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تەنگەتاویی و
مایەپووچ بوونی کۆماری ئیسالمی

ڕێکەوتــی 29ی بەفرانبــار ســەرۆکی
شۆرای ستراتێژی پێوەندییە دەرەکییەکانی
ڕێژیــم لــە چاوپێکەوتن لەگــەڵ هەیئەتی
 IAIڕەخنــەی لە شــێوازی هەڵســوکەوتی
ئورووپاییەکان بەتایبەت لەپێوەندی لەگەڵ
کاروبــاری ماڵــی تایبــەت بــە بازرگانیی
لەگــەڵ ئێران ناســراو بە  SPVگرتووە و
وتوویەتــی :دەوڵەتــە ئورووپاییەکان توانای
پشــتیوانی و ڕێنوێنــی کۆمپانیاکانیــان
بــۆ هــاوکاری کردنــی ئێران نییــە کە ئەم
مەســەلە بــۆ ئێمە جێگــەی قبووڵ کردن و
لێخۆشبوون نییە.
کەمــاڵ خەڕازی لــەم دانیشــتنەدا وێڕای
ڕەخنەگرتــن لــە الیەنــی ئورووپایــی وەک
باقــی لێپرســراوانی ڕێژیــم لەهەمبــەر
داهاتــووی نادیــاری بەرجام هەڕەشــەی لە
الیەنی ئورووپایــی کردووە و ڕایگەیاندووە
کــە شکســتی بەرجــام ،یەکســانە لەگەڵ
تێکچونــی ئەمنیەت و ئاسایشــی ئورووپا!
وتوویشــیەتی :ئامریــکا بەتــەواوی مانــا
ئورووپای بە بارمتە گرتوو و ئورووپاییەکان
دەبێ وانەی ڕووبەڕووبوونەوە و خۆڕاگری
بەرانبــەر بــە ئامریــکا لــە ئێمــە و چیــن و
ڕووسیەوە فێر بن.
ئــەم لێدوانانەی خەڕازی دوای ئەوە هاتنە
ئاراوە کە لە 18ی بەفرانباردا هەیئەتێکی
ئورووپایــی پێکهاتــوو لــە دیپلۆماتەکانــی
واڵتانــی فەڕانســە ،بریتانیــا ،ئاڵمــان،
دانمــارک ،هۆلەنــد و بێلژیــک لە بینای
وەزارەتــی دەرەوەی ڕێژیم کۆبوونەوەیەکیان

لەگــەڵ الیەنــی ئێرانــی هەبــوو و تێیــدا
بەجیددی هۆشدارییان دا بە الیەنی ئێرانی
کــە واز لــە بەرنامــە مووشــەکییەکانی و
کــردەوە تێرۆریســتییەکانی لــە خاکــی
ئورووپــا بهێنێــت و ڕایانگەیانــدووە:
ئورووپــا چیدیکــە ناتوانێ چاوپۆشــی لەم
کردارانــەی تــاران بــکات؛ بەپێــی دواییــن
هەواڵــەکان لــە نیــوەی ئــەم دانیشــتنەدا
لێپرسراوانی ئێرانی بەپێچەوانەی ڕێوشوێنە
دیپلۆماتیکەکان شــوێنی کۆبوونەوەکەیان
بەجێهێشت و بە جنێودان و بێڕێزی کردنەوە
ســاڵۆنی کۆبوونەوەکەیــان چــۆڵ کرد کە
ئەم مەســەلە لــە ڕاگەیەنــە جیهانییەکاندا
دەنگدانەوەی زۆری هەبوو.
هەواڵدەریــی ڕۆیتێــرز لەمبــارەوە لــە
ڕاپۆرتێکــدا ڕایگەیانــد هەڵوێســتی
جیددیتــری ئورووپاییــەکان بەرامبــەر
بــە ئێــران هێمایەکــە بــۆ نیزیکبوونــەوەی
زیاتــری ئورووپــا لــە ئامریــکا ،چوونکــە
ئەوەیکە الیەنی ئورووپایی لەم دانیشــتنەدا
ئاراســتەی الیەنی ئێرانی کردووە هەر ئەو
بۆچوونانەیــە کــە لە بانەمەڕی ئەمســاڵدا
سەرۆک ترامپ هێنایە گۆڕێ و بەهۆیەوە
تاکالیەنــە لــە بەرجــام کشــایەوە؛ هەروەها
چەســپاندنی نوێترین خولــی تەحریمەکانی
ئورووپــا (لە پــاش ڕێککەوتنی ناوکی لە
ســاڵی 1394ەوە) بۆسەر تاران لەدوای ئەم
ڕووداوە دەتوانــێ نیشــانەیەکی دیکــە بێت
لەم نیزیکبوونەوەیە.
ئــەم تەریککەوتووییــە تەنیــا الیەنــی

ئورووپایــی ناگرێتــەوە بەڵکــوو هاوپەیمــان
و دۆســتە نیزیکەکانــی رێژیمیش بەرەبەرە
خۆیــان لــە بــەرەی دژ بــە تــاران نیزیــک
دەکەنــەوە؛ مەجیــد کیانپــوور ئەندامــی
کۆمیســیۆنی ئاوەدانــی مەجلیســی ڕێژیم
لە لێدوانێکدا بۆ ئیسنا وتوویەتی :زیاتر لە
نیوەی ناوگانی هەوایی ئێران پەرتووکاون و
پێویستییان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە
بــەاڵم بەهــۆی تەحریمەکانــی ئامریــکاوە
هیــچ کۆمپانیــا و واڵتێکــی خــاوەن
ســەنعەتی فڕۆکە ئامادە نییە هاوکاریمان
بکەن لــە نۆژەنکردنــەوەی فڕۆکەکانمان،
تەنانــەت ڕووســیەش؛ ناوبــراو وتوویەتــی:
ئەوەیکــە الیەنی ڕووس لە دانیشــتنەکاندا
بە ئێمەی دەڵێن لەگەل ئەوەیکە لە کرداردا
دەیبینین جیاوازییان زۆرە.
لــە ئاســتی نێوخۆییشــدا ڕێژیــم
کەوتووەتــە حاڵەتێکــی نالەبــار؛ ناوەنــدی
لێکۆلینەوەکانــی مەجلیســی ڕێژیــم ،لــە
نوێتریــن ڕاپۆرتیــدا ســەبارەت بە گەاڵڵەی
بوودجــە بۆ ســاڵی داهاتــوو ڕایگەیاندووە:
کۆمپانیــای نەوتــی ئێــران ،لــە ســاڵی
ڕابــردوودا  ٤٨میلیــارد و  ٦٦٠میلیــۆن
تمــەن قەرزدار بــووە ،کە بە هۆی نەبوونی
بوودجــەی پێویســت دەبــێ  ١٥میلیــارد و
 ٧٠٠میلیــۆن دۆالری لــە ســاڵی ١٣٩٨دا
بداتەوە.
هــاوکات محەممەدباقــر نەوبەخــت،
بەرپرســی ڕێکخراوی بەرنامه و بوودجەی
ڕێژیــم ،لــە لێدوانێکــدا ڕایگەیانــدووە" :لە

هەناردەکردنــی نەوتــدا به جیددی تووشــی
کێشــە بووینــە و واڵت لەگــەڵ گەمــارۆ
سەختەکان ڕووبەڕوویە".
ناوبــراو وتوویەتــی" :ئێمــە لــە  ٢میلیۆن و
 ٤١٠هــەزار بەرمیــل نــەوت و  ٤٧میلیارد
دۆالر داهاتــی نــەوت ،کــە لــە بوودجــەی
ســاڵی ڕابردوودا پێشــبێنی بۆ کرابوو دوور
کەوتووینەتــەوە"؛ نەوبەخــت بە ڕاشــکاوی
باســی لەوە کــردووە ،که نەتەنیا کێشــەی
کــەم فرۆشــتنی نەوتیان هەیــە ،بەڵکوو لە
گواســتنەوەی ئەرز بۆ نێو واڵتیش تووشی
کێشــە بوونــە و بــه هاوردەکردنــی نەوتیش
پێویســتیان به کەشــتی هەیە ،لــە حاڵێکدا
کــه کەرتــی کەشــتیڕانیش گەمــارۆی
لەسەرە.
قســەکانی نەوبەخــت لــە حاڵێکدایــە ،کــه
حەتــووی ڕابــردوو ،حەســەن ڕۆحانــی
لــە کۆبوونــەوەی هەیئەتــی دەوڵەتــدا
ڕایگەیاندبــوو" :فرۆشــی نــەوت هــەر بــەو
شــێوە کە چاوەڕوان دەکرا درێژەی هەیە و
ئامریکا بەو ئامانجەی خۆی که بەرگری
له هەناردەکردنی نەوتە ناگات!".
ڕۆژنامــەی فایننشــاڵ تایمــز لەمبــارەوە
نووســیویەتی" :ئامارەکان نیشان دەدەن که
گەمارۆکانــی ئامریکا ،زەربەی جیددییان
لــە کەرتــی هەناردەکردنــی نەوتــی ئێــران
داوە ،هەناردەکردنــی نەوتــی ئــەم واڵتە بە
بــەراورد لەگــەڵ ڕادەی هەناردەکــردن لــە
وەرزی بەهاردا ٦٠ ،لەسەد کەم بووەتەوە"..
کــۆی ئــەم باســانە هــاوکات لەگــەڵ

پەرەســەندنی ئاســتی ناڕەزایەتییــە
جەماوەرییــەکان لــە ئێــران دوورەدیمەنــی
ئێرانمــان پیشــان دەدات بەچەشــنێک کــە
ڕێژیم لە بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمەکانیشــیدا
دۆشــداماوە؛ بەرپرســی دەزگای بەنــاو
پۆلیســی تــاران ،حوســەین ئەشــتەری
رایگەیاندووە کــە ئاگاداریی ئەوەیان هەیە
کــە دوژمنانــی رێژیمی تــاران دەیانهەوێ
لە رێوڕەسمی ٢٢ی رێبەنداندا خۆپیشاندان
دژی رێژیــم بەڕێوە ببەن و لە بەڕێوەبردنی
نیگەرانن!
بە پێی قسەکانی بەرپرسی بەناو پۆلیسی
تــاران هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی دەیانەوێ
ئەمســاڵیش نمایشــی رێپێــوان بەڕێــوە
ببــەن ،بــەاڵم ترســیان لــەوە هەیــە کــە ئەو
کۆبوونەوەی خەڵک بە دژی خۆیان هەڵ
بگەڕێتــەوە و رێپێوانــە حکوومەتییەکــە
ببــێ بــە خۆپیشــاندانی خەڵــک بــە دژی
حکوومــەت و هــەر لــە ئێســتەوە هەڕشــە
دەکــەن وهەوڵی چاوترســێنکردنی خەڵک
دەدەن.
کــۆی ئــەم ڕووداو و قســە و لێدوانانــە و
ناڕەزایەتی دەربڕینی سێنفە جۆراوجۆرەکان
(هــەر جارەو لە شــوێنێکی ئێــران) ئەوەمان
پێدەڵێــن کە وەک بەشــێک لە مۆرەکانی
خــودی ڕێژیــم دانیان پێدانابــوو ،کۆماری
ئیســامی لە نێوەڕۆکی خۆیدا مایەپووچ
بــووە و ســەرقاڵی تێپەڕاندنــی دەورانــی
بەتاڵبوونەوەی خۆیەتی.

پـەیڤ

شکۆی لەشکاننەهاتوو
كەریم پەرویزی
لــە مێــژووی نەتــەوە بندەســت و
ســتەملێکراوەکاندا و بەگشــتی ئــەو
نەتەوانــەی کــە دوژمنانــی زۆر دڵــڕەق و
توندوتیژیــان هەیــە ،هەندێــک بڕگــەی
تایبەت پەیدا دەبن کە دوژمنانی نەتەوەکە
هەوڵــی ئێجــگار تونــد و چڕوپڕ دەدەن کە
ئەو بڕگە تایبەتە سووک بکەن.
بــۆ وێنــە کاتێــک کــە سپیپێســتەکان
لــە ئورووپــاوە دەچنــە ئامریــکا و
دەیانــەوێ خاکــی سوورپێســتەکان داگیــر
بکــەن ،هەرجــۆرە بەرەنگاربوونــەوە و
خۆڕاگرییەکــی سوورپێســتەکان بــە ناوی
دڕندەیی و دواکەوتوویی و وەحشــیگەریی
سوورپێســتەکان لە ناو دەبەن و پاســاوێک
بۆ کردارەکانی خۆیان دادەتاشن.
یــان لــە ئێرانــی ســەردەمی ئیدئۆلۆژیــی
پاڵەوی-خومەینیــدا خۆڕاگــری و
خۆبەدەســتەوەنەدانی نەتەوەکانی تورک و
کورد و عەرەب و بەلووچ و تورکەمەن بە
دژایەتــی لەگــەڵ شارســتانیەت و لەگەڵ
خــودا و خەیانــەت بە «مام میهن» ناودێر
دەکــەن و بڕگــە هەســتیارەکانی مێژووی
ئەم گەالنە بە دەسکردی بێگانە و سووک
نیشان دەدەن.
لــە وێنــەی تایبەتیــی کــورددا ،کاتێــک
کە لە لووتکەی فاشــیزم و دواکەوتوویی
و ســەرەڕۆیی لــە ناوچەدا ،کوردســتان لە
ســاڵی ١٣٢٤دا دەســەاڵتی کۆمــاری ،بە
شــێوازێکی دێموکراتیــک رادەگەیەنــێ،
ئــەوە نوختــە وەرچەرخانێکــی زۆر گرنگ
لــە ئێــران و تەنانــەت لــە رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاستیشە.
کاتێــک کــە رەزای میرپەنــج دەســەاڵتی
بەناو مۆدێڕنەکەی دادەمەزرێنێ ،مۆدێڕن
بــوون لــە رووتبوونــەوەی ژنانــدا دەبێنــێ
و ژن و کچەکانــی ســەرپۆش الدەبــەن و
دەبنــە نموونــەی مــۆد و جلوبــەرگ بەاڵم
کــە دەســەاڵتی کۆمــاری کوردســتان بــە
دەســتی پێشــەوای نەمر و بە رێبەرایەتیی
حیزبــی دێموکرات دادەمەزرێ ،پێشــەوای
گــەل ،رێکخــراوی تایبــەت بــە مــاف و
پێگەیاندنی ژنان دادەمەزرێنێ و ژنەکەی
دەبــێ بــە نموونەی خەباتــکاری لەپێناوی
یەکسانیی هەقیقیی ژن و پیاو لە بنەماڵە
و کۆمەڵدا.
ئــەم دەســەاڵتە شــکۆمەندە نەتەوەیــی
دێموکراتیکە لە کوردستان و لە سەردەمی
تەڕاتێنــی دواکەوتوویــی و فاشــیزم لــە
ناوچــەدا ،بڕگەیەکــی پڕشــانازی بــۆ
نەتەوەی کوردە و هەر لەداخی ئەوەشــدایە
کــە دوژمنانــی ورد و درشــتی کــورد و
حیزبــی دێموکــرات و پێشــەوا بــەردەوام
هەوڵــی ســووکایەتیپێکردنیان داوە و
بــەردەوام ویســتوویانە بــە پاشــکۆیەکی
ویســت و بەرژەوەندییەکانــی باقــرۆف و
پیشــەوەری و شــەڕی چەند عەشیرەیەک
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ڕاگەیەندراوی
ناوەندیی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران بەبۆنەی یەک ساڵەی دامەزرانیەوە

خەڵکــی خەباتگێــڕ و وەزاڵەهاتــووی
کوردستان!
هێز و الیەنە سیاســییەکانی کوردســتانی
و ئێرانی!
مــاوەی چــل ســاڵە کۆماری ئیســامیی
ئێران شــەڕێکی بێپســانەوەی لــە هەموو
بوارەکاندا (سیاسی ،نیزامی ،ئەمنییەتی،
کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری ،فەرهەنگــی)
بەســەر گەلــی کــورد لــە کوردســتانی
ئێراندا ســەپاندووە .ڕێژیم بۆ ســەرکەوتنی
خــۆی لــەو شــەڕەدا و ســەرکوتی گەلــی
کــورد لــە هەموو کەرەســتە و ئامرازێکی
توندوتیژ کەڵکی وەرگرتووە و لە ڕێگای
دامودەزگاکانــی داپڵۆســێنەری هەوڵــی
داوە هەمــوو کەلێــن و کەلەبەرەکانــی
ژیانــی خەڵکــی کوردســتان بخاتــە ژێــر
چاوەدێریــی خــۆی ،بــەاڵم لە مــاوەی ئەو
چــل ســاڵەدا خەڵکــی کوردســتان لەگەڵ
ئەوەدا شــەڕەکە نابەرامبــەر بووە ،کەچی
بــە هەموو توانــای خۆیــەوە بەربەرەکانێی
ئــەو ڕێژیمــەی کــردووە و لەســەر خەبــات
و مافخوازیــی خــۆی ســوور بــووە .لــەو
بەربەرەکانێیــە لەگــەڵ دەســەاڵتدارەتیی
کۆماری ئیسالمیدا حیزبە سیاسییەکانی
کوردســتانی ئێــران لــە ڕێــگای هێــزی
پێشــمەرگە و تەشــکیالتی نێوخــۆی
واڵت و هەروەهــا بــە پشــتیوانی و ئەرک
وەخۆگریــی خەڵکــی نیشــتمانپەرەور و
چاالکانی سیاسیی کورد لە کوردستانی
ئێــران بەگــژ سیاســەتەکانی کۆمــاری
ئیســامیدا چوونــەوە و لــەو ڕێگەیــەدا بە
هــەزاران پێشــمەرگە و ئەندامی حیزبەکان
و خەڵکــی ســڤیل و مەدەنیی کوردســتان
شەهید بوون و خوێنیان بەناحەق ڕژاوە.
بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو ئــەو بەربەرەکانــێ
و قوربانیدانــە هەمــوو کات هەســت بــە
بۆشــایی ئــەوە کــراوە کــە جوواڵنــەوەی
گەلی کورد لە کوردستانی ئێران لە دیفاع
و بەربەرەکانــی بــە دژی دەســەاڵتدارەتیی
کۆمــاری ئیســامی یەکدەســت و یەک
بەرنامــە نییــە و ئــەوە خاڵێکــی الوازی
جوواڵنــەوەی بەرحەقــی گەلــی کــوردە.
لەگــەڵ ئــەوەدا لــە ســااڵنی رابــردوودا
هەوڵی ئەوە دراوە لە رێگای کۆبوونەوەی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئیران لە دەوری
پالتفۆرمێــک کــە نوێنەرایەتیی زۆربەی
خەڵکــی کوردســتان بــکا ،بەرەیــەک یــا
هاوپەیمانییــەک پێکبــێ و ئەو بۆشــاییە
لــە خەبات بــە دژی کۆماری ئیســامی
پڕ بکاتەوە ،بەاڵم بە هۆکاری جۆراوجۆر
نەتوانــراوە ئەو هاوپەیمانییە پێکبێ .دیارە
حیزبەکانی مەیدانی خەباتی کوردستانی
ئێــران هــەر کام بــۆ خۆیــان لــەو ئامانجــە
کــە پێکهێنانی هاوپەیمانییەکی کارا بێ
غافــڵ نەبــوون و کاریان بۆ کردووە ،هەتا
ئــەوەی کــە لــە ڕۆژی ١٩ی بەفرانبــار
ســاڵی  ١٣٩٦هەتــاوی (٩/١/٢٠١٨ی
زایینــی) دوای چەنــد کۆبوونــەوەی دوو
قۆڵــی و چەند قۆڵی بڕیــاری پێکهێنانی
ناوەندێــک بــە مەبەســتی ڕێکخســتنی
هاوکاریــی نێــوان حیزبــەکان درا و لــە
ڕۆژی٣٠ی بەفرانبــاری ســاڵی ١٣٩٦ی
هەتاوی ئەو ناوەندە بوونی خۆی ڕاگەیاند
و بەڕەسمی دەستی بە کارەکانی کرد.
ئێســتا ســاڵێک بەســەر پێکهێنانــی ئــەو
ناوەنــدە ڕادەبــرێ و لــە مــاوەی ئەو یەک
ســاڵەدا ناوەند هەوڵی داوە پردی پێوەندیی
نێــوان حیزبەکانــی کوردســتانی ئێران بێ
و کاروتێکۆشــانی شــوێندانەری لەســەر

چوونەپێشــێی خەباتــی حەقخوازانــەی
کوردستانی ئێران هەبێ.
دەکــرێ لە چەند الوە گرینگیی ناوەندیی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
هەڵبســەنگێنین .یەکــەم ،ئــەو ناوەنــدە لــە
هەلومەرجێکــدا پێکهات کە تەشــکیالتی
ئاشــکرا و رێبەریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران بــە هــۆی وەزعــی
سیاســیی ناوچەکــە ماویەکــی زەمەنیــی
زۆرە هەتــا ڕادەیەکــی بەرچــاو مەیدانــی
خەباتیــان لــێ تەنگەبەر بۆتــەوە و ڕۆژ بە
ڕۆژیــش بە هۆی سیاســەتی پاوانخوازیی
کۆمــاری ئیســامی لــە ناوچەکــەدا
ئــەو بەرتەســکبوونەوە هەســتی پێدەکــرێ
و لەوالشــەوە ڕەنگــە لــە بــەر گەڵیــک
هــۆکار هیــچ کام لە حیزبــەکان بە تەنیا
نەیانتوانیبــێ بــە گــژ سیاســت و پــان و
پیالنەکانی کۆماری ئیسالمیدا بچنەوە.
دووهــەم ،پێویســتیی وەهــا ناوەندێــک
لــە هەلومەرجێکــدا بــوو کــە ئێرانــی ژێر
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی بەهــۆی
سیاســەتی دژە خەڵکی لە نێوخۆی ئیران
و سیاســەتی دوژمنکارانــەی دەرحــەق بە
واڵتانی دراوســێی لە ڕێی هەناردەکردنی
شۆرشــی ئیســامی و دەســتێوەردان لــە
کاروبــاری نێوخــۆی ئــەو واڵتانــە بووەتــە
مۆتەکەیــەک بەســەر شــانی گەالنــی
ئێــران و نەزمــی جیهانــی .لــە نێوخــۆی
ئێرانــدا ناڕهزایهتــی و خۆپیشــاندانهکان
لــهم دوو ســاڵهدا زیاتــر پــهرهی ســهندووه
بــە چەشــنێک کــە لــەو ناڕەزایەتییانــەدا
دروشــمەکانی خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی
ئێران خەتە ســوورەکانی نیزامی کۆماری
ئیســامی بەزاندووە و "مەرگ بۆ ڕێبەر"
و "بڕووخــێ کۆمــاری ئیســامی" لــە
هەمــوو خۆپێشــاندانەکاندا دەبیســترێ.
دوای ســاڵێک تێپەربوون لەو خۆپێشــاندان
و ناڕەزایەتییانــەی گەاڵنــی ئێران دەبینین
بارودۆخەکــە لــە زیانــی دەســەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیســامی و لــە بەرژەوەنــدی
گەالنــی ئێــران دایــە و ڕۆژ بــە ڕۆژ
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــەی ئێــران
وەک ،کرێــکاران ،خوێنــدکاران ،ژنــان،
مامۆســتایان ،و خهڵکــی ئاســای بــۆ
وەدەســتهێنانی مافەکانیــان دێنــە ســەر
شــەقام و بــە دروشــمدان دژ بــە دەســەاڵت
ناڕەزایەتیی خۆیان دەردەبڕن.
جیــا لــه ناڕهزایهتیی گهالنی ئێران خودی
ڕێژیمیش له نێوخۆیدا تووشی قهیران بووه
و لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا باڵهکانــی
نێــو ڕێژیــم زیاتــر لــه ههمــوو کاتێــک
ڕووبــهڕووی یــهک بوونەتــەوە و کار و
کــردەوە قیزەونەکانیــان کە لە ماوەی چل
ســاڵی ڕابردوودا لەگــەڵ گەاڵنی ئێران و
سامانی ئەو واڵتە کردوویانە لە یهکتری
لهقاو دهدهن .سەرباری ئەو وەزعە نالەبارەی
نێوخــۆی ئێــران ،سیاســەتی پەرەپێدانــی
دەســەاڵتداری و دەستێوەردان لە کاروباری
نێوخۆیــی واڵتانی ناوچەکە و ســووربوون
لەســەر دەستڕاگەیشــتن بــە چەکــی
کۆمەڵکوژ و پابەند نەبوون بە پەیماننامە
و و ڕێکەوتننامــە نێودەوڵەتییــەکان و
پێشــێلکردنی مافەکانی مــروڤ ،ئێرانی
ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی
خســتووەتە تەنگژەیەکــی گــەورە کــە
ڕەنگە ئەمجارەیان وا بە ئاســانی نەتوانێ
لێــی دەرباز ببــێ .لەوەهــا هەلومەرجێکدا
بــۆ بــە ئــاکام گەیاندنــی جوواڵنــەوەی
مافخوازانــەی خەڵکــی کوردســتان

پێویســتی بە یەکیەتی و هاوپەیمانییەکی
کوردستانی زیاتر لە ڕابردوو خۆ دەنوێنێ.
لە ســەر ئەو ئەساســە ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێران لە ماوەی
یــەک ســاڵی ڕابــردوودا توانیویەتــی
گەلێک کۆســپ لە ســەر ڕێگای خۆی
البــدا و بــە پەســندکردنی پێــڕەوی نیوخۆ
و هێلــە گشــتیەکان و هەڵوێســتگرتن لــە
بەرامبــەر ئــەو ڕووداوانــەی لەئێــران بــە
گشــتیی و کوردســتانی ئێران بە تایبەتی
ڕوو دەدەن _ بۆ نموونە ،وەک بانگەوازی
یارمەتیدانــی خەڵکــی بۆمەلەرزەلێدراوی
ناوچــەی کرماشــان ،ناڕەزایەتیدەربڕیــن
لەســەر ئیعدامە سیاســییەکان ،کوشــتنی
کۆڵبــەران و کــردەوە تیرۆریســتیەکانی
کۆماری ئیسالمی و …_ خۆی وەک
کارەکتەرێکــی گۆڕەپانــی خەبــات بــە
دژی کۆماری ئیســامی لە کوردستانی
ئێران نیشــان بدا و ببێتە جیگای ئومیدی
دڵســۆزانی یەکیەتــی و یەکگرتوویــی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران.
لووتکــەی ئــەم خەمخــۆری و بــە
دەنگەوەهاتنــەی خەڵکــی کوردســتان لــە
٢١ی خەرمانانــی ئەمســاڵ تەنیــا دوای
ســێ ڕۆژ لــە مووشــکبارانی بنکەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و هاوکات
ئیعدامــی شــەش چاالکــی سیاســی لــە
زیندانەکانــی ڕەجایــی شــاری تــاران،
میانــدواو و شــنۆ بــە ڕوونی بۆ دۆســت و
دوژمــن دەرکــەوت کــە دوای چــل ســاڵ
سیاسەتی ســەرکوتی بەردەوامی خەڵکی
کوردســتان لــە الیــەن دامودەزگاکانــی
کۆماری ئیســامی و هەوڵــی دابڕاندنی
خەڵــک و حیزبــەکان ،خەڵــک بــە
مانگرتنێکی سەراسەری خاوەنداریەتیییان
لــە حیــزب و ڕۆڵەکانــی خۆیــان کــرد و
نیشــانیان دا ئەگــەر لــە نێــو حیزبەکانــی
گۆرەپانــی خەباتــدا یەکگرتوویــی هەبێ،
خەڵک یار و پشتیوانی ئەو حیزبانە دەبن.
لــە ســاڵڕۆژی دامەزرانــی ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران خوازیارین کــە حیزبەکانی دیکەی
کوردســتانی ئێــران کــە بەرنامــە و
پرۆگرامــی خۆیــان لە چوارچێــوەی هێڵە
گشــتییەکانی ئــەو ناوەنــدەدا دەبینــن بــۆ
بەهێزکردنــی ناوەنــد و بــەرەو پێکهێنانــی
بەرەیەکــی بەهێــز و بەتوانــا پەیوســت
بــە ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ببن .لــە هەمان کاتدا
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستان
دەســتی هــاوکاری بۆ هەموو ئــەو حیزب
و ڕێکخراوە سیاســییانەی ئۆپۆزیســیونی
کۆمــاری ئیســامی درێــژ دەکا کــە
بــە کــردەوە باوهڕیــان بــه دێموکراســی و
فرەنەتەوەیــی ئێــران هەیــە و دان بە مافی
نەتەوەکان لە داهاتووی ئێران و سیســتمی
بەڕێوەبردنــی واڵت لــە ئێرانــی داهاتــوودا
دەنێن.
ئێمــە هیواخوازیــن بــە هاوکاریــی هەموو
الیــەک هــەوڵ بدەیــن کــە سیســتمێکی
کۆمــاری ،دێموکــرات و فیــدراڵ ببێتــە
جێگــرەوەی کۆماری ئیســامی و هەموو
گەالنی ئێران لە ژێر ستەم و چەوسانەوەی
ئەو ڕێژیمە ڕزگارییان بێ.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٩ی بەفرانباری ١٣٩٧

ڕاگەیەندراوی
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

هاونیشتمانیانی کوردستان
ئازادیخــوازان و تێکۆشــەرانی ڕێــگای
سەربەستیی نیشتمان
وەک ئــاگادارن دوای تێپەڕینــی چــوار
دەیــە بــە ســەر دەســەاڵتداری کۆمــاری
ئیســامیدا ،دەبینیــن قەاڵچۆکردنــی
سیســتماتیکی گەلــی کــورد لــە الیــەن
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە بە هەموو
ڕەهەندەکانــی خۆیەوە هەروەها بەردەوامە،
هــەر بۆیــە خەڵــک و تێکۆشــەرانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ناچــار بــوون بــە
هەمــوو شــێواژێکی خەباتــی ڕەوا ،بــە
بەرگــری چەکداریشــەوە ،لە بەرامبەر ئەم
ڕێژیمــە داگیرکەرەدا ،بەرگری لە گەل و
نیشتمان بکەن.
لــە پێنــاو واڵمدانــەوە بــە پێویســتیی
جوواڵنــەوەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لە
قۆناغــی ڕاســاندا "هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان " وەک پێویســتییەک
بــە پشتبەســتن بــە میراتــی پــڕ لــە
ســەروەریی کۆمــاری کوردســتان ،لــە
پێنــاو لێکگرێدانــی خەباتــی شــاخ و
شــار ،وەک باســکی بەهێــزی ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت ،بەمەبەســتی حــووزوری
بــەردەوام لــە نێــو خەڵک لە کوردســتان و
پشــتیوانی کردن لە خەباتی مافویســتانە
و جەماوەریــی خەڵکــی رۆژهەاڵتــی
کوردســتان دژ بــە ڕێژیمی ئێران ،ئەرکی
نیشــتمانی خــۆی بەڕێوەدەبــات .هێزێــک
کــە وەک قەاڵیــەک لەشــکان نەهاتــوو
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی داگیــرکاری و
ســەرکوت لــە کوردســتان خــۆی تەیــار
دەکات و پشــتیوانی و پاڵپشــتیی خەباتی

کۆمەڵــگای کوردســتان بــۆ ڕزگاری
نیشــتمان و هەروەهــا بەگژداچوونــەوەی
داگیرکــەر و دەســتوپێوەندییەکانی لــە
کوردستان ،لە ئەرکە سەرەکییەکانی ئەم
هێزە دەبێ.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
وەک نوێنــەری ئیــرادە و یەکێــک لــە
ڕەهەندەکانــی بەرگــری ڕەوای خەڵکــی
کوردســتان دێتــە مەیدانــەوە تاکــوو
هاوشــانی خەڵکی کوردســتان بەرەنگاری
دوژمنانــی گــەل ببێتــەوە و هەروەهــا ئــەم
پەیامــەش بــە داگیرکــەر بگەیەنــێ کــە
ئێمــە هێزێکیــن کــە بــە توانــای کچان و
کوڕانــی فیــداکار و کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردســتان ،پارێزڤانــی لــە کەرامــەت و
مانی ئەمــڕۆی گەلەکەمان و داهاتووی
خەڵکــی کوردســتان دەکەیــن .هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ناونیشــانێکە
بــۆ نــەوەی نوێــی خەبــات کــە دەیــەوێ
گیانێکــی تــازە ببەخشــێتە خەبــات لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان .لەبــەر ئەمــەش
لــە درێــژەی خەباتــی نەتەوەکەمانــدا
نەوەیەکــی نــوێ ســەری هەڵــداوە کــە
دەیــەوێ بەگژ دامــودەزگای دیکتاتۆری
و داگیرکەریدا بچێتەوە ،شــەرعییەتی ئەم
بە گژداچوونەوەیەشــی وەک هەمیشە لە
"مافی چارەنووسی خەڵکی کوردستان" و
بەرگری و خوڕاگریی ڕەواوە وەردەگرێت.
لێرەوە ڕادەگەیەنین کە لۆگۆ و هێمای "
هێزی پێشمەرگەی کوردستان" لەم شتانە
پێک هاتووە:
 قەڵخانێک کە ڕەمزی هێزی چەکدار وئیرادەی خەڵکی کوردستان بۆ بەرگرییە،

 هەڵۆ بە واتای هێمای هێزی پێشمەرگەبۆ فیداکاری و ژیانی سەربەرزانەیە،
 ئارمــی کۆمــاری کوردســتانیشبــە واتــای دروســتبوونی ئــەم هێــزی
پێشــمەرگەیە وەک میراتگــری کۆماری
کوردســتان و ئامانجــە نەتەوەییەکانیەتی
و بــۆ ئــەم ڕەواییەتــە مێژووییەیــە کــە بۆ
ڕزگاری نیشــتمان و ســەروەری نەتەوەیی
تێدەکۆشێ
ڕەنگەکانــی لۆگــۆی پێشــمەرگە هــەر
کامەیــان دەربــڕی بوارێــک لــە خەبات و
تێکۆشانن:
ڕەنگــی ســوورهێمای شۆڕشــگێری و
فیــداكاری ڕۆلەكانــی نەتــەوەی كــورد
بەرامبــەر بــە هێــزی داگیــركار و هەروەها
خۆشەویستیان بۆ نیشتمانەوە دێت
ڕەنگــی زەرد یــان زێڕی،هێمــای
ڕووناكیدەری هێزی پێشمەرگە و ناوبانگی
لێهاتوویی و سەقامگیری و خۆشەویستی
ئەوان بۆ بەرگری لە خەڵكی كوردستانە.
ڕەنگــی زەیتوونــی قاوەیــی بــە واتــای
ئاشــتیخوازی هێزی پێشــمەرگە لــە پێناو
وەدیهێنانــی ئامانجەكانــی گەلــی كورد و
هاوكات ڕەمزی هێز و توانای چەكدارییە
بۆ بەرگری لە بیروباوەری و لەمە بەدواوە
ئــەم لۆگۆیــە لە بۆنــە چەکدارییــەکان و
نەتەوەیــی و نیشــتمانیەکاندا لــە تەنیشــت
ئااڵی کوردستان هەڵدەکرێ.

فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان
٢٠ی بەفرانباری ١٣٩٧

خولێکی لێکۆڵینەوەی زانستی
لە الیەن دەزگای پەروەردە و لێکۆڵینەوەی
حیزبی دێموکراتەوە کۆتایی پێ هات

پــاش دوو مانــگ ،خولێکــی پەرەوەردەیی
و لێکۆڵینــەوەی زانســتی بــۆ کادر و
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکــرات لــە
الیــەن دەزگای پــەروەردەوە ،کۆتایــی پێ
هات.
دەزگای پــەروەردە و لێکۆڵینەوەی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،پاش زیاتر
لــه  ٢مانــگ ،لــە بەڕێوەبردنــی خولێکی
تایبەت بە لێکۆڵینەوەی زانستی بۆ کادر
و پێشــمەرگەکانی ئەو حیزبە كۆتایی بهم
خولە هێنا.
لــەم خولــەدا تەکــووزی کرابــووە ســەر
بردنەســەرەوەی تواناییــی لێکۆڵینــەوە و
نووســینی ئاکادێمیــک .بەشــێک لــە
وانــەکان کە لەم خولــەدا گوترانەوە بریتی
بــوون :شــێوەی بەکارهێنانــی لۆژیــک
لــە لێکۆڵینــەوە ،تایبەتمەندییــەکان و
جیاوازەکانــی لێکۆڵینــەوەی چەندایەتــی
و چۆنایەتــی ،تێئــۆری و چۆنیەتــی

بەکارهێنانــی زانســتە کۆمەاڵیەتییەکان،
کۆکردنــەوە و بەکارهێنانــی زانیاریــی
دەســتە یەک و دەســتە دوو ،بەکارهێنانی
مێتــودی زانســتی لــە لێکۆڵینــەوەی
جیاوازدا ،پێوەندی نێوان تێئۆری و مێتود،
مێتــود و دیزاینــی لێکۆڵینــەوە ،شــرۆڤە و
گەیشــتن بە بەرئەنجامی زانستی و فۆرم
و بەکارهێنانــی زمانــی ئاکادێمیــک لە
نووسیندا.
شــایانی باســە ،کــە بایەخــی تایبــەت
دراوە بــە فێــركاری بــۆ لێکۆڵینەوەکــردن
بــە شــێوەیەکی عەمەڵــی ،هــەر بۆیــە
گرینگــی دراوە ،بــە پێوەنــدی نێــوان علت
و معلولــی ( )Causalمتغیــری
( )Variableوابەســتە و ســەربەخۆ،
قابلیــت اعتمــاد (،)Reliability
(،)Replication
تیکــراری
اعتبــار ( .)Validityهەروەهــا پرســی
ئۆنتۆلــۆژی ( )Ontologyو

ئێپیســتیمولۆژی ()Epistemolgy
تاوتوێ کرا لەم خولەدا.
بێجگە لەم وانانە ،کادر و پێشــمەرگەکان
بــۆ ماوەی یــەک مانگ بــە بەردەوامی
زانیارییان لەســەر شــەش تــەوەری جیاواز،
کە بریتی بوون .١ :ئابووری و بازرگانی
 .٢سیاســەت و حوکومڕانــی .٣ئاســایش
و پاراســتن  .٤ژینگــە و وزە  .٥پرســە
کۆمەاڵیەتییــەکان و فەرهەنــگ .٦
پێوەندی نێونەتەوەیی ،کۆ کردەوە و فێری
چۆنیەتــی بەکارهێنانی ئەم زانیارییانە لە
لێکۆڵینەوەی زانستی بوون.
ئــەم خولە لە ڕێکەوتــی ٥ی گەاڵڕێزانی
 ١٣٩٧دەســتی پێکــرد و لــە ڕێکەوتــی
٢٠ی بەرانبــاری  ،١٣٩٧بــە بەڕێوەبردنی
تاقیکاریــی بــۆ بەشــداربووانی خولەکــە
کۆتایی پێ هات.

ژمارە ٢٠ ،٧٤٢ی ژانویەی ٢٠١٩

ڕاگەیەندراوی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران به بۆنەی
کۆتایی هاتنی کۆنگرەی چوارەمی ئەم ڕێکخراوەیە

ئەندامان و الیەنگرانی یەکیەتی ژنان!
ژنانی مافویست و تێکۆشەری کوردستان
و ئێران!
لە جیهانی ئەمڕۆدا ،سەرەڕای ئەو هەموو
پێشــکەوتن و گەشــە کۆمەاڵیەتییــەی
کــە مرۆڤــی ســەردەم بــە خۆیــەوە بينيویه
هــاوکات لەگــەڵ دامەزراندنــی ئــەو
هەمــوو ناوەنــد و ڕێکخــراوەی تایبــەت بە
پاراســتنی مافەکانی مرۆڤ بە گشــتی
و مافەکانــی ژنــان بەتایبەتــی ،بەداخەوە
هێشــتا لــە گەلێــک واڵت و ناوچــەی
جیاجیــای نیشــتەجێبوونی مــرۆڤ بــە
ئاشــکرا و زۆر بەبێڕەحمانــە مافەکانــی
ژنــان پێشــێل دەکــرێ و وەکــوو کۆیلــە
یــان شــارۆمەندی پلــە دووی کۆمەڵــگا
مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێ.
ئــەوە لــە کاتێکدایە کــە ڕۆژانە لە میدیا
ناوچەیــی و جیهانییەکانــدا دەبینیــن کــە
چلــۆن لە پێکهاتــەی جۆغرافیایی ئێراندا
و لــە ژێــر زوڵــم و ئیســتیبدادی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمیدا ،چەندە مافی نەتەوە
و کەمایەتییە ئایینییەکانی پێکهێنەری
ئێــران پێشــێل دەکــرێ ،دوو ئەوەنــدەش
مافەکانــی ژنــان کــە نیــوەی کۆمەڵــن،
پێشــێل دەکرێ و بــەرەوڕووی توندوتیژیی
جۆراوجــۆر دەبنــەوە و دەچەوســێندرێنەوە.
ئــەوەش لێکەوتــەی ئیدئۆلــۆژی و
سیســتەمی دواکەوتووانــە و داخــراوی
ئــەم ڕێژیمــە ســەدە ناوەڕاســتییەیە و
نیشــانی داوە کــە ژن خاوەنــی کەمتریــن
مــاف و پێگــە لــە بوارەکانــی سیاســی و
یاســایی و ڕەگەزییــەوە نیــە و هەوڵــدان
بــۆ گۆڕانــکاری و کرانەوە لەو سیســتمە
داخــراوەدا کارێکــی ئەگــەر نامومکیــن
نەبێ ئەســتەمە ،مەگــەر ئەوەی کە ئەو
ڕێژیمــە نەگونجــاوە بڕووخێندرێــت؛ وەک
هەمــوو ئەو دەســەاڵتە زۆردارانەی کە بە
درێژایــی مێــژوو لەنێو براون و دەســەاڵتی
دێموکراتیــک و دابینکــەری یەکســانی
و دادپەروەریــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
جێگای گرتوونەتەوە.
ژنانی خەباتکاری کوردستان !
خاڵی جێگەی ســرنج و بایەخ ئەوەیە کە،
لــە ئێــران و بەتایبەتــی لــە کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــدا ،ســەرەڕای ئــەو هەمــوو
ســەرکوت و خەفەقانــەی کــە بەســەر
خەڵکی ئێراندا ســەپاوە ،ژنانی ئازادیخواز
و دێموکرات بە پێشــەنگایەتیی یەکیەتی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کــە یەکێک لــە یادگارەکانی کۆماری

بەشــکۆی کوردســتانە ،بــە پێــی ئــەو
هەلومەرجــەی کــە تێیدابــوون ،چ لــە
ســەردەمی ڕێژیمــی پاشــایەتی و چ لــە
ســەردەمی هاتنەســەرکاری کۆمــاری
ئیســامیدا لــە خەبــات نەوەســتاون،
بەتایبەتــی لــە خەباتی نوێــی ڕۆژهەاڵت
کــە بــە کــۆدی "ڕاســان" واتــە گرێدانــی
خەباتــی شــار و شــاخ ناســراوە ،هــەم لــە
ڕێگــەی ڕاگەیەنــەکان و تێکنۆلــۆژی
ســەردەم و هــەم لــە ڕێگــەی بەشــداری و
حــزووری فیزیکییــەوە ،توانیویانــە هــەم
ژنانی کوردســتان لە ئاست داکۆکیکردن
لە مافەکانییان وشیار و ئاگادار بکەنەوە
و هەم دەنگی ژنانی مافخوراو و چەوساوە
و بێدەرەتانــی کــورد بــە گوێــی ناوەنــد و
ڕێکخراوەکانــی تایبــەت بــە پاراســتنی
مافەکانــی مــرۆڤ و الیەنگرانــی
عەدالەت و دادپەروەریدا بگەیێنن.
هاونیشتمانیانی ئازادیخواز !
هــەر لــەو ڕاســتایەدا و بــۆ بەرەوپێشــبردن
و داڕشــتنەوەی ســەرلەنوێی مێتۆدەکانی
خەبــات لە پێناو مســۆگەرکردنی ئازادی
و دادپەروەری لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە ڕەوتــی بڕینــی دیموکراســی
نێوخــۆی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئیرانــدا بڕیــاری بەڕێوبردنی
کۆنگرەی چواری خۆی دا.
لەو پێوەندییەدا کۆنفرانسەکانی ئەندامانی
لەســەر ئاستی ڕێکخستنەکانی ئاشکرا و
دەرەوەی واڵت و وەرگرتنی ڕا و بۆچوونی
ئەندامانــی خۆی لەنێوخۆی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت ،کاتژمێر ٩ی ســەرلەبەیانیی
ڕۆژی پێنجشــەممە٢٠ ،ی بەفرانبــاری
١٣٩٧ی هەتــاوی ()١٠/١/٢٠١٩
چوارەمیــن کۆنگــرەی یەکیەتیــی ژنــان
دەســتی بــە کارەکانیــی خۆی کــرد و لە
کاتژمێــر ٨ی ئێــوارەی ڕۆژی ٢١ی
بەفرانبار( )١١/١/٢٠١٩کۆتایی بە کارو
ئەرکەکانــی بــە پێــی دەســتووری کاری
کۆنگرە هێنا.
کۆنگــرەی چوارەمــی یەکیەتیــی ژنانی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە ژێــر
ناوی کۆنگرەی "یەکســانی دادپەروەرانە"
و بــە دروشــمی " ڕاســانی ژن زامنــی
دابینبوونــی مــاف و ئازادییەکانیەتــی"،
بەڕێوەچوو.
لــە دوو ڕۆژی کاریــی بەردەوامــی
کۆنگــرەدا ســەرەتا ڕاپۆرتــی سیاســی-
کۆمەاڵیەتــی و پاشــان بەرنامــە و

ئەساســنامەی یەکیەتی ژنان پێشکەشــی
کۆنگــرە کــرا و دوای بــاس و ڕادەربرینی
بەشــداران ،بە دەنگی زۆرینەی ئەندامانی
کۆنگرە پەسند کران.
لــە بڕگــەی دیکــەی کاری کۆنگــرەدا،
ڕاپۆرتــی کار و چاالکیــی یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە نێــوان کۆنگرەکانــی  ٣بــۆ ٤
پێشکەشــی ئەندامانــی کۆنگــرە کــرا و
دوای شــیکردنەوە و بــاس و ڕادەربرینــی
بەشــداربووانی کۆنگــرە ،بــە زۆرینــەی
بەرچاوی دەنگ پەسند کرا.
کۆنگرە لە بڕگەی کۆتایی کاری خۆیدا
و لــە کەشــوهەوایەکی دێموکراتیکدا ،لە
نێــو کاندیداکانیــدا ئەندامانی دەســتەی
بەڕێوەبەریــی نوێــی خــۆی هەڵبــژارد کە
پێکهاتبــوو لــە  ٧ئەندامــی ئەســڵی و ٢
جێگر.
دوای تەواوبوونــی فەرمــی کاری
کۆنگرە ،کۆمیتەی بەڕێوەبەریی گشــتی
لــە یەکــەم کۆبوونــەوەی خۆیــدا ،هاوڕێ
"شــنە دروودگــەر"ی وەکــوو ســکرتێری
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانی هەڵبژارد.
دۆستان و دڵسۆزانی یەکیەتیی ژنان!
لــە کۆتاییــدا هیواخوازین کــە یەکیەتیی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و بەگشــتی بزووتنــەوەی مافخوازانــەی
ژنــان لە سەرانســەری جیهــان ،بتوانێت لە
ڕاســتای مســۆگەرکردنی یەکســانی و
دادپــەروەری و چەســپاندنی مافەکانــی
ژنــان ،بــە ئامانج بگات و لــەو پێوەندییەدا
پێویســتە سپاســی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بۆ دابین کردنی شوێن
و ئەمنیەتــی کۆنگرە هەروەها هەموو ئەو
کــەس و الیەنانــە بکەیــن کــە لــە ڕەوتی
کارەکان و سەرخســتنی کۆنگرەکــەدا
یارمەتیدەرمان بوون.

بزووتنــەوەی
ســەرکەوێ
مافخوازانەی نەتەوەی کورد
بــەردەوام و ســەرکەوتوو بێــت
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران
کۆمیتەی بەڕێوەبەریی گشتی
٢١ی بەفرانبــاری ١٣٩٧ی
هەتاوی
١١ی ژانویەی ٢٠١٩ی زایینی

بەشداری شاندێکی حیزبی دێموکرات
لە پرسەی مامۆستا محەممەدی مەالقادر

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،به سەرپەرەســتیی محەممەدنەزیف
قــادری ،بەشــداریی لــە پرســەی
خوالێخۆشــبوو مامۆســتا محەممــەدی
مەالقــادر ،تێکۆشــەری دێرینــی پارتــی
دێموکراتی کوردستان کرد.

دوانیــوەڕۆی ڕۆژی چوارشــەممە٢٦ ،ی
بەفرانبار ،شــاندێکی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــە سەرپەرەســتیی
محەممەدنەزیــف قــادری ،جێگــری
دووهەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات ،بەشــداریی لــە پرســەی

کەسایەتیی ناسراو و تێکۆشەری دێرینی
پارتی دێموکراتی کوردســتان ـ مامۆستا
محەممەدی مەال قادرـ لە شــاری هەولێر
کرد.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات ،وێــڕای
پێڕاگەیاندنــی هاوخەمیــی حیزبــی
دێموکــرات بــە دۆســتان و هەڤااڵنــی
پارتــی دێموکرات و بنەماڵەی مامۆســتا
محەممــەدی مەالقــادر ،نامــەی
سەرەخۆشــیی مستەفا هیجری لێپرسراوی
گشــتیی حیزبیشــیان پێشــکەش کرد ،کە
بۆ کاک مەسعوود بارزانییان نووسیبوو.
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تێکۆشەرانی دێموکرات بەپیری ساڵیادی دامەزراندنی
کۆماری کوردستانەوە چوون

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب ،لــە
بەرەبــەری هاتنــی ســاڵیادی دامەزراندنی
کۆمــاری کوردســتان ،بــە ئەنجامدانــی
چاالکــی تەبلیغــی بەپیــری ئــەم یــادە
پڕشکۆ نەتەوەییەوە چوون.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات شــەوی ١٥
لەســەر ١٦ی بەفرانبــار لە شــاری بۆکان
و لــە گەڕەکەکانــی کوڵتەپــە ،شــارەکی
فەرهەنگیــان و جاددە حەســار بە لۆگۆی
هێزی پیشــمەرگە و پووستێری تایبەت بە
یــادی کۆمــاری کوردســتان بەرەوپیــری
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردستانەوە چوون.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،له شــارەکانی
مەهابــاد ،پیرانشــار و هەروەهــا لــە
میرئــاوای بــۆکان ،بــه بۆنــەی ٢ی
ڕێبەندان ،ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردســتان ،چاالکیی بەرینی تەبلیغییان
بەڕێوە بردووە.
ئەندامــان و الیەنگرانــی دێموکــرات لــە
شــاری مەهابــاد ،لە شــوێنەکانی وەک:
ســنجائاوا ،فەرهەنگیــان ،موکریــان،
شــەهرەکی کارمەندان ،بەهارستان ،دۆڵی
کەروێشکە ،تەپەی قازی و سارم بەگ و
هەروەها دەوروبەری زانکۆی ئازاد ،تراکت
و پۆســتێری تایبــەت بــه ٢ی ڕێبەندانیان
بــاو کردووەتــەوە .هــەر لــەم پێوەندییــەدا،
پێشــمەرگەکانی شــار لــە شــاری بۆکان،
لــە میرئــاوا ،دەوروبــەری ســەیرانگای
کێــوەڕەش ،دەوروبــەری زانکــۆی عیلمی
کاربــردی و ئاگرکوژێنــەوەی میرئــاوا،
دەوروبەری پردی تازە هەتا پارکی ساحلی
و کۆاڵنەکانــی دەوروبــەری وێســتگەی
بەســااڵچووان و کۆاڵنەکانــی ئەبــوزەر،
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد و
ڕێزیان لە ئازایەتی و قارەمانەتی و بوێری
پێشــەوای نەمر ،لــە ٢ی ڕێبەندانی١٣٢٤
دا گــرت ،کــە بووەتە هەوێنــی خەبات بۆ
ئێســتا و داهاتوو و هەروەها بووەتە چقڵی
چاوی دوژمنان.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات هەروەهــا لــە
شــاری پیرانشــاریش ،بــه بەڕێوەبردنــی
چاالکیــی تەبلیغــی ڕێزیان لە ٧٣ـــەمین
ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری پڕشکۆی
کوردستان گرت.
شــەوی  ٢٢لەســەر ٢٣ی بەفرانبــاری
١٣٩٧ی هەتاوی ،ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکرات ،لە گوندی "گردە قیت"
ســەر بە شــاری نەغــەدە ،بــه بۆنەی ٢ی
ڕێبەندان٧٣ ،ـەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی
کۆمــاری کوردســتان ،چاالکیی بەرینی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات ،لــەم گونــدە به
نووســینی دروشــمگەلێکی وەک٢ " :ی
ڕێبەنــدان پیرۆز بێت"" ،بژی کوردســتان"،
" بژی حدکا" و هەروەها " پێشــەوا قازی
ڕێبازەکــەت زیندووە" وەفاداریی خۆیان بۆ
ڕێبــازی پێشــەوا و کۆمــاری کوردســتان
دووپات کردەوە.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا ،تێکۆشــەرانی
دێموکــرات ،لــە شــاری تارانــی پێتەختی
ئێران ،به بەدەستەوەگرتنی کاغەزگەلێک
کــە یووبیلــی حیزبــی دێموکراتی لەســەر
نەخشــێندرابوو ،لە مەیدانەکانی ئازادی و
هەروەهــا دەوروبــەری برجــی میــادی ئەم
شــارە ،خۆشەویســتی و وەفاداریــی خۆیان
بەرانبەر به حیزبی دێموکرات دەربڕیوە.
قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری ســەقز
شــەوی  ٢٦لەســەر ٢٧ی بەفرانبــار بــە
باڵوکردنەوەی تراکت و پووستێری تایبەت
بە ٢ی ڕێبەندان ،لۆگۆی تایبەتی هێزی
پێشــمەرگە ،پووســتێری تایبەت بە ڕاسان
و وێنــەی شــەهیدان پێشــەوای مــەزن و
دوکتور قاســملوو ،ئەمەگناسی خۆیان بۆ
جارێکــی تــر بە ڕێبــازی پێشــەوای گەل
دووپات کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکییەکانی تێدا

بەڕێوە چوون بریتین لە :گەڕەکی گواڵن،
دەوروبــەری کانی دایە مەلێعە ،گەڕەکی
ســاڵح ئــاوا ،کۆاڵنەکانــی قوتابخانــەی
ئەحمــەدی ســاکت ،قوتابخانــەی حاجــی
ڕەحیــم ســاکت ،دەوروبــەری مزگەوتــی
ســاڵح ئــاوا ،گەڕەکــی کەریــم ئــاوا،
کۆاڵنەکانــی پشــت شــەقامی .١١٥
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
شــارەکانی مەهابــاد و شــنۆ بــە شــێوەی
بەرین و بەرباڵو شــەوی  ٢٧لەســەر ٢٨ی
بەفرانبــار وێڕای باڵوکردنەوەی پووســتێر
و تراکتــی تایبــەت بەم بۆنە بە نووســینی
درووشــمی شۆڕشــگێڕانەی وەک پیــرۆز
بــێ ٢ی ڕێبەنــدان ،راســان بەردەوامــە،
بــژی حیزبی دێموکرات پەیمانیان لەگەڵ
ئارمانجەکانــی کۆمــار نــوێ کــردەوە و
ئامادەیی خۆیان بۆ درێژەدان بە ڕاســان و
خەبات لە دژی زۆرداری دەربڕی.
 ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
سەردەشــت شــەوی ٢٨ی بەفرانبــار
تراکتــی تایبەت بــەم بۆنەیان باڵو کردەوە
کــە درووشــمەکانی ســەر ئــەم تراکتانــە
بریتــی بــوون لە :ســاو لــە ٢ی ڕێبەندان
ســاڵڕۆژی کۆمــاری کوردســتان ،ســاو
لــە حــدکا و خەباتــی ڕاســان میراتگــر و
درێژەدەری ڕێبازی پیشەوا2 ،ی ڕێبەندان
ناســنامەی یەکەم حکومەتی کوردییە لە
ڕۆژهــەاڵت ،ســاو لــە حــدکا و خەباتــی
ڕاســان؛ دواتــر بــەم درووشــم و تراکتانە و
هەروەهــا جامانــە گــۆڕی شــەهید مــەال
ئاوارەیــان ڕازانــدەوە و پەیمانیــان لەگــەڵ
ڕێبــازی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
نوێ کردەوە.
هــاوکات ئــه ندامانــى حيــزب لــه شــاری
بۆكان به باڵوكردنەوەی تراكت و ســى دى
و نووســينى درووشــمی تایبــەت چاالكــى
تەبليغیيان بەڕێوە برد؛ ئەو شــوێنانەی کە
چاالکــی تێــدا کــراوە بریتیــن لــە :بلوارى
كوردســتان و بلــوارى مامۆســتا هــەژار،
كۆاڵنەكانى كوڵتەپه ،شــەقامى عەشــاير و
دانشگاى ئازاد وتابلۆى گوندەكانى جادەى
بورهــان و جــادەی شــەرەفكەند تــا گوندى
كانــى رەش و نێــو گونــدی کانــیڕەش،
میــراوا ،کۆاڵنەکانــی قەندیل ،شــەقامی
نەجــاڕی ،بێهداشــتی میــراوا ،مزگەوتــی
جامیعە ،کۆاڵنەکانی ئاگرین ،شــەقامی
دانشسەرا.
تێکۆشــەرانی گەل لە گوندی سیســێریش
بــە نووســینی درووشــمی "پیــرۆز بێ ٢ی
ڕێبەنــدان ســاڵیادی دامەزرانــی کۆمــار"
ڕێزیان لەم ڕۆژە مێژووییە گرت.
لــە شــاری بانــە و لــە گەڕەکەکانــی
تەپەســۆغانان ،سداوســیما ،گەڕەکــی
ســلێمانبەگ ،گەڕەکــی مەولــەوی،
گەڕەکــی ئەحمــەداوا ،خیابانــی انقــاب
وکــوی فەرھەنگیــان وێــڕای تراکتــە
پێوەندیــدارەکان  ،گــووڵ و نوقــڵ و
شــیرینیش لەالیەن ڕۆڵە چاونەترســەکانی
دێموکرات باڵو کرایەوە.
لــە ســنەی قارەمانپــەروەر ،تراکــت و
پوســتێری تایبــەت بەم بۆنە بــاو کرانەوە
کــە درووشــمەکانی بریتی بــوون لە٢ :ی
ڕێبەندان ڕەمزە بۆ خەباتی بێوچان ،بەرز
و پیرۆز بێ ڕۆژی کۆماری کوردستان،
٢ی ڕێبەنــدان یەکەم ترووســکەی هیوای
کوردە.
شــەوی هەینــی ،دۆســتانی بــە ئەمەگی
حیــزب لــەم شــوێنانەی شــاری پێشــەوا
چاالکییــان بەڕێــوە بــرد :بەری شــیالنان،
شــایەگان ،شــەقامی پەرســتار ،شــەقامی
سداوســیما ،مەیدانچــەی حەســەن زاده،
شــەقامی مــەزاری پێشــەوا ،مەجبورئاوا،
فەجــر ،تەپەی قازی ،شــەقامی زانکۆی
پەیامی نور ،شــەقامی محەممەد هەوراز،
موکریــان ،ورودی تاقــەدار ،ســێڕای
هەمزاوا.
لــە ئاوایــی "نــێ"ی هەمیشــە دێموکرات

الوان و قوتابیانی پێشەوا بە باڵوکردنەوەی
سروودی نەتەوەیی ئەی ڕەقیب و چەندین
ســروودی شۆرشــگێڕانەی دیکە شــایی و
خۆشییان خستە نێو دڵی دانیشتووانی ئەم
ئاواییە.
هەروەهــا لــە شــارۆچکەی دزەی
مەڕگــەوەری ورمــێ پێشــمەرگەکانی
شــار بــە زمانەکانــی فارســی و کــوردی
درووشــمی پێوەندیداریــان لــە دیوارەکانــی
ئــەم ناوچــە نووســییەوە و شــارۆچکەی
دزەیان ڕازاندەوە .بەشــێک لەم درووشــمانە
بریتیــن لــە :پیــرۆز بــێ ٢ی ڕێبەنــدان
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان ،ســاو لە حیزبــی دێموکرات،
کۆمــاری دێموکراتیکــی کوردســتان
وێنــای ئاســۆی ئازادییــە لــە دوارۆژی
کوردســتان ،بــژی پێشــمەرگە ،کۆماری
کوردســتان نوێنگەی ئاشتیخوازی گەلی
کــوردە ،کۆمــاری کوردســتان مەکتەبی
شۆڕشگێڕییە بۆ نەسڵی ئەمڕۆ و سبەی.
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە ڕێکەوتــی 2٦ی بەفرانبــار لە شــاری
بــۆکان بە بەڕێوە بردنی چاالکی بەرینی
تەبلیغــی ڕێزیان لــە دووی ڕێبەندان گرت
و بــەرەو پیــری ئــەو ڕۆژە مێژووییــەوە
چــوون .ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــان
لــێ کــراوە بریتیــن لــە پارکــی ســاحلی،
ژێــر گــوزەری موعەلیــم ،قوتابخانــەی
ســەمین و دەوروبــەری ،هونەرســتانی
عەالمــە تەباتەبایــی ،فەلەکــەی
عەلیابــاد تــا ئــازادەگان ،قوتابخانەکانــی
عەبدولڕەحمانــی ســالمی 2 ،2 1،و ٤
 ،زانکــۆی پەیامــی نــوور و دەوروبــەری،
کۆاڵنەکانی سێڕای خاوەران تا بێهداشتی
مەجبــوراوا ،ســەر ماشــێن و دەرگای
خەڵک بە گشتی.
هەروەهــا لــە بــەری مەدرەســە و بــەری
شــیالنانی شــاری مەهابــاد تراکــت و
پووســتێری تایبەت بەم بۆنە بەشــێوەیەکی
بەرچــاو بــاو کراوەتــەوە؛ لەالیەکــی
دیکەشــەوە پێشــمەرگەکانی شــار لــه
مەيدانى حەيوانان كه خه ڵكى پارێزگاكانى
تەوريز و ورمێ و سنه و زەنجانی لێ بووه
به ســەدان ئيتكێتی چەسپى به دروشمى»
٢ى رێبەندان»یان له ماشينی خه ڵك داوه
و ســى دى قســەكانى نــوروزى ٩٥ی كاك
مســتەفا هيجریيــان لــه ســەر راســان باڵو
كردووەتەوه.
الوانــی دەروەســتی کوردســتان لە شــاری
ســنەش لــە بەرزاییەکانی شــاخی ئاوییەر
بــە نووســینی درووشــمی ٢ی ڕێبەنــدان
ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان پیــرۆز بــێ پەیمانیــان لەگەڵ
ڕێبازی پێشەوا و هاوبیرانی نوێ کردەوە.

درێژەی پەیڤ
وناوی ببەن.
بــەاڵم ئەم پەلەقاژانــەی دوژمنانی کورد
قەت ســەرکەوتوو نەبــووە و دەیە بە دوای
دەیــە و نــەوە بــە دوای نــەوە ،کــورد و
کوردستانیان زۆرتر وەدوای خولیا و ئاوات
و ویســتە رەواکانــی حیزبــی دێموکرات و
کۆمــاری کوردســتان کەوتوون و ئێســتا
ئیــدی تــاک بــە تاکــی کوردســتان
شــانازی بــەوە دەکــەن کە خۆیــان وەکوو
شــارۆمەندێکی کۆماری دێموکراتیکی
کوردســتان پێناســە بکــەن .ناســنامە و
پێناســەیەکی نەتەوەیی و نیشــتمانی کە
جیــاواز لــە رەوتــی مێــژووی ســەرەڕۆیی
و دڕندەیــی لــە ناوچەکەدایــە و کــورد و
کوردستان دەکا بە گەوهەری درەوشاوەی
مێژووی دوور و نزیک.
ئــەم شــکۆمەندییەی کۆمــاری
کوردســتان و رێبەرانــی پڕشــکۆی و
بەتایبەتــی پێشــەوای نەمری ،قەاڵیەکی
بەهەیبــەت ،بــە دیــواری شــاخاویەوە و بە
دەوری شــاردایە کــە دوژمنانــی هەرچی
پەلەقــاژەی ســووککردنی دەدەن ،خۆیــان
زیاتر سووک دەکەن و بەرەو ڕۆچوون لە
زەلــکاودا دەچن و کۆمار لە بیر و هزری
تاکەکانی نیشــتمانی کوردستاندا پتەوتر
و قایمتــر دەبــێ و بەشــکۆتر لــە جــاران
دەردەکەوێتەوە.
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کۆمار وەک ئەزموونێک
ئاگری ئیسماعیلنژاد
لــە خوێندنــەوەی کۆمــاری کوردســتاندا
دەبێ بەستێنی مێژوو لەسەر دوو بناغەی
دەسەاڵتداری و شۆڕش لەبەر چاو بگرین.
مێژوو بە مانای مێژووی دەسەاڵتدارێتی
پێش کۆمار و مێژووی شۆڕشــی دوای
کۆمــار لــە مێژووی دەســەاڵتدارییدا ئێمە
دەســەاڵتداری ئەردەاڵن و سمکۆمان هەیە
و لــە مێــژووی شۆڕشــی دوای کۆمــار
شۆڕشــی  ، ٤٧_٤٦شۆڕشــی  ٥٧و
خەباتی چەکداری پاش شۆڕشــی  ٥٧و
ڕاسانمان هەیە.
کاتــێ لــە بەســتێنی مێــژوودا لەســەر
دابەشــکاری دەســەاڵتداری و شــۆڕش
ســەیری کۆمــار بکەیــن ،کۆمــار
ڕووداوێــک نییــە بەڵکــوو ئاڵقەیــەک
لــە زنجیــرەی مێــژووی کوردســتانە،
زنجیرەیــەک کــە خواســت و ئارمانجــی
نەتەوەیەک پیشان دەدات.
کۆمار بە هیچ شێوەیەک نۆستالۆژییەک
نییــە بەڵکوو وێســتگەیەکە کــە مێژووی
قۆناغی دەســەاڵتدارێتی لەگەڵ مێژووی
قۆناغــی شــۆڕش پێکــەوە گــرێ دەدات،
ئــەوەش دەری دەخــات لەگەڵ ئەوەی ئێمە
لــە مێــژوودا کەممــان کارەســات بەســەر
نەهاتــووە و کەممان شکســت نەخواردووە،
بــەاڵم لــە پەراوێــزی مێــژوودا نەبوویــن و
"بەرکار"یــش نەبووین ،بەڵکــوو بوونمان لە
چەقــی مێژوودا بووە و نەتەوەیەک بووین
کە وەک "بکەرێک" لە مێژوودا ژیاوین.
ئەگــەر لــە بەســتێنی مێــژوو دەرچیــن و
کۆمــار وەک ئەزمونێکــی سیاســی
ســەیر بکەیــن دەتوانیــن بڵێیــن کۆمــاری
کوردستان دەسەاڵتدارییەکە کە بۆ ئێستا
جێــگای لێفێربوونــە؛ بە گشــتی من لەو
بــاوەڕەدام کــە دەکرێــت  ٥خاڵی گرینگ
وەک تایبەتمەنــدی کۆمــار لەبــەر چــاو
بگرین.
خاڵەکان بریتین له:
خاڵــی یەکەم گەاڵڵــەی ئابووری بوو؛ لە
ڕووی ئابوورییەوە لە ســەردەمی کۆماری
کوردستان خەڵکی ژێردەسەاڵتی کۆماری
کوردســتان ئــەو کات توتنەوانییان دەکرد
و دەســەاڵتدارانی ئــەو کۆمــارە زۆر لــە
هەوڵدابوون کە بەروبوومی ئەو توتنەوانانە
بفرۆشن و بۆ ئەو مەبەستەش چەندین جار
لەگەڵ کاربەدەســتانی سۆڤیەت دانیشتن،
هەتا بتوانن ،توتنی توتنەوانان بە نرخێکی
گونجاو بفرۆشن.
خاڵــی ســەرنج ڕاکێشــی ئــەو کارە ئــەوە

بــوو کــه کاتێــک توتنــەوان توتنەکانیان
ڕادەســتی حکوومەتــی کــوردی دەکــرد،
کاغەزێکیــان دەدانــێ کە لــەو کاغەزەدا
ڕێــژی توتنەکە و نرخــی توتنەکەی تێدا
نوســرابوو ،توتنەوانەکان هەر بە پێی دابی
سااڵن بەو کاغەزەیان دەگوت" :رەسید"
کاتــێ کــە بە هۆی دەســتێوەردانی ئێران،
دانوستانی نێوان حکوومەتی کوردستان و
ســۆڤیەت لەسەر فرۆشتنی تووتن درێژەی
کێشــا ،بــە بڕیــاری فەرمــی حکوومەتی
کۆماری کوردســتان جوتیاران دەیانتوانی
ئــەو "رەســیدە" لەبــری پووڵ بــەکار بێنن؛
بــەو شــێوەیە حکوومەتــێ کــە ژێرخانــی
ئابووریشــی الواز بــوو ،و هاوکات لەگەڵ
ئــەوە لەالیــەن حکوومەتــی ناوەندییــەوە
خرابــووە ژێر گەمــارۆی ئابوورییەوە ،وای
کــرد خەڵکــی جوتیــار و کــەم داهاتــی
تووشــی قەیرانــی ئابووری نەبــن و بتوانن
بژێوی ژیانی خۆیان دابین بکەن ،کەواتە
حکوومەتــی کوردســتان لــە ســەردەمی
کۆمــار لە بەرانبــەر بژێوی خەڵکەکەی
خۆیدا بەرپرس بوو.
خاڵی دووهەمی  ١١مانگ دەسەاڵتداری
کــوردی ئــەوە بــوو ،کــە لــە مــاوەی ئەو
 ١١مانگــەدا هەنــگاوی بەکــردەوەی زۆر
گرینــگ بــۆ گەشــەی ژیانــی ژنــان لــە

کۆمەڵــگای کوردســتاندا نــرا ،لە ڕۆژی
٢ی ڕێبەنــدان و وێــڕای پیاوانــی کــورد،
ژنانیــش بەشــداری میتینگــی دامەزرانی
کۆمــاری کوردســتان بــوون و هــاوکات
لەگەڵ ئەوە گرووپی سروودی کچان لەو
ڕێوڕەسمەدا سروودیان خوێندەوە و دوو ژنی
کوردیش هاوشانی خۆیان لەو ڕێوڕەسمەدا
گوتــاری خۆیــان خوێنــدەوە ،کەمتــر لــە
دوو مانــگ پــاش دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان ،یەکێتیــی ژنانی کوردســتان
دامــەزرا؛ ئامانــج لــە دامەزرانــی ئــەو
یەکێتییــە ئەوە بوو ژنــان بتوانن لە ژیانی
کۆمەاڵیەتیــدا بەشــدار بــن و هــاوکات
بتوانن چارەنوســی خۆیان بەدەستەوە بگرن
و جیــاوازی ئــەوە ،هەموو ئــەو بڕیارانەی
کە لە کۆماری کوردستان دەردەچوو بێ
جیــاوازی ژن و پیــاوی دەگرتــەوە ،بۆوێنە
خوێندن بە مندااڵنی مێینە وەک خوێندن
بە منداڵی نێرینە ئیجباری بوو.
خاڵی ســێهەم دەســەاڵتداری لــە کۆماری
کوردســتاندا بوو کە لــە ڕووی پەروەردەوە
هەوڵێکــی زۆر بــۆ ڕاهێنانــی منــداڵ و
مێرمندااڵنــی کــورد درا و هــەر لە یەکەم
ڕۆژەکانــی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتانەوە  ٢٤کــەس وەک خوێندکار
ڕەوانــەی باکــۆی شــۆرەوی کــران هەتــا

لــەوێ لە بواری جیــاوازدا خولی تایبەتی
ڕاهێنانیــان بــۆ بکرێتــەوە و بۆ خزمەت بە
کوردســتان ڕابهێندرێــن؛ تێچــووی ژیانی
ئەو کەســانەش لەســەر شانی حکوومەتی
کۆماری کوردســتان بوو .ئەوە ســەرەڕای
ئــەوە بــوو کــە خوێنــدن بــە منداڵــی ژێــر
تەمەن  ١٤ســاڵ بە زۆری بوو و هاوکات
خولی خوێندن بۆ گەورەسااڵن دانرابوو کە
بە شەو دەیانتوانی بچن بخوێنن.
خاڵــی چــوارەم خاڵێکی ســتراتژیک بوو،
خاڵــی چــوارەم ئەوە بوو کــە لە کۆماری
کوردســتاندا دوو وەزیــر و لێژنەیەکــی
فەرهەنگــی هەبوو؛ ئامانجی ئەو لێژنە و
وەزیرەکانی ســەرەڕای هەوڵ بۆ گەشــەی
فەرهەنگــی کوردی ئــەوە بوو کە زمانی
کوردی لە وشــەی بێگانە پاک بکەنەوە
و لــە ڕووی زمانییــەوە زمانێکــی بــەڕۆژ
دیــاری بکــەن و هەمــوو بڕیارەکانــی ئەو
لێژنەیــە لــە ڕۆژنامەی کوردســتاندا باڵو
دەبــۆوە بۆ ئەوەی خەڵک لێی ئاگادار بن
و لە ژیانی ڕۆژانەیاندا بەکاری بێنن.
خاڵــی کۆتایــی و پێنجەمــی
حکوومەتــداری کــوردی ئــەوە بــوو کــە
هەمــوو چاالکییەکانــی دەســەاڵتداری
کــوردی وەک بڕیــاری کۆبونــەوەکان
و ڕێککەوتــن و تەنانــەت کۆمــەک و

یارمەتــی بە حکوومەتی کوردســتان زۆر
بــە ڕوونــی لــە ڕۆژنامــەی کوردســتاندا
باســی دەکــرا و بــەو شــێوەیە خەڵــک
دەیانتوانــی ئــاگاداری کاروچاالکــی
حکوومــەت بن و تەنانەت هەر لە ڕێگای
ڕۆژنامــەی کوردســتانەوە دەیانتوانی تانە
و تێبینی خۆیان بگەیەننە دەســەاڵتدارانی
کــورد؛ واتــە لــە دەســەاڵتداری کوردییدا
ڕوونیکارییەک هەبوو و دەسەاڵت لە ژێر
پەردەی ڕەشدا کاری نەدەکرد .
بەپێــی ئــەو تایبەتمەندییانــە بنەمــای
دەســەاڵتداری کــوردی لــە کۆمــاری
کوردستان لەسەر سێ بناغە داندراوە:
یەکــەم :ســەرچاوەوی دەســەاڵتداری
دەگەڕێتەوە بۆ گەل
دووهــەم :دەســەاڵتداری دەبێت لــە پێناوی
خۆشبژێوی نەتەوەدا بەرپرس بێت
ســێهەم :دەسەاڵتداری باســێکی شاراوە لە
نەتەوەکەی خۆی نییە.
ئــەو ســێ بناغەیــە دەتوانێ ســێ میراتی
گرینگــی کۆمــاری کوردســتان بــۆ
دەســەاڵتداریی کــوردی لــە پــاش کۆمار
دیــاری بکرێــت و دەســەاڵتداری کورد لە
ئێستاشــدا پێویســتە ئــەو ســێ خاڵە وەک
بنەمای دەسەاڵتدارییەتییەکەیان دابنێن.
کۆمــار لەگەڵ ئــەوەی بەرهەمی فکری

و خەباتــی بەرەیــەک لە کــورد بوو بەاڵم
ڕۆڵــی پێشــەوا قازی لــە ئاراســتەکردنی
بەرهەمــی ئەو بەرەیەدا ڕۆڵێکی گرینگ
و جێــگای تێڕامانــە وەک گەورەتریــن
تایبەتمەنــدی پێشــەوا کــە لــە ئێســتادا
دەتوانــێ پیشــاندەرێکی بــاش بــۆ بــەرەی
ئێمە بێت.
ســەعید هۆمایــۆن ،خــوارزای پێشــەوا و
پارێــزگاری تایبەتــی جەنابــی پێشــەوا
لــە بیرەوەرییەکانــیدا دەڵێــت" :هەمــوو
ســەرۆک عەشــیرەتەکانی ناوچــەی
مەهابــاد بــۆ بەڕێکردنــی جەنابــی
پێشــەوا بــۆ ســەفەری ناوچــەی ورمــێ و
نوێکردنــەوەی پەیمــان لەگــەڵ پێشــەوا لە
مەیدانــی چوارچــرا کۆببوونــەوە  .....لە
نێو ماشــێنەکەدا جەنابی حاجی بابەشێخ،
ســەرۆکوەزیرانی کۆمــاری کوردســتان
گوتی ":قوربان ،سەرۆک عەشیرەتەکان،
کــە ئەمڕۆ بەڵێنیان نوێکــردەوە ،زۆربەیان
کەســی باوەڕپێکــراو نیــن ،وەک خــۆم
ئەگــەر ئیجــازەم بایــە دادگایــی و تەمبێم
دەکردن"!
لــە واڵمــی ئــەو قســەی حاجــی بابــە
شــێخ ،پێشــەوا فەرمــووی" :جەنابــی
حاجــی بابەشــێخ ،هــەر بزووتنــەوە و
دەســەاڵتدارییەک کــە بناغــەی لەســەر
کوژران و تەمبێ کردنی بەرهەڵستەکانی
دانــێ ،مەحکوومــە بــە شکســت و
سەرشــۆڕی مێژووی ،بەاڵم پشــت بەخوا،
مــن بــە تەمــام دەســەاڵتداری کوردســتان
بــێ خوێنڕێــژی و ســەرکوت دامەزرێنم".
( سعید همایون)١٦٧:
وەک لــەو بیرەورییــەدا دەردەکەوێــت نــەرم
و نیانــی ،پشــوودرێژی و دووربــوون لــە
ســۆزی تۆڵە و قین لە تایبەتمەندییە هەر
بەرزەکانی پێشــەوا قازی محەممەد بووە؛
لە ئێستادا کە پشووی پێکەوە هەڵنەکردن
لەنێوان الیەنە سیاســییەکانی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت لەوپــەڕی خۆیدایــە ئــەو
قســەیەی جەنابــی پێشــەوا بــۆ هەمــوو
الیەنەکان دەتوانێ وەک بنەمایەک بیت
بۆ چۆنێتی لەگەڵ یەک هەڵســووکەوت
کردن.
بــە گشــتی وەک لەســەرێڕا باســی کــرا
کۆمــار وەک دەســەاڵتداری و پێشــەوا
وەک ســەرکردەیەکی کورد پاش ٧٣ساڵ
ئێســتاش ئەزمــوون و دەســتکەوتیان بــۆ
نەوەی ئێستای نێو بزوتنەوەی کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت هەیــە ،بۆیــە ســاڵیادی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان تەنیا
بیرهێنانــەوەی نۆســتالۆژییەکی نەتەوەیی
نییــە ،بەڵکــوو بــاس و تاوتــوێ کــردن لە
ئەزموونی دەسەاڵتداری نەتەوەیەکە.

ڕچەشکێنی ،وانە گرنگەکەی کۆمار
بەختیار عوسمانی
کۆماری کوردســتان  ٧٣ســاڵ لەوە پێش
لــە شــاری مەهابــاد شــارێکی چەندیــن
هەزار کەسی دامەزرا ،شوێنەواری وەک
"ئەستێرەیەکی پرشنگدار" شەبەق دەداتەوە
و گەلێــک دەســکەوت و وانــەی بــۆ
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد جیهێشت
کــە تــا ئێســتاش بۆ کورد و بــە تایبەتی
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
بنەما و پاڵنەری سەرەکین.
گرنگتریــن وانــەی کۆماری کوردســتان
ڕچەشکێنییە ،بەو مانایە کە کۆمەڵێک
هەنــگاوی گرینگــی هەڵێنــا کــە ئەگەر
بەراوردی ئەوکات و شوێنە لەگەڵ ئێستا
بکــەی دەبینی ،چ شۆڕشــێکی گەورەی
دەســت داوەتــێ و قامکــی لەســەر چ
بڤەگەلێک داناوە.
ئــەوکات ئێــران واڵتێکــی پاشــکەوتوو و
کوردســتانیش لــەو "پاشــکەتووتر" بــووە،
نزیک بە  ٩٥لە سەدەی خەڵک و لە نێو
ئەوانیشدا سەد لەسەدی ژنان نەخوێندەوار
بــوون ،ژیانــی شارنشــینی پــەرەی
نەسەندبوو ،خەڵک لە هەژاری و نەداری

دەژیــان ،دەرەبەگایەتــی و ئاغایەتی باڵی
بەســەر ژیانی خەڵکدا کێشــابوو ،لە هەر
بوارێکەوە کە دەڕوانی ئاســتی کۆمەڵگا
زۆر نزم بوو.
تــازە حیزبێکــی سیاســی بــە ســیمایەکی
دێموکراتیــک و تــا ڕادەیــەک بــەدوور
لــە دەســتی ســەرۆک عەشــیرەت و ئاغــا
دامەزرابوو کە ئەویش بەتەواوی بە ژیانی
سیاسی خەڵک نەگەیشتبوو ،باڵوکراوە و
چاپکراوی ڕۆشــنگەرییانە نەبوو یان زۆر
زۆر کــەم بــوو ،تەنانــەت لە شــارێک یان
ناوچەیــەک دانەودووان دەزگای ڕادیویی
هەبــوو ،فــەزای دەســەاڵتی دیکتاتــور و
داگیرکــەر هــەر مابوو ،شــتێک بە ناوی
مافی ژن لە گۆڕێدا نەبوو ،بیروبۆچوونی
دواکەوتووانــە بەســەر کۆمەڵــگادا زاڵ
بــوو ،بەگشــتی کۆمەڵــگای ئەوکاتــی
کوردســتان بەتەواوی داخراو و دواکەوتوو
بــوو ،بۆیــە هەنــگاوە پێشــکەوتووانە و
ئازایانەکانــی کۆمــاری کوردســتان و
پێشــەواکەی لەو شــەوەزەنگەدا کە توانی
ڕۆحــی بەندکــراوی کــورد لە یەخســیری
ڕزگار بکا و دەرگای بەرەو گۆڕانکاری
و نوێبوونەوە لەســەر پشــت بکاتەوە و لێی
نەترســێ ،گرینــگ و مێژوویــی بــوو ،بۆ

نموونە:
ـ ڕاگەیاندنــی کۆمــاری کوردســتان
پەیامێکی گرنگ بوو بۆ نەتەوەی کورد
کــە بڕوایــان بــە توانایــی خۆیــان هەبێ و
بزانن کە ئەوانیش مافی دەوڵەتیان هەیە و
ئەتوانن مافی چارەنووســی خۆیان دیاری
بکەن ،ئەوە نییە ئێمە ،ساڵ لە دوای ساڵ
زیاتر شــانازی بە کۆمارە  ١١مانگەکەوە
دەکەیــن ،کۆمارێک کــە تەنیا یەک لە
ســێی خاکــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی
لە ژێردەســت بــوو ،تەنانەت ڕاســتەوخۆش
لــە الیــەن هیــچ الیەنێــک پشــتیوانی و
هــاوکاری لێنەکــرا ،بەڵکــوو ئەوانەیشــی

کــە بەڵێنــی هاوکارییــان پێدا بــوو ،هیچ
پەشــیمان بوونــەوە ،بەڵکــوو پێشیشــیان لە
هێرشــی کۆمــار بــۆ ســەر ســوپای ئێــران
گرت.
ـ دامەزراندنــی دامــەزراوەی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان کــە لــەو کات
تەنیــا هێــزی چەکــداری عەشــایر بوونی
هەبــوو و درووســتکردنی هێز لــە دەرەوەی
ئــەو چوارچێوەیــە و وەک داماڵینــی
چەکــی هێزە عەشــایرەکان چــاو لێدەکرا،
عەشــایرێک کــە یەکێک لــە داخوازییە
هەمیشــەییەکانیان پاراســتنی هێــزە
چەکدارەکەیان بوو.

ـ دامەزراندنی ڕێکخراوی تایبەت بە ژنان،
ئەویــش لەو کۆمەڵگایە کە چارەنووســی
ژنــان گرێــدراو بــوو بــە خزمەت کــردن بە
پیــاو ،ئاگایەکیــان لە ژیان و مافی ئازاد
و سەربەســت نەبووە ،پێیــان وابوو قەدەریان
لە چوارچێوەی دیوارەکانی ماڵ ناترازێ،
کۆماری کوردستان درزی خستە نێو ئەو
دیوارە تاریک و بەرزە.
ـ دەرکرنــی گۆڤاری "گڕوگاڵی مندااڵن"
هەنگاوێکــی دیکەیــە کە پێمان دەڵێ کە
کۆمــار ئــاگای لــە هەمــوو الیەنەکانــی
کۆمەڵــگا بــووە و لەبەرچــاوی گرتــوون،
ئەگــەر ئــەوە نەبووایە چۆنە ئــەو کۆمارە
ساوایە لەو کاتەدا بەو هەموو گرفتەوە لە
بیری مندااڵنی کوردستان بووە؟
ـ گیانبازییەکــەی پێشــەوا قــازی
محەممــەدی ٤٧ســاڵەش بــۆ خــۆی
ئۆلگویەکــی گرنگــە ،کاتێــک پێشــەوا
"دڵخوازانــە" لەگــەڵ خەڵکەکــەی
دەمێنێتــەوە و گیانــی خــۆی دەکاتــە
ســپەر بــۆ پاراســتنی هاوواڵتیانیــی و
ئازایانــەش لــە نێــو بەنــاو دادگاکانــی
ڕێژیمــی پاشــایەتی بەرگری لــە ماف و
داخوازەکانی نەتەوەکەی دەکا ،ئەوپەڕی
وەفاداربــوون بــەو پەیمــان و بەڵێنەیــە کــە

لــە ٢ی ڕێبەندانــی ١٣٢٤ی هەتاوی بە
خەڵکەکەی دا.
ئەمانــە بەشــێکن لــەو ڕۆحــە ئــازاد و
سەربەســتە کــە لــە کۆمــاردا دەرکەوتــن
و لــە ژیانــی سیاســی نەتــەوەی کــورد و
حیزبی دێموکراتدا بە شێوازی جۆراوجۆر
پەرەدەســتێنن و لەدایــک دەبنــەوە و
ڕۆحــی گۆڕانــکاری و نوێبوونەوەیــان
بــە زیندوویەتــی ڕاگرتــووە ،هــەر بۆیــە
کاتێــک لــە ســاڵی ١٣٣٤ی هەتــاوی
حیزبــی دێموکرات پێوەندی تەشــکیالتی
لەگــەڵ حیزبــی تــوودە دەپچڕێنــێ،
سوسیالیزمی دێموکراتیک بەپێچەوانەی
سوسیالیزمی باو پەسند دەکا ،کۆنگرەی
نەتەوەکانــی ئێرانــی فیــدراڵ پێکدێنــێ،
پێکهاتەیەکــی نزیــک بــە  ٥٠ســاڵەی
دەگــۆڕێ" ،سیاســەتی ســەربەخۆ" دەبێتە
سیاســەتی هەمیشەیی ،کاتێک دەرفەت
بۆ کەســانی غەیرە حیزبی نیشتمانپەروەر
بە مەبەســتی خزمەتکردن دەڕەخســێنێ و
چەندیــن نموونــەی دیکــە کــە هەموویان
دەرخەری ئەو ڕاستییەن کە ڕچەشکێنی
و ڕۆحی ئازادی کۆمار بوونەتە ناسنامە
و بە شادەمارەکانی بزووتنەوەی نەتەوەیی
کورددا لە گەڕاندان.
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"سەربەخۆیی دوایین شکۆی سیاسیی نەتەوەکانە"

زرێبار
فاکتگەلی وەک شۆڕشــی پیشەسازی،
گەشــەی ئایدۆلۆژیــاکان ،شــەڕە
درێژماوەکانــی ناوخــۆی ئورووپــا و
 ...هــۆکاری ســەرەکی داڕمانــی
ئیمپراتۆرەکان بوون .درووست بوونی سەد
و نەوەد دەوڵەت لە سەر بنەمای چەمکی
دەوڵــەت ـ نەتــەوە ئاکامــی پڕۆســەیەکی
مێژووییــە کــە لە ســێ بڕگــەی زەمەنی
وەک سەردەمی دوای شەڕی ویستفاڵی،
شــەڕەکانی یەکــەم و دووهەمی جیهانی
و کۆتاییەکانــی شــەڕی ســارددا
پێکهاتوون.لــە هــەر بڕگەیەکــدا دەیــان
نەتــەوە تەپڵــی ســەربەخۆییان لێــداوە و بە

بــێ ئــەوەی زەختێکــی وەهایــان لــە ســەر
بــێ ســەربەخۆییان ڕاگەیانــدووە و لــە
کۆمەڵــگای نەتەوەکانــدا بــە فەرمــی
ناســراون .لــە چاخی ئێمەدا کــە دەوڵەتان
دەستیان بە دوایین تیکنۆلۆژی سەربازی
گەیشــتووە ،ســنوورەکانیان کۆنکرێتــی
کردووە ،ئابــووری و بەرژەوەندی هاوبەش
لە نێوان ئەوان و زلهێزەکاندا درووست بووە
و هتد ،ئایا دەکرێ وەک ڕابردوو پرسی
سەربەخۆیی بەو ئاسانییە لە الیەن نەتەوە
بندەستەکانەوە بێتە ئاراوە؟؟
بەر لە هەموو باسێک دەبێ بگوترێ کە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست پرس و بەرژەوەندی
و خەســارەکانیان لێــک هەڵپێکــراوە
کــە ناتوانــی بــە بــێ خوێندنەوەیەکــی

ناوچەیــی باســەکان تاوتــوێ بکەیــت.
ئابووریــی تاکبەرهەمــی( نــەوت و گاز)
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن ،تەنانــەت دنیای
ڕۆژئاوای بە هۆی بەرژەوەندییەکانیانەوە
وەک چاوەدێرێکی سیاسی و چەکداری
لە هێنانە ئارای پرسە گەورەکاندا ،دەخیل
کــردووە .بــۆ نەتەوە بندەســتەکان شــەڕ و
ئاڵــۆزی واڵتانــی ناوچەکــە باشــترین
هەلــە بــۆ دســتەبەرکردنی مافەکانیــان
لــە چوارچێوەیەکــی دیاریکــراوی وەک
چەمکی فیدڕاڵی کە لە هەموو جاڕنامە
و باڵڤۆکەکانــی نەتەوەکانــدا دانــی پێدا
نراوە .واڵتانی فرمۆڵی ســایکس ـ پیکۆ
لە ڕاســتیدا هەم باوڕیان بە ڕەچاوکردنی
هیچ مافێکی سەرەتایی بۆ کەمینەکان
نییــە و هــەم خۆیــان وەک دیســکۆرس
مەحکوومن بە داڕمان.
ئێــران لــە الیەکــەوە بــە تونــدی پشــتی
فرمۆڵــی ســایکس پیکۆی گرتــووە و لە
الیەکی دیکەشــەوە بــە هێنانەئارای تێزی
"هیاللی شــێعە" دەبێ چەندین دەســەاڵتی
ناوچەکــە کــە وەک کۆســپ و لەمپــەڕ
لــە ســەر ڕێــگادان ،لــە نــاو بچــن .ئێــران
ناتوانــێ وەک قاشــی شــووتی"هیاللی
شێعە " بەشی خۆی لە واڵتانی ناوچەکە
دەربێنــێ و بەبێ ئــەوەی پێکهاتەی هیچ

دەرفەتی یەکگرتوویی

عەلی سۆرانی

لە شۆڕشەکەی شێخ عوبەیدوڵاڵ نەهرییەوە
تا بە ئێســتا ئەگــەر چاوێک لە مێژووی
خەباتــی کــورد دژی داگیرکــەر بکەیــن
بەردەوام هەڵەیەکی کوشەندە زەقە و زیاتر
لە هەر فاکتەرێکی دیکە خۆی دەنوێنێ
ئەویــش ناتەبایی و یەکنەگرتوویی هێزی
کــورد بووە لــە بەرامبەر دوژمنانیدا و ئەم
خەســارە مەزنــە وای کردووە ڕەوشــتێکی
دزێــوی وەک خەیانــەت و دووبەرەکــی
ببێــت بــە چەکێکــی مەترســیدار لەپێنــاو
ســەرکوتی خۆجێی خەبات و تێکۆشــانی
ئەم نەتەوە.
ســەیر ئەوەیــە کاتــێ الپەڕەکانــی مێــژوو
ئەخوێنیتــەوە یاخــود کەســێک لەســەر
مێــژووی خەباتی ئەم نەتەوە قســە دەکات
دەســبەجێ ناتەبایــی ،یەکنەگرتوویــی و
خەیانەت بە توخمی شکســتی سیاسەت و
پالنەکانی کورد دائەنێ و کەس نییە کە
لەم بابەتە حاشا بکات.
الپــەڕە بــە الپــەڕەی مێــژووی ئــەم گەلە
چەوســاوە لێوانلێوە لــە نەهامەتی نەبوونی
یەکڕیــزی و یەکگرتوویــی و ئەمــەش
بەهێزتریــن چەکــێ بووە کە بە بێ بوونی
دوژمنانــی چــوار دەوری ئــەم نەتــەوە
بــەردەوام خەســاری بنەڕەتــی لــە هیــوا و
ئاواتەکانی ئەم گەلە داوە.
شــەڕی براکــوژی و خۆســەپاندن لــە
هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان و ئاژاوە
و دووبەرەکــی نێــوان هێــزە سیاســی و
چەکدارەکانی ئەم نیشــتمانە دابەشکراوە،
هۆکارێکــی دیارن بــۆ زاڵبوونی دوژمنان
بەســەر جوگرافیــای کوردســتاندا.
بەداخــەوە لــە کەمتر قۆناخێکــی مێژوودا
دەبینیــن لەنێــوان هێــزە کوردییەکانــی
هەمــوو پارچەکانــدا یەکڕیــزی و
یەکگرتوویــی بوونــی هەبووبــێ .یــەک
دوو نموونــە نەبــێ چیدی کــەس ناتوانێ
باســی یەکگرتووبوونــی ئــەم نەتــەوە
بــکات .دیــارە لەوانەیــە فرەزاراوەیــی و

ناوەندی هاوکاری هێزە کوردستانییەکانی ڕۆژهەاڵت وەک نموونە

فرەچەشــنیی جوگرافیــای سروشــتی ئەم
نیشــتمانە و نەبوونــی زمانێکــی یەکــە
و ســتانداردی کــوردی کــە لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتان کاری پێ بکرێت
ڕێگەخۆشــکەر بــووە بۆ ئــەم بابەتە و هەر
ئەمــەش بووەتــە بەهێزتریــن چــەک بــە
دەســتی دوژمنانــەوە تا بە خراپترین شــێوە
بــۆ زەربەلێــدان لــە کورد و شۆڕشــەکانی
کەڵکئاژۆی لێوەربگرن.
شــەڕی نێــوان هێــزە کوردییــەکان هــەر
هەموویان بەرهەمی ناڕەســەنی ،ناتەبایی
و خۆبەزلزانــی هێــزە کوردییەکان بووە کە
نــاوە نــاوە و قۆنــاخ بــە قۆنــاخ لــە قەبــارە
و شــێوازی جۆرواجــۆردا خــۆی نــوێ
دەکاتەوە.
ســەرنەگرتنی کونگــرەی نەتەوەیی کورد
و ڕووداوەکانــی کوردســتانی باکــوور،
ڕۆژئــاوا ،باشــوور و پــرش و بــاوی
حیزبەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
ڕاســتییەکمان بــۆ زینــدوو دەکەنــەوە
ئەویــش ئــەم بابەتەیــە کــە هێــزی کــورد
شانبەشانی دوژمنەکانی هەنێجار زەربەی
کوشەندەتری لە خودی کورد داوە و ئەمە
دەرد و برینێکــی قووڵــە کــە ئــەم گەلــە
لەمێژە پێوەی دەناڵێنێ.
بۆیــە لــە وەهــا حاڵەتێکــدا و بــە
لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو ئــەو خەســارانە
پێکهێنانــی چەتر ،بــەرە ،ناوەند و یان هەر
ناوێکی دیکە کە بتوانێ هێزی کورد بە
شــێوەیەکی درووســت و ئامانجدار لە دەور
یەکتر کۆ بکاتەوە و وزە و هێزی ناتەبا و
نایەکگرتــووی ئــەم هێزانە لە قەبارەیەکی
یەکدا پێناسە بکات بێگومان دەرفەتێکی
زێڕینە.
چونکــوو لــە هەمــوو قۆناخێکــدا
یەکگرتوویــی دەرفەتــە و ئــەم دەرفەتــە
دەتوانــێ دەرتانی باشــت بۆ بڕەخســێنێ و
بەرهەمــی نــاوازە و پــڕ دەســکەوتی لــێ
بکەوێتەوە.

بۆیــە لە ئێســتادا ناوەندی هــاوکاری هێزە
کوردســتانییەکانی ڕۆژهــەاڵت دەتوانــێ
دەورێکــی گرینــگ و کارا بگێــڕێ و بە
بەرنامە و پالنی دروست و گونجاو هەموو
هێــزە سیاســی و یەکــە ســەربازییەکانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە دەور
پالتفۆڕمێکــی هاوبــەش و بەرنامەیەکــی
هەمەالیەنــە کــۆ بکاتــەوە و دەرفەتــی
ڕووبەڕووبوونەوەی بەهێز لەگەڵ کۆماری
ئیســامی بڕەخســێنێ و بــە زەربەلێدانــی
کاریگــەر و گورچکبــڕ بتوانێ خواســتی
خــۆی بەســەر داگیرکــەردا زاڵ بــکات و
لە هەمان کاتدا ڕێگە لە دووبارەبوونەوەی
قۆرخکاریــی و خەیانەتەکانــی ڕۆژئاوا و
باشووری کوردستان بگرێت.
دیــارە ئەم هەنگاوە بەنرخەش تەنیا و تەنیا
کاتێ دێتە دی کە ڕوانگەی خۆبەزلزانی
لەنێو حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
بــۆ باوەڕمەندبــوون بــە دەنگــی خەڵک و
ســندووقەکانی دەنگــدان بگــۆڕدرێ و
لەســەر ئــەم واقیعــە خوێندنــەوەی زیاتــر
بکرێــت کــە ســەردەمی ئێســتا جیــاوازی
زۆری لەگــەڵ پــاش شۆڕشــی گەالنــی
ئێران لە ساڵی پەنجاوحەوت هەیە.
ئــەم ناوەندە بۆ تیۆریزەکردنی خۆی دەبێت
خــۆی لە ســووڕانەوە لــە بازنەی فیکریی
تەنگەبــەر دەربــاز بکات و بــۆ دۆزینەوەی
ئاســۆی نــوێ و شــوێندانەربوون لەســەر
ڕەوتی ڕووداوەکان ڕوو بکاتە کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان و ببێت بە بەشێک لە
چییەتی کۆمەڵگای کوردستان.
بــۆ هەنــگاوە ســەرەتاییەکانیش دەبــێ
حیزبەکان خاوەنی یەک پالن و بەرنامەی
دیاریکــراو و لــە هەمــووی گرینگتــر
یــەک گوتــار و ئەدەبیاتــی سیاســی لــە
شۆڕشــدا بــن تــا ڕێگــە لــە دووبەرەکی و
هەڕەشەی ئینشعابی فیکری و سەربازیی
لەنێــو خۆیانــدا بگرن .هــەر چەند پاش بە
ئــاکام گەیشــتنی ئامانجەکانــی ئــەم
ناوەنــدە جیــاوازی ئەدەبیاتــی سیاســی و
فکــری بەڕێوەبەری و ئینشــعاب دەتوانێ
لــە قۆناخــی پــاش ڕزگاری نەتەوەیــی و
خزمەتگــوزاری بــە کوردســتان وەک
دەرفەت سەیر بکرێت.
بــەم پێیــە ئومێــد ئەکــرێ ئــەم دەرفەتــە
بــە چارەئەندێشــی و بەڕێوەبەرییەکــی
دڵســۆزانە و نیشتمانپەروەرانە لەبار نەچێت
و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بۆ بەرەنگاربوونەوەی
کۆتایــی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران و گۆڕینــی بااڵنســی دەســەاڵت لە
ناوچەکەدا بەهێزتر و پتەوتر بکرێت.

واڵتێــک بشــێوێ .ڕۆژهەاڵتــی ناویــن
دۆخێکی نادیار و ترســناکی لە پێشدایە.
نەتــەوە بندەســتەکانی ناوچەکــە دەبــێ
ئامادەی گۆڕانکارییەکان بن.
شکستی ڕیفراندۆم لە باشوور لە ڕاستیدا
هۆکارەکــەی تاقەســواری کــورد بــوو لە
گۆڕەپانەکەدا.ئەگەر لە عێراق سوننەکان
و لە سوریا کورد و سوننەکان و لە یەمەن
حوســییەکان و  ...بــە تێکــڕا لــە یــەک
زەمانــدا ڕێفراندۆمیــان بــۆ ســەربەخۆیی
کردایــە ،ڕەنگە هیوایەک بە ســەرکەوتن
ببوایە یا ببێت .لە ئیســپانیا چارەنووســی
کاتۆلۆنیاکانیــش بــە هــۆی تەنیا بوونەوە
بە دەردی کورد چوو.
خەباتێکــی دوورودرێــژ لــە پێــش گەالنی
ناوچەکەدایــە .گۆڕانــکاری لــە ئێــران
کۆڵەکەی واڵتانی دیکەش دەخاتە لەرزە.
لە ئێراندا وێژمانی فیدڕاڵی دەتوانێ ببێتە
هــۆی پەیداکردنی هاودەنــگ و هاوڕێی

سیاســی لــە نــاو نەتەوەکانــدا .لــە هەموو
بابەتێک گرنگتر ئەوەیە کە ئەگەر ئێران
دەســتی بــە چەکــی ناوکــی و کۆکــوژ
ڕابــگات ئەوا بــۆ ماوەیەکی دوور هەموو
پرســەکان دەکەونــە دواوە .ئێــران لە کاتی
دەستپێڕاگەیشــتن بە چەکە کۆکوژەکان،
مەترســییەکانی هەڵوەشــانەوەی عێــراق و
سوریا پینە دەکاتەوە.
کــورد وەک نەتەوەیەکــی چــل میلیۆنی
بــێ دەوڵەت ئەگەر خاوەن ســتراتیژییەکی
تۆکمــە بــێ دەتوانــێ ڕۆڵێکی گــەورەی
ئەرێنی لە پڕۆســەی سیاســی ناوچەکەدا
ببێ.
کۆتایــی بــاس ئەوەیــە کــە دروشــمی
ســەربەخۆیی کات و هەلومەرجــی خۆی
دەوێ ،ئەرکی شۆڕشــگێران لەم چاخەدا
گەشــەی پرســی نەتەوەگەرییە لە ناوخۆ
و لــە ناوچەکەدا .ئەوەی لە ڕۆژهەاڵتی
ناوین گۆڕانکاری درووســت ئەکا پرسی

نەتەوە و خاکە.پرســی سەربەخۆیی دەبێ
لە هەلومەرجی خۆیدا بێتە ئاراوە چونکا
ئەگــەر بزووتنەوەیەکــی سیاســی هــەر
لــە ســەرەتاوە بــەر لــە ئەزمــوون کردنــی
سیســتمگەلی وەک خودموختــاری،
فیدڕاڵــی باســی ســەربەخۆیی بهێننــە
ئــاراوە ،ئــەوا پرســەکە بــە هــۆی دوور و
درێــژی خەباتــەوە دەســوێت و لــە الیــەن
بەردەنگەکانــە کــەم بایــەخ و ئاســایی
دەبێتەوە.
هەندێــک ناوچــە لــە جیهانــدا هــەن کە
هیــچ بایەخێکــی ژیئۆپۆلیتیک و ژیئۆ
ئیکۆنۆمــی نییــە هــەر بۆیــە بزووتنــەوە
سیاســییەکانی ئــەو ناوچەگەلــە بــە بێ
زەختــی فرە دەتوانن پرســی ســەربەخۆیی
بێننە ئاراوە بەاڵم بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوین و
بە تایبەتیتر کوردستان بابەتەکە جیاوازە
و خویندنەوەی ورد و زانستی پێویستە.

کوشتوبڕ؛ بەردی بناغەی دەسەاڵتی
بەناو مودێڕنی ئێران
کەیوان دروودی
هەتا کۆتایی سەردەمی قەجەرەکان کە لە
کوودەتای  ١٢٩٩بە نیوەچڵی دەسەاڵتیان
ڕادەســتی ڕەزاشا کرد؛ وشەیەک بەناوی
"ئێــران" بــۆ ناوهێنانی ئــەو جوغرافیایەی
ئێستە بەو ناوە دەناسرێ ،بەکار نەبراوە.
تــا ئــەو ســەردەمە لــە چــوار چمکــی
ئێــران ،دەســەاڵتە خۆجێییــەکان لەســەر
کار بــوون کــە هەرکامــە کونترۆڵــی
ناوچەیەکــی لەدەســتدا بــوو .کەوایــە
مێژووی بەڕێوەبەری بەشــێوازی یەکێتی
(اتحادیــەای) لــە ڕووی قــەوارەی
سیاســییەوە تا ئــەو ســەردەمە دەگەڕێتەوە
و لەدوای هاتنەسەرکاری ڕەزاشا بوو کە
 لەژێر کاریگەریی هەوڵەکانی مستەفاکەمــاڵ ئاتاتورکدا بۆ مودێڕنیتە کردنی
پاشــماوەی عوســمانی و پێکەوەنانــی
"تورکیــەی نــوێ"  -دەســت کــرا بــە
ســەپاندنی بەڕێوەبەرییەکی یەک کاســە
لە قەوارەی سیاسی لەو جوغرافیایەدا.
بــەم پێشــەکییەوە ،دەبــێ بخزێینــە ناو ئەو
باســەی کە ئیدیعای بەردەوامیی ئیداری
لە مێژووی ئەو جوگرافیایە ،یەکانگیری
و هەمەگیریی دەســەاڵتی سیاسی چۆنە،
لە کوێوە سەری هەڵداوە و پشتبەستوو بە
چ فاکتورگەلێکە؟
لەڕاســتیدا ڕەزاشــا کــە پلــەی نیزامیــی
یــەک لــە دوای یــەک تێپەڕاندبــوو؛
تەنیا کەســێکی نیزامــی بوو و لە ڕەوتی
کوودەتایەکــدا و بە ئاراســتەی ئاجێندای
ئینگلیســییەکاندا هاتــە ســەر کار .لــە
ســاڵی  ١٢٩٩کە دەسەاڵت لە کونترۆڵی
ئەحمەدشــای قاجــار دەردەچــێ ،ڕەزاشــا
هــەر لــە دەســپێکدا بیــر لــە یەکپارچــە
کردنێــک دەکاتــەوە کــە لــە نێوئاخنیــدا
ژیانی کۆمەاڵیەتی ،سیاســی ،مێژوویی
و کولتــووری و تەنانــەت ئابووریــی
پێکهاتەکان دەکرێتە ئامانج.
ترۆپکــی ئەم هەوڵە بۆ ســانترالیزەکردنی
دەســەاڵت بەرەو تاران لە نێوان ســاڵەکانی
 ١٣٠١بــۆ  ١٣٠٨دەبــێ و هەتاکــوو
چوار ســاڵ دواتریش بەشــێوی بڕگەبڕگە
درێژەی دەبێ.
هــاوکات لە تەک ئــەم بڕگەیە ،پرۆژەی
مودێڕنیزاســیۆنی "ئێران" دەست پێدەکات.
پرۆژەیەک کە پشتبەستووە بە دەسەاڵتی
بەهێزی ســانتراڵیزە بۆ دەسخستن ،ڕاگرتن
و بەهێــز کردنی "دەوڵــەت نەتەوەیەک"ی
یەک ناسنامەیی .یەکەیی بەو واتایە کە
یــەک نەتەوە مێژوو دەنووســێتەوە ،زمانی
"نەتەوەیی" دادەڕێژێ و ناسنامەی تاکی
ئێرانــی لەســەر بنەمــای ناســیۆنالیزمی
مێژوویــی و کەونگەرایانــە (ئارکائیک)
هەڵدەچنێ.
ڕێــک لێــرە بەوالیــە کــە کۆمەڵێــک

ڕووناکبیــری دەرباری دەســت پێدەکەن بە
گێڕانــەوەی مێژوویــەک لــە ئێــران و ئەم
گیڕانەوەیــە دەکــەن بە بنەڕەتی شــێوازی
مودێڕنیزاسیۆنی ئێرانی .ئەم خوێندنەوەیە
کــە لــە خۆیــدا هەڵگــری کۆمەڵێــک
چەمــک و شــرۆڤەی تاکڕەوانەیــە ،هیچ
ڕێگایــەک جیــا لــە دەوڵەتــی بەهێــزی
ناوەنــدی لــە بەردەم شــا یــان فەرمانڕەوادا
ناهێڵێت.
ئیســام ،ئیتنیسیتەکان ،زمان و زاراوەکان
و دەســەاڵتەکانی دەرەوەی دەربــار لــەو
فاکتەرانــەن کــە وەکــوو "ئەویتــر"ی ئــەم
ناسنامەســازییە پێناســە کــراون .ئەمــەش
واتە تەریکخســتنەوەی هەنگاوبەهەنگاو و
لــە کۆتاییدا ســڕینەوەیان بەهەر ئامرازێ
کە بلوێ.
پڕۆسەی عالیقاپوو
گەاڵڵــەی نیشــتەجێ کردنــی کۆمــەڵ
کــە ئەوکات بەشــێوەی کۆچەری دەژیان
لەبەرچاوترینــی ئــەو ڕێوشــوێنانەیە کــە
لەالی ڕەزاشــاوە لەپێنــاو جێبەجێ کردنی
بیرۆکــەی دەوڵــەت – نەتــەوەی مودێــڕن
دەستی پێکرد .بۆ ماوەی نزیک بە دوازدە
ســاڵ هێرشــێکی گشــتگیری هاوشــێوەی
شــەڕێکی ناوخۆیی سەرجەم جوگرافیای
ئێرانــی لــە چــوار چمکــەوە گرتــەوە .لەم
پڕۆسەیەدا شــێوەژیانی خەڵکانی کۆچەر
کــە زیاتــر لــە نەتــەوە بندەســتەکان بوون،
کرایە ئامانجی بیرێکی دەسکردی هاوردە
کــە تەنیــا بــە تێکدانــی ڕەوتــی ئاســایی
ژیانی ئەو خەڵکانە جێبەجێ دەکرا .لێرەدا
بوو کە سەندرۆمی فاشیزمی موسیلینی
و ئاتاتورک لەســەر ســەحنەی سیاســیی
دەرکەوت.
لــە ماوەیەکــی کورتــدا بــێ ئــەوەی
جێگرەوەیەکــی ئاوەزمەندانــە بــۆ
ســتراکچێری فەرهەنگــی ،کۆمەاڵیەتی
و تەنانــەت ئابــووری (ســەرچاوەی داهات
و بژێــوی) لەبەرچــاو بگیــردرێ هەمــوو
ئــەم بەشــانە لەپێنــاو حەزە بێســنوورەکانی
فاشــیزمی ســەڵتەنەتی خاپــوور کــران.
ئــەم مودێڕنســازییە کــە بــێ ســڕینەوەی
پەراوێــزەکان و زاڵبوونــی پێکهاتەیــەک
بەســەر ئەوانیتــردا نەدەلــوا ،تەنیــا یــەک
جۆر دەســەاڵتی بەرهەم دەهێنا کە ئەویش
تۆتالیتاریزمــی پەڕگیــری ڕەهــا بــوو .لە
لووتکــەی ئــەم دەســەاڵتەدا کەســێک
هەڵکەوتبــوو کــە بــە چەپڵــەی دەربــاری
قاجــار و پشــتگیریی واڵتــی ئینگلیس بە
پۆســتەکەی گەیشــتبوو و واڵتــی وەکوو
تاقیگــەی مشــک و خەڵکەکەی وەکوو
مشکی تاقیگە دەبینی و گەرەکی بوو لە
مێتــۆدی "ئەزموون و هەڵە" بەختی خۆی
بۆ سەرخســتنی بیرۆکەیەکی بەرتەسک
تاقــی بکاتــەوە .بــۆ ئــەم مەبەســتەش
تەفروتوونــا کــردن ،کوشــتن و ژیاندنــەوە
وەکــوو ئامرازەکانی گەیشــتن بــە ئامانج

دادەنرا.
هێرشــی ســەر بەلووچســتان لــە یەکــەم
هەنگاوەکان بوو .لە بەلووچستانی ئەودەم،
دەســەاڵتێکی خۆجێــی بە ســەرۆکایەتیی
دۆســت موحەمەدخــان هەبــوو .لەژێــر
ئــەم دەســەاڵتەدا کارگەکانــی کوتــاڵ و
بەرگــدووری ،کشــتوکاڵ ،باج و ماڵیاتی
ســەر داهــات هەبوو و هێزێکــی ئینتزامی
بەنــاوی "کووتــواڵ" ئەرکــی پاراســتنی
تەکووزی و ژیانی هاوواڵتیانی بەلووچی
لە ئەستۆ بوو و دەسەاڵت بەشێوەیەک لە
نێوان متمانەپێکراوانی ناوچە جیاجیاکاندا
دابەش کرابوو .بە هێرشی ڕەزای میرپەنج
بەلووچســتان دوای هەناسەدانێکی کورت
لــە نێــوان وەالنرانــی قاجــارەکان و دانانــی
شــای نوێ لەالیەن ئینگلیســەوە؛ دیســان
بووە جێی ڕمبازێنی هێزێکی داگیرکار.
لــەو زنجیرە بەرگرییەی کە بەلووچســتان
تۆمــاری کــرد ،ســەدان کــەس گیــان
لــە دەســت دا و لــە کۆتاییــدا هێــزی شــا
ســەرکەوت .هــەر ئــەم ســێناریۆیە لــە
ئازەربایجــان ،کوردســتان و هتــد ڕووی
دا .کۆمەڵکوژیــی کۆچــەرە لــوڕەکان
یەکێــک لــەو کوشــتارە ناســراوانەیە کــە
تــا هەتایــە بەنێوچــاوی داهێنەرانی بیری
فاشیزمی ناوەندگەراوە دەمێنێ.
ڕێگــری لــە هاتوچــۆی توولەڕێگاکانی
هاتوچــۆ ،دانانــی دیــوار و ڕاکێشــانی
تەلبەنــد بڕســتی لــە خەڵکــی ناوچــە
لوڕنشــینەکان بــڕی و ســەرەڕای
بەرگرییەکان لە کۆتاییدا لەبەر بێدەرەتانی
و برســییەتی و بڕانی ســەرچاوەی بژێوی
ئەوانیش پێیان نەکرا درێژە بە ژیانیان لەو
بارودۆخەدا بدەن.
بــۆ ئــەو ماڵکاولییــەی ســەر نەتــەوەکان
ئــەو پاســاوە دەهێننــەوە کــە گوایــا
پەراوێزنشــینان لــە قۆناغــی شــێوەژیانی
”دواکەوتووانە"ی کۆچبەری مابوونەوە و
پێویســتیان بە عەقڵییەتێکی "پێشکەوتوو"
و بەڕێوەبەرییەکــی نوێگــەرا بــوو تــا لــە
بەردەبازی مودێڕنیتەوە بیانپەڕێنێتەوە.
دانانــی پــان و داڕشــتنی نەخشــەڕێگای
پێشــکەوتنێ کــە بــە قیمەتــی ڕێگــری،
کوشــتن و بڕیــن و ڕفاندنــی خەڵــک
بــێ ،تەنیــا الی کەســانێک ئەتوانــێ
پاســاوهەڵگر بێ کە بۆ خۆیان لەم تاوانە
بەشــدار بوونــە یــان بە بەشــدار دەناســرێن.
ئــەم گەاڵڵــە کــە ئێســتەش شــوێنەواری
بەســەر ژیانــی ئــەو خەڵکانــەوە دیــارە و
هێشــتا هەژاری ،دەســکورتی و پشتگوێ
خراوییــان پێوە دیــارە بەڕای داڕێژەرانییەوە
خزمەتێــک بووە بــۆ بووژاندنەوەی ئێرانی
کەون لە ســەردەمی هاوچەرخدا! نموونەی
ئــەم خزمەتــە تەنیــا ئــەو لەشــکر و هێزانە
کردوویانــە کــە ئیــرادەی دەســەاڵتی
داگیرکەریــان بەســەر مــاڵ و ژیــان و
نیشتمانی واڵتاندا زاڵ کردووە.
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بەجیهانیبوون :دەرفەت یان هەڕەشە؟
ستافی سندووقی نێودەوڵەتی
وەرگێڕان :فەرھاد سلێمانپوور
.1پێشهکی
چەمکــی بەجیھانیبــوون بارێکــی
ســۆزدارانەی گرتووەتــە خۆ .لــە الیەکەوە
ھێندێــک بــە پڕۆســەیەکی ســوودمەند،
نەگۆڕ و بەردەوامی دەزانن کە ھۆکارێکە
بــۆ پەرەپێدانــی ئابووریــی جــیھان ،لــە
الیەکــی دیکــهوه ھێندێکــی تر بــە ڕق و
ترســەوە دەڕواننە ئەم چەمکە و پێیان وایە
لە ئاســتی ناوخۆ و جیھاندا نایەکســانی
زۆر دهکات و بە ھەڕەشەی دەزانن بۆ سەر
ھەلی کار ،خۆشــگوزەرانی و پێشکەوتنی
کۆمەاڵیەتــی .ئــەم ڕوانینــه بۆچوونێکی
گشــتییە لە سەر بەجیھانیبوون و دهیهوێ
بــە چاوێکــی واقعبینانــەوە وزە شــاراوە و
مەترســییەکانی پڕۆســهکه دەسنیشــان
بکات تا واڵتان سوودی لێ ببینن.
ئەگەرچــی بەجیھانیبــوون نابێتــە ھۆی
پێشکەوتنێکی یەکسان ،بەاڵم دەرفەتێکی
لەبار بۆ پەرەپێدانی جیھان دەڕەخســێنێت.
ھێندێــک واڵت لــە چــاو واڵتانــی تــر
خێراتــر تێکــەاڵوی ئابووریــی جیھانــی
دەبــن و بــەھۆی ئــەو تێکەاڵوبوونــەوە
زیاتــر گەشــە دەکــەن و ڕێــژهی ھەژارییان
کەمــه .سیاســەتی کــراوە (روو لــەدەر)
لــە واڵتانــی باشــووری ئاســیا دینامیزم و
پاڵنەرێکــی بەھێــزی ئەم پێشــوهچونه بوو،
واتــە ئــەو بەشــەی جــیھان کە  ٤٠ســاڵ
لەمەوبــەر یەکێــک لە ناوچــە ھەژارەکان
بوو ئێســتا بووەتە ھەرێمێکی پێشــکەوتوو.
بەرزبوونەوەی ئاستی بژێویی ئەم ناوچەیە
بــووە ھۆی پەرەســەندنی دێموکراســی و
پرســە ئابوورییەکانــی وەک ژینگــە و
ستاندەری کارکردن.
بە پێچەوانەوە ،کاتێک واڵتانی ئەمریکای
التین و ئەفریقا لە دەیەی  ١٩٧٠و ١٩٨٠
سیاســەتی داخراویــان (ڕوو لــە ناوخۆیان)
گرتەبــەر ،ئابوورییــان ھەرەســی ھێنــا،
ڕێــژەی ھەژارییــان زۆر بوو و ھەاڵوســانی
بــەرز بــوو بــە دیاردەیەکــی ئاســایی .لــە
زۆر حاڵهتــدا ،بەتایبەتــی لــە ئەفریقــا،
کاریگهریــی دهرهکی زیانبــاری پهرهپێدان
کێشــەکەی زیاتر کرد .کاتێک واڵتانی
ئــەم ناوچەیــە سیاســەتەکانیان گــۆڕی،
ئاســتی داھاتیان زۆر بوو .وەرچەرخانێکی
گرنــگ بەرێوە بوو .الیەنگریی لەم ڕەوتە
و دژایەتینەکردنــی باشــترین ڕێگەیــه بۆ
گەشــەپێدان ،پەرەپێــدان و کەمکردنــەوەی
ھەژاریــی .قەیرانــی ١٩٩٠ی بــازاڕە
تازەســەرھەڵداوەکان ئەم راســتییەی نیشــان
دا کــە دەرفەتی بەجیھانیبوون بەدەر نییە
لــە مەترســیی –مەترســی ھەڵبەزدابــەزی
(ناجێگیــری) ســەرمایە ،کێشــەی
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و ،تێکدانــی
ژینگــە کــە بــە ھۆی ھەژارییەوەیــە.
بــەاڵم ئەمانــە نابــێ بیانوویــەک بــن بــۆ
گرتنەبــەری ئاراســتەیەکی پێچەوانــە،
چارەســەرکردنی ســەرجەم نیگەرانییەکان
–لــە واڵتانــی پەرەئەســتێن و پێشــکەوتوو
و بــۆ وەبەرھێنەریــش -ئەوەیــە کــهوا بــۆ
بەھێزکردنــی ئابــووری و سیســتەمێکی
دارایی بەھێزی جیھانیی کە دەبنە ھۆی
گەشــەی خێرا و کەمبوونەوەی ھەژاریی،
سیاسەتەکانیان بگۆڕن.
چــۆن دەکــرێ یارمەتیــی واڵتانــی
پەرەئەســتێن ،بەتایبــەت واڵتانــی ھەژار
بدرێت تا لە ڕەوتەکە بەجێ نەمێنن؟ ئاخۆ
بەجیھانیبــوون ھۆکاری نایەکســانیی
زیاتــرە ،یان ھۆکارێکه بــۆ کەمبوونەوەی
ھەژاری؟ ئاخــۆ ئــەو واڵتانــەی کــە
تێکەاڵوی ئابووریی جیھان دەبن مەرجە،
تووشــی زیــان و ناســەقامگیری بــن؟
لــە بەشــەکانی تــردا ئــەم پرســیارانە واڵم
دەدرێنەوە.
 .2بەجیھانیبوون چییە؟
"بەجیھانیبوونــی" ئابووری پڕۆســەیەکی
مێژووییــە و ئاکامــی داھێنــان و
پێشــکەوتنی تەکنەلۆجیایــە .ئاماژەیە بە

تێکەاڵوبوونی زیاتــری ئابووریی جیھان،
بەتایبــەت بــە ھۆی وجــارەی بازرگانی و
داراییــەوە  .ھێندێــک جــار ئــەم چەمکە
بــە واتــای جووڵەی خەڵــک (کرێکار) و
زانیاریــی (تەکنەلۆجیــا) نێــوان واڵتانــە.
بەجیھانیبــوون رەھەنــدی سیاســی و
فەرھەنگــی و ژینگەیــی ههیــه کــە لــەم
نووسینهدا باس ناکرێن.
بــە گشــتی بەجیھانیبــوون چەمکێکــی
ڕوونــە .ئــەم چەمکــە لــە ١٩٨٠وە
بەکارھێنراوە و رەنگدانەوەی پێشــکەوتنی
تەکنەلۆجیایــە کــە کارئاســانی بــۆ
ئاڵووێــری نێــوان واڵتان کــردووە –ھەردوو
الیەنــی وجــارەی دارایــی و بازرگانــی.
بەجیھانیبــوون ئاماژەیــە بــە بەرفرەبوونی
الیەنەکانــی بــازاڕ لــه دەرەوەی ســنووری
واڵت ،واتــه بهرفرهکردنــی ئــەو الیەنانەی
کــە چەندین ســەدەیە لە بــواری ئابووریدا
چاالکن -بازاڕی گوندەکان ,پیشەسازیی
شار و ناوەندەکانی دارایی.
بــازاڕ لــە رێگــەی ڕکەبەرایەتــی و
دابەشــکردنی کارەوە ئاســتی کارامەیــی
زیاتــر دەکات -بەپســپۆریکردنیش
وائــەکات خەڵک و ئابــووری زیاتر بایەخ
بــەو شــتانە بــدەن کــە خۆیــان بــە باشــی
دەزانــن .بــازاڕی جیھانــی کەشــێکی
لەبــار بــۆ ســوودوەرگرتنی زیاتــری
خەڵــک دەرەخســێنێ و بــازاڕ لــە ئاســتی
جیھانــدا بەرفــراوان دهکات .ئەمــەش
واتە زیاتر دەســتیان بە وجارەی ســەرمایە،
تەکنەلۆجیــا ،ھاوردەی ھەرزانی شــمەک
و ھەناردەی زیاتر ڕادەگات .ئەو ســوودەش
کــە لــە ســۆنگەی کارامەیــی زیاتــری
بــازاڕەوە وەچنــگ دەکــەوێ ،مــەرج نییە
بەرھەمی تێکۆشانی ھەمووان بێت .واڵتان
پێویســتە لەم پێناوەدا سیاســەتی پێویســت
بگرنــە بــەر و واڵتانــی ھەژاریش پێویســتە
لــەم ڕووەوە پشــتگیریی کۆمەڵگــەی
نێودەوڵەتی بکەن.
.3گەشــەی ناتەریب ،نایەکسانیی قووڵ:
ڕەوتی داھاتی سەدەی بیستەم
بەجیھانیبــوون دیاردەیەکــی ئەمرۆیــی
نییە .شرۆڤەکاران پێیان وایە نزیکەی سەد
ســاڵە ئابووری بەجیھانی بووە .بەبەراورد
لەگــەڵ پێشــتر خزمەتگوزارییەکانــی
بازرگانــی و دارایــی پەرەیــان ســەندووە
و بەقووڵــی تێکــەاڵو بوونــە .الیەنێکــی
بەرچــاوی ئــەم تێکەاڵوبوونــە بازارەکانی
دارایین کە بە ھۆی پێوەندیی ھاوچەرخی
ئەلکترۆنییەوە ھاتوونەتە دی.
لــە ســەدەی بیســتدا گەشــەی ئابــووری
ناتەریــب بــوو و  GDPســەرانەی
جیھانیــش پێنــج ھێنــدە زیــادی کــرد
بــەاڵم ئــەم گەشــەکردنە بــەردەوام نەبــوو،
پەرســەندنی بەرفــرەی زۆر لــە نیــوەیدووەمــی ســەدەی بیســتدا بــەدیھات.
قۆناخێک کە ئەم گەشــەکردنە خێرایەی
بازرگانی ،ھاوکات بوو لەگەڵ بازرگانیدا
و دواتریــش تــا رادەیــەک لەگــەڵلیبرالیزەکردنــی داراییــدا .وێنــەی a١
ســەدەی بیســتی بۆ چــوار قۆنــاخ دابەش
کــردووە¹ .لــە ســەردەمی شــەڕدا جــیھان
پشتی لە ئەنتەرناسیۆنالیزم –یان ئەوەی
ئێســتا کە بە بەجیھانیبوون ناسراوە -کرد

و واڵتانی جیھان گەڕانەوە بۆ سیستەمی
ئابووریی داخراو  ،سیاسەتی پشتگرانە و
کۆنترۆڵکردنی زۆری ســەرمایە .ئەمەش
ھۆکاری ســەرەکیی داڕمانــی ئابــووری
ئــەو ســەردەمە بــوو ،واتــه کاتێــک کــه
گەشەی داھاتی سەرانە لە ماوەی ١٩١٣
تــا  ١٩٥٠بــۆ کەمتــر  %١کەمــی کــرد.
لــە نیوەکەی تریشــیدا رێژەی دانیشــتووان
زۆر زۆری کرد ،گەشەی داھاتی سەرانە
زیاتــر لــە  %٢بوو ،دوای شــەڕی دووەمی
جیھانــی خێراتریــن ھەنــگاو لــە واڵتانــی
پیشەسازیدا بۆ بوژاندنەوە ھەڵنرا.
ڕەوتی نێونجی گەشــەی داھاتی ســەدەی
بیســت ،زۆر و بەرچــاو بــوو ،بــەاڵم ئــەم
پێشــکەوتنە لــە ناوچــە جیاجیاکانــی
جیھانــدا وەک یــەک نەچــووە پێــش.
کەلێنــی نێــوان واڵتانــی ھەژار و زەنگیــن
و ھەروەھا نێــوان دارا و نــەدار لــە ناوخۆی
واڵتاندا زۆر بوو .لە ماوەی ئەو سەدەیەدا
GDPی ســەرانەی یــەک لــە ســەر
چواری دانیشــتوانی دەوڵەمەندی جیھان
نزیکەی شــەش ھێندە زیــادی کرد ،بەاڵم
ئــەم رێژەیــە بــۆ چارکــی دانیشــتوانی
ھەژاری جــیھان کەمتــرە لــە ســێ ھێنــدە
(چەماوەی  .)١bنایەکســانی داھات بە
شــێوەیەکی بەرچاو زیاتر بووە بەاڵم وەک
لــە خوارەوە باس کراوە GDPی ســەرانە
ناتوانێ ھەموو الیەنێکی ئەم بابەتە بخاتە
روو ( سەیری بەشی  ٤بکەن).
.4واڵتانــی پەرەئەســتێن :چــۆن بە قووڵی
تێکەاڵویی ئەم پڕۆسەیە بوون؟
بەجیھانیبــوون واتــە تێکەاڵوبوونــی
زیاتــری بازرگانــی و بازاڕەکانــی دارایی
بــەاڵم پرســیارەکە ئەوەیە تــا چ رادەیەک
واڵتانــی پەرەئەســتێن تێکــەاڵوی ئــەم
ڕەوتــەن؟ ئەزموونیــان بــۆ گەیشــتن بــە
واڵتانــی پێشــکەوتوو تێکــەڵ بــووە.
چەماوەی  a٢داھاتی ســەرانەی ھێندێ
واڵت بە تایبەتی واڵتانی ئاســیا نیشــانی
داوه کــە لــە ١٩٧٠ەوە بــە خێرایی لە ھی
واڵتانــی پیشەســازی نزیــک بووهتــهوه.
ژمارەیەکــی زۆری واڵتانــی پەرەئەســتێن
زۆر کەم پێشــکەوتوون یــان وەدواکەوتوون
و دەرفەتیــان لــە دەســت داوە .بەتایبەتــی
داھاتی سەرانەی ھێندێک واڵتی ئەفریقا
بــەراورد بــە واڵتانــی پیشەســازی کەمی
کــردووە و لە ھێندێکــی تردا ئێجگار زۆر
کەمی کردووە .چەماوەی b٢بەشــێکی
ئەم شــرۆڤەی نیشــان داوه :ئــەو واڵتانەی
کــە گەیشــتوونەتەوە بــە ڕەوتەکــە ،ئــەو
واڵتانــەن کە لــە ڕووی بازرگانییهوه زۆر
گەشەیان سهندووه.
چوار الیەنی بەجیھانیبوون:
بازرگانی  :بەگشتی رێژەی بەشداریی
بازرگانیــی واڵتانــی پەرەئەســتێن لــە
١٩٧١ەوە تــا  ١٩٩٩لــە %١٩ەوە بــۆ %٢٩
بەرز بووەوە بەاڵم چەماوەی  ٢bجیاوازیی
زۆری نێوان ناوچە سەرەکییەکانی نیشان
داوه ،بۆ نموونە ئابوورییە بەپیشەسازیکراوە
ھاوچەرخەکانــی ( )NIEsئاســیا زۆر
بــاش چوونەتــە پێــش ،بــەاڵم واڵتانــی
ئەفریقا بەگشتی ھەر ھەژارن .پێکھاتەی
ھەنــاردەی واڵتــان زۆر گرنگــە .ھەناردەی

شــمەکی دروســتکراوی پیشەســازیی
لــە ھەمــوو شــمەکێکی تــر زیاتــرە بــەاڵم
ھەنــاردەی شــتومەکە ســەرەکییەکانی
وەک خــۆراک و کەرەســتەی خــاوی-واڵتانــی ھەژار لــە بازرگانیــی جیھانــدا
زۆر کەم بووەتەوە.
جووڵــەی ســەرمایە  :چەمــاوەی ٣
ئاســتی بەشــداریی زۆریــی خەڵــک لــە
بەجیھانیبوونــدا نیشــان داوه کــە لــە
دەیــەی ١٩٩٠دا و جــارەی ســەرمایەی
تایبەتیــان بــۆ واڵتانــی پەرەئەســتێن زۆر
کــردووە .ھەروەھا ئــەم خااڵنــەش نیشــان
دەدات )a( :ئــەم زۆربوونــە لــە دەیــەی
"راوەســتاوی"  ١٩٨٠بــەردەوام بــوو)b( ،
لــە ســەرەتای ١٩٨٠وە پوختــەی وجــارەی
فەرمــی "یارمەتــی" یــان یارمەتییەکانی
پەرەپێــدان زۆر کــەم بوونەتــەوە و ()c
پێکھێنەرەکانــی (پێکھاتەی) وجارەی
تایبەتــی زۆر گــۆڕاوە .وەبەرھێنانــی
راســتەوخۆی دەرەکــی بایەخێکــی زۆری
پەیــدا کــردووە .ھەردووک وەبەرھێنانــی
کاغەزە داراییەکان و قەرزپێدانی بانکی
زیادیان کردووە ،بەاڵم زۆر ناجێگیرن و لە
قەیرانــی دارایی کۆتایــی دەیەی١٩٩٠دا
زۆر کەمبوونهوه.
جووڵــەی خەڵــک  :ھێــزی کار بــۆ
دۆزینــەوەی کار ڕوو لــە واڵتانــی تــر
دەکات .ھێشــتا رێژەکــە کەمــە بــەاڵم
لــە مــاوەی نێــوان ١٩٦٥تــا ١٩٩٠رێــژەی
کۆچــی کرێــکاری بیانــی نیــو ھێنــدە
زۆر بــووە .زۆربــەی ئــەم کۆچکردنــە لــە
نێــوان واڵتانــی پەرەئەســتێندا بــووە بــەاڵم
کۆچکــردن بــۆ واڵتانــی پێشــکەوتوو
ھەقدەســتی کرێکارانــی جیھانــی
لێکنزیــک کردووەتــەوە .لــە واڵتانــی
پەرەئەســتێن پۆتانســێلک بــۆ گەڕانەوەی
کرێــکاری شــارەزا بــۆ واڵتەکانیــان و بۆ
زۆربوونی ھەقدەستیان ،ھەیە.
باڵوبوونــەوەی زانیــاری (و

تەکنەلۆجیــا)  :ئاڵوگــۆڕی زانیــاری
بەشــێکی جیانەکــراوە و بنەڕەتیــی
بەجیھانیبوونــە ،بــۆ نموونــە وەربەھێنانــی
راســتەوخۆی دەرەکی نەتەنیا بووەتە ھۆی
زۆربوونــی بــڕی ســەرمایەی فیزیکــی،
داھێنانــی تەکنیکیشــی زۆر کــردووە.
بەگشــتی ،بــە تێچوونێکــی زۆر کــەم
زانیــاری لە ســەر چۆنییەتی بەرھەمھێنان،
تەکنیکی بەڕێوەبردن ،بازاڕەکانی ھەناردە
و سیاسەتەکانی ئابووری لەبەردەستدایە و
ئەمــەش ســەرچاوەیەکی زۆر بەنرخــه بۆ
واڵتانی پەرەئەستێن.
حاڵەتێکــی تایبــەت لــە ئابووریــدا،
پەڕینــەوەی واڵتانــی ئابــووری پالنمەنــدە
بــۆ ئابووریــی بــازاڕ –ئــەم ئابوورییانــە
زۆر تێکــەاڵوی ئابووریــی جیھانــن -کە
لێــرەدا بــە تێروتەســەلی بــاس ناکرێت .لە
ڕاستیدا ،چەمکی "پەڕینەوەی ئابووری "
باوی نەماوە (مانای خۆی لەدەســتداوە).
ھێندێک واڵت (وەک پۆلەند و ھەنگاریا)
لــە رووی پێکھاتە و رۆخســارەوە زۆر لە
واڵتانی پێشکەوتوو نزیک بوونەتەوە بەاڵم
واڵتانی تر (وەک زۆربەی واڵتانی ســەر
بە یهکیەتی ســۆڤیەتی پێشوو) ھەر وەک
واڵتانــی پەرەئەســتێن لــه ڕووی پێکهاتــه
و دامهزراوەییــهوه تووشــی کێشــهیهکی
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.5ئاخــۆ بەجیھانیبــوون نایەکســانی و
ھەژاری زیاتر دەکات؟
نێونجــی داھاتــی ســەرانەی جــیھان لــە
ماوەی ســەدەی بیســتدا زۆر زیادی کرد،
بــەاڵم ئــەم زۆربوونــە بــۆ واڵتــان وەک
یــەک نەبــوو و زۆر جیــاواز بــوو .ڕوونــه
کە کەلێنی داھاتی نێوان واڵتانی زەنگین
و ھەژار بــۆ مــاوەی چەنــد ســەدەیە زیاتــر
بووە .لێکۆڵینەوە لەســەر ئاسۆی ئابووری
 ٤٢واڵتــی جیھان (کە نزیکەی %٩٠ی
دانیشــتوانی جیھان پێکدەھێنێت) ،داتا و
زانیاریــی ســەدەی بیســتی ئــەو واڵتانەی
خســتووەتە ڕوو .بەپێــی داتاکان بەرھەمی
ســەرانە بە شــێوەیەکی بەرچــاو زۆر بووە،
بەاڵم بەبەراورد لەگەڵ ســەرەتای ســەدەی
بیستدا نایەکسانیی داھاتی نێوان واڵتانی
جیھان زۆر زیاتر بووە.
بــەاڵم داھات ھەمــوو الیەنــەکان ڕوون
ناکاتــەوە .خۆشــگوزەرانی پێوەرێکــی
تێروتەســەلتره کــە دۆخــی کۆمەاڵیەتــی
لەبەرچــاو دەگرێــت ،نیشــانی دەدات کــە
واڵتانــی ھەژار لەم ڕووەوە پێشــکەوتنێکی
بەرچاویــان بەدەســت ھێنــاوە بــۆ نموونــە،
ھێندێ واڵتی کەم داھاتی وەک سریالنکا
لــه رووی نیشــاندەری کۆمەاڵیەتییــهوه
باشــتره .بەپێــی توێژینەوەیەکــی ئــەم
دواییە ،2ئەگەر نیشاندەری گەشەسەندنی
( )HDIرێکخــراوی
مرۆیــی
نەتەوەیەکگرتــووەکان ( )UNبکەیــن
بــە پێــوەر ،واتــە دوو پێــوەری ئاســتی
خوێنــدەواری و ھیــوا بــە ژیــان لەبەرچاو
بگریــن ،ئەوا جیاوازییەکــە کەمترە (واتە
جیاوازیی ئەم دوو پێوەرە لە چاو جیاوازیی
داھات زۆر کەمترە).
لەراســتیدا کەلێنەکــە بەرتەســکتر
دەبێتــەوە .دەرەنجامێکــی گرنگــی تــری
لێکۆڵینەوەکــە بــەراوردی نێــوان "کەلێنی
داھات" و "کەلێنــی  . "HDIئاســتی
داھاتــی (بــە لەبەرچاوگرتنی ھەاڵوســان)
واڵتانــی ھەژار ھێشــتا لــە خــوارەوەی
داھاتــی ١٨٧٠ی واڵتانــی پێشــەنگە.
کەلێنــی داھات بەرینتر بــووە بەاڵم بەپێی
()HDIدۆخی واڵتانی ھەژار ئێســتا زۆر
لــە واڵتانــی پێشــەنگی  ١٨٧٠باشــترە.
ھۆکاری ئەمــەش زیاتــر بۆ پێشــکەوتنی
پزیشــکی و باشــتربوونی ســتاندەری ژیان
دەگەڕێتــەوە کە وایانکردووە ھیوا بە ژیان
زیاتر بێت.
تەنانــەت ئەگــەر لــە درێژخایەنیشــدا
کەلێنی ( )HDIکهمتر ببێتەوە ،ھێشــتا
خەڵکێکــی زۆر تووشــی زیــان دەبــن.
ئەگەرچــی ھیــوا بەژیان زۆر بــووە ،بەاڵم
ئاســتی ژیان بۆ زۆر خەڵک باشتر نەبووە
و زۆر کەس ھێشــتا ھەر ھەژار دەمێننەوە.
لە دەیەی ڕابردووشــدا باڵوبوونەوەی ئایدز

لــە ئەفریقــا ھیــوا بــە ژیانــی زۆر کــەم
کردبوو.
ئەمــەش وای کــرد بــۆ کەمکردنــەوەی
ئاســتی ھەژاری سیاســەتی پێویســت
بگیردرێتەبــەر .ئــەو واڵتانــەی گەشــەیان
زۆرە ،سیاســەتێکی گونجاویــان ڕچــاو
کــردووە ،بۆیــە بەرەبــەرە ھەژارییــان کــەم
دەبێتــەوە .دوادەرئەنجامەکان دەری دەخەن
کــەوا پێوەندییەکــی پێچەوانــە و پێبهپــێ
یهکتــر لــە نێــوان گەشــە وکەمبوونــەوەی
ھەژاریــدا ھەیــە .ئەگــەر سیاســەتێکی
گونجــاو و بــاش -بــۆ نموونــە ئەگــەر
سیاســەتێکی گونجــاو بــۆ خەرجییەکانی
کۆمەڵگــە -دابڕێــژرێ ،ئــەوا بــوار بــۆ
گەشە باشتر دەڕەخسێ و ھەر زوو ھەژاری
کــەم دەکاتــەوە .ئەمــەش بەڵگەیەکــی
گرنگــە بــۆ ئــەوەی گشــت داڕێژەرانــی
سیاســەتی ئابــووری وەک  ،IMFزیاتــر
و ڕاشــکاوانەتر کەمکردنــەوەی ھەژاری
بکەنە ئامانج.
.6واڵتانی ھەژار چی بکەن بۆ ئەوەی بە
خێرایی بە ڕەوتەکە بگەنەوە؟
گەشەی ئاســتی گوزەران لەم ھۆکارانەوە
ســەرچاوە دەگرێــت :لــە کەڵەکەبوونــی
ســەرمایەی فیزیکــی (وەبەرھێنــان) و
و
ســەرمایەی مرۆیــی (کرێــکار)
پێشــکەوتنی تەکنەلۆجیــا (ئابووریناســان
ئەمانــە بــە گشــت فاکتەرەکانــی
بەرھەمداریــی دەزانــن) 3 .زۆربــەی
ھۆکارەکان یــان یارمەتیــدەرن یــان
کۆســپێکی بــەردەم پڕۆســەکەن.
ئەزموونــی ئــەو واڵتانــەی کە لــە ڕووی
بەرھەمھێنانــەوە گەشــەیەکی خێرایــان
کردووە ،گرنگیی ڕەخســاندنی کەشێکی
لەبار کە ھۆکارێکە بۆ گەشــەی داھاتی
ســەرانە لــە درێژخایەنــدا ،نیشــان دەدات.
جێگیریی ئابــووری ،بوونی دامەزراوەکان
و رێفــۆرم لــە پێکھاتــەدا النیکەمی ئەو
مەرجانــەن کــە ھێنــدەی جووڵــەی دارایی
بــۆ پەرەپێدانــی درێژخایــەن گرنگــن.
پەکەیجی ئەو سیاســەتەی کە مەرجە بۆ
بەرەوپێشچوونی ئابووری ،پێویستە الیەنی
دارایــی و تەکنیکــی و کەمکردنــەوەی
قــەرز لەخۆ بگرێــت .ئەم پەکەیجە لەمانە
پێک دێت:
•جێگیرکردنــی ئابووریــی تــەڤ بــۆ
ڕەخساندنی کەشێکی لەبار بۆ وەبەرھێنان
و پاشەکەوت
•گرتنەبــەری سیاســەتی روو لــەدەر
لــە رێگــەی گەشــەپێدانی بازرگانــی و
وەبەرھێنان بۆ کارامەیی زیاتر
•ریفۆرمکــردن لــە پێکھاتە بــۆ ھاندانی
ڕکابەرایەتی
•دامــەزراوەی بەھێــز و حکوومەتــی
کاریگەر (بەکار) بۆ باشترکردنی کار و
چاالکییەکانــی حکوومەت (حکوومەتی
لێهاتوو)
•خوێنــدن ،راھێنــان و لێکۆڵینــەوە و
پەرەپێدان بۆ زیاترکردنی بەرھەمداری
•کارگێڕیــی قــەرزی بیانی بۆ دڵنیابوون
لــە بوونــی ســەرچاوەی پێویســت بــۆ
پەرەپێدانی بەردەوام
بــۆ کەمکردنــەوەی ھەژاری پێویســتە ئەم
درێژه لە الپەڕەی ٧
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درێژەی الپەڕەی ٦
سیاســەتانە لــە ســتراتیجی واڵتــدا ڕەچاو
بکرێــت و ئەمــەش لەو ڕێگــەوه دهبێت که
سیاســەتهکانی کەمکردنــەوەی ھەژاریــی
بــە وردی لــە بودجــەدا ڕەچــاو بکرێــن –
کــە بریتییــن لــە تەندروســتی ،خوێنــدن و
تــۆڕی بەھێزی دەســتەبەری (ئاسایشــی)
کۆمەاڵیەتــی  .بەشــداریپێکردنی
الیەنــی تــر ،وەک راوێژکــردن لەگــەڵ
کۆمەڵگەی مەدەنی دەرفەتی سەرکەوتن
زیاتر دەکات.
واڵتانــی پێشــکەوتوو دەتوانــن ڕۆڵێکــی
گرنــگ لــە یارمەتیدانــی واڵتانــی
کەمــداھات بــۆ تێکەاڵوبــوون لەگــەڵ
ئابووریی جیھاندا بگێڕن:
•لــە ڕێگەی گەشــەپێدانی بازرگانییەوە:
یــەک لــە پێشــنیارەکان ھەڵگرتنــی
لەمپەڕەکانــی بــازاڕە لەبــەردەم گشــت
شــمەکی واڵتانــی ھەژاردا .ئەمــەش
یارمەتیان دەدات لەو شمەکە بنەڕەتییانەدا
پســپۆڕییەتی پەیدا بکەن کــە توانایان لە
بەرھەمھێنانــی شــمەکی ھەنــاردەدا زیاتــر
دەکات.
•ھاندانــی ســەرمایەی تایبــەت بــۆ
واڵتانــی کــەم داھات ،بەتایبەتی ھاندانی
وەبەرھێنانی راســتەوخۆی دەرەکی و دوو
قازانجەکــەی واتــە وجــارەی بەردەوامــی
دارایــی و ھاتنــی (گواســتنەوەی)
تەکنەلۆجیا.
•لــە ڕێگــەی ســووککردنی خێــرای
قــەرزەکان و زۆرکردنــی پاڵپشــتی
(یارمەتــی) نوێــی دارایییــەوە .یارمەتییە
فەرمییەکانــی پەرەپێــدان ()ODA
لــە واڵتانــی پێشــکەوتوودا لــە  ١٩٩٨بــۆ
رێــژەی  ٠.٢٤لــە  GDPکــەم بــووەوە
(بــە بــەراورد لەگــەڵ ڕێــژەی ٠.٧ی
ئامانجــی  .)UNھەروەک میشــڵ
کامدێســو کارگێری پێشــوتری IMF
دەڵێ" :پاســاوی بێسوودبوونی ئەم قەرزانە
ڕاست نین –لە ڕاستیدا لە ڕەشبینییەکی
زۆری پێوه دیاره -لە کاتێکدا کە واڵتانی
پێشکەوتوو دەیانتوانی لە دەرفەتی ئاشتی
ئەو یارمەتییانە سوودیان وەرگرتبا.
 IMFلە رێگای کەمکردنەوەی ھەژاری
و ئاســانکاریی و ھاندانــی گەشــەپێدانەوە
پشــتگیریی ریفــۆرم لــە واڵتانــی ھەژاردا
دەکات IMF .یارمەتیــی ئــەو واڵتــە
ھەژارانــە دەدات کــە کەوتونەتە ژێر باری
قەرزەوە4.
.7ئاسۆی واڵتانی پێشکەوتوو:
ئاخــۆ بەجیھانیبــوون بــۆ بەرژەوەندیــی
کرێکاران زیانی ھەیە؟
واڵتانی پێشــکەوتووش لە بەجیھانیبوون
دەترســن .ئاخــۆ ئــەو مەترســییە کــە
کــەم
"ئابوورییــە
ڕکەبەرایەتــی
ھەقدەســتەکان" دەبێتــە ھۆی ئەوە شــوێنی
پیشەی ھەقدەست زۆر بگرن و لە واڵتانی
پێشــکەوتوودا خواست لە ســەر کرێکاری
کەم شارەزا زۆر دەکەن ،تا چەندە ڕاستە؟
ئایــا ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە لــەو
ئابوورییانــە و کۆمەڵگەیانــەدا ڕوو دەدەن
ئاکامی ڕاستەوخۆی بەجیھانیبوونن؟
ئابــووری بــەردەوام دەگۆڕێــت و
بەجیھانیبوونیــش یەکێکــە لــە ڕەوتــە
ســەرەکییە بەردەوامــەکان .ڕەوتێکی تری
ئابوورییــە پیشەســازییە پێگەیشــتووەکان
بایەخدانــی زیاتــرە بــە خەزمەتگــوزاری،
واتــە خزمەتگوزاریــی تــەوەرن ،بۆئــەوەی
خواستی دانیشتوان پڕ بکەنەوە .ڕەوتێکی
تــرە ھەنگاونانــە بــەرەو ئــەو پیشــانەی کە
شــارەزاییەکی زۆریــان پێویســتە .بــەاڵم
ھەمــوو بەڵگــەکان دەیســەلمێنن کــە بــە
بــوون و نەبوونــی بەجیھانیبــوون ئــەم
گۆرانکاریانــە روو دەدەن –بــەاڵم مــەرج
نییــە بــەو شــێوازە (ڕەوتــە) بڕواتــە پێش.
لەراســتیدا بەجیھانیبــوون ئــەم پڕۆســەیە
ئاســانتر دەکا و بەگشــتی لــە ڕێگــەی
دەستخســتنی ســوودی وجارەی ســەرمایە
و ،داھێنانــی تەکنەلۆجیــا و ھاوردەی
ھەرزانتــرەوە ،تێچوونێکــی کەمتــری بــۆ
ئابووری ھەیە .گەشەی ئابووری و ،ھەلی
کار و ئاستی گوزەران بە بەروارد لەگەڵ
ئابوورییەکی داخراودا زیاترن.
بــەاڵم بــەر و دەســکەوتەکان لــە ناوخــۆی
واڵتاندا بە یەکسانی بەر ھەموو گروپێک
ناکەوێــت و ھێندێ الیــەن گروپ زیانیان
پــێ بــگات .بــۆ نموونــە ،کرێــکاری
پیشەسازیی کۆن ناتوانن بە ئاسنی بچنە

پیشەسازیی نوێ و کار بکەن.
چ سیاســەتێک گونجــاوە؟ ئایا پێویســتە
حکوومــەت بۆ پاراســتنی ھێندێ گروپی
تایبــەت وەک کرێــکاری مووچــە کــەم
یــان پیشەســازی کــۆن ،کۆســپ بخاتــە
بــەردەم بازرگانــی و وجــارەی ســەرمایە ؟
لەوانەیــە ئــەم سیاســەتە لــە کورتخایەنــدا
بــۆ ھێندێ گروپ بــاش بێت ،بەاڵم دواتر
تێچوونێکــی زۆر دەخاتــە ســەر ئاســتی
گوزەرانــی زۆربــەی خەڵک .یان لەوانەیە
حکوومەت ئەو سیاســەتانە بگرێتەبەر کە
زیاتــر ئابووری لەگەڵ ئابووریی جیھاندا
تێکــەاڵو بــکات و کۆمەڵێــک پێــوەر بــۆ
یارمەتیدانــی ئــەو گروپانەی کە بە ھۆی
ئــەو گۆڕانکاریانــەوە زیانیــان پێ دەگات
لەبەرچــاو بگرێــت .بەگشــتی ئابووری لە
رێگــەی ئــەو سیاســەتانەی کــە بــەھۆی
کرانــەوەی زیاتــری ئابوورییــەوە بــاوەش
بــەڕووی بەجیھانیبوونــدا دەکاتەوە ،پێش
دەکەوێــت و لەھەمانکاتــدا ،پێویســتە
لــەوە دڵنیــا بێــت کــە ھەمــوو الیــەک لە
ســوودەکانی بەجیھانیبوونیــش بەشــدارە.
پێویســتە سیاسەتەکانی حکوومەت بایەخ
بەم دوو بوارە گرنگە بدات:
•خوێنــدن و راھێنانــی پیشــەیی ،کــە
دەرفەتی زیاتر بۆ ھێزی کار دەڕەخســێنن
و وائهکــهن بــە پێــی گۆرانکاریــی
ئابوورییەکی دەینامیەک بەردەوام ئاستی
شارەزایی و توانایان زیاتر بکەن ،و
•دابینکردنــی دەســتەبەرێکی گونجــاوی
کۆمەاڵیەتــی ئامانجدار بــۆ یارمەتیدانی
ئــەو کەســانەی لــە گۆڕانکارییەکانــدا
کارەکەیــان گــۆڕاوه یــان لەدەســت داوه
(تووشی جێگۆڕکێ دەبن).
.8ئایــا قەیرانــی ناوبەنــاو ئاکامێکــی
حاشاھەڵنەگری بەجیھانیبوونە؟
زنجیــرە قەیرانــی دەیــەی - ١٩٩٠لــە
مەکزیــک ،تایلەند ،ئەندەنۆســیا ،کۆریا،
روســیا و بەرازیل -وایانکرد ھێندێ کەس
قەیرانەکانی دارایی بە ئاکامی راستەوخۆ
و حاشــاھەڵنەگری بەجیھانیبــوون بزانــن.
پرســیارێک کــە لــە واڵتانی پێشــکەوتوو
و ئابووریــی تازەســەرھەڵداوی بــازاڕ
دهکرێــت ئەوەیــە کە ئاخــۆ بەجیھانیبوون
دەبێتە ئاســتەنگ لە برێوەبردنی ئابووریدا
(چوارچێوەی .)١
ڕوون و ئاشــکرایە قەیرانەکان بەو جۆرەی
کــە لــە بوونــی بازاڕەکانــی ســەرمایەی
جیھانیدا ھەن ،پەرە ناگرن .بەاڵم ھیچکام
لەم واڵتانە (پێشــکەوتوو و تازەسەرھەڵداو)
بە بێ وجارەی دارایی زۆر گەشە ناکەن.
قەیرانەکان ئاڵۆزن و دەرەنجامی کارلێکی
دووالیەنــەی الوازیــی سیاســەتی ناوخۆ و
سیســتەمی دارایــی نێودەوڵەتیــن  .واڵتان
بەتەنیــا و کۆمەڵگــەی جیھانییــش
پێکــەوە ،بۆ کەمکردنەوەی ڕیســکی ئەم
قەیرانانەی داھاتوو ،ھەنگاو ھەڵدەگرن.
ئەگەرچــی ھێنــدێ واڵت لــە ئاســتی
ناوخــۆ لــە ڕووی ئابوورییــەوە باشــن،
بــەاڵم ناتوانــن بــە تــەواوی خۆیــان لــە
بەرامبــەر ئــەو ڕاتەکانــە بەھێزانــەد کــە
لــە بــازاڕە نێودەوڵەتییەکانــدا ڕوو دەدەن،
ڕابوەســتن .جێگیریــی ئابــووری تــەڤ،
تەندروســتیی دۆخــی دارایــی ،ئابووریــی
کراوە ،شەفافیەت و حکوومەتی لێھاتوو
(کارزان) ،ھەر ھەموویان بۆ ئەو واڵتانەی
کــە لــە بــازاڕی جیھانیــدا بەشــدارن،
پێویستن .بەاڵم ھەموو ئەم تایبەتمەندییانە
لە یەک واڵتدا کۆ نابێتەوە.
لــە ئاســت نیودەوڵەتیــدا چەندیــن ھێڵــی
گرنــگ بــۆ پێشــگرتن لــە قەیــران
ھەن .وەبەرھێنــەر ناتوانــێ بەتــەواوی
مەترســییەکان ھەڵبســەنگێنێت .رێکخــەر
و سەرپەرشــتیارەکان لــە ناوەنــدە داراییــە
ســەرەکییەکاندا ناتوانــن وەک پێویســت
(بــە وردیــی) پەرەپێدان چاودێــری بکەن.
وەک پێویســت زانیــاری لــە ســەر ھێندێ
وەبەرھێنــی نێودەوڵەتــی بەتایبەتی لەســەر
دامــەزاروە داراییــه دهرپهرێزهکان وات ه ئهو
دامهزراوانــهی کــە خۆیــان لــە چاودێریی
حکوومــەت بــەدوور دەگــرن ،نییــە.
ئەنجامەکــەش ئەوەیــە کــە بــازاڕەکان
دەکەونە بەردەم مەترســی "کاردانهوهی بە
کۆمەڵ "- ،گۆڕانی لە ناکاوی ھەستی
وەبەرھێــن و جووڵەی خێرای ســەرمایە ،بە
تایبەتــی دارایــی کورتخایــەن ،بۆ هاتن و
چوونی بۆ ناوهوه و دهرهوهی واڵت.
کومەڵگــەی نێودەوڵەتــی لــە رێگــەی
بەھێزکردنی بنیاتی سیســتەمی دارایی و

نەختینەیــی نێودەوڵەتییەوە بــەردەوام ھەوڵ
دەدات رەھەندەکانــی جیھانییەکانــی
قەیرانەکان چارەســەر بکات .ئامانجێکی
ســەرەکیی ئەوەیــە کــە بــازارەکان بــە
شەفافیەت ،دادپەروەری و کارامەییەکی
زۆرەوە ئەرکەکانیان ڕاپەرێنن IMF .لەم
پرۆســەیەدا رۆڵێکی ســەرەکی دەگێڕێت،
و لــە رێگــەی باڵوکراوەکانیــەوە زانیاری
زیاتر لە سەر بەجیھانیبوون دەخاتەڕو5.
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جێگیریکردنی دامەزراوەکانە دانراوهکانی
ئــەو ماوەیــە .لــە ئاســتی نێوخــۆدا ئەمــە
واتــە تۆرێکــی ئاسایشــی (دەســتەبەری)
دارایــی وکۆمەاڵیەتــی .لــە ئاســتی
نێودەوڵەتیشــدا واتــە  WTOو IMF
و لێژنــهی باســڵی چاودێــری بانکــەکان
 .ئــەم دامەزراوانــە لەوانەیــە تــەواو نەبــن
(نەتوانــن بەتەواوی رۆڵی خۆیان بگێڕن)،
بەاڵم لە ھیچ ھەر باشترن ،بەسەرنجدان بە
پێوەندیی مێژوویی ڕادەی تێکەاڵوبوون لە
الیەکەوە و ئاســتی ملمالنێی بازرگانی و
ناجێگیریــی دارایــی لە الیەکــی دیکەوە.
()parentheses added

چوارچێــوەی  .١ئاخــۆ بەجیھانیبــوون
ســەروەریی نیشــتمانی لــە بریاڕدانــی
ئابووریدا الواز دەکات؟
ئایــا تێکەاڵوبوونــی ئابــووری بەتایبەتــی
لــە ڕووی دارایییــەوە دەبێتــە ئاســتەنگ
لەبــەردەم بەرێوەبردنــی حکوومــەت لــە
ئابووریــدا؟ بــۆ نموونــە حکوومــەت لــە
دیاریکردنــی رێــژەی بــاج ،سیســتەمی
باجــدا و ،لــه ســەربەخۆیی لــە سیاســەتی
نەختینەیــی و نرخــی دراودا ســنووردارە.
ئەگەر وادابنێین واڵتانی جیھان لە رووی
گەشــەپێدانی بەردەوام ،ھەاڵوسانی کەم و
پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەتییەوە سەرکەوتوو
بوون ،ئەوا  ٥٠ساڵی ڕابردوو ئەوەمان پێ
دەڵێــت کە بەجیھانیبوون لەم ئامانجانەی
درێژخایەندا بەشدارە؟
لــە کورتخایــەن وەک لــە چەنــد ســاڵی
پێشــوودا دیتمــان ،ھەڵکشــان داکشــانی
وجــارەی ســەرمایە دەبێتــە ھۆی
ناســەقامگیریی ئابووریی تەڤ .کەواتە،
لــە جیھانێکــدا کــە بازارەکانــی دارایــی
تێکــەاڵون ،ئــەو واڵتانــەی کــە ھەوڵ بــۆ
بەرزکردنــەوەی جێگیریــی دارایــی نادەن،
بەڕەورووی مەترســییەکی گەورە دەبنەوە.
ئــەم رێوشــوێنە بــۆ کەرتــی تایبەتیــش
پێویســتە ،چونکــە زەحمەتــە پێــش لــە
زۆربوونی ھەقدەست و نرخ کە دەبنە ھۆی
لەبەرابردنی ڕکەبەرایەتی (وائەکەن واڵتە
لە ڕکەبەرایەتیدا الواز بێت) ،بگیردرێت.
بــەاڵم مەترســییەکی تــر ھەیــە .ھێنــدێ
جــار وەبەرھێــن -بەتایبەتــی وەبەرھێنــی
کورتخایــەن -بــە ھیــواوە دەروانێتــە
داھاتــووی ئابــووری و ســەرمایەیەکی
زۆر وەگــەڕ دەخــا و وجارەی ســەرمایەش
تەنانــەت ئەو کاتەی سیاســەتی ئابووری
کاریگەریــی نامێنــت ھەر بــەردەوام
دەبێــت .بــەاڵم کاتێــک ڕوانگــەکان
دەگۆڕێــن لەنــەکاو ســەرمایەیەکی زۆر
له بازاڕدا ڕادهکێشــرێتهوه ،ئەمەش دەبێتە
مەترسییەکی گەورە بۆ سەر ئابووری.
بەکورتــی ،بەجیھانیبــوون ســەروەریی
نیشتمانی الواز ناکات .پاڵنەرێکی بەھێزە
بــۆ حکوومــەت تــا سیاســەتی گونجاوی
(تەندروســتی) ئابــووری بگرێتەبــەر.
پاڵنەرێکیشــه بــۆ کەرتــی تایبــەت تــا
بــەوردی مەترســییەکان شــرۆڤە بــکات.
بــەاڵم ،لەوانەیــە وەبەرھێنانــی کورتخایەن
پڕ ھەڵبەزدابەز (زۆر ناجێگیر) بێت.
ھەوڵــدان بۆ جێگیرکردنی زیاتری وجارەی
ســەرمایەی نێودەوڵەتــی بــۆ بەھێزکردنی
بنیاتــی داراییــی نێودەوڵەتــی بابەتێکــی
بنەڕەتییــە .لــەم ڕووەوە ،ھێنــدێ کــەس
نیگەرانــن کــە بەجیھانیبــوون دەبێتــە
ھۆی تێکچوونــی یاســا و ڕێســاکان و
بەربەســت لــە بــەردەم چاالکییەکانــی
ئابوورییدا .بەاڵم بەپێچەوانەوە- ،یەک لە
ئامانجــە ســەەرکییەکانی بینای داراییی
نێودەوڵەتی ئەوەیە کە ســتاندەر وکۆدەکان
کە بە بناخەی پرەنســیپە نێودەوڵەتییەکان
دادەنرێــن و پێویســتە واڵتــان بەکاریــان
بھێنن ،پەرە پێ بدات.

سهرچاوهی بابهتهکه:

.9رۆڵی رێکخراو و دامەزراوەکان
دامــەزراوە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەکان
کــە کولتــوورە جیــاوازەکان کاریگەرییــان
لــە ســەر دادەنێنــن ،رۆڵێکــی گرنگیان لە
پرۆســەی بەجیھانیبووندا ھەیــە ،کەوابوو
واباشــترە لــە دەرەوەڕا ســەیری رۆڵــی
دامەزراوەکان بکەین:
"...ئاکامــی تێکەاڵوبوونــی زۆری
بازارەکانی شمەک و دارایی ھاوکات بووە
لەگەڵ کێشەی بازرگانی و گرفتەکانی
ناجێگیریــی داراییــدا ،کــە ئەمــەش
ئاســایییە .......،ســەیر (ســورپرایزهکه)
ئهوهیــه کە ئەم گرفتانــە لە ئەمڕۆدا زۆر
زەحمــەت نین و تێکەاڵوبوونی بازارەکانی
شمەک و دارایی زۆر زیاتر بووە.
" یەکێــک لــە ئەگــەرەکان لــە
لەبەرچاوگرتنی (ئەم ســورپرایزهدا) رۆڵی

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/041200/2000to.htm
1 The discussion in this section is elaborated in the World Economic Outlook, International
Monetary Fund, Washington D.C., May 2000.
2 Nicholas Crafts, Globalization and Growth in the Twentieth Century, IMF Working Paper,
WP/44/00, Washington DC, April 2000.
3 These issues are explored in greater depth in IMF, World Economic Outlook, May 2000, Chapter
IV.
 )4 These are described in the factsheets "The Poverty Reduction and Growth Facility (PRGFOperational Issues", and "Overview: Transforming the Enhanced Structural Adjustment Facility
(ESAF) and the Debt Initiative for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs)," which may be
viewed at www.imf.org.
5 See "Progress in Strengthening the Architecture of the International Monetary System": http://
wwww.imf.org/external/np/exr/facts/arcguide.ht m and Guide to Progress in Strengthening of
the International Financial System: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/arcguide.htm.
6 Bordo, Michael D., Barry Eichengreen, and Douglas A. Irwin, Is Globalization Today Really
Different than Globalization a Hundred Years Ago? Working Paper 7195, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, MA, June 1999.
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ھەرکــە بەجیھانیبــوون پێشــکەوتبێ،
ئاســتی ژیانــی خەڵــک (بەتایبەتــی
کاتێــک خۆشــگوزەرانی دەکەینــە پێوەر)
بەشــێوەیەکی بەرچاو لە زۆربەی واڵتانی
جیھانــدا باشــتر بــووە بەاڵم زۆربــەی بەر
و دەســتکەوتەکان لــە الیــەن واڵتانــی
پێشکەوتوو و ھێندێ واڵتی پەرەئەستێنەوە
بەدی ھاتوون.
کەلێنــی نێــوان واڵتانــی فــرەداھات و
کەمــداھات بەرینتــر دەبــێ و ئەمــەش
جێــی نیگەرانییــە .ژمارەیەکی بەرچاوی
دانیشــتوانی جــیھان هێشــتا هــهر ھەژارن
بــەاڵم ئەمــە ھەڵەیــە کــە پێمــان وابــێ
بەجیھانیبــوون واڵتــان لەیەکتــر دوور
دەکاتــەوە ،یــان ھەوڵ نەدەیــن گرفتــەکان
چارەســەر بکەین .بەپێچەوانــەوە :واڵتانی
کــەم داھات بــە ھۆی ئــەو سیاســەتانەی
دەیگرنە بەر و بەھۆی ئەو ھۆکارانەش کە
لــە دەســت ئەواندا نیــن ،ناتوانن بە خێرایی
واڵتانــی تر تێکەاڵوی بەجیھانیبوون بن.
ھیــچ واڵتێک تەنانەت ھەژارترین واڵتیش
ناتوانێ خۆی لە ئابووریی جیھان بەدوور
بگرێــت .ھەمــوو واڵتێــک پێویســتە ھەوڵ
بــدات رێــژەی ھەژاری کــەم بکاتــەوە.
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەبێ ھەوڵ بدات
لــە رێگــەی بەھێزکردنــی سیســتەمیدارایــی نێودەوڵەتــی بــەھۆی بازرگانی و
یارمەتییەوە -پشتی واڵتانی ھەژار بگرێ
بۆ ئەوەی تێکەاڵوی ئابووریی جیھان بن
و بــە خێرایــی گەشــە بکــەن و ھەژارییــش
کەم بکەنەوە .بەم ڕێگەیە خەڵکی واڵتان
لــەوە دڵنیــا دەبــن کــە لــە بەجیھانیبــوون
سوود دەبینن.
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پەیوەندییەکانی کرماشان و خانەقین
لەگەڵ کۆماری 19٤٦ی کوردستان
نەعیم نەجەفی
هــاوکات لهگــهڵ ئامــادهکاری بــۆ
ڕاگەیاندنــی کۆمــاری کوردســتان
لــه دهیهکانــی 40ی زایینیــدا؛
ڕێکخســتنهکانی ئــهو کۆمــاره لــە ژێــر
ناوی "کۆمەڵــەی ژ.ک" تا ناوچهکانی
خواروی کوردستان واته کرماشان و ئیالم
و خانهقیــن پەرەیان بەچاالکیەکانییان دا؛
کهســانێک وهک ئیبراهیــم خانی نادری
خهڵکی شــاری کرماشــان ،یــهدواڵ خانی
ڕهزایــی خهڵکی شــاری گێاڵن و ڕهشــید
باجەالن خهڵکی شاری خانهقین بهرپرسی
رێكخســتنهکانی کۆمــار لــه ناوچەکانی
خوارووی کوردستان بوون.
کهســایهتییەکی وهک ئیبراهیــم خانــی
نــادری لــه ســاڵی 1290ی هەتــاوی لــه
کرماشــان لــه دایــک بــووە .دوای تــەواو
کردنــی خوێنــدن لــه بهغــدا و ئەورووپــا
و مامۆســتایی لــه زانکــۆی فهڕانســه و
زانکــۆی ئهفســهری تــاران دهگەڕێتــهوه
بــۆ کرماشــان و لــهوێ ژیانــی هاوبــەش
پێکدێنی.هــاوکات لهگــهڵ ڕاگهیاندنــی
کۆمــاری کوردســتان ،دهچێتــه مههابــاد
و وهک تهنیــا کهســایهتی سیاســی و
چهکــداری ئــهو کۆمــاره دێتــه ئهژمــار
و لــه الیــهن قــازی محەممــەد ،پۆســتی
ســهرۆکایهتی گشــتی فهرههنگــی
کوردســتانی پێدهدرێــت کە لــه ڕاوێژکارە
نزیکهکانــی قازی محەممەد بووه؛ میرزا
ئیبراهیم خانی نادری وتارگهلێکی زۆری
له ســهر پرســی کورد و کهســایهتیگهلی
کــورد له مێــژوودا به دوو زمانی کوردی
و فارســی بــاو کردۆتــەوە؛ لــه ســاز
کردنــی ڕێکخــراوی الوانــی پێشــڕەوی
کوردســتان و بهڕێوەبردنــی گۆڤارەکانــی
ســهردهمی کۆماری کوردستان ڕۆڵێکی
بەرچــاوی ههبــووه .کهســایهتییەکی
دیکهی ســهردهمی کۆماری کوردســتان
له کرماشــان یــهدواڵ خانــی رهزایی بووه،
رەزایــی لــه دایک بووی شــاری گێاڵنی
ســهر به پارێزگای کرماشان بووه؛ یهدواڵ
رهزایــی بهرپرســی ڕێکخســتنهکانی
کۆمەڵەی ژ.ک له ناوچهکانی کهڵهۆڕ
بــووه .هاوکاتیــش لــه گــهڵ ڕۆژنامــهی
گەالوێژی سهردهمی کۆماری کوردستان

نەفتم ئەوێ ژیانە
بــه ناردنی شــێعر و وتــار و لێکۆڵینەوە ب ه
شێوهزاری کهڵهۆڕی و سۆرانی هاوکاری
ئــهو گۆڤارهی کــردووه و لەو ســەردەمەدا
دەیــان لێکۆڵینــەوەی دەربــارەی حوکمــی
سیستمی ناوەندی لە ئێران نووسیوە کە تا
چ ڕادەیەک هەوڵیان بۆ چەوســاندنەوەی
کــورد داوە و هــاوکات هەمیشــە جەخــت
لەسەر سەربەخۆیی کوردی کردووە.
کەســایەتییەکی دیکــەی کۆمــاری
کوردســتان لــە ناوچەکانــی خــوارووی
کوردســتان رەشید باجەالن خەڵکی شاری
خانەقین بووە ،ئەم کەســایەتییە بەرپرســی
پەیوەندییەکانــی کۆمــاری کوردســتان
لەگــەڵ کرماشــان و خانەقیــن بووە کە لە
قازی محەممەدیشــەوە زۆر نزیک بووە و
تەنانــەت قازی محەممــەد دەمانچەکەی
خــۆی بــە هەدیــه پێشکەشــی دەکات کە
تائێستاش الی کەس و کاری ماوە و پێش
کۆمەڵــەی ژ.ک-یــش لــه دامەرزاندنــی
حیزبی هیوا ڕۆڵی سەرەکیی بینیوە.
لــه ســهردهمی کۆمــاری کوردســتان

چهنــد کهســایهتییەکی دیکــهش بــهدی
دهکرێــن کــه لــه ناوچهکانــی کرماشــان
ئەرکــە نهتهوایهتییهکانیــان جێبەجــێ
کــردووە لەوانــەش دادە خۆرشــە وەک
ژنێــک کــە ســەرۆکایەتی عەشــیرەی
بێوەنیــی کــردووە لــە دەڤــەری خانەقیــن و
کرماشــان ،پــاش دامەزراندنــی کۆماری
کوردســتان ،کۆمەڵێک چەکداری ســەر
بــە عەشــیرەکەی خۆی دەنێرێتــه مەهاباد
بــە ئامانجــی بەرگــری لــە کۆمــاری
کوردستان.
٭بایەخــی کرماشــان بــۆ کۆمــاری
کوردستان
بەپێــی هەندێــک بەڵگەنامــە لــە نێــوان
کرماشان و کۆماری کوردستان پردێکی
پەیوەنــدی هەبــووە و نیشــانگەلێک
لــە بایەخــی زۆری کرماشــان لەالیــەن
ســەرکردەکانی کۆمــاری کوردســتانەوە
بــەدی دەکرێــت ،کــه ئەمــەش ئــەو
راســتییەمان بــۆ دەردەخات کــە کۆماری
کوردســتان بــە ڕۆڵــی گرنگــی ئابــووری

لە سرت و کرماشانە
و ســتراتێژی کرماشــان بــۆ هاوکێشــەی
کــورد لــە ناوچەکــە زانیویەتــی ،کــه لە
بەشــێک لــەو ســرودە حیماســیانە کە لەو
ســەردەمە وتــراون ،تێیانــدا بــە گرنگــی
کرماشــان ئامــاژە کراوە کە لــە خوارەوەدا
ئاماژه به بەیتێک لە سرودێکی حیماسی
سەردەمی کۆماری کوردستان دەکەین:
لــە ســرت و
نەفتــم ئــەوێ ژیانــە
کرماشانە
٭بەرنامــە و پالنــی کۆماری کوردســتان
بۆ کرماشان
کۆماری کوردستان پالنی ئەوەی هەبووە
کە پەرە بە دەسەاڵتی ئەو کۆمارە بدات و
بگاتە ناوچەکانی خوارووتری کوردســتان
وەک ســنە و خانەقیــن و بــە تایبــەت
کرماشــان کــە بەپێــی لێداونێکــی قــازی
محەممەد بۆ هەواڵنێری فەرەنس پرێس لە
ساڵی .١٩٤٦ز دەڵێت « ئەگەر فەرمانی
هێــرش بــدەم ،لە مــاوەی  ٣تا  ٤رۆژدا بە
 ٤٠٠٠پێشمەرگەوە دەچینە ناو کرماشان،

پێشمهرگ ه
له نێوان پاراستن و ئازادی دا

د .مەسعود ڕۆستەمی
ئایــا پێشــمهرگه هێزێكــی چهكــداره یــان

فهلســەفهیەكی وجودییه؟ ئهم پرســیاره ب ه
شێوهیەكی شایست نهورووژێندراوه ،بۆیهش
پێشــمهرگه زیاتــر وهك هێزێكــی چهكــدار
ناســێندراوه .لهم دیتهوه ،الیهنگهلێ ههوڵ

دهدهن بوونــی پێشــمهرگه بخهنه تهرازووی
هێزهوه و بكهونه بهراورد كردنی پێشمهرگ ه
و داگیركــهر و ئهنجامــی بهراوردهكــهش
دهبێته ســڕینهوهی پێشــمهرگه بهو هۆیهوه

كه له ئاستی هێزدا لهگهڵ داگیركهر هاوتا
نییــه! لــهم روانینــهدا ئهوهیكــه لــه بهرچاو
ناگیردرێ فهلسفهی وجودی پێشمهرگهیه
نه ئهو چهكهی له ســهر شانییهتی؛ بۆیه،
كاتــێ بــهراوردی هێــز لــه بهرژهوهنــدی
داگیركــهر دهشــكێتهوه ،فهلســەفهی
وجــودی پێشــمهرگهش الی الیهنگرانــی
ئــهم روانینــه دهچێتــه ژێــر پرســیارهوه.
ئــهوه لــه كاتێكدایــە ،پێشــمهرگایهتی
فهلســەفهیه و پێشــمهرگه ههنــگاو دهنێته
نێو جیهانێكی فهلسەفییهوه .به واتایێكی
دی ،پێشــمهرگایهتی فهلسەفهیه نه چهك
و ئهبــێ بــوون و نهبوونی لهو فهلســفهیهدا
ههڵســهنگێندرێ نه له هاوسهنگی هێز.له
كاتــی دامهزراندنی كۆماری كوردســتان،
ئهركــی پێشــمهرگه پاراســتنی كۆمــاری
كوردســتان بــوو .كۆمــاری كوردســتان
وهك یهكــهم قــهوارهی نوێــی دهوڵهتــداری
لــه مێــژووی كــورددا دهناســرێ و ههر له
یهكــهم رۆژهوه پێشــهوای مــهزن ههمــوو
ههوڵێكــی خســته گــهڕ بــۆ پێكهێنانــی
هێــزێ كه بتوانــێ ئهو قــهوارهی دهوڵهتی
كــوردی بپارێــزێ .بۆیــه پێشــمهرگه لــه
یهكــهم ههنــگاودا وهك پارێــزهری كۆمار و

یەعنــی گرنگتریــن شــاری کوردســتان و
ناوەنــدی تەئسیســاتی نــەوت؛ بــەاڵم مــن
دەمەوێ بەرەنگاری خوێنڕشــتن بم ،هەوڵ
دەدەم ئــەم پرســه بــە گفتوگــۆ چارەســەر
بکرێت ،چون کورد هیچ کات بۆ شەڕ و
خوێنڕشــتن پێشــەنگ نییە» بەاڵم کورت
بوونــی تەمەنــی کۆمــاری کوردســتان و
دەســتێوەردانی دەرەکــی ،هۆکارگەلێــک
بوون کە دەســەاڵتی کۆماری کوردســتان
نەتوانێت بگاتە کرماشان.
ســەبارەت بــەم بابەتــە ویلیــام ئیگلتــون
جونیــز لــە پەرتوکــی کۆمــاری ١٩٤٦ی
کوردســتان دەڵێــت « :قــازی محەممــەد
پالنی هەبووە بۆ گەیشــتن بە ناوچەکانی
خــوارووی کوردســتان ،کــە بڕیــار بووە لە
 ١٣ژوئەنی  ١٩٤٦ئەم بەرنامەیه جێبەجێ
بــکات ،لەو مــاوەدا قــازی محەممەد ئەم
ئەرکــە دەســپێردرێتە مەنــاف کەریمــی،
بــەاڵم پاشــان بــە هــۆی بەرنگاربوونەوەی
شەوڕەوی ،ئەم پالنە جێبەجێ نابێت .
بــە گشــتی بۆمــان دەردەکەوێــت کــە
كوردســتان دهركهوت .گرنگترین هۆكارێ
كــه پێشــمهرگه نهیتوانــی ئــهو قهوارهیــه
بپارێزێ ههمان ناهاوســهنگی هێز بوو كه
دواتریــش ئــهو روانینــهی بــه دواوه بوو كه
لــه ناهاوســهنگی هێز ،بوونی پێشــمهرگه
بێ مانایه.
ســهرهتا و لــه قۆناخــی كۆمــاری
كوردســتاندا ،فهلســەفهی وجــودی
پێشمهرگه پاراســتنی كیانی كوردی بوو،
لــێ دواتــر ئــهو فهلســەفه وجودییــه بهرهو
ئــازادی گــۆڕدرا .لــهم قۆناخــه بــه دواوه
بــوون و كــرداری پێشــمهرگه سهرانســهر
فهلســەفییه .لــه قۆناخی پــاش كۆماری
كوردســتان ،پێشمهرگه بۆ ئازادی كورد و
كوردستان خهبات دهكات بهاڵم ئایا دهكرێ
بوونــێ ،كــه له ئــازادی تێنهگهیشــتبێ و
خۆی به ئازادی نهگهیشــتبێ ،بتوانێ بۆ
ئــازادی نهتهوهیەك خهبات بكات؟ لێرهوهیه
كــه پێشــمهرگه و ئــازادی دوانهیەكی لێك
جیــا نهكــراوهن .پێشــمهرگه لــه ههنگاوی
یهكــهم به تێگهیشــتن له ئــازادی دهگات.
بــه واتایــەك گــهر ئاگاهــی بــه ئــازادی
نهبێ ،پێشمهرگهش ناتوانێ بوونی ههبێ.
ئاگاهــی و تێگهیشــتن لــه ئــازادی الی
پێشمهرگه ،فۆڕمێكی رههایه له ئازادی.
ئهو ئاگاهییهی له ئازادی كه پێشمهرگه
پێــی دهگات لــە بهســتێنێكی داخــراودا
ناتوانــێ لــه خۆی بگــرێ .بهســتێنێ كه
باس له كردار له چوارچێوهی دهسهاڵت و
یاســای داگیركهر دهكات ،بهپێی ئاگاهی

کۆمــاری کوردســتان بەرنامــە و پالنــی
بــۆ گەیشــتنی دەســەاڵتی ئــەو کۆمــارە
بــۆ کرماشــان هەبــووە و هــەم ئــەوەی کە
کەســایەتی کرماشانی لە گەڵیاندا بوونە
و هــەم ئــەوەی کــه چاالکــی نەتەوایەتی
پەیوەندیــدار بە کۆماری کوردســتانەوە لە
کرماشــان و خانەقیــن ئەنجامــدراوە ،کــە
بەپێــی پێشــنەکەوتنی تەکنولۆژیــا لــەو
ســەردەمە و کەمــی ئامــرازی پەیوەنــدی
بــە بــەراورد کــردن لەگــەڵ ئێســتادا،
کارێکیــی زۆر دژوار بــووە کــە بەپێــی
مــەودای نێــوان مەهابــاد تــا ئــەم ناوچانە
بتوانــێ ئیشــی ڕێکخســتن ئەنجــام بدەیت
و پەیامــی خــۆت بگەیەنیــت بــەاڵم لــەو
مــاوەدا نــە کۆمار گەیشــتە ئــەم ناوچە و
نە کەســایەتی و چاالکە نەتەوایەتییەکان
توانییــان جموجۆڵێکــی جەمــاوەری لــەو
ناوچەیــه رێــک بخــەن .ئەوەیکــە هێــز و
دەســەاڵتی کۆماری کوردستان نەیتوانی
بگاتــە ناوچەکانــی خــواروو و هــاوکات
ســازنەبوونی رێکخســتنێکی جەمــاوەری
نەتەوایەتــی ،هۆکارەکانــی دەگەڕێتــەوە
بــۆ کــورت بوونــی تەمەنــی ئــەو کۆمارە
و وابەســتەیی لۆجســتیکی و سیاســی
بــە زلهێــزەکان و هاوکات دەســتتێوەردانی
دەرەکــی و هــەوڵ و تەقــاالی زۆری
دەســەاڵتی ئێرانــی ئــەوکات لەئاســتی
نێودەوڵەتیــدا ،کــە ئەمــەش پێویســتی بــە
شــیکاری وردبینانــه و زیاتــر هەیــه و لــە
دەرفەتــی ئەم نووســینه بــەدەرە ،لێرە تەنها
دەمانویســت چەنــد بەشــێک لــەو مێژووە
بیخەینــە بەرچاوی خوێنەران کە زۆر جار
شاراوە ماوەتەوە.
 :1ئــەم شــێعرە لــە الیەن «هــەژار»
وتراوە و دوایی لە الیەن دو کەسایەتی
لــە کابینــەی وەزیرانــی ســەردەمی
کۆمــاری کوردســتان مەنــاف کەریمی
و مەحمــود وەلــیزادە مۆســیقای بــۆ
دانراوە.
جمهوری کوردســتان ،ویلیام ایگلتون
جونیز ،ترجمە سید محمد صمدی ،ص
 ١٤١جنبــش ملی کرد ،کریس کوچرا،
ترجمە ابراهیم یونسی ،ص ٢١٩ -٢١٨
جمهوری کوردســتان ،ویلیام ایگلتون
جونیز ،ترجمە سید محمد صمدی ،ص
١٨٥

پێشــمهرگه لــه ئــازادی ،جگــه لــه دیلــی
شتێكیتر نییه .پێشمهرگه چۆن به ئازادی
رههــا گهیشــتووه ،ئهبــێ لــه بهســتێنێكی
ئازادیشــدا ،بــه دوای وهدیهێنانــی ئازادی
بــێ بۆیــه پێشــمهرگه شــاخ ههڵدهبژێرێ،
چونكــه شــاخ تهنیــا بهســتێنێكی
ئــازاده كــه لــه ژێــر یاســا و دهســهاڵتی
داگیركــهردا نییــه .ژیانــی دژواری شــاخ
نرخێكــه كــه پێشــمهرگه بۆ تێگهیشــتن له
چهمكــی ئــازادی لــه فۆڕمێكــی رههادا
«پرداخت»ی دهكات .ئاگاهی به ئازادی
و ژیان له ئازادیدا ،هاوزێی پێشــمهرگهن.
لــێ هــهر ئاگاهیییــەك بــه ئــازادی قهرار
نییــه ئاكامهكهشــی پێشــمهرگایهتی بێ.
ئاگاهــی بــه ئــازادی و ژیــان لــه ئازادیدا
تهنیــا كاتــێ ئهبێتــه هاوزێــی پێشــمهرگه
كــه فهزیڵهتی بوێریشــی لهگهڵــدا بێ .به
واتایەك ههر تاكێكی كورد كه به ئاگاهی
لــه ئــازادی بــگات ،مــهرج نییــه ژیانــی
پێشــمهرگایهتیش ههڵبژێــرێ .ئهوه بوێری
وهك فهزیڵهتــه كــه ئاگاهــی بــه ئــازادی
و ژیــان لــه ئازدیــدا پێكــهوه گــرێ دهدات
تــا بوونــێ به نــاوی پێشــمهرگه بخوڵقێ.
لێرهوهیه كه فهلسەفهی وجودی پێشمهرگه
نــه چــهك و شــهڕ ،بهڵكــوو ئاگاهــی بــه
ئــازادی و ژیــان لــه ئــازدی و فهزیڵهتــی
بوێری خۆی پێناسه دهكرێ.
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ئێستا ئێمەی کورد
لە باشترین کاتی مێژوو ڕاوەستاوین
ڕێبوار مەسعودی
دەربازبــوون لــە دیکتاتــۆری بەرامبــەرە
لەگــەڵ دەرکی سیاســی خەڵک،ھەرکات
کۆمەڵگا لە بواری سیاسی پەرە بستێنێ،
فەرھەنگــی سیاســی زیاتــر لــە نــاو واڵت
حوکــم دەکات و لــە ئاخــرەوە چاودێــری
خەڵــک لە ســەر کاروباری دەســەاڵتداران
زیاتــر دەبــێ ،کاتێــک خەڵــک ببــن بــە
خاوەن دەرک و ھەســتی سیاســی ئەوکات
دێوەزمەی تاریکی راو دەکرێت و ئەسیری
خەڵــک دەبێ ،قســەی گــەورەکان ئەوەیە
کە (ھەر میللەتێک شــایانی کەســانێکن
کــە لەســەریان حوکــم دەکات) ،مانــای
دیکــەی ئــەو قســەیە ئەوەیە کە بــەردەوام
خەڵکــن کــە ھاوکات لــە گــەڵ دەرک
و ھەســتی سیاســی کــە ھەیانــە دەوڵەت و
حکومەتــی خۆیان پێک دێنن ،حکومەتە
جۆراوجــۆرەکان لــە واڵتانــی دیکە حوکم
دەکــەن ،جیاوازی ئەم حکومەتە و رێژیمە
سیاســییەکان جیــا لە ھەر شــتێکی دیکە
لەبــەر فــەرق و جیاوازییــەک کــە لــە
ئاســتی دەرک و شــعوری خەڵکــی ئــەو
واڵتانەدایــە ،حکومەتــە گەندەڵــەکان کە
لــە کەســایەتییە گەندەڵەکانــی خۆیــان
پێــک ھاتــووە کۆمەڵــگا لــە بیدایــەت
بــەرەو فەقــر و نەهامەتــی و لــەم رێگایــە
بــەرەو گەندەڵــی و دزی کــە پێویســتیان
پێیــە رادەکێشــن ،حکومەتــی گەنــدەڵ،
کۆمەڵــگا بــەرەو دوو جەمســەری بــوون
دەبــات کــە پێکھاتــووە لــە خۆمــان و
غەیــری خۆمان جــودا دەکاتەوە و ھەر بەو
بۆنەشــەوە ھەمــوو ئیمکانــات لــە دەســتی
خۆیاندایــە و هــەژاری و بێدەرەتانیــش هی
غەیــری خۆیانــە کە لــە زۆربەی خەڵکی
کۆمەڵگایــە بارودۆخــی ئێســتای ئێــران
کــە خەڵکی ناوەندی نەمــاوە و نمادێکی
روونە لە واڵتێکی دوو جەمســەری کە لە
الیەکەوە خەڵکی هەژار زیاد دەکات و لە
الیەکی دیکەشەوە سەروەت و سامانی لە
دەســتی خۆیانــە لــە ماوەی چــوار دەیەی
رابــردوو جیــا لــە دەوڵەتی کاتــی؛ ھەر لە
ئیسالحتەڵەب و ریفۆڕمخواز و ..شاھیدی
پێشچوونی پێداویستییەکانی کۆمەڵگا و
زیاتــر بوونــی مــەودای نێوان هــەژاری و
ســەرمایەداری بووە؛ وەها کۆمەڵگایەک
دوو فەســاد تەجرووبــە دەکات :فەســاد
وگەندەڵــی کــە لــە هەژارییەوە ســەرچاوە
دەگڕێ کە زۆربەی خەڵک تووشی دەبن
و فەساد و گەندەڵییەک کە دەسەاڵتداران
لە هێز و ســەروەت تووشــی دەبن ،ئەم دوو
جەمســەرە دێــر یــان زوو لــە بەرامبــەری
یــەک رادەوەســتن و لــە تێکەڵچوونیانــدا
خەڵکی فەقیر و زۆڵملێکراو پێش دۆڕاندن
راپەرین دەکەن و دەتوانن شکســت بێنن بە
دیکتاتۆرەکان و حکومەتە گەندەڵەکەیان
و ئەمــە بــە درێژایــی مێــژوو وابــووە و
رێژیمــی ئاخونــدی ئێــران یەکێکــە لــەو
حکومەتانــە کــە لە کۆتاییدا بە دەســتی
خەڵکی زۆڵملێکراو دەرووخێت.
لــەم رێژیمانــەدا لەوانەیــە بتوانین مەودای
نێــوان خەڵــک و حکومــەت لــە دوو
وشــە کــوڕت بکەینــەوە پەیوەندیەکەیــان
وەکوو"ئاشــتی ســارد" لێ ھاتووە ،ئاشــتی
ســارد لــە دوای مێژوویەکــی دێــت کــە
پــڕە لــە زۆڵــم و زۆرێــک کــە فــەزای
کۆمەڵــگا گــرژ بــووە ،کە قاتی شــەڕ و
ســەرکۆت کردنــە ،پــڕە لە ئۆمیــدواری و
نائۆمیــدی .ھەر دوو الیــەن ھەوڵــی خۆیان
دەدەن کــە ئەمنیەتیــان ھەبــێ ،حکومەتــە
دیکتاتــۆرەکان ھەمــوو کات ھەوڵیــان داوە
کــە خەڵک بکــەن بە کۆیلەی خۆیان بۆ
ئەوەیکــە بــەردەوام بن لــە حکومەت کردن
و خەڵکیــش ویســتویانە حکومــەت بزانــێ
کە لەگەڵ کۆمەڵگایەکدا تێکەوتووە کە
نابــێ لەســەر بێدەنگی ئیمڕۆیان حیســاب
بــکات و ناتوانــێ رەفتــاری داھاتــووی
خەڵک پێشــبینی بکات؛ ئەم دوو دەســتە

ھەمووکات لەگەڵ یەکدا بە شــەڕ ھاتوون
ھەرجارەو بە بیانوویەک.
خەڵــک ھەر کات کــە بوونەتــە ھۆی
ســەرکەوتنی حاکمــە دیکتاتۆرەکانــی
ئەمــڕۆ بــەو بــاوەڕەوە ســەیری داھاتوویــان
کردووە کە ھەرکات حاکمەکان لەگەڵیان
نەســازێن دەتوانــن ببنــە ھۆی رووخانــی
رێژیمەکەیــان و ســەرلە نوێ چارەنووس و
داھاتووی خۆیان پێک بێنن یان بیگۆڕن،
خەڵــک بــە بــاوەڕ بەخۆبوونێ کــە دوای
روخانی رێژیمی پاشــایەتی تووشــی بوون
لــە بەرامبــەر پەیمــان و قــەرارەکان کــە
بەڕێــوە نەدەچــوو توانــای ئێعترازیان ھەبوو
و دەیانتوانــی دیکتاتــۆر بروخێنــن بــەاڵم
شــەڕی عێــراق و ئێــران رووی دا ،ئێــران
دەچێتــە نــاو شــەڕ لــە گــەڵ عێــراق لــە
دوای راپەڕینــی گەالنــی ئێــران کــە تازە
دوو ســاڵ بــوو بــە ئەنجــام گەیشــتبوو بــە
تەواوەتــی لــە نــاو باتاڵقــی شــەڕ گیــری
کرد،الوانــی خۆبەخــش و ســەرباز بــە
گیــان و جەســتەو رۆح و رەوانــی خۆیــان،
بــێ ئیمکاناتی ڕێژیمــی ئێرانیان قەرەبوو
کــردەوە ،بــەاڵم ئەوانــەی وا شــەڕیان کرد
و نەکوژریــان دوای ڕاگرتنــی شــەڕ بوون
بــە دز و مافیــا بۆ گیانــی خەڵکی ئێران
و ســەروەت و ســامانی واڵت ،فەرمانــدە
بوونــی خۆیــان لــە بەرەکانی شــەڕ برد بۆ
نــاو شــار و گونــدەکان ،بــوون بــە خاوەنی
واڵت ،بــوون بــە تاجرانێــک کــە بــە پــارە
و ســەروەت و ســامانی حکومەت تجارەت
و کاســپیان دەکــرد ،بــوون بــە ســەردار،
بەرپــرس ،لێکۆڵــەر ،بوون بە خاوەنی گیان
و ماڵی خەڵک ،خۆیان داوە پاڵی ئاخوند
و رێژیمــی ئاخونــدی و پیــری جەماران و
قۆپــم ،پەیوەندییەک کە بۆ ھەردوو الیەن
قازانجــی زۆری تێــدا بــوو ،ھەردوو الیــەن
یــەک دەســەاڵت و نفوزیــان ھەبــوو و ئەوە
خەســارێکی دیکــەی گەیانــدە خەڵکــی
ئێــران ،لــە حاڵێکــدا کــە ئــەم دوو هێزە لە
تەنیشــت یــەک بــوون بــەاڵم لــە یــەک
دەترســان کە ئێســتایش ھەر ترسیان ھەیە و
گیانیان پێکەوە گرێدراوە.
کاتێــک شــەڕی ئێــران و عێــراق راگیــرا

پشــوویەکمان دا ،خەڵــک مــاڵ و ژیــان
و خۆشەویســتەکانیان لــە دەســت دابــوو،
فەقــر و بــێ ئیمکاناتــی لە شــار و ناوچە
سنوورییەکان کە بە درێژایی مێژوو ھەبوو
زیاتــر بــوو ،خەڵــک لــە کاتــی راپەڕیــن
و دوای شــەڕ روویــان کــردە تــاران ،ئــەو
کەســانەی وا لــە نــاو شــەڕدا فەرماندە و
ســەردار بوون لەگــەڵ ئاخووند و مەالکان
پەیوەندییەکەیــان زیاتــر کرد ،بۆ الوان کە
لــەو شــەڕە ھاتنەوە و ھەســت و ســۆزێکی
بــێ وێنەیــان ھەبوو و داوای کار و ژیان و
رێــز و حوڕمەتیــان دەکــرد پالنێکیان دانا،
پێیــان کووتــن کە شــەڕ لــە دژی کافر و
غارەتگــرو ئیمپریالیزم تــەواو نەبووە و تازە
دەســتی پێکــردووە و ھەروەھا کووتیــان کە
بــەرەی شــەڕ ئێســتا لــە باکــووری تارانە
کــە لەوێ فەســادی ئەخالقــی زۆر و بێ
بەندوباری لەوێ پەرەی ســەندووە و ئەبێ
لە بیدایەتەوە شــەڕ لەگەڵ ئەو ژنانەی وا
حیجابیان نییە دەست پێ بکەین ،ئەوانەی
وا لە شــەڕ ھاتبــوون زۆربەیان نەخوێندەوار
بوون ،بڕوایان کرد و بەم شێوازە بەرەیەکی
گــەورە بە ئامانجی شــەڕ لەگەڵ خەڵک
کرایــەوە کــە ناویــان نــا "خەبــات بــەدژی
ھێرشــی فەرھەنگــی" ،ئــەم بــەرەی شــەڕە
ئێســتایش ھەر بەردەوامــە و شــەڕ لەگــەڵ
ھەموو نەتەوەکانی ئێرانییە.شــەڕ لە گەڵ
خەڵــک تەنانــەت لە نــاو زیندانەکاندا لە
ســەرەتای شۆڕشــی گەالنی ئێران دەستی
پــێ کرد ،کوشــتن و دەسبەســەرداگرتنی
ماڵــی خەڵــک لــە ژێر یاســای ئایینی و
ئینقالبی بە توندی دەســتی پێ کرد ،تا
ئێعدام و قەتڵەکانی ساڵی  ٦٧و بێدەنگی
گۆڕســتانێک کــە لــە بێدەنگی دەورانی
شەڕ قورستر بوو؛ گەیشتین بە دەورانێک
کە دەوڵەتــی ئەوکاتەی ئێران بۆ بەردەوام
بوونــی خۆیــان لــە دەســەاڵت ،بڕیاریان دا
کە ســوپای پاســداران ببێت بە دەسەاڵتدار
و دەوڵــەت لــە بــواری مــادی و ئابــووری
کۆنتــرۆڵ بــکات ،و ئــەم بڕیــارە بــوو بــە
ھۆی ئەوەیکە بوونیان و ریشەی خسوسی
ســازی لــە بەیــن بچێــت؛ کەســایەتییە
زۆردارەکانــی نــاو شــەڕ یــەک ئامانجی

ئابوورییــان دەســت کــەوت و بــە زینــدان و
هەڕەشــەی کاربەدەستانی کەرتی تایبەت
کە سەروەت و سامانیان لە ناو کۆمپانیا و
بازاڕ بوو بە هەڕەشە و زیندانی کردنیان.
لــە ئاخــرەوە ناچاریــان دەکــردن لەگەڵیــان
بســازێن و دەبــوون بــە ھاوبەشــی ســەروەت
و ســامانیان ،ئەمــە بــوو بــە جۆرێــک لە
یاســای بەڕێوەبردنــی ئابووری و سیاســی
واڵت و بوو بە رێگاخۆشــکەرێک کە لە
دەورانــی ئەحمــەدی نــژاد کەرتی تایبەت
بــە تەواوەتــی لەنێو چوو .لە رێگای پر لە
ھەورازی ئینقالب و شەڕ و بێ لیاقەتی و
گەندەڵی و بێ کەفایەتی کاربەدەســتانی
رێژیــم دا بوویــن کــە ریفۆرمخــوازەکان
بــە دڵخــۆش کردنــی خەڵــک و ھەروەھا
شــەوق و زەوق و ئۆمیــد ھاتنــە ســەر
کار بــەاڵم بــێ بوونــی ھیچ پاڵپشــتێکی
یاســایی ،قەتڵەکانــی زەنجیرەیــی کــە لە
دەوڵەتەکانــی پێشــوو شــاراوە بــوو هاتنــە
ئــاراوە و ھەمــووی دەرکەوت  ،رۆژنامەی
ھات،رێکخراوەکانــی
جۆراوجــۆر
ئیســامی و خوێنــدکاری ڕوویــان کــردە
ریفۆرمخوازی و درووشمی گۆڕانکارییان
بــەرز کــردەوە و بزووتنــەوەی خوێندکاری
زانکــۆکان درووســت بــوو کــە ھەنــگاوی
مۆدێڕنیتــە و بەھێــز بــوو بــەاڵم بەداخــەوە
لــە الیــەن حکومەتــی دیکتاتــۆری و
سوپای پاسداران سەرکووت کرا ،و دوای
ئەوەیش راپەڕینێکی کۆمەاڵیەتی کە لە
چەند شــاری گەورە دەســتی پــێ کردبوو
ســەرکووت کــرا ،گۆڕانکارییەکانــی
نێوخــۆی حکومــەت ورد وردە ســەرکووت
کــران کە لــە دەورانی ئەحمــەدی نژاد بە
تەواوەتــی ئــەو ئێســاح و گۆڕانکارییانــە
کۆتایــی پــێھات و بــە زەبــر و زۆرێکــی
تــەواو ســەرکوت کــرا ،بزوتنــەوەی
دێموکراســیخوازی لــە ھەڵبژاردنەکانــی
ساڵی  ٨٨وا سەرکووت کرا.
لــە الیەکــی دیکــەوە "وەرزی ســارد"یان
"ئاشــتی سارد"بە سادەو ساکاری درووست
نەبــوو ،خەڵکــی ئێــران دوای ســاڵی٨٨
ھیچــکات ئەو خەڵکەی پێــش ٨٨نەبوون،
قــۆدڕەت و ھێزێکی شــاراوە و ھەســتێکی

زۆر بــە ئامانجــی ڕووخاندنــی رێژیمــی
ئاخوونــدی لە نــاو تــەواوی خەڵکی ئێران
بــە تایبــەت لــە نــاو ســوپای پاســداران و
الیەنەکانــی دیکــە ھەبــوو تــا ئەوکاتــەی
کــە شــەڕی ســوریە و وێرانییەکانــی ئەو
واڵتە لە ناو تلیفیزیۆنی رێژیم نیشان درا،
وەزعی لیبی بوو خەڵک باســی دەکرد و
دەیانبینــی ،وەزعی ناوچــەی رۆژھەاڵتی
ناوەراســت ھەر رۆژ خەراپتــر دەبــوو ،وردە
وردە خەڵکــی ئێــران لــە رەفتــار و کــردەوە
لەگــەڵ رێژیمی ئاخووندی کە کەرامەت
و مافی ئینســانی خەڵکی ئێرانی لە ژێر
دەســت و القی خســتبوو بە ناچار کەوتنە
نــاو دۆخێــک بــە نــاوی "ئاشــتی ســارد"
لــەم ئاشــتیەدا ھیــچ گــەرم و گوڕییەک
نەبــوو ،چیرۆکی ھەڵبژاردنــەکان لە نێوان
ھەڵبژاردنی خەراپ و خەراپتر بەردەوام بوو
تا بە قسەی دەسەاڵتداران ،ئێرانیش وەکوو
سوریەی لێ نەیەت.
حەســەن رووحانی ھاتە ســەرکار تا وتووێژ
لــە گــەڵ ئامریــکا و زلھێزانــی جیھانی
زیاتر بکات بۆ چارەسەرکردنی وەزعیەتی
ئابــووری واڵت ،دووبــارە بــەرەی شــەڕ لە
گەڵ خەڵکی ئێران کە بە دڕێژایی چوار
دەیــە ھەبوو داختر بــوو .دەوڵەتی رووحانی
وای دەزانــی کــە رێژیمــی ســەفاکی
ئاخوونــدی کە خــۆی لــە دامەزرێنەرانی
بــوو ،لــەم دەورەی حکومەتەکــەی دا بــە
بڕێــک بــاش کردنــی کێشــەی ئابووری
دەتوانــێ رایبگــڕێ ،گروپــی رووحانــی
لەبــارەی مافی مــرۆڤ و نەبوونی مافە
ئینســانییەکان لــە ناوخــۆی واڵت ھیــچ
قســە و باســێکی نەدەکرد و نایکات .بۆ
بەرەنگاربوونەوە بەرامبەری ئەم ھەڕەشــە و
گۆڕەشــەی رێژیمــی ئاخوونــدی ئەبــێ
ھەنگاوی بەھێز بۆ باوەڕبەخۆبوون و خەباتی
ھەمەالیەنە بۆ پووچەڵ کردنی ھەڕەشــەی
جۆراوجۆر ھەڵبگڕین و لە رێگای ھاندانی
رۆحیــە و ھەســت و کەرامەتــی ئینســانی
لــە نــاو کۆمەڵــگا خەڵکــی ئێــران زیندوو
بکەینــەوە و ھەســتی کۆیلیەتی و دووبارە
کردنــەوەی بەرنامــە و پالنــی ھیــچ و
پوچــی حاکمــە دیکتاتۆرەکانــی واڵت

کــە کۆمەڵــگای تووشــی خەســارێکی
گــەورە کــرد لە ناو ببەیــن .لەبەر ئەوەیکە
ھیــچ رێــگا و پالنێــک بــە بێ دارشــتنی
بەرنامەیەکی دەقیق بە سەرئەنجام ناگات
و بەرنامەداڕشــتنی خۆبەخشــانە و بــێ
ئەســاس و بۆنیــان بــە دەس نایــە مەگــەر
ئەوەیکــە بــە دوای بچیــت و دروســتی
بکــەی ،ئێســتا ئەگــەر ئێمــە بەرنامــە و
پالنێکــی دەقیــق بۆ ئازادی و ئێســتقاللی
مــرۆڤ لــە کۆیلیەتــی و کۆیلــە بوونــی
ئینســان لە ژێردەســتی ئینسان دابڕێژین و
پێــش راپەریــن و ھەر بەســەرھاتێک کە لە
ھەر کاتێــک و یــا لە داھاتــوو روو دەدات
پــان و بەرنامەیەکــی دەقیقمــان ھەبــێ،
ســەرئەنجامەکەی بــە دڵی خۆمــان دەبێ
و لــەو کاتەیە کــە دەتوانین دێموکراســی
بــەدەس بێنیــن و داھاتــووی خۆمــان و
واڵتمــان لــە دەســتی خۆمــان بێت⁄ئێمــە
فەرھەنگ و کلتور ســاز دەکەین و مێژوو
و کلتۆری ئێمە ئێستایش ھەر لە دونیا بێ
وێنەیــە ،ھەر چەند مەبەســتی ئێمە لەوەی
کە مێژوویەکی روون و پڕ لە شــانازیمان
ھەیە ،ئەوە نییە کە بمانھەوێ بگەڕێینەوە
بۆ ئەو دەورانە و بۆ ئەو ســەردەمە بەڵکوو
ئێمــە میللەتێک بووین کە فەرھەنگمان و
مێژوومــان تۆمار کردووە و دەتوانین ســەر
لــە نــوێ شارســتانیەتێکی دیکە دروســت
بکەین ،مێژوو و شارستانییەت یانی جواب
دانەوەی پێداویستی و پرسیارگەلێک کە
ھەمــوو کات دێتــە پێــش؛ مێــژووی ئێمــە
جوابدانــەوە بــە پێداویســتییەکانی کاتــی
خــۆی بــوو ،ئەو پرســیار و پێداویســتییانە
هــی رابــردووە ،بــەاڵم بە پشــت پەســتن بە
ئەســاس و بونیانێکــی ھاوبــەش ھۆویەتی
ئێمــە کــە کوردســتان گرینگترینیانــە و
لــە ھەمــوو بوارێکــی میللــی و مێژوویی
کــە ئێمــە ھەمانــە دەتوانیــن دووبــارە
شارســتانییەتێکک و مێژوویەکــی پڕ لە
ســەروەری و پڕ لە دەسکەوت کە جێگای
شانازی ھەموومان بێت درووست بکەین.
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هادی عەزیزی:

گەڕانەوە بۆ حەقیقەتە جەوهەرییەكانی كۆمار،
گەڕانەوەیە بۆ خودی كوردبوون كە رۆحی كورد و جەستەی كورد ئاوێتەی یەك دەبن
خوێنەرانــی ئازیــزی " کوردســتان" وەک
ئاگادارن لە بەرەبەری هاتنی ســاڵیادی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتانین؛ لــەم
پێوەندییەدا و بۆ شڕۆڤەکردنی هەندێک
الیەنــی مێژوویــی ئــەم دیــاردە مەزنەی
دیرۆکی گەلەکەمان وتووێژێکمان لەگەڵ
بەڕێز " هادی عەزیزی" چاالکی سیاســی
و شــارەزا لە بواری مێژوو ،ڕێکخســتووە
کــە لێــرەدا دەخرێتــە بەر دیــدی ئێوەی
خۆشەویست.
 .1زیاتر لە  7دەیە بەسەر دامەزراندنی
کۆماری کوردستان تێدەپەڕێ و هەنووکەش
خەڵکی کورد بەئاواتی جارێکی تر دیتنەوە
ڕۆژێکی وەها پڕشکۆن .بۆچی؟ ئایا تەنیا
نۆستالۆژیک بــوونــی کــۆمــارە کــە وا لەم
میللەتە دەکــات ئاواتەخوازی بینینەوەی
دووبــارەی کۆمار بن یان نا مەسەلەکە بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆمار بۆ ئێمەی کورد
وێستگەیەکی مێژووییە کە خۆمان تێیدا
ڕۆڵــمــان هــەبــووە و بــکــەری ئــەو ڕووداوە
مێژووییە بووین؟

لە چەند گۆشەنیگاوە دەكرێ خۆشەویستی
و حــەزی نەتەوەیــی بەرامبەر بە كۆماری
كوردســتان لێــك بدرێتەوە.نموونەیەكــی
جوانــی و پاكــی كوردایەتییەكــی بــێ
وێنەیــە كــە مرۆڤــی كــورد بە باوەشــێكی
ئاواڵەوە بەرەوەڕووی ئازادی و سەربەستی
نەتەوەكــەی رۆیشــتووە .لــە كۆمــاری
كوردســتاندا ئاســتی نەتەوایەتــی ھێنــدە
بەھێــزە كــە بوونــی كــوردی پارچەكانــی
دیكــە وەك بارزانییــەكان و كوردەكانــی
باشــوور و بنەماڵەی شــەمزینی و جەمیل
پاشــا ،ســەلمێنەری ئــەم ڕاســتییەن ،كــە
بــێ جیــاوازی لــە كار و دەســەاڵتی
كۆمــاری كوردســتاندا بەشــدار بــوون ،كــە
ئــەم تایبەتمەندییانــە تەنیــا لــە كۆمــار و
لە ھونەری رێبەری و كەســایەتی پێشــەوا
قازی محەممەددا بەدی دەكرێت.كۆماری
كوردســتان خاڵێكی بەھێــزی دامەزراندنی
سیســتمێكی نەتەوەیــی و دێموكراتیكە كە
تا ئێســتاش كورد نەیتوانیوە ھاوشــێوەكەی
دابمەزرێنێتەوە ،كە وەك داتاكان و نووسراوە
فەرمییەكانی كۆمار كە چاوی لێدەكەین،
مرۆڤی كورد لە ناو كۆماری كوردســتاندا
خــاوەن بەھایەكــی كۆمەاڵیەتــی زۆرە ،كە
كاربەدەســتانی كۆمار بە ھەموو شــێوەیەك
هەوڵــی ئەوەیــان داوە كۆمەڵــگا گەشــە
بــكات .جیــا لەمانــە دەیــان نموونــەی
بەھێزی دیكە ھەن ،كە وەك جێی سەرنج و
شانازی ،سەرەڕای تەمەنی كەمی كۆمار
بــە رووخســاری مێژووەكەیــەوە دیــارن كــە
ئێمە دەتوانین ھەڵوێستەیان لە سەر بكەین.
كاتێــك ئێمــە ئەو خاڵــە بەھێزانــە بەرامبەر
بــە ســەردەمی ئێســتا بــەراورد دەكەین ،بە
دڵنیاییــەوە دەتوانیــن بڵێیــن كــە كۆمــاری
كوردســتان ،ســەرەڕای دەرفەتــی كــەم و
بــێ پشــتیوانی ناونەتەوەیــی و دەرەكــی،
توانیویەتــی ئــازادی و دامەزراندنــی
حكوومەتــی كــوردی لــە قۆناخــی پێــش
ڕێنێسانس بۆ دوای رێنێسانس بگوازێتەوە
و مرۆڤی كورد لە خەونەوە بەرەو حەقیقەتی
سەروەری كیان و نیشتمان ببات.
دەی كاتێــك كــە ئێمــە ئــەو حەقیقەتانــە
دەبینیــن و پێــی دادێینەوە چــۆن دڵمان بۆ
ئــەو كۆمــارە لێنەدا و چۆن بە حەســرەتەوە
لێــی نەڕوانیــن كــە كورد لەم ســەدەیە ھەتا
ئێســتاش نەیتوانیــوە تەنانەت لــە دەرفەتی
زیاتــر و دۆخــی باشــتریش ھاوشــێوەكەی
درووست بكاتەوە.
 .2لــە بــاری مێژووناسییەوە ئــەو خاڵە
گرینگ و جەوهەرییانە چین کە دەبنە هۆی
شانازی و شکۆی کۆمار؟

.٢بــە پێی مێژووناســی دەتوانین كۆماری
كوردستان لە چەندین الیەنەوە بنرخێنین.
لــە ڕوانگــەی ئەو كەســانەی كە مێژووی
كۆماریان وەك كاراكتەرێك لە ناو كۆماری
كوردســتانەوە نووسیوەتەوە ،گەر بمانھەوێ

ســەرنجی مێژووەكەی بدەین ڕەنگە ھەموو
مێژووەكــە بــاس نەكرابێت و نووســەر تەنیا
ئەو شــتانەی كە خــۆی بینیویەتی یاخود
پرســی لە سەر كردوون نووســیبییەتەوە كە
ئەمــەش دیســان جیا لە جوانی و ڕاســتی
و كەرامەتــی كوردایەتی ھیچ شــتێك وێنا
ناكرێت .لەم یادداشت و نووسینانە دەتوانین
بە رۆزڤێلت و ئیگلتن ئاماژە بكەین.
تەنانــەت ئەو جوانیانــە دواتریش لە زنجیرە
نووســینە ئەدەبییەكانیش ڕەنگی داوەتەوە،
كــە ڕۆمانــی پێشــمەرگەی نەمــر ڕەحیــم
قــازی كە دە ســاڵ دوای نەمانی كۆمار،
وەك یەكەم ڕۆمانی شێوەزاری كورمانجی
ناوەڕاســت یــان ســۆرانی ،باســی كۆمــار
دەكا.
الیەنێكــی دیكــە مێــژووی تێئــۆری
كۆماری كوردســتانە كــە مێژووی داتایی
و ماتڕیاڵیــش ھەر لــەو خانەیــەدا جــێ
دەگــرن ،كــە نووســەر چەندین دەیــە دوای
كۆمــار تێكۆشــاوە تــا لە ڕێی نووســراوە و
ڕۆژنامە و وێنە و بیســتنی بەسەرھاتەكان
و كۆكردنەوەیــان حەقیقەتــی مێژووەكــە
بنووســێتەوە ،كــە لەمانــەش دەتوانیــن بــە
نووســینەكانی كاك حەســەنی قــازی و
نەمر نەوشــیروان مســتەفا ئامــاژە بكەین،
كە زۆر بە باشــی لە داتاكان و بە تایبەت
ڕۆژنامــەی كوردســتان ــــی ئۆرگانــی
فەرمی كۆمار كەڵكیان وەرگرتووە.
مێــژووی پراگماتیكــی كۆمــاری
كوردســتان یەكێكی دیكە لــەو حاڵەتانەی
مێــژووە كــە بیــر و بــاوەڕی نەتەوەیــی و
ئــاكار و وەفــاداری بــە خــاك و نیشــتمان،
دەبێتــە ھۆكارێــك ھەتــا ئێمــە لــەم ســەدەیە
زیاتــر بــە خۆمانــدا بچینــەوە ،كــە ڕەنگە
ھەندێــك جاریــش ھەندێك یاســا و ڕیســای
ســەردەمی كۆمار لە ئێستادا پێویستی بە

گۆڕانــكاری ھەبێــت ،بەاڵم ناخ و ناوەرۆك
ھەر بە جوانی خۆی دەمێنێتەوە.
بەشــێكی دیكــە كە وەك مێــژووی مێژوو،
دەتوانین ھەڵیبسەنگێنین ،جیا لەوەی كورد
دەرفەتەكــەی بــە جوانــی قۆزتووەتــەوە،
بــەاڵم بێكەســی كۆمــاری كوردســتان لــە
گەمەی سیاسی و سۆڤییەت و بریتانیادا،
ھەناســەیەكی ســاردی ئــەم مێژووەیــە كــە
وەك پەیمانــی ئــەو زلھێزانــە و تەواوبوونی
ئەركەكەیــان ،كۆماری كورد و كوردســتان
بە تەنیا دەمێنێتەوە.
ئەگەر لە ڕوانگەی مێژووی دابەشكردنیش
سەرنجی كۆمار بدەین ،دەتوانین مێژووەكە
بــە چەنــد بــەش دابــەش بكەیــن و ھەر
بەشــێك بە جیاواز باسی بكردرێت ،كە ھەر
دامەزراندنی پێشمەرگەخانە و مافی ژنان
و منــدااڵن و ئــەدەب و زمانــی كــوردی و
مافی مندااڵن و
ی نەتەوەیــی و ....دەتوانرێــت بــە بەشــی
جیاجیــا لێكۆڵینــەوەی لــێ بكرێــت ،ھەتــا
مێژووەكە چڕتر و دەوڵەمەندتر بكا.
بەشــێكی دیكەی ئەم مێژووە كە دەتوانین
بڵێیــن گرینگایەتییەكــی زۆری ھەیــە،
مێــژووی فەلســەفی كۆماری كوردســتان
یــان مێــژووی رۆحــی كوردایەتییــە لــە
كۆمــاری كوردســتاندا ،كە لەم روانگەیەدا
باس لە زمان و جوگرافیا و خوێن ناكرێت،
بەڵكــوو رۆحی كوردبوون جێی ســەرنجە و
ئێمــە لێــرەدا دەرفەتێــك بــۆ پاراســتنی ئەم
كەســانە دەقۆزینــەوە كە رۆحــی كوردبوون
بــۆ كوردایەتــی و خزمــەت لــە كۆمــاری
كوردستاندا ھانی داون.
لێــرەدا ئــەم مرۆڤــە كوردانــە لــەو مرۆڤــە
كوردانــە جیــا دەكرێنــەوە كــە لــە ھەمــان
ســەردەم و لــە ھەمــان كاتــدا ژیــاون ،بەاڵم
ھیــچ خزمەتێكیــان بــە نیشــتمانی كــورد

نەكردووە.
لــەم حاڵەتــدا كــە رۆحــی كوردبــوون بــەرز
دەكرێتەوە ،تەنانەت كەســایەتی كەسانێكی
وەك پێشــەوای نەمریشــمان جوانتــر بــۆ
دەســەلمێ ،كــە چــۆن ھەتــا دواھەناســەش
بەرامبەر بە خەڵك و خاكی نیشتمانەكەی
وەفادار ماوەتەوە.
لێــرەدا رۆحــی نەتەوەیــی ھۆكارێكــە بــۆ
درێژەپێدانــی ڕێگای كۆماری كوردســتان
و بــە جورئەتەوە دەتوانین بڵێین دەركەوتنی
پێشــەوا قــازی محەممــەد و یارانــی لــە
كۆمــاری كوردســتاندا ،دەركەوتنی رۆحی
نەتەوەیــی مرۆڤــی كــوردە كــە لــە كــردەوە
و ئــاكاردا بــە ئەخالقــی شۆڕشــگێڕی
نەتەوەیی پابەندە.
 .3زۆر جاران پسپۆڕ و چاودێرانی سیاسی
دەڵــێــن کــۆمــاری کــوردســتــان نموونەیەکی
ســەرکــەوتــوو لــە ئــەزمــوونــی دەسەاڵتێکی
کوردی بووە؛ ئەمە بە چ واتایەکە؟

ڕەنگــە ئــەم روانگەیــە بەشــێكی بــۆ ئەوە
بگەڕێتــەوە كــە لــە ناوخــۆی كۆمــاری
كوردســتاندا ،بــە شــێوەیەك كۆســپ و
تەگەرەنانــەوە ،بوونــی نییــە ،كــە ھەر
دامەزراندنــی كۆمــارەوە ھەتــا خزمەتكردن
تێدا ،ڕێگر بێت.
لە ھەمووی گرینگتر لە ماوەیەكی كەمی
حوكمڕانیدا ،لە راگەیاندنی كۆمارەوە ھەتا
تێكچوونی ،خزمەتــەكان ھێندە بنچینەیی
و كاریگــەر بــوون ،كــە بە ســەراحەت ھەتا
ئێســتاش ئاســەوار و رێچكەی لە ڕێبازی
كوردایەتیدا دیارە.
لــە كۆمــاری كوردســتاندا چاوچنۆكــی
سیاســی بــەدی ناكرێــت ،ھەتــا الیەنــە
پێشكەوتووەكانی كۆمار بشارێتەوە.
لــە كۆماردا جۆرێك ئینســیاتیفی ئازادی

نەتەوەیــی بوونــی ھەیــە كــە ھەر كــەس بە
توانــا و تێگەیشــتنی خــۆی كــە دڵــی
بــۆ كوردســتان لێــدەدا ،لــە گۆشــەیەكەوە
یارمەتیدەری كۆمار بووە.
ڕێــگاكان و كاناڵەكانــی پێشــكەوتن لــە
كۆمــاردا كــراوە بــوون ،ھەتــا خزمەتــی
زیاتــر بە كوردســتان بكرێــت ،كە نموونەی
ناردنــەدەرەوەی خوێندكارانی كورد بوو ،كە
ئەم حەقیقەتە دەسەلمێنێ.
ھەمــوو ئــەم خاڵــە بەھێزانــە ،بوونــی
كۆمەڵگایەكــی دێموكراتــی دەســەلمێنێ
كــە مرۆڤــی كــورد بــە بنچینەیــی بــەرەو
پێشكەوتن دەبا.
 .4ســااڵنــێــکــی دوورودرێــــــژە کــە کــۆمــاری
کوردستان لە پانتایی سیاسی کوردستاندا
بــوونــی نــەمــاوە و تەنیا وەک وانەیەکی
مــێــژوویــی یـــان الپــيــرەیــەکــی دیــرۆکــی
گ ــەل ــەک ــەم ــان س ــەی ــر دەکــــرێــــت؛ بـــەاڵم
سەرنجڕاکیشە کە پاش زیاتر لە  7دەیە
لە تەمەنە کورتەکەی هێشتا وەك چرایەك
رێگەی راست و هیوای داهاتوویەكی باش بۆ
ئـێمە و نەوەكانی دواڕۆژمان پیشان دەدا.
ئایا دەتوانین بڵێین کۆمار و میراتەکانی
ئــاوێــنــەی رێ ــگ ــای رزگـــــاری و ئ ــازادی ــی
نەتەوەكەمانە لە ئێستادا؟

میراتی سیاســی و نەتەوەیی وەك ماتڕیال
لــە ڕابــردوو وەردەگیــرێ ،بــە تایبــەت بۆ
ئــەو ڕێبوارانــەی كــە ڕێــگای ئازادیــی
كوردستان ھەڵدەبژێرن.
ڕەنگــە ھەندێــك یاســا و دەســتووری
كارپێكــردن وەك كــۆھزری بەڕێوەبــەری
گۆڕانــی بــە ســەردا ھاتبــێ ،بــەاڵم
جــەوھەری حەقیقــی كۆمــاری كوردســتان
وەك چرایەكــی روناكــی ڕێگەی رزگاری
نەتەوەیــی ھە بــە بڵێســەیی ھەتــا ئێســتاش
ھەر بــە گــڕی داییســێ .كەوابــوو بۆ ھەر

مرۆڤێكــی خەباتــكار كــە بــیھەوێ بــە
مێــژووی نەتەوەكەمانــدا بچێتەوە ،ناتوانێ
بە سەر مێژووی كۆماری كوردستاندا باز
بدات و لێی بێ ئاگا بێت.
 .5پێوەندی نێوان ڕاسانی نوێی خۆرهەاڵت
و کۆماری کوردستان لە چیدا دەبیننەوە؟
ڕاس ــان دەتــوانــێ خــۆی وەک دیسکۆرسێک
بــبــیــنــێــتــەوە کــە ئ ــی ــدام ــەدەری ڕێــبــاز و
ئامانجەکانی کۆمارە؟

.٥ڕاســان دەتوانین لە ڕوانگەی ســەنتێز و
كۆھزری شۆڕشــگێڕییەوە باس بكەین ،كە
درێژەدەری ڕێگەی كۆماری كوردســتانە،
تەنیــا جیاوازییەكــە ئەوەیــە كــە ئــەو كات
ھەمــوو خەباتــی كۆمــاری كوردســتان لــە
پانتایــی شــاردا بــوو ،بــەاڵم ئــەم جــارە بە
ھۆی ھەلومەرجەوە شار و شاخ دەیانھەوێ
یەك بگرنەوە.
 .6دواوتەتان؟

دەتوانیــن بڵێیــن گەڕانــەوە بــۆ حەقیقەتــە
جەوھەرییەكانــی كۆمــار ،گەڕانەوەیــە
بــۆ خــودی كوردبــوون كە رۆحــی كورد و
جەســتەی كــورد ئاوێتەی یــەك دەبن  ،كە
ھەتــا ھەتایــە وەفــاداری و ئەمەگناســیی
خۆیــان بــۆ خاكــی كوردســتان وەك
جوگرافیای سیاسی بسەلمێنن.
خاڵــی گرینــگ لــەم حاڵەتــەدا ئەوەیە كە
ئەگــەر جەســتەش نەمێنــێ ،ئــەو رۆحــە
نەتەوەییــە مێژوویــەك پــڕ لــە شــانازی بۆ
نــەوەی دوای خۆی جێدەھێڵێ وەك ئەوەی
وا ئێمــە درێژەپێــدەری ڕێــگای ئازادیی و
شوێن پێكەوتووی شەھیدەكانمانین.
زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم دیمانەیە
ســپاس بــۆ ئێــوەش ،بەهیــوای وەدیهاتنــی
ئامانجە بەرزەکانی کۆمار.
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ترپەی پێی هاتنێك بۆ نیشتمان
ئێمە هەموو خەونی دۆڕاوی زەمەنێكین
كە پێی دەڵێن زیندگی،
ئێمە هەموو خرمەی شەستە رەهێڵەی ئاسمانێكی میچ قوڕماوین،
نە ئاسمان تاقەتی هەیە رامانگرێ و نە زەویش لە دەروازەی تینوێتیدا پێشوازیمان لێدەكا
بە نێو بازاڕی رەنگ فرۆشەكاندا چاو دەگێڕین ،لە هیچ رەنگێ ناچین.
كەچی پێمان دەڵێن ئێوە هەموو دو رەنگن،
نازانــم بۆچــی بۆمــان نیە لە هیــچ ئاویەر و ئارێز و كەلیخانێكدا دەواری عەشــق هەڵدەین؟
نازانم بۆ؟
دەڵێن ئێوە :هەنووكەتان فرۆشت بۆ داهاتوو.
دەڵێن ئێوە :گوناهیترین عاشقی پێتەختی خۆشەویستین.
چاو هەڵبڕن ،بڕوانن ،چۆن چۆنی
رووبارتان كردۆتە جۆالنەی دڵ ،خەونتان كردۆتە رووگەی ژیان،
سەرینتان بەردە و پێخەفتان هەور و خاك،
ئێمە هەموو لەوێوە دێین،
لە كۆاڵنە خۆشبەختەكانی مناڵی و لەناو خەونی زەریای پاییزی رۆژهەاڵت،
لەوێوە دێین ،لە كۆاڵنە شەكەتەكانی "قەتارچیان" و لە بناری سەوزی ئاویەر و ئەردەاڵن و
لەنــاو ســەمفونیا و نوتــەی "هۆهــۆ كاڵە بــەی پێم ئەڵێی فەرمووتە شــێتم هەی بە قوربانی
ئەودەمە"وە هاتووین.
هاتووین و گۆیژەی شاری بابان ،هەولێری هۆالكۆبەزین ،بۆتە باوەشی حەشارگەمان
ئێمە هاتووین پێكی لە شەڕابی جوانی و دەستەچینەیەك لە گوڵی یەك دڵی و
جانتایەك پڕ لە بۆنی عەتری گوڵە هێرۆەكانی هەورامان و
سەرێك تژی لە لە ئاواتەكانی "كۆمار" و
دڵێك پڕ لە ئومێد و هەورێكی پڕ لە بارانمان بۆ هێناون،
ئەی ئاشنا بە زامی من ،ئەی نزیكتر لە خۆزگەی دڵە زامارەكان
پێمان بڵێن ئێمە كێین؟

ئێمە هەموو هەر دێین و دەچین،
بەاڵم ئێستاش نازانین بۆ هاتووین و بۆ كوێ دەچین؟
لەسەر سنوور هێڵێكی رەش بۆتە پەرژین لە نێوانمان،
بێباكانە پێمان دەڵێن ،ئێوە كێن؟
ناتاناسین؟ بۆ كوێ دەچن؟
ئێمەش بە ترسەوە ،بە سرتەوە ،بە چرچەوە،
دەڵێین :كۆتــرین ،خەڵكی هەرێمی باڵندەین،
بۆ هەڵفڕین چیامان ئەوێ ،بۆ نیشتنەوە هاوپشتیی برامان ئەوێ.
لێمان گەڕێن با لەگەڵ گمەی كۆترە شینكەكانی باباگوڕ و
هەیبەت سوڵتان لە رەشبەڵەكی شاری هەڵمەت و قوربانیدا بەشدار بین.
ئاخر دایكم زۆر لەمێژە دەسرەی سەرچۆپیی ئەم گۆڤەندی بۆ كڕیوم.
من تەتەرم ،نامەی "مەستوورە"م پێیە بۆ "عادیلەخان".
پەیامی "هێمن"م پێیە بۆ "نالی"،
دیاریی "قازی"م پێیە بۆ "شێخ"،
گوڵی "ساراڵ"م پێیە بۆ "سەفین" ،هەیبەتی "شاهۆ"م پێیە بۆ "پیرەمەگرۆن".
هەگبەی "لەیالخ"م پێیە بۆ "گەرمیان" ،ساڵوی گەرمی "كرماشان"م پێیە بۆ كەركووك.
سوخمەی حەریری "سەردەشت"م پێیە بۆ دەستە خوشكی هەڵەبجەی زامار.
دە لێم گەڕێن با لە خەڵوەتی ئەم شەوەدا
دەوارێك هەڵدەم دوا هەنسكی گریانی پڕ لە كوڵم
بڕژێنمە سەر دەفتەری تامەزرۆم.
هێندە بە ژان و برینم كە گەرەكمە
پڕ بە گەرووی شێعری یاخیم هاوار بكەم،
كە هەموو سەوداسەرانی شار بێنە سەرینم،
هێندە دڵپڕم كە هێشتا باران قژم بۆ دادەێنێ.
لە كەناری یادێكدا پیاسە لەگەڵ
حەسرەتەكانی خولیا دەكەم،
لە زەردەپەڕی ئێوارەدا چاو لە ئاسۆ دەنووقێنم و
الپەڕەیەكی دیكەی ژیان رەشنووس دەكەم،
شەو لە خەما نیشتمان دێتە باڵینم و
دەستێ بە قژ و كاكۆڵمدا دێنێ و
بە دزییەوە چەپكێ گوڵی سەوز دەخاتە جانتاكەمەوە
بە چرپەوە پێم دەڵیت :خەم مەخۆ گیانە،
ئێمە هەموو گوڵی گوڵزارێكین،
لەگەڵ ئێوەدا دێین ،لە هەناوتانا دەبارین،
بە قەڵس بوونتان تووڕە دەبین،
لە دەفتەرتانا دەنووسین ،دێینەوە خەونی سەوزی تاراوگەتان.
لەگەڵ ئێوەدا دەگەڕێینەوە ،لەگەڵ ئێوە ون دەبین.
دواییش نووسی و لە قەوارەی شێعرێك و لە ژوانی وشەكاندا
هاتەوە بیرم ،نووسیبووی :ناوی ئێوە پێم دەڵێ چۆن بنووسم گوڵ
خولیای ئێوە پێم دەڵێ:

چۆن بڵێم ژیان ،دەتانخەمە شێعرێكەوە كە فڕین لە پەپۆوولەوە فێر بووە،
لە دڵێكدا جێتان دەكەم كە سەرەتای ئەوین و كۆتاییشی هەر ئەوین بێ.
ئێوارەیەك بە سیروانتان دەسپێرم كە لرفە لە شاخ فێر بووە.
نیشتمان نووسیبووی ئێمە هەموومان لە یەك دەچین،
قسەمان یەك قسە و ئەوینمان هەمان ئەوین و
سەفەرمان هەمان سەفەر و هاتنمان هەمان هاتن و
چوونیشمان هەمان چوونە ،شێعرمان هەمان شێعر و
نیشتمانمان هەر ئێرەیە.
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ڕۆژنامەی کوردستان بەمەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی
پێشــێلکارییەکانی مافــی مــرۆڤ لــە ناوچەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،هــەر دوو حەوتــوو جارێــک ڕاپۆرتێــک لە ســەر
بارودۆخی مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە
بەر دیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی
دوو حەوتووی کۆتایی مانگی بەفرانباری ساڵی ٩٧ی هەتاوی لە شار و ناوچە
کوردنشــینەکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەکات کــە بریتییــە لــە حاڵەتەکانی
دەسبەســەرکردن ،بانگهێشــت ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران ،زیندانیان و
مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
هیمایەک لە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ
لە دوو حەوتووی ڕابردوودا
کۆڵبەران

ڕۆژی شــەممە ١٥ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی "نحۆ عیبادی"
تەمەن  ٢٤ساڵ کوڕی ئیسماعیل لەگەڵ
کاروانێــک لــە کۆڵبــەران کەوتووەتــە
بــەر دەســترێژی هێــزه نیزامییەکانــی
حکوومەتــی ئێــران جێگیــر لــە پاســگای
ســنووری "بــردۆک" ســەر بــە ناوچــەی
ســۆمای برادۆســتی ورمــێ و بــە تۆندی
بریندار بووه؛ ئەو کۆڵبەرە کوردە بە هۆی
ســەختی برینەکانی بۆ نەخۆشــخانەیەکی
ورمێ ڕاگوێزراوە و دۆخی ناوبراو ناجێگیر
ڕاگەیەندراوە.
شــەوی شــەممە ١٥ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "یوســف
(زانیــار) محەممــەدی ئەســڵ" خەڵکــی
پیرانشار لە شاخە سنوورییەکانی ئەم شارە
بە هۆی ڕەقبردوویی گیانی لە دەست دا.
ئــەو کۆڵبــەرە کوردە لە کاتــی کۆڵبەری
لــە شــاخەکانی "کانــی خــودا" تووشــی
ئــەم ڕووداوە بــووە و تەرمەکــەی ڕەوانەی
نەخۆشخانەی پیرانشار کراوە.
ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە ١٧ی بەفرانبار،
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی "هێدی فەقێ
مەحمــوودی" تەمــەن ٢٥ســاڵ خەڵکــی
گوندی " گۆیجکەدەری" شــاری مەهاباد
بــە هــۆی بەربوونــەوە لــە بەرزاییەکانــی
"بێتــووش"ی شــاری سەردەشــت گیانی لە
دەست دا.
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،ئــەم
کۆڵبــەرە کــوردە لەگــەڵ ژمارەیــەک
لــە کۆڵبەرانــی دیکــە دەکەونــە بۆســەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی و پــاش
ڕادوونانیان لــە الیەنهێزە نیزامییەکانەوە،
تووشی ئەو ڕووداوە دەبێت.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٩ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "حەســەن
ڕەســووڵی" تەمــەن  ٤٠ســاڵ خەڵکــی
شــاری بانە بــە تەقەی ڕاســتەوخۆیهێزە
نیزامییەکان لە سنووری "چەمپارە"ی ئەو
شارە بریندار کرا.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ٢٢ی بەفرانبار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "شــەهریار
خــزری" تەمــەن  ٢٠ســاڵ خەڵکی شــاری
سەردەشــت بــە تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتی بە سەختی بریندار کرا.
چەنــد ڕۆژ لەمــەو پێــش ،کۆڵبەرێکــی
کــورد بــە نــاوی "عەقیــل ئیبراهیمــی"

تەمــەن  ٢٦ســاڵ کوڕی عەبــدال خەڵکی
ناوچــەی مەڕگــەوەڕی ورمــێ بــە هــۆی
تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتــی ئێــران بە تۆندی بریندار بووە.
ئــەو کۆڵبــەرە کــوردە لەگــەڵ کاروانێک
لــە کۆڵبــەران کەوتوونەتە بەر دەســترێژی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران
و بــۆ چارەســەری پزیشــکی ڕەوانــەی
نەخۆشخانەیەکی شاری ورمێ کراوە.
لەالیەکی دیکەشــەوە ،ڕۆژی پێنجشەممە
٢٠ی بەفرانبــار ،کاروانێــک لە کۆڵبەران
لە ســنووری بانــە دەکەونــە کەمینی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران و لــە
ئاکامی تەقەی ئــەو هێزانە ،کۆڵبەرێکی
کــورد بــە نــاوی "هیدایــەت محەممەدی"
تەمــەن  ٣٥ســاڵ کــوڕی تاهیــر خەڵکــی
بانە بە تۆندی بریندار دەبێت.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ٢٣ی
بەفرانبــار ،کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی
"نامیــق غۆالمــی" خەڵکــی "گونــدی
خۆریــاوا" لــە ســنووری هەنگەژاڵــی بانــە
بــە هــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێــران گیانی
لــە دەســتداوە و دوو کۆڵبــەری دیکــە بــە
ناوەکانــی "کارزان ئەمیــنزادە" خەڵکــی
گونــدی "خۆریــاوا" و "جەبــار ئەحمــەدی"
خەڵکی گوندی "کانی ســوور" بە تۆندی
بریندار بوون.
ڕۆژی شــەممە ٢٩ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "کەریــم
فەرەجــی" تەمەن  ٢٤ســاڵ کوڕی عۆبید
خەڵکی سەردەشــت بە هۆی بەربوونەوە لە
بەرزاییەکانــی ســنووری ئــەو شــارە لەالی
پشتەوە بە تۆندی بریندار بووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ،هــاوکات لەگــەڵ
بەربوونــەوەی ئــەم کۆڵبــەرە کــوردە لــە
بەرزایــی ،کۆڵبەرێکــی دیکــە بــە نــاوی
"مەســعود ئەحمــەدزادە" کــوڕی هاشــم
خەڵکی بەخشــی نەمشــیری بانە بە هۆی
بەربوونــەوە لــە بەرزایــی برینــدار بــووە و
ڕەوانەی ناوەندە دەرمانییەکانی بانە کراوە.
ڕۆژی دووشــەممە٢٤ ،ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی الو بــه نــاوی " ئەمیــر
تاهیری" ،تەمەن  ٢٠ساڵە خەڵکی گوندی
" گرگرە" سەر بە شاری چاڵدران ،به هۆی
سەرمابردووییەوە گیانی لە دەست دا.
شــەوی 25ی بەفرانبــار ژمارەیــەک لــە
کۆڵبەرانــی کــورد لــە ناوچــەی قوتووری

شــاری خــۆی ،کەوتنــە بۆســەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی و لــەو
پەیوەندییــەدا ،کۆڵبەرێــک گیانــی لــە
دەستدا و کۆڵبەرێکی دیکەش بە سەختی
برینــدار بــوو؛ شوناســی ئــەو دوو کۆڵبــەرە
کــوردە بــە ناوەکانــی "عەبدوڵال یووســفی"
کــوژراو ،و "ئیحســان خالیــدی" برینــدار،
خەڵکــی گونــدی "ڕازی" ناوچەی قوتوور
ڕاگەیاندراوە.

دەسبەســەرکردن و بانگهێشــت
بۆ ئیتالعاتی ڕێژیم

ڕۆژی شــەممە ١٥ی بەفرانبــار ،هێــزە
ئیتالعاتییەکانــی ســەر بــە ئیــدارەی
ئیتالعاتــی ســنە هێرشــیان کــردووە ســەر
شــوێنی کاری "عیســا فەیزی" ،چاالکی
ژینگەپارێز لە شــەقامی "ئەلک شار"ــــی
کامیــاران و ناوبراویان دەسبەســەر کردووە؛
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
ئــەم چاالکــە ژینگەپارێــزە لــە کاتــی
دەسبەسەرکردندا کەوتووتە بەر لێدانی هێزە
ئیتالعاتییــەکان و دوایــی بــۆ شــوێنێکی
نادیار ڕاگوێزراوە.
ڕۆژی شەممە ١٥ی بەفرانبار ،هێزەکانی
ئیتالعاتــی ســەر بــە ئیــدارەی ئیتالعاتی
ســنە هێرشــیان کــردووە ســەر ماڵــی دوو
چاالکــی کــورد بــە ناوەکانــی "ڕاشــد
مۆنتــەزری" ،چاالکــی ژینگەپارێــز و
"حســەین کەمانگــەر" ،زیندانــی پێشــووی
سیاســی لــە کامیــاران و ئــەم دوو
چاالکــە کوردەیــان دەسبەرســەر کــردووه.
بەوتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،هێــزە
ئیتالعاتییەکان پاش پشــکنینی ماڵی ئەم
دوو چاالکە ،دەســتیان بە ســەر کەلوپەلی
شەخسی ئەم دوو چاالکەدا گرتووە.
ئەو سەرچاوەیە گوتی :ئەم دوو هاوواڵتییە
لــە کاتــی دەسبەســەرکردندا کەوتوونەتــە
بــەر لێدانــی هێــزە ئیتالعاتییــەکان و بــۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
دوو مێرمنداڵــی کــورد بــە ناوەکانــی
"مێهدی کانی سووری و بارزان بابەکری"
خەڵکــی گونــدی "کانــی ســوور" ســەر بە
شاری بانە لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەسبەسەر کراون.
بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار ،ئەو دوو
مێرمنداڵە کوردە ،پاش دەسبەســەرکردنیان
بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزراون؛ ئــەو

ســەرچاوەیە ڕایگەیانــدووە :لــە کاتــی
دەسبەســەرکردنی ئــەو دوو مێرمنداڵــە تــا
ئێســتا هیچ زانیارییەک لەمەڕ هۆکاری
دەسبەســەرکردن و چارەنووســیان لەبــەر
دەستدا نییه.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٦ی بەفرانبــار،
هێــزە ئیتالعاتییــەکان هێرشــیان کردووەتــە
ســەر ئیــدارەی ژینگەپارێزیــی کامیاران و
"ئامانج قوربانی" فەرمانبەری ئەو ئیدارەیە
و چاالکی ژینگەپارێزیان دەسبەسەر کرد؛
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،ئــەو
فەرمانبــەرەی ئیــدارەی ژینگەپارێزیــی
کامیــاران لەبەر چاوی هاوکارانی لەالیەن
هێــزە ئیتالعاتییــەکان دراوەتە بــەر لێدان و
دەسبەسەریان کردووە.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٦ی بەفرانبــار،
هونەرمەنــد عەلــی عابــدی ،یەکێــک لە
هونەرمەندانی ناوداری کورد ،بۆ ئیدارەی
ئیتالعاتی سەقز بانگهێشت کرا؛ بە وتەی
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،ناوبراو به هۆی
چاالکییــە هونەرییەکانــی ،بــۆ ئیــدارەی
ئیتالعاتی سەقز بانگهێشت کراوە و دوای
 ٤کاتژمێر لێپێچینەوە ئازاد کراوە.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٠ی خەرمانانــی
ئەمســاڵیش ،ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســەقز
هەڕەشــەی لەو هونەرمەندە کــورد کردبوو
و پێــی ڕاگەیاندبــوو ئەگــەر بەشــداریی
لــە مانگرتنــی ڕۆژی ٢١ی خەرمانانــدا
بکات ،کالســی مووسیقی ناوبراو پلۆمپ
دەکرێت.
ئەو هونەرمەندە ناســراوە کوردە ،لە ســاڵی
١٣٦٤ی هەتــاوی ،لــە بــواری هونەریــدا،
کار و چاالکیی خۆی دەســت پێ کردووە
و ســەرکەوتنی بەرچاویشــی لــەو بــوارەدا،
بەدەست هێناوە.
ناوبــراو ،تــا ئێســتا  ٤کتێبــی لــە بــواری
ئاهەنگســازی نووســیوە چەندیــن
لێکۆڵینــەوەی لە بواری موزیکی کوردی
بــە ناوەکانــی" :بەتەنیــا جێــم مەهێڵــن ،
وەرزێــک لــە ئاوازەکانــی عەلــی عابــدی
(٢٠٠٤ســلێمانی)" " ،لــە دڵمایــە ،ژیــان و
بەرهەمی ڕەشید فەیزنژاد ( ٢٠٠٦سلێمانی
)" "،ژیــان ،گۆرانــی بۆ مندااڵن()١٣٩١
" " ،زایەڵە  ٣١ ،گۆرانی بۆ تار ،سێتار و
سەنتوور ئەنجام داوە.
الوێکــی کورد بــە ناوی "مەجیــد تیباش"
کــوڕی خالیــد خەڵکی گونــدی "دزێ"ی
ناوچــەی مەرگــەوەڕی ورمــێ ،پــاش

بانگهێشــت کردنــی بــۆ ســتادی خەبەری
ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ورمــێ
دەسبەســەر کرا؛ ئەم الوە کوردە ســەرەتای
مانگی بەرفرانباری ئەمساڵ ،بە تۆمەتی
"پەیوەنــدی لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە
کوردییەکانی دژبەری حکوومەتی ئێران"
بــۆ ســتادی خەبــەری ئیــداری ئیتالعاتی
شاری ورمێ بانگهێشت کراوە.
مێرمنداڵێکی دیکە کورد بە ناوی "میالد
ڕەحیمی"تەمەن  ١٧ســاڵ خەڵکی شــاری
بانــە ،لــە الیــەن هێــزە ئیتالعاتییەکانــەوە
دەسبەســەر و بــۆ لێکۆڵینــەوە ڕەوانــەی
گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتی شاری سنە
کراوە.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٤ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کورد ،بە ناوی "عەبدوڵاڵ
ئەدوایــی" ،خەڵکــی گونــدی "ســلێن"
لــە بەخشــی هەورامانــی ســەواڵوا ،پــاش
بانگهێشــت بۆ ســتادی ناوەنــدی خەبەریی
ئیتالعاتــی ســپا لــە ســەواڵوا ،دەسبەســەر
کراوە.
ڕۆژی سێشــەممە٢٥ ،ی بەفرانبــار ،دوو
هاوواڵتیــی کــورد ،بە ناوەکانــی "جەماڵ
مووســەوی" و "عوســمان حوســێنی"،
خەڵکــی شــاری شــنۆ ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانــەوە دەسبەســەر کراون و بۆ
گرتنگەی ئیتالعات ڕاگوێزراون.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٧ی بەفرانبار ،هێزە
ئیتالعاتییــەکان هێرشــیان کــردووە ســەر
گوندی "نگڵ" ســەر بە شــاری سنە و دوو
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی "ئیدریس
محەممــەدی" و "ئــاوات کەریمی"یــان
دەسبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
گواستووەتەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٧ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کــورد ،بــە نــاوی "عەلی
ئیســماعیلی" ،کــوڕی محەممــەد تەمــەن
 ٤٠ســاڵە خەڵکــی گونــدی "جاشــێران"،
ســەر بــە شــاری شــنۆ ،لــە الیــەن هێــزە
ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٧ی بەفرانبــار،
هاوواڵتییەکــی کــورد بەنــاوی "عەتــا
ڕەحمانزادە" ناســراو بە "شــەماڵ ســەقزی"
تەمــەن  ٥٠ســاڵ کــوڕی حاجــی عەلــی
بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی حوکمەکــەی بــۆ
زیندانــی ســەقز ڕاگوێزرا؛ ئــەم هاوواڵتییە
کــوردە بانەمــەڕی ئەمســاڵ ،لــە لقــی
یەکی دادگای ئینقالبی شــاری ســەقز بە

تۆمەتــی پڕوپاگەنــدە دژی حکوومەت بە
یەک ساڵ زیندانی تەعزیری مەحکووم و
لە تۆمەتی "تێکدانی نەزمی گشــتی" بە
بێتاوان ناسرابوو.

قوربانیی مین

ڕۆژی یەکشــەممە ٢٣ی بەفرانبــار،
شۆفیری لودێرێک بە ناوی "مەحموودزادە"
فەرمانبــەری ئیــدارەی ڕێگاوبانی شــاری
مێهــران لــە ناوچەی "قەاڵوێــزان" لە حاڵی
دێپــۆ و بارکردنــی چــەو و لــەم ،بــە هۆی
لێدانــی مینێکــی دژە تانک و تەقینەوەی
ئــەو مینــە بــە لۆدێرەکــەدا ،برینــدار بــوو.
لــەو ڕووداوە ،لۆدێرەکــە بــە تەواوەتــی
زیانــی پێگەیــووە و شــۆفیرکەش تووشــی
مــەوج گرتوویــی هاتووە و بۆ چارەســەری
پزیشکی ڕەوانەی ناوەندی دەرمانی شاری
ئیالم کراوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٣ی بەفرانبــار،
فەرماندەی ئینتزامیی شاری دێهلۆڕان لە
وتووژێکــدا لەگــەڵ هەواڵنێرەکانی کاناڵە
خەبەری "پۆلیس" ،باسی لە بریندار بوونی
الوێکــی تەمــەن  ٣٤ســاڵ لــە عەشــایری
کۆچ لە ناوچەی چیالت شاری دێهلۆڕان
بە هۆی تەقینەوەی مین کرد.
ئــەو الوە تەمەن  ٣٤ســاڵە ،لــەو ڕووداوەدا،
هەر دوو الق و هەر دوو دەست و روخساری
بــە ســەختی برینــدار بــووە و پــاش ئــەو
ڕووداوە ،بۆ چارەسەری پزیشکی ڕەوانەی
نەخۆشــخانەی "شهدا"ی شــاری دێهلۆڕان
کراوە.
ڕۆژی هەینــی ٢٨ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی "حەدیــد
باباجانــی" ،تەمــەن  ١٩ســاڵ ،کــوڕی
بورهــان ،خەڵکــی گونــدی "قشــاق" لــه
بەشــی شــاهۆ ،به هۆی تەقینەوەی مین،
لە ســنووری نەوســوود ،لە الیــەن قوالپەی
پێــی چەپــەوە بە تونــدی بریندار بــوو؛ ئەم
کۆڵبەرە کوردە به هۆی ترس له بۆســەی
نیزامییــە حکوومەتییــەکان ،لــە ســنووری
نەوســوود چووەتــە نێــو مەیدانــی مین و به
هۆی تەقینەوەی مینەوە به توندی بریندار
بووە.

