوونی  و  ئەرک  لە  رێزگرتن  بۆ  کۆمەڵە 
کۆمەڵە  پێشمەرگایەتی  فێرگەی  هاورێیانی 
خەاڵتێکی رێزلێنان و سپاسنامەیەکی پیشکەش 
هاورێیان  فێرگە،  هاورێیانی  لە  کەس  سێ  بە 
ئارمان کورد بەرپرسی فێرگەی سیاسی-نیزامی 
لە  هاشمی  فریاد  و  سادقی  وهیوا  کۆمەڵە 

بەرپرسانی راهێنانی فێرگە کرد.
هەڵپەرکێی  و  شایی  نێو  لە  رێورەسمە  ئەم 
تازە  هاورێیانی  و  پێهات  کۆتایی  بەشداربووندا 
دیاریکراوەکان  لەپێشدا  شوێنە  بۆ  پیشمەرگە 

گوازرانەوە


