
دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

www.kurdistanmedia.comژمارە 786، پێنجشەممە ١٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٩ی هەتاوی، ٥ی نۆڤامبری ٢٠٢٠

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ

68١٠ ٤

کۆمەڵگایەکی 
دەوڵەمەند برسییەتی

ـــی  هەڵبژاردنەکان
ئامریـــکا و ئێمـــەی 

کورد!

بۆچی ڕۆژاوا لە 
جەنگەکاندا سەر 

دەکەوێت؟

لــه  دوو ڕۆژی ڕابردوودا كــه  هه ڵبژاردنی 
ســه رۆكایه تی لــه  ئامریــكا به ڕێــوه  چــوو، 
وێــڕای زۆر بــاس و بابه تــی سیاســی كــه  
لــه و بــاره وه  دێته  ئــاراوه ، دووباره  باســێكی 
دیكه ش سه ری هه ڵدایه وه  كه  گه ر ترامپ 
ببێته  ســه ركۆمار بۆ كــورد به  قازانجه  یان 

بایدێن زۆرتر به  قازانجی كورد ده بێ؟
لــه   ئامریــكا  ڕۆڵــی  و  ســه نگ  به پێــی 
سیاســه ت و ئابووری و پێوه ندی و بااڵنسه  
نیزامییــه كان لــه  جیهاندا، هیــچ واڵتێك و 
ڕه نگــه  هیچ حیزبێــك له  جیهاندا نه بێ كه  
به رامبــه ر هه ڵبژاردنــی ســه رۆكایه تی لــه  
ئامریكا بێ ده نگ و بێ هه ســتیاری بێ 
و گوێی لێ نه بێ كه  چی ڕوو ده دا، به اڵم 
له  ناوچه یه كی ئاڵۆزی وه كوو ڕۆژهه اڵتی 
نێوه ڕاست، ئه و هه ستیارییه  یه كجار زۆرتره  
و ده نگهێنانــه وه ی ئــه م یان ئــه و كاندیدا له  
سه رۆكایه تیی ئه مریكادا، النیكه م له  سه ر 
ژیانی سیاســی و ئابووریی چه ند ســاڵه ی 
له پێشــه  كاریگه ریــی داده نێ، گــه ر نه ڵێین 

كاریگه ریی چاره نووسساز داده نێ!
به اڵم كورد له م هاوكێشه  سیاسییه دا به  كام 
الیاندا قازانج ده كا و به كام الیاندا خه ساری 
لــێ ده كه وێ به وردییه كه ی زۆره وه  ڕوون و 
دیار نییه ، چوونكه  كورد له  چوار واڵته  و 
هه ر كام له و واڵتانه  به نیســبه ت ئامریكاوه  
زاویــه ی تایبه تــی خۆیــان هه یــه  و دوور و 
نزیكییــان لــه  ئه م كاندیدا یان ئــه و كاندیدا 
ده بێتــه  هــۆی قازانج  و خه ســاری كورد له  

كاندیدا دژبه ره كه ی!
بــۆ وێنــه  له  توركیه  گه ر ده ســه اڵتی حاكم 
نزیــك لــه  ترامپ بێ و پێی خۆش بێ كه  
ئــه و ده نــگ بێنێته وه ، ئــه وكات كورده كانی 
دژبــه ری حكومه تــی توركیــه  پێیان خۆش 
ده بــێ كــه  بایدێــن ده نــگ بێنێتــه وه  یان له  
ئێــران كــه  ترامــپ گوشــاری زۆرتری بۆ 
ڕێژیمــی ئێــران هێنــاوه  و وه لیــی فه قیــه 
له خودایــه  هه رچــی زووتــر ترامــپ بــڕوا، 
كورده كانــی دژبه ری ڕێژیمی تــاران پێیان 

خۆشه  ترامپ بمێنێته وه .
به اڵم یه ك فاكتۆری زۆر گرنگ هه یه  كه  

نابێ فه رامۆش بكرێ. 
هه رچه ند زۆرجار ده گوترێ كه  سیاســه تی 
ســتراتژیكی ئامریــكا به  پێــی حیزبه كانی 
كۆمــاری یــان دێموكــرات دیــاری ناكــرێ 
و دامــه زراوه ی تایبه تتــر هه یــه  كــه  له وێوه  
ســتراتژی به رهه م ده هێنرێ، به اڵم كرداری 
تاكتیكیی هه ركام له و حیزبانه ی كۆماری 
و دێمۆكرات، له سه ر ئێمه  ده بێ به  بڕیاری 

چاره نووسساز! 
بــه و مانایــه  كه  ئه وه ی بــۆ ئه وان تاكتیكه ، 

له سه ر ئێمه  ستراتژییه ! 

بەڵی بۆ پشتیوانی 
لە هەنگاوە سیاسی 
و شۆڕشگێڕییەکانی 
حیزبی دێموكرات 

كورد و ئامریكا

پەیامی »مستەفا هیجری« بە بۆنەی جێژنی مەولوود

بەبۆنەی ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسالم )دروودی خوای لێ بێ( پیرۆزبایی 
لە هەموو موسوڵمانانی دنیا، 

بەتایبەت برا و خوشکانی موسوڵمان لە نەتەوەی کورد دەکەین. 
هیوادارین کە لەم ڕۆژە دژوارانەی باڵوبوونەوەی نەخۆشیی کۆرۆنادا، 

نەتەوەکەمان ئەم ڕۆژە بکاتە هەوێنی هاوپێوەندی و پێکەوەبوونی زیاتر.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

8ی خەزەڵوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

خاڵی پێچەوانەی تاران

کۆرۆنا هەناسەی لە خەڵک بڕیوە

كەریم پەرویزی

حکومــەت  نابەرپرســایەتی  و  کۆرۆنــا 
لەئاســت داهاتــوو و گوزەرانــی خەڵــک 
بەتایبــەت لــە کوردســتان دۆخێکــی زۆر 
نەشــیاوی پێــک هێناوە کــە وای کردووە 
تەنانەت بەشــێک لە بەرپرسان و پزیشک 
و کادرە دەرمانییەکانیش بە نیگەرانییەوە 
باس لە دۆخی نەخۆشینی کۆرۆنا دەکەن 
نەبوونــی  ناڕاســتەوخۆ  و  ڕاســتەوخۆ  و 
پزیشــکی  پێویســتی  خزمەتگوزاریــی 
پێوەندیــدارە  الیەنــە  ئاوڕنەدانــەوەی  و 
حکوومەتییــەکان بە هۆکاری ســەرەکی 
ئــەم دۆخــە نــاو دەبەن کە ئەگــەری هەیە 
لــێ  قەیــران و تراژێدیایەکــی ئینســانی 

هەڵبژاردنەکانــی ســەرۆکایەتیی ئامریکا 
١٣ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
ژماردنــی  و  پێهــات  کۆتایــی  خەزەڵــوەر 
دەنگەکان دەســتیان پێکــردووە بەاڵم تاکوو 
ئاکامــی  ڕاپۆرتــە  ئــەم  ئامادەکردنــی 
کۆتایــی ڕانەگەیانــدراوە کــە کام یــەک 
لــە بەربژێرەکان دەبێتە ٤٦ەمین ســەرۆکی 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا.
ســەرۆکایەتیی  بەربژێــری  دوو  هــەر 
ئامریــکا چاوەڕوانی بردنەوە دەکەن، بەاڵم 
کێبڕکێیەکە زۆر هەســتیارە. لە هەندێک 
لە ویالیەتەکاندا »دانڵد ترامپ« لە پێشە 

و لە هەندێک ویالیەتیش جەو بایدن.
دانڵد ترامپ بەربژێــری کۆماریخوازەکان 
دڵنیایــی هەیــە کە لەو هەڵبژاردنەدا ســەر 

دەکەوێت. 
بەاڵم بایدن باس لەوە دەکات کە دەنگەکان 

دەریدەخەن کێ لەسەر کورسیی کۆشکی 
سپی دادەنیشێت.

هــەر لــە نێوئاخنــی بژاردنــی دەنگــەکان 
کۆتایــی  ئاکامــی  لەوەیکــە  پێــش  و 
ڕابگەیەندرێــت هەرکام لە ترامپ و بایدن 
پیرۆزباییــان بــە الیەنگرانــی خۆیــان وت و 
مــژدەی ســەرکەوتنیان ڕاگەیاند؛ تەنانەت 
کەمپەینی تەبلیغاتی ترامپ باســیان لەوە 
کرد کە لە چەند هەرێمدا ساختەکاری لە 

بژاردنی دەنگەکان کراوە.
 ٢١٤ ئەمســاڵدا  هەڵبژاردنەکانــی  لــە 
میلیــۆن هاوواڵتیــی ئامریکایــی مافــی 
دەنگدانیــان هەیــە کە لــەو ڕێژەیە زیاتر لە 
١٦٠ میلیۆن کەس بەشدار بوون. سەرجەم 
٥٠ هەرێــم وێــڕای ناوچــەی واشــینگتۆن 
دی ســی خاوەنی ٥٣٨ دەنگی ئێلێکتۆراڵن 
و هــەر کام لــەم دوو بەربژێــرە بتوانن ٢٧٠ 

درێژە لە الپەڕەی ٣

بکەوێتەوە.
وەک شایەتحااڵن و خەڵکی کوردستانیش 
دەڵێن بەشــێوەی نێونجــی لە ڕۆژدا ٢٠ بۆ 
٣٠ کــەس لــە هــەر کام لــە شــارەکانی 
گیــان  کۆرۆنــاوە  هــۆی  بــە  کوردســتان 
دەدەن! ئەگەرچــی تــا ئێســتە هیــچ ناوەند 
و نیهادێکــی حکومەتــی ئامــادە نەبــووە 
ڕێــژەی  لەســەر  ڕاســتەقینە  ئامارێکــی 
تووشبووان و قوربانیانی ئێپیدیمی کۆرۆنا 
لــە  ئەوەیکــە  بــەاڵم  دەســتەوە  بــە  بــدات 
هــەواڵ و ڕاپۆرتــە پیوەندیدارەکان ڕا دیارە 
ئــەم دۆخــە مەترســیدارە تــا دێــت بەهــۆی 
کەمتەرخەمییەکانــی حکومــەت خراپتر و 

ئاڵۆزتر دەبێتەوە. 
هــەر ئەمــەش وای کــردووە کــە بەشــێک 
دەرمانییــەکان  کادرە  و  پزیشــک  لــە 
ناچــار بــن بۆخۆیــان دەسپێشــخەری بکەن 
و خۆبەخشــانە بــۆ خزمــەت بە تووشــبووان 
بەتایبەت چینی کەمداهات و بەسااڵچوو 

هەنگاو هەڵێننەوە.
هەمــوو  دۆخــی  ڕاپۆرتانــە  ئــەم  بەپێــی 
شــارەکانی کوردســتان بەهــۆی کۆرۆناوە 
لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا بــە 
دۆخێکــی مەترســیدار و نالەبار تێدەپەڕێت 
و نەخۆشخانە و ناوەندە تەندروستییەکانیش 
وەک پێویست وەاڵمدەری پێڕاگەیشتن بەو 

ڕێژە زۆرەی تووشبووان نین.
بۆنموونــە هەتــا ئێســتا زیاتــر لــە ٦٠٪ی 
لــە  نەخۆشــخانەکان  تەختەکانــی 
پارێــزگای ســنە تەرخــان و تایبــەت کراوە 
کۆرۆنــا؛  ئێپیدێمیــی  نەخۆشــەکانی  بــە 
یەکێــک  ئۆکســیژێن  کەپســوولی 
پێداویســتییەکانی  گرینگتریــن  لــە 
نەخۆشــخانەکانە کــە نەبوونی لە زۆربەی 
نەخۆشــخانەکانی کوردســتان هەســت پێ 
دەکرێ و زۆرێک لە نەخۆشەکان بەهۆی 
نەبوون یان کەمبوونی ئۆکسیژین گیانیان 

لە دەست داوە.
جیــا لــەوەی ئۆکســیژێن لە ئێســتەدا زۆر 

بینــای  دەکەوێــت،  دەس  زەحمــەت  بــە 
زۆربەی نەخۆشخانەکانیش کۆنن و نۆژەن 
نەکراونەتەوە و ئێســتەش بە شــێوازی کۆن 
و لە ڕێگەی کەپســوولەوە ئۆکســیژێن بۆ 

نەخۆشەکان دابین دەکەن.
کادری  کەمیــی  مەســەلە  لــەم  جیــا 
پزیشــکی بۆ پێڕاگەیشــتن بە نەخۆشەکان 
بوونەتــە  دەرمــان  کەمیــی  هەروەهــا  و 
کۆمەڵەهۆکارێکــی جیــددی کــە ڕێژەی 
لــە  کۆرۆنــا  بــە  هاوواڵتییــان  مردنــی 
کوردستان بەردەوام زیاد و زیادتر ببێتەوە.

ئێلێکتــۆڕاڵ وەدەســت بهێنــن دەبنە براوەی 
هەڵبژاردنەکان.

لەگــەڵ ئەوەشــدا ئامریــکا تاکــە واڵته لە 
هەمــوو دنیادا کــە دوای ئەوەی کاندیدی 
دەنگــی  زۆرینــەی  بــە  ســەرکۆماری 
هاوواڵتییان هەڵبژاردنەکان دەباتەوە، بەاڵم 
هێشــتا ناتوانێــت ببێــت بــە ســەرکۆماری 
ئامریــکا، چونکە ســەرکۆمار لە ڕێگای 
هه ڵبژاردنـ«ـــەوە  »ئه نجومه نــی  دەنگــی 
هەڵدەبژێردرێت نەک دەنگی ڕاستەوخۆی 

خەڵک.
کارتێکــەری  ئامریــکا  هەڵبژاردنەکانــی 
واڵتانــی  لــە  بەرچــاو  بەشــێکی  لەســەر 
جیهــان و بەتایبەت ئێــران دەبێت و هەر لەم 
ڕاستایەشــدا ئەگەرچــی ســەرانی بــااڵی 
ڕێژیــم وتوویانــە بۆیــان گرینــگ نییە کە 
ئاکامــی هەڵبژاردنەکان دەبێتە چی بەاڵم 

كــه س بــڕوای به و قســانه یان نیــه  و هه موو 
ده زانــن كه  بــه  چ نیگه رانییه كه وه  ده ڕواننه  

پرسه كه !
لەمەش زیاتر حەســەن ڕوحانی وتوویەتی: 
دەوڵەتــی دواتــری ئامریــکا لــە بەرامبــەر 
ویســت و خواســتی ئێمــەدا خــۆ دەدات بــە 
دەســتەوە! ئەمــەش لــە کاتێکدایــە کــە لە 
ترامپــدا  دانڵــد  ســەرۆکایەتی  ســەردەمی 
کۆماری ئیســالمی کەوتە دۆخێکی زۆر 
ئاڵــۆز کــە هەموو جمگەکانی دەســەاڵتی 
تارانــی تەنییــەوە و لــە زۆر بــوارەوە لەوانە 
ئابــووری و سیاســییه وه  ئه ژنــۆی شــكاندن 
کە کاریگەری لەسەر باقی ڕەهەندەکانی 
و  خەیاڵــی  ڕەواییــی  و  دانــا  ژیانیشــی 
خســتە  دیکــە  هێنــدەی  تارانــی  وەهمــی 
ژێــر پرســیار بەچەشــنێک کــە هەنووکــە 
چ لــە ئاســتی نێوخۆیــی و چ لە ئاســتی 

دەرەکیــدا کۆمــاری ئیســالمی کەوتووەتە 
سەرەولێژیی لەنێوچوون و داڕووخان.

هەرچەند کە تاران دڵی بەوە خۆش کردووە 
کــە بــە دەنگهێنانەوەی بایــدن کۆتایی بە 
ژیانــی تاڵــی دێــت و دەتوانــێ کۆنتڕۆڵی 
وەزعی ئێســتە بــکات بەاڵم شــڕۆڤەکاران 
پێیــان  ئێــران  کاروبــاری  کارناســانی  و 
وایــە هیــچ جیاوازییەکــی ئەوتــۆ لەباری 
ســتراتێژییەوە لە نێوان ترامپ و بایدن یان 
باقــی سیاســەتمەدارانی ئامریکاییــدا نییە 
چونکە لە بنەڕەتدا ئەوان پێرەوی لە یەک 
ئەســڵ دەکەن ئەویش بریتییە لە سەروەری 
سیاســەتەکانیان  هەمــوو  و  واڵتەکەیــان 
لەســەر بناغەی بەرژەوەنــدی خەڵکەکەیان 
خاڵــی  ڕێــک  ئەمــەش  دادەڕێــژن؛ 

پێچەوانەی دەسەاڵتی تارانە!



  ژمارە ٧٨٦ ، ١٥ی خەزەڵوەری ٢١٣٩٩

پەیامـــی »مســـتەفا هیجـــری« بەبۆنـــەی کۆچـــی دوایـــی 
دوکتـــور »نەجمەدیـــن کەریـــم«

پەیامـــی »مســـتەفا هیجـــری«، لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی 
دێموکـــرات بەبۆنـــەی جێژنـــی خاوەنـــکار

نه خۆشــیی كۆرۆنا جێژنی خاوه نكاریشــی 
گــۆڕی و به داخــه وه  ڕێگــه ی نــه دا كــه  
به پێــی  كوردمــان  هاونیشــتمانییانی 
لــه   خۆیــان  جێژنــی  یــاری،  ئایینــی 
ببــه ن. به ڕێــوه   پیرۆزه كانیــان  شــوێنه  
 وێڕای پیرۆزبایی ڕێوڕه سمی تایبه ت به و 

پارتــی  سیاســیی  مەکتەبــی  بەڕێــز: 
دێموکراتی پێشڤەرۆی کورد ـ سووریا

وێڕای ساڵوێکی دۆستانە
وەدیهێنانــی  بــۆ  خەبــات  لــە  هیواداریــن 
ئامانجەکانــی گەلی کورد لە ڕۆژئاوای 

نیشتماندا سەرکەوتوو بن.

په یامی هاوخه می
به داخــه وه  مه رگــی نابه جــێ لــه م پاییــزه دا 
لــه   هه میشــه   بــۆ  دیكــه ی  مه زنێكــی 
گه له كه مــان ئه ســتاند. شــاعیری خــاوه ن 
هه ڵوێســت و نه ته وه یــی، جــه الل مه له كشــا 
ڕۆژی شــه ممه  مااڵوایــی یه كجاریی لێ 
كردیــن و هــه ر چه نــد بــه  جه ســته  لــه  نێــو 
خه ڵكــدا نه ما به اڵم شــێعره كانی قه اڵیه كن 
بۆ نیشــتمانپه روه ری و به رده وام و هه میشه  

دوکتــور«  كــه   گه یشــت  هه واڵێــک 
نەجمەدیــن کەریــم« تێکۆشــەری دێرینی 
خەباتــی کوردایەتی و ئه ندامی پێشــووی 
ده فته ری سیاســیی یه كیه تیی نیشتمانیی 
كوردســتان، ڕۆژی هەینی ٣٠ی مانگی 
ئۆکتۆبــر لــە نەخۆشــخانەیەکی ئامریکا 

کۆچی دوایی کرد.
دوكتــور نه جمه دیــن كه ریــم لــه  بڕگه یه كی 
پارێــزگاری  مێژووییــدا  هه ســتیاری 

دەزگای پـــەروەردە و لێکۆڵێنـــەوە دەورەیەکـــی سیاســـیی بەڕێـــوە بـــرد

پەیامـــی حیزبـــی دێموکـــرات بەبۆنـــەی ســـاڵڕۆژی کۆچـــی دوایـــی 
هەڤـــاڵ »حەمیـــد دەروێش«

مســـتەفا هیجـــری: 
جـــه الل مه له كشـــا، شـــێعری كردبـــوو بـــه  ســـه نگه ری نیشـــتمان

لــه  ســه رده می  بــوو و هــه ر  كه ركــووک 
ئه ودا ئااڵی كوردســتان له ســه ر پارێزگای 

كه ركووک هه ڵ كرا.
دوكتــور  دوورودرێــژی  خه باتــی  وێــڕای 
نه جمه دین له  ڕێبازی ڕزگاریی كوردستان، 
دۆســتێكی دێریــن و به ئه مه گــی حیزبــی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیش بوو. بەم 
بۆنــەوە سەرەخۆشــیی خۆمــان پێشــکەش 
و  بنەماڵەکــەی  ئەندامانــی  بــە هەمــوو 

پەیامی پیرۆزبایی حیزبی دێموکرات 
بۆ »مستەفا ئۆزچەلیک«

هه مــوو  و  خوالێخۆشــبوو  کەســوکاری 
ئۆگرانی سه ربه ســتیی كوردستان دەکەین 
و خۆمان لە پەژارەیاندا بە بەشدار دەزانین.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

١٠ی خه زه ڵوه ری ١٣٩٩
٣١ی ئۆكتۆبری ٢٠٢٠

حەوتەمیــن دەورەی سیاســیی ئاســتی دوو 
بەشــی یەکــەم بــۆ پێشــمەرگەکان لەالیەن 
بەڕێــوە  لێکۆڵینــەوە  پــەروەردە و  دەزگای 

چوو.
لــە درێــژەی بەرنامــەی کاریــی دەزگای 
بەپێــی  و  لێکۆڵینــەوە  و  پــەروەردە 
حەوتەمیــن  داڕێــژراو،  بەرنامەیەکــی 
دەورەی سیاسیی ئاستی دوو بەشی یەکەم 
تایبــەت بــە پێشــمەرگەکان، دوای یــەک 
مانــگ بەڕێوەبردنــی کالس و وتنــەوەی 

وانە، کۆتایی بە کارەکانی خۆی هێنا.
ئــەم دەورەیە لە ڕێکەوتــی ١٢ی ڕەزبەری 

زیندوون له نێو دڵی گه لدا.
بــه   كردبــوو  شــێعری  مه له كشــا،  جــه الل 
كردبــوو  وشــه ی  و  نیشــتمان  ســه نگه ری 
بــه  چــه ک بــۆ دژایه تیی دوژمنــان و به  
حــه ق نه ته وه كه ی خۆشــیان دەویســت و بۆ 

مه رگی داخدارن.
شــاعیری  دوایــی  كۆچــی  به بۆنــه ی 
جــه الل  نه ته وه یــی،  و  نیشــتماپه روه ر 
مه له كشــاوه ، سه ره خۆشــی له  بنه ماڵه ی و 

ئۆزچەلیــک،  مســتەفا  کاک  بەڕێــز: 
پارتــی  گشـــــــــــتیی  ســـــــــــــــــەرۆکی 

ئازادیی باکووری کوردستان
لەگــەڵ ڕێــز و ســاڵوی شۆڕشــگێڕانە و 

هیوای ساغی و ساڵمەتیتان
بەڕێز!

ئــاگاداری بەســتنی دووەمیــن کۆنگرەی 
لەالیــەن  تێــــــــــکۆشەرەکەتان  پارتــە 
جارێکــی  و  کرایــن  هەڤااڵنمانــەوە 
متمانــەی  بەڕێزتــان  دیـــــــــــــکەش 
پارتەکەتــان  گشــتیی  ســـــــــــــەرۆکی 
ئەندامانــی  و  نوێــــــــــــــــنەران  لەالیــەن 

ڕێبەرییەوە پێ بەخشراوە. 
بەم بۆنەوە بە پێـــــــــــــــویستمان زانی کە بە 
ناوی حیزبی دێــــــــــموکراتی کوردستانی 
ئێرانەوە گەرمترین پیرۆزبایی لە بەڕێزتان 

و ئەندامانی ســـــــــــەرکردایەتی و هەموو 
جەمــاوەری حیزبــە تێـــــــــــــکۆشەرەکەتان 
بــە  لــە  ســەرکەوتن  هیــوای  و  بکەیــن 
کۆنگــرە  بڕیاراتــی  ئەنجامگەیاندنــی 
لــە  نەتــــــــــەوەییەکانتان  هەنــگاوە  و 
و  سیاســی  ئامانجــە  وەدیهێنانــی  پێنــاو 
نەتەوەییەکانــی گەلی کورد لە باکووری 

کوردستان بۆ بە ئاوات بخوازین.
دیکــە  جارێکــی  کۆتاییــدا  لــە 

پیـــــــــــرۆزباییتان لێ دەکەین.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوندییە گشتییەکان

محەممەدنەزیف قادری

جێژنه  كه  له  ڕۆژانی ڕابردوو به ڕێوه  چوون 
و ڕۆژی جێژنــی كۆتاییه كــه ی له  هه موو 
پێڕه وانی ئایینی یاری و له  یارســانییانی 
هاونیشــتمانمان، هیوادارین كه  نه خۆشی و 
نه هامه تی له ســه ر كوردســتانه كه مان دوور 
بكه وێتــه وه  تاكوو هه موو هاونیشــتمانانمان 

یــاد  و  بژیــن  ئارامــی  و  ئاشــتی  بــه  
ببــه ن. به ڕێــوه   پیرۆزه كانیــان  بۆنــه   و 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

كه سوكاری و هه موو كۆمه ڵگای ئه ده بیی 
نیشــتمانپه روه رانی  هه مــوو  و  كوردســتان 

كورد ده كه ین.

ڕۆحی شاد و یادی به رز و هه میشه یی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
مسته فا هیجری

١١ی خه زه ڵوه ری ١٣٩٩

بەڕێزان!
ڕۆژی ٢٤ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠ ساڵیادی 
دێرینــی  تێکۆشــەری  دوایــی  کۆچــی 
گەلەکەمان و ســکرتێری ماندوونەناســی 
مامۆســتا  شۆڕشــگێڕەکەتان  پارتــە 

»حەمید دەروێشـ«ـه.

بــەم بۆنەوە بە نــاوی ڕێبەرایەتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە پێویستی 
دەزانیــن ســاڵوی ئەمەگناســی و ڕێــز و 
پاکــی  بــە گیانــی  پێشــکەش  وەفامــان 
ئــەو خەباتگێــڕە ســەربەرزەی گەلەکەمان 
بکەیــن و لەگــەڵ ئێــوە هەڤااڵنــی بەڕێــز 
و درێژەدەرانــی ڕێــگا و ڕێبــازی کاک 
و  بکەیــن  هــاودەردی  دەروێــش  حەمیــد 
هیوای ســەرکەوتن بۆ وەدیهێنانی ئامانج 
و ئاواتەکانی بخوازین و لەســەر پێوەندیی 
دۆســت  حیزبــی  دوو  هــەر  دۆســتانەی 
ئامانجــە  بەرەوپێشــبردنی  لــە  برایــش،  و 

هاوبەشەکانمان جەخت بکەینەوە.

بەرز و بەڕێز بێت یاد و ناوی 
خەباتگێڕی گەلەکەمان هەڤاڵ حەمید 

دەروێش
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
محەممەدنەزیف قادری

پێکــرد  دەســتی  هەتــاوی  ١٣٩٩ی 
خەزەڵــوەری  ١٢ی  ڕێکەوتــی  لــە  و 
١٣٩٩ی هەتــاوی کۆتایــی پێهــات. لــەم 
دەورەیــەدا کۆمەڵێــک وانە پێشــکەش بە 
بەشــداربووانی دەورەکــە کــرا کــە بریتــی 
بــوون لــە: »بەرنامــە و پەیــڕەوی حیزبی 
دێموکــرات ـ مێــژووی حیــزب ـ ئامانجی 
دواڕۆژ ـ فێدراڵیزم ـ دێموکراسی ـ پرسی 
بەرابەریی ژن و پیاوـ  کاری ڕێکخراوەیی 
بــە کۆمــەڵ ـ ســاختار و سیاســەتەکانی 
ـ  خەڵــک  بــۆ  لێدوانــدەری  ـ  ڕێژیــم 
ئەمنییــەت ـ سیاســەت و هەڵوێســتەکانی 

حیزب و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان«.
بــۆ  وانــە  کاتژمێــر   ١١٤ ســەرجەم 
لــە  بەشــێک  و  وتراوەتــەوە  بەشــداربووان 
وانــەکان تاقیکارییــان بــۆ ئەنجــام دراوە 
کــە لــە کۆتاییــدا ئــەم هاوڕێیانــە وەک 
نەفەراتی یەکەم تا سێیەم دیاری کراون:

نەفــەری یەکەم: »ئاســۆ مینبەری«، بە 
نێونجی ١٩.٨١

نەفەری دووەم: »موزەفەر کەریمی«، بە 
نێونجی ١٩.٤٤

نەفــەری ســێیەم:  »ناســر فەتحــی«، بە 
نێونجی ١٩.٤٣

حیزبــی  ١٦ی  کۆنگــرەی  دوای  لــە 
لەســەر  جەختکردنــەوە  و  دێموکــرات 
گرینگیــی زیاتری پــەروەردە لەنێو حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا، دەزگای 
پــەروەردە و لێکۆڵینەوە هەوڵی داوە کە بە 
بەردەوامبوونی لەسەر ئەرکی پێگەیاندنی 
لــە  گۆڕانکاریــش  حیــزب،  ئەندامانــی 
مێتۆد و شــێوازی بەڕێوەبردنی دەورەکاندا 
پێــک بهێنێــت کــە واڵمــدەری ئێســتای 

خەبات بێت.



٣ ژمارە ٧٨٦ ، ٥ی نۆڤامربی ٢٠٢٠

له و نێوه دا چ كۆماری و چ دێموكرات له  
ســه ر كار بــێ، هه ركام تاكتیك و شــێوه ی 
جیــاوازی خۆیــان بــۆ سیاســه تكردن هه یه  
و ئێمــه ی كــوردی بــۆ وێنــه  كوردســتانی 
ڕۆژهه اڵتیــش ده بــێ هــه وڵ بده یــن كه  له  
نێــو تاكتیــك و شــێوازه  جیاوازه كانیانــدا، 
به رژه وه ندیــی نه ته وه یــی خۆمان بدۆزینه وه  
و ده ستنیشــانی بكه یــن، چوونكــه  خه بات 
و سیاســه ت به  لۆژیك و وردبینی ده كرێ 

نه ك به  پێخۆشبوون و حه ز.

درێژەی پەیڤ

بـــە خۆڕیکخســـتنەوەمان ڕاســـان بەهێزتـــر و هیـــواکان گەشـــاوەتر دەکەیـــن

پشـــتیوانییەکان بـــۆ هیـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان و حیزبـــی دێموکـــرات بەردەوامـــن

ناوەنـــدی هاوكاریـــی حیزبەكانـــی كوردســـتانی ئێـــران كـــۆ بوونـــەوە  

١٣٩٩ی  ڕەزبــەری  ٣٠ی  ڕێکەوتــی 
کۆمیتــەی  کۆنفڕانســی  هەتــاوی، 
بــە  ســەر  »دێگەڵــە«،  لــە  بێســتوون 
حیزبــی  ئاشــکرای  ڕێکخســتنی 
لەژێــر  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ناوی »بە خۆ ڕێکخســتنەوەمان، ڕاســان 
بەهێزتر و هیواکان گەشاوەتر دەکەین« بە 
ئامادەبوونی »حوســێن نــازدار« ئەندامی 
سیاســی،  ناوەنــدی  ئیجرایــی  هەئیەتــی 
»تاهیر مەحموودی« بەرپرســی دەزگای 
رێکخستنی گشتی، »سەلیم زەنجیری« 
بەرپرســی دەزگای هەڵبــژاردن، »عەلــی 
ســۆرانی« بەرپرســی یەکەی کارگێڕیی 
دێگەڵــە و بــە بەشــداریی ژمارەیــەک لە 
ئەندامانــی کۆمیتــەی بێســتوون بەڕێــوە 
ســروودی  بــە  کۆنفڕانســەکە  چــوو. 
نەتەوەیــی »ئــەی ڕەقیب« و خولەکێک 
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
دوای وەرگرتنی دەنگی مەشــرووعییەتی 
لەالیــەن  سیاســی  باســێکی  کۆنفڕانــس 
نــازدار« ئەندامــی هەیئەتــی  »حوســێن 
ئیجرایــی ناوەندی سیاســییەوە پێشــکەش 
کرا. ناوبراو لە سەرەتای قسەکانیدا ئەرک 
و ڕەســاڵەتی حیزبی دێموکراتی لە بڕگە 
جیاوازەکانی خەباتی خۆیدا بۆ بەشــداران 
شــی کــردەوە و ڕایگەیانــد، دێموکراســی 
دامەزرانــی  پایەکانــی  لــە  یەکێــک 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانە و 
ئــەم حیزبــە باوەڕێکــی قووڵی بــە دەنگی 
خەڵکــی هەیــە و لــە دواڕۆژی ئازادیــی 
ئیران و کوردستاندا سندووقی دەنگەکانە 
کــە کێشــەکان و هاوکێشــەکان یــەکال 
دەکاتەوە. »حوســێن نــازدار« لە درێژەی 

لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  بــۆکان  شــاری  لــە 
 ٩٨ خەزەڵــوەری  مانگــی  شــەهیدانی 

چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لە شــاری »بۆکان« 
ســاڵوەگەڕی  یەکەمیــن  بەبۆنــەی 
 ٩٨ خەزەڵــوەری  مانگــی  شــەهیدانی 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
لــەو چاالکییــە تەبلیغییــەدا ڕێزیــان لــە 
شــەهیدانی مانگــی خەزەڵــوەری ســاڵی 
ڕابردوو لە »بۆکان، مەریوان، کرماشــان، 

سنە و جوانڕۆ« گرت.
لــەو چاالکییــەدا بە باڵوکردنەوەی ســی 
دی و نووســینی دروشــمی »ســەرکەوێ 
ڕاســانی شــاخ و شــار«، »بــژی حیزبی 
دێموکــرات« ئەمەگناســی و وفاداریــی 
خۆیان بە ڕێبازی ئەو شــەهیدانە دووپات 

کردەوە.
ئــەو شــوێنانەی شــاری »بــۆکان« کــە 
چاالکیی تێدا کراوە بریتین لە: »بلواری 
ســێڕێیانی  عەلیــاوا،  هەتــا  ئــازادەگان 
خــاوەران هەتــا چوارڕێیانــی ئیتالعــات، 
بلــواری  و  فەرمانداریــی  فەلەکــەی 

کوردستان«.
لــە  دەســتەیەک  دیکــەوە  لەالیەکــی 
جەولەیەکــی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
سیاسیدا لە ناوچەی نەغەدە کۆبوونەوەیان 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران کــۆ بوونەوە و چەندین 
بابەتــی وەک دۆخی سیاســیی ئێســتای 
کوردســتان و ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچەیــان 
خســتە بەر باس. لــەو کۆبوونەوەیەدا باس 
لــەوە کــرا، پرۆســەی ئاشــتیی عــەرەب  و 
ئیســرائیل هاوسەنگیی هێزی لە ناوچەكە 

بە زیانی ڕێژیمی تاران گۆڕیوە.
١٣٩٩ی  خەزەڵــوەری  ٥ی  ڕۆژی 
ناوەنــدی   )٢٠٢٠/١٠/٢٦( هەتــاوی 
هاوكاریــی حیزبەكانــی كوردســتانی ئێران 
كۆبوونەوەیەكیان بە شێوەی ئانالین بەڕێوە 

برد.
ڕاگرتنــی  بــە  كۆبوونەوەكــە  ســەرەتای 
یــادی  بــۆ  بێدەنگــی  ســاتێک  چەنــد 
گیانبەختكردووانی ئەم دواییانەی دەستی 
تاوانی كۆماری ئیسالمی دەستی پێكرد.
كۆبوونەوەكــە  تــەوەری  یەكــەم  پاشــان 

ســتەملێکراوەکانی  نەتــەوە  وتەکانیــدا، 
ئێرانــی بــە هاوچارەنووســی گەلــی کورد 
زانــی و وتیشــی کــە حیزبــی دێموکــرات 
لــە چوارچێــوەی کونگــرەی نەتەوەکانــی 

ئێرانی فێدراڵدا هاوکارییان دەکات.
لە کۆتاییدا ڕایگەیاند کە ڕەوایی ڕێژیم 
لــە ئاســتی نێوخۆیی و دەرەکیــدا چووەتە 
دیکتاتۆرییــەت،  بــە  و  پرســیارەوە  ژێــر 
و  تێــرۆر  هەناردەکردنــی  و  ئاژاوەنانــەوە 
توندوتیــژی، چیتــر ناتوانێــت درێــژە بــە 
تەمەنی نگریسی خۆی بدات. لە بڕگەی 

بــۆ خەڵــک گرتــووە و لەبــارەی دۆخــی 
سیاســەتەکانی  و  کوردســتان  ئێســتای 

حیزب قسەیان بۆ خەڵک کردووە.
ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی  ئێــواره ی 
هه تــاوی،  ١٣٩٩ی  ڕه زبــه ری  ٢٩ی 
سیاســیی  جەولەیەکــی  نه غــه ده ،  لــه  
لــە  ده ســته یەک  له الیــه ن  پێشــمه رگانه  

پێشمه رگه ی شار به ڕێوه  چوو.
ده ســته یه ک  ئێــواره ،  ٦:٣٠ی  كاتژمێــر 
له  پێشــمه رگه كانی شــار، ســه ر به  هێزی 
پێشــمه رگه ی كوردســتان بــه  كرده وه یه كی 
ناوچــه ی  لــه   پێشــمه رگانه   و  سیاســی 

ڕاپۆرتــی  کۆنفڕانــس،  کاری  دیکــەی 
نوێنەرایەتیــی  بــە  پێشــوو  کۆمیتــەی 
»مورتەزا مورادوەیســی« پێشکەش کرا. 
دوای تێبینــی و پێشــنیاری بەشــدارانی 
کۆنفڕانــس، بەرپــرس و بەڕێوەبەری نوێی 
کۆمیتــە هەڵبژێــردران. هەروەهــا ڕۆژی 
خەزەڵــوەری  ٩ی  ڕێکەوتــی  هەینــی 
کۆنفڕانســی  هەتــاوی،  ١٣٩٩ی 
بــە  ســەر  »جێژنیــکان«  کۆمیتــەی 
ڕێکخستنی ئاشکرای حیزبی دێموکرات 
بە ئامادەبوونی »محەممەدساڵح قادری« 

نه غه ده  به  نێو خه ڵكدا گه ڕاون و سه ردانی 
گونــدی  »ماســوێ« ســه ر بــه  شــاری 

نه غه ده یان كردووە.
ده ســته ی  پێشــمه رگانه دا  گه ڕانــه   لــه و 
دروشــمی  بــه   شــار  پێشــمه رگه كانی 
گونــدی  نێــو  چوونه تــه  شۆڕشــگێرانه وه  
»ماســوێ« و خه ڵــک به  پێشــوازییانه وه  

ڕۆیشتن.
پێشــمەرگەکانی شار دوای گه ڕان به  نێو 
گونــددا، ڕۆیشــتنه  مزگه وتی گونده كه  و 
له  تریبوونــی مزگه و ته وه  چه ند وته یه كیان 
حیزبــی  سیاســه ته كانی  بــه   ســه باره ت 

تاوتوێكردنــی  هەڵســەنگاندن،  كــە 
بارودۆخــی ئێســتای ئێــران  و ناوچەكــە و 
كاریگەرییەكانــی هەڵبژاردەكانی ئامریکا 
بــوو لەســەر ناوچەكــە، خرایــە بــەر باس  و 
نوێنەرانــی حیزبەكانــی ئەنــدام لــە ناوەنــد 
ڕا و بۆچوونی خۆیان لەمبارەیەوە خســتە 

ڕوو.
دۆخــی  بــە  ئامــاژە  بــە  باســەدا  لــەم 
ئێســتای ئێران  و كوردســتان لە ســەردەمی 
پەرەســەندنی دووبــارەی پەتــای كۆرۆنــا، 
بــۆ جارێكــی دیكــە جەخــت لەســەر ئــەوە 
كرایــەوە كــە دەســەاڵتدارانی ئێــران نــەک 
هــەر نەیانتوانیــوە لەم قەیرانــەدا هاوكار  و 
یارمەتیــدەری خەڵــک بــن، بەپێچەوانەوە 
كــردە  نەخۆشــییەیان  ئــەم  باڵوبوونــەوەی 
زیاتــری  بێدەنگكردنــی  بــۆ  ئامرازێــک 

خەڵک.
ئەگەرچــی هاتنی كۆرۆنا بــۆ ماوەیەكی 

كاتــی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتــی لە ئێران  
و كوردستانی كەم كار كرد، بەاڵم بەهۆی 
ناكارایی ڕێژیم لە پێدانی خزمەتگوزاریی 
ســەرەتایی  و دۆخــی دژواری ئابووریــی 
خەڵــک، زیاتر لە جــاران ڕق  و بێزاری لە 
دەســەاڵتی نگریســی كۆماری ئیســالمی 
و  ئێــران   خەڵكــی  كۆمەاڵنــی  لەنێــو 

كوردستاندا پەرەی سەندووە.
هەیئەتــی نوێنەرایەتیی حیزبەكانی ناوەند 
هەروەهــا هاوڕابــوون لەســەر ئەوەیکه هەتا 
دێــت دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســالمی لە 
دەرەوەی ســنوورەكانی خــۆی  و بەتایبــەت 

لە واڵتانی ناوچەكە كەمتر دەبێت.
پرۆســەی ئاشــتیی عــەرەب  و ئیســرائیل 
بــە  ناوچەكــە  لــە  هێــزی  هاوســەنگیی 
زیانــی ڕێژیمی تــاران گۆڕیوە، لەالیەكی 
تــرەوە بەهــۆی سیاســەتی نوێــی دەوڵەتی 
عێــراق  و بــە پشــتگیریی ئامریــكا هەتــا 

کوردســتانییەکانی  پێوەندییــە  بەرپرســی 
حیــزب، »تاهیــر مەحموودی« بەرپرســی 
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتی، »ســەلیم 
زەنجیری« بەرپرســی دەزگای هەڵبژاردن 
بەرچــاو  ژمارەیەکــی  بەشــداریی  بــە  و 
جێژنیــکان  کۆمیتــەی  ئەندامانــی  لــە 
بەڕێوە چوو. کۆنفڕانســەکە بە ســروودی 
نەتەوەیــی »ئەی ڕەقیــب« و خولەکێک 
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی 
کورد و کوردســتان دەستی پێکرد. دوای 
وەرگرتنــی دەنگی ڕەوایەتیی کۆنفڕانس، 

دێموكــرات و دۆخــی ئێســتای خه بــات بۆ 
خه ڵک قسەیان کردووە.

دوای گه ڕانــی سیاســی و پێشــمه رگانه  
پێشــوازیی  و  دیــدار  و  نێــو گونــددا  بــه  
خه ڵک، ده ســته ی پێشــمه رگه كانی شــار، 
گونده كه یــان به جێهێشــتووە و گه ڕاونه تــەوه  

بۆ شوێنه كانی خۆیان.
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
چاالکییەکــی  ئەنجامدانــی  بــە  ئێــران 
تەبلیغی ئامادەیی خۆیان بۆ هەر چەشنە 

ئەرکێکی حیزبی دەربڕی.
ڕێکەوتی ٤ی خەزەڵوەر، پێشمەرگەکانی 

باسێکی سیاسی لەالیەن »محەممەدساڵح 
پێوەندییــە  بەرپرســی  قــادری« 
پێشــکەش  حیزبــەوە  کوردســتانییەکانی 
کرا. ناوبراو لە سەرەتای قسەکانیدا باسێ 
لــەوە کرد کــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت لە 
ئەگەری گۆڕانکاریدایە و هاوکێشــەکان 
لەسەر بنەمای بەرژەوەندی ڕێک دەخرێن 
و ناکۆکییــەکان زیاتــر لــەو شــوێنانەدایە 

کە کوردستانیان لەسەر دابەش کراوە.
»محەممەدســاڵح قــادری« لــە درێــژەی 
وتەکانیــدا باســی لــەوە کــرد، لــە هەموو 

شــار لــە گونــدی »ڕەحیم خان« ســەر بە 
بــۆ  تەبلیغییــان  چاالکییەکــی  بــۆکان، 
پشــتیوانی لە حیزبی دێموکرات و ڕاســان 

بەڕێوە برد.
ئەندامانی حیزب لەو چاالکییەدا چەندین 
تراکت و نووسراوەیان باڵو کردەوە؛ هەروەها 
بە باڵوکردنەوەی سروود بەنێو گوندەکەدا 

بانگەشەی خەبات بۆ ڕزگارییان کرد.
بریتــی  چاالکییــە  ئــەو  دروشــمەکانی 
و  قاســملوو  قــازی،  »بــژی  لــە:  بــوون 
شــەرەفکەندی، بژی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران، سەرکەوێ ڕاسان«.
هەروەها ئەندامانی حیزب لەو چاالکییەدا 
هۆشــدارییان بــە جــاش و خۆفرۆشــەکان 
داوە کە دەســت لە خۆفرۆشــی هەڵبگرن، 

ئەگەرنا بە سزای کاریان دەگەن.
لەالیەکــی تــرەوە ئەندامــان و الیەنگرانــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لــە بۆکان بــۆ جارێکی دیکــە چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو چاالکییەدا 
لەگــەڵ ڕێبازی شــەهیدان پەیمانیان نوێ 

کردەوە.
لــەو  دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی 
لــە  ڕێزیــان  تەبلیغییــەدا  چاالکییــە 
ســاڵی  خەزەڵــوەری  مانگــی  شــەهیدانی 
ڕابردوو لە »بۆکان، مەریوان، کرماشــان، 

سنە و جوانڕۆ و...« گرت.

کێشــە و ئاژاوەکانــدا جــێ پێی کۆماری 
ئیسالمی دیارە، بەخۆشییەوە لەو واڵتانەی 
کــە کێشــە دەخولقێنــن، تێرۆریســتەکانی 
لەژێــر  ئیســالمی  کۆمــاری  بــە  ســەر 
گوشــاردان و چیدی کۆماری ئیســالمی 
بــۆ  پارەیــان  پێویســت  وەکــوو  ناتوانێــت 
دابیــن بــکات. لــە بڕگەیەکــی دیکــەدا 
»قــادری« ئامــاژەی بــەوەدا کــە ڕێژیــم 
ئابــووری،  قەیرانــە  لــەو  دەربازبــوون  بــۆ 
کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و ژینگەییــە و 
داهاتــووی لەرزۆکــی خۆی گوشــارەکان 
و  دەکات  زیاتــر  ئێــران  خەڵکــی  لەســەر 
پەتــای کۆرۆنای کردووە بە بەهانەیەکی 
مەترســیدار بۆ سەر خەڵک کە لە ماڵەوە 
بمێننــەوە و بەو شــێوازە وا هەســت دەکات 
و ڕای  ئــازادی  دەنگــی  دەتوانێــت  کــە 
جیــاواز کــپ یــان بێدەنگ بــکات، بەاڵم 
ئەگــەری  و  گوشــاردان  لەژێــر  خەڵــک 
تەقینەوەی خەڵک بۆ ســەر شــەقامەکان 
زۆرتــرە  ڕێژیمــە  ئــەو  دژی  ڕاپەڕیــن  و 
لــە جــاران. لــە بڕگــەی دیکــەی کاری 
کۆنفڕانــس، ڕاپۆرتــی کۆمیتەی پێشــوو 
لەالیەن »زەکیە ســدقی« پێشکەش کرا. 
دوای تێبینــی و پێشــنیاری بەشــدارانی 
کۆنفڕانس و پەسندی ڕاپۆرتی کۆمیتە، 
شێواز و مێکانیزمی هەڵبژاردن و دەنگدان 
و هەروەها سیستەمی ئەلیکترۆنی لەالیەن 
»ســەلیم زەنجیــری« بەرپرســی دەزگای 

هەڵبژاردنەوە بۆ بەشداران شی کرایەوە.
کۆنفڕانــس  کاری  بڕگــەی  دواییــن 
بریتــی بــوو لــە هەڵبژاردنــی بەڕێوەبەریی 
نوێــی کۆمیتە کە لە کەشــێکی ئازاد و 
دێموکراتیکدا بەڕێوە چوو و بەڕێوەبەریی 

نوێی کۆمیتە هەڵبژێردران.

دێــت میلیشــیاكانی ســەر بــە ئێــران لــەم 
واڵتــە دەســەاڵتیان نامێنێــت  و هێژمۆنیی 

كۆماری ئیسالمی كەم دەكات.
كۆمــاری  كــە  دەردەخــەن  وا  نیشــانەكان 
دەرەكــی  گوشــاری  بەهــۆی  ئیســالمی 
و دۆخــی نێوخــۆی ئێــران، لــە ناوچەكەدا 
سیاســەتی  و  پاشەكشــەیە  حاڵــی  لــە 
هەناردەكردنی شۆڕشــی ئیســالمیی ئێران 

بەرەو شكان هەنگاو دەنێت.
كاریگەرییەكانی هەڵبژاردنەكانی ئامریكا 
لەســەر ئێــران  و ناوچەكــە لــە میانەی ئەم 
تەوەرەدا قسە و باسی لەسەر كرا  و جەخت 
لەوە كرایەوە كە ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی 
ئامریــکا بــە قازانجــی كۆمارییــەكان بێت 
یــان دێموكراتەكان، سیاســەتی ئامریكا لە 
بەرامبەر ئێران گۆڕانی ئەوتۆی بەســەردا 
نایەت  و ئامریكا بەپێی بەرژەوەندییەكانی 
ڕەنگــە  بــەاڵم  دەكات،  سیاســەت  خــۆی 

میكانیزمی دێموكراتەكان  و كۆمارییەكان 
ئێــران  دەســەاڵتی  ســنوورداركردنی  بــۆ 
دێموكراتــەكان  هەبێــت  و  جیاوازییــان 
بەرامبــەر بە ئێــران زیاتر نەرمــی بنوێنن. 
لــە ئەنجامــدا ئاكامەكــەی ئــەوە دەبێ كە 
گەمارۆكان لەســەر ئێــران چڕوپڕتر دەكەن 
و ئــەوەش دەبێتــە هۆی ئــەوە كە تێچووی 
ئــەو گەمارۆیانــە لــە تەواوییەتــی ڕێژیــم 
بــۆ  ئــەوەی  لێــرەدا  دەبێــت،  شــوێندانەر 
ئێمــە گرینگــە دەبــێ بــە پشتبەســتن بــە 
ئیرادەی گەلی كورد و هێزی پیشــمەرگە 

گڕوتینێكی زیاتر ببەخشین بەو خەباتە.
ئەگــەری چەندین ســناریۆ بــۆ داهاتووی 
كــە  كــرا  لەســەر  باســی  و  قســە  ئێــران 
جومگــە  ســەرجەم  دەستبەســەرداگرتنی 
ئابــوری  و سیاســییەكانی ئێــران لەالیــەن 
هێزێكــی  وەک  پاســداران  ســپای 
ســەرەكیی پارێــزەری كۆماری ئیســالمی 

یەكێكــە لــەو ســیناریۆیانە. بــەاڵم ئەوەی 
ناڕەزایــی  جوواڵنــەوەی  كــە  ئاشــكرایە 
خەڵــک لــە كۆماری ئیســالمی لــە هەر 
حاڵەتێكــدا ڕەوتــی خــۆی دەپێوێــت  و ڕق  
و بێزاریــی گەالنــی وەزاڵەهاتــووی ئێــران 
لــە ئــان  و ســاتی تەقینەوەدایــە بــەڕووی 
دەســەاڵتدارانی كۆمــاری ئیســالمی. لــە 
كۆتایــی ئــەم باســەدا الیەنــەكان جەختیان 
لەســەر كاراتركردنــی ناوەنــدی هــاوكاری 
كردەوە و پێیان وابوو كە ناوەندی هاوكاری 
دەتوانێــت بە بەئەنجــام گەیاندنی پرۆژە  و 
پالنەكانی خۆی لە داهاتووی كوردستانی 
پاش كۆماری ئیســالمی دەور و نەخشــی 
یەكگرتوویــی   پێكهێنانــی  بــۆ  ســەرەكی 
لەنێــوان خەڵــک  و حیزبەكانی كوردســتان 
كۆبوونەوەكــەدا  درێــژەی  لــە  بگێڕێــت. 
چەندیــن تــەوەری پەیوەندیدار بە كارەكانی 

ناوەند قسە و باسیان لەسەر كرا.

ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە شــاری بانــە بــە باڵوکردنەوەی 
پۆستێری شۆڕشگێڕی و هەڵدانی ئااڵی 
کوردســتان پشــتیوانیی خۆیــان لە حیزبی 

دێموکرات دووپات کردەوە.
بــە  بانــە  شــاری  خەباتــکاری  الوانــی 
لەســەر  کوردســتان  ئــااڵی  هەڵدانــی 
بەرزایی » قەاڵی بابۆس«  بە نووسینی 
دروشــمی »حیزبی دێموکرات تەنیا نییە، 
بانە پشــتیوانییەتی«  پەیمانی وەفاداریی 
دێموکراتــی  حیزبــی  لەگــەڵ  خۆیــان 

کوردستانی ئێران تازە کردەوە.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە بانــە ئامادەیی 
خۆیــان بــۆ بــە ئەنجــام گەیاندنــی هــەر 

ئەرکێکی حیزبی ڕاگەیاندووە.



  ژمارە ٧٨٦ ، ١٥ی خەزەڵوەری ٤١٣٩٩

لــە مــاوەی ڕۆژانی ڕابــردوودا و هاوکات 
پڕوپاگەنــدای  و  مشــتومڕ  لەگــەڵ 
بەربژێرەکانــی ســەرۆکایەتی لــە ئامریکا 
گرینگتریــن  لــە  یەکێــک  وەک  کــە 
و  دەناســرێ  ســاڵ  ڕووداوەکانــی 
ویالیەتــە  ســەرۆکی  ٤٦میــن  تێیــدا 
یەکگرتووەکانــی ئامریکا دیاری دەکرێ 
کارتێکەری ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆی 
لەســەر ڕەوشــی ژیان لە زۆربەی واڵتانی 
جیهــان هەبــوو کــە ئەمــەش بــۆ پێگــە و 
سیاســی،  لــەڕووی  ئامریــکا  نفــووزی 
ئابووری، سەربازی، ئەمنیەتی و تەنانەت 
فەرهەنگییەکــەی لــە ئاســتی جیهانیــدا 
دەگەڕێتــەوە. لــەم نێوانەدا کەم نەبوون ئەو 
بەدواداچوونــی  و الیەنانــەی کــە  دەزگا 
پێوەندیــدارەکان  ڕووداوە  بــۆ  وردیــان 
ئامریــکا  ٢٠٢٠ی  هەڵبژاردنــی  بــە 
جیــاوازەوە  گۆشــەنیگای  لــە  و  دەکــرد 
هەڵبژاردنــەکان،  شــڕۆڤەکردنی  هەوڵــی 
دواڕۆژی  سیاســەتی  و  ئەنجامەکانــی 
ئامریکایــان دەکــرد کــە هــەر کام بەپێــی 
بەرژەوەنــدی خۆیــان و بــە بیرکردنــەوە لــە 
کاریگەرییەکانــی ئەم هەڵبژاردنە لەســەر 
دەوڵــەت و نەتــەوەی خۆیان شــڕۆڤەیان بۆ 
دەکــرد؛ کــە ئەمــە پرســێکی سروشــتییە 
و ئەگــەر وانەبێ نائاســایی دێتــە بەرچاو 
بەاڵم لەم نێوانەدا ئەوەیکە بۆ ئێمەی کورد 
بەتایبەت لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەبێ 

گرینگ بێ یان گرینگە چییە؟
 پێش لەوەیکە واڵمی ئەم پرسیارە بدەینەوە 
کە بەڕاســتی کــورد دەبێ چــۆن مامەڵە 
هەڵبــژاردن  پــاش  ئامریــکای  لەگــەڵ 
بــکات پێویســتە کــە ئاوڕێکــی خێــرا لــە 
ویســتی کۆمەڵــگای کوردســتانی پێــش 
لــە هەڵبژاردنــەکان بدەینەوە. کــەم نەبوون 
ئــەو تاکانەی لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
وەک حەزێــک کــە لــە ناخیانــدا هەبــووە 
پێیــان خــۆش بــوو کە دانڵــد ترامپ ببێتە 
تــر  جارێکــی  و  هەڵبژاردنــەکان  بــراوەی 
ســەرۆکایەتی ئــەم واڵتــە بگرێتە دەســت. 
بــەاڵم بۆچــی؟ دەنگهێنانــەوەی ترامــپ 
هەڵبژاردنەکانــی  لــە  بایــدن  دۆڕانــی  و 
ئامریــکا چــی بــۆ کــوردی ڕۆژهــەاڵت 
تێدایە کە بەپێچەوانەی کورد لە باشوری 

کوردستان بیر دەکاتەوە؟
پێش لە هەموو شتێک دەبێ بۆ واڵمدانەوە 
بــەم پرســیارانە ئاراســتەی ڕوانینەکەمــان 
تاکڕەهەنــدی نەبێــت و تەنیــا لــە الیەنــی 
بەڵکــوو  نەدەینــەوە  لێکــی  سیاســییەوە 
پێویســتە کــە الیەنی ســایکۆلۆژیک یان 
مژارەکــەش  کۆمەاڵیەتــی  دەروونناســی 
لەبەرچاو بگرین و بەو شێوەیە هەوڵ بدەین 
لــە هۆکارەکانــی ئــەم پرســە بکۆڵینــەوە 
تاکــوو بــە واڵمێکــی ئەرێنی و درووســت 

بگەین.
 کورد بەسەر چوار واڵتی جیاوازدا دابەش 
کراوە و تێڕوانینی هەر کام لەم پارچانە بۆ 
هاوکێشــە ناوچەیی و جیهانییەکان بەپێی 
سرشــتی خەبــات و شۆڕشــی خۆیانــە و 
بەرژەوەندی خۆیان لە چ پرسێکدا ببیننەوە 
لەو گۆشــەنیگاوە دژایەتی یان پشــتیوانی 

لە هۆکارە دەرەکییەکان دەکەن. 
بۆنموونــە کــورد لە باشــووری کوردســتان 
لــە ئێســتەدا پێویســتی بــەوە هەیــە کــە 
پردێکی پێوەندی قایم لەگەڵ واشینگتۆن 
ســاز بــکات کەواتــە بیــر لــەوە دەکاتــەوە 
داهاتــووی سیاســی و ئابــووری ئــەو الی 
پارێزراوتــر  حیزبــەکان  لــە  یــەک  کام 
دەبــێ. جیــا لەمەش نابــێ لەبیرمان بچێ 
کە »هەســت«ی کورد یان »شــعور«ی 
باشــوور  لــە   )Feeling( کــورد 
بەپێچەوانەی ڕۆژهەاڵت »هەســت«ێکی 
باوکســاالرانەیە کە دەیهەوێ بڕیار بدات، 
حوکم بکات و قسەی کۆتایی هی خۆی 
بێت و هەموو منداڵەکانی گوێڕایەڵی بن. 
بــەاڵم لە ڕۆژهەاڵتدا »هەســت«ی کورد 
»هەســت«ێکی دایکانەیە کــە دەیهەوێ 
ســۆز و بەخشــندەییەکانی فراوانتــر بــێ و 
زۆر جاران خۆشەویستی و سۆز زاڵ دەبێ 
میهرەبانــی  و  بیرکردنەوەکانیــدا  بەســەر 
)هەنــدێ جــار لەڕادەبەدەریــش( ئاوێتــەی 
بڕیارەکانــی دەبــێ؛ ئەمــەش بووەتە هۆی 

هەڵبژاردنەکانـــی ئامریـــکا و ئێمـــەی کـــورد!

نەک ئامریکا بەڵکوو هیچ واڵتێکی دیکەی جیهانیش لە بەر »خاتر«ی کورد ئامادە نییە تێچووی قورس 
بدات تاکوو کورد بە مافەکانی بگات! مەگەر ئەوەیکە بەرژەوەندی خۆی لە وەها پڕۆسەیەکدا ببینێتەوە 

سیاسەت پرسێک نییە کە بە سۆز و خۆشەویستی بکرێ و بەپێچەوانەوە پرسێکی لۆژیکییە کە لەسەر 
بناغەی بەرژەوەندی دادەڕێژرێ و کاری پێدەکرێ؛ کەواتە کورد دەبێ چاوەڕوانی ئەنجامی دڵخوازی خۆی 

نەبێت و هەموو کات وەک ئەگەرێک سەیری بژاردەکانی بەردەستی بکات و هەوڵ بدات کە بەرژەوەندی خۆی 
گرێ بدات بە بەرژەوەندییە ناوچەیی و بان ناوچەییەکانەوە

کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەموو کات بەشێک بووە لەو هاوکێشانەی کە ڕووبەڕووی داگیرکەران و دیکتاتۆران 
بووەتەوە بەو واتایە کە هەم بۆخۆی بووەتە بەرهەڵستکاری دوژمن و هەمیش بووەتە مایەی گیانگرتنی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی لە سەرانسەری ئێراندا و هانی باقی نەتەوەکانی نیشتەجێ 
لەو واڵتەی داوە کە بێدەنگ نەبن؛

شەماڵ تەرغیبی

زیاتــر  ڕۆژهــەاڵت  کــوردی  ئەوەیکــە 
فیــداکاری نوانــدووە لەئاســت کوردســتان 
و تێچــووی زۆر قورسیشــی بــۆ داوە.بــۆ 
نموونــە لە ڕابــردوودا بینیومانە کە کورد 
لــە ڕۆژهــەاڵت هەموو کات ئامــادە بووە 
کــە خــۆی فیــدا بــکات بــۆ پارچەکانی 
تــر کــە ڕەنگــە بەرچاوتریــن نموونــەی لە 
پشــتیوانییەکانی کــوردی ڕۆژهەاڵت لە 
پارچەکانــی تــر بەرجەســتە ببێتــەوە؛ لــە 
کۆڕەوی کوردی باشــوور بۆ ڕۆژهەاڵت 
کاتــی  لــە  زایینــی،  ٩١ی  ســاڵی  لــە 
بوردومانی شــیمیایی هەڵەبجــە، لەکاتی 
لەکاتــی  ئۆجــاالن،  عەبــدواڵ  گیرانــی 
لەکاتــی  قامیشــلوو،  جینایەتەکانــی 
بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی و 
دەیان نموونەی بەرهەستی دیکەش. بەاڵم 
ئــەم نەســتە لە پــاش ڕووداوەکانــی چەند 
ســاڵی ڕابردوو گۆڕانی بەســەردا هاتووە؛ 

بەو مانا کە ڕەنگە کوردی ڕۆژهەاڵتیش 
لە داهاتوودا بەو شــێوەی ڕابردوو ســەیری 
پرســەکانی دەوروبــەری خــۆی نــەکات. 
ئەگەر ئەم مەســەلە بکەینە پێوەرێک بۆ 
شــێوەڕوانینی کــورد لــە پێوەنــدی لەگەڵ 
هەڵبژاردنەکانــی ئامریــکا دەتوانین بڵێین 

کــورد لــە باشــوور )وەک لــە لێــدوان و 
زیاتــر  دەردەکــەوێ(  ڕاپرسییەکانیشــدا 
پێیــان وایــە کــە جــەو بایدن ببێتــە براوەی 
تێــدا  زیاتــری  قازانجــی  هەڵبژاردنــەکان 
دەکــەن کە ڕەنگە بەشــێکی بــۆ ئەو ڕقە 

بگەڕێتــەوە کــە لــە کاتــی ڕێفرانــدۆم و 
ڕووداوەکانــی کەرکــووک الی خەڵــک 
لەم بەشەی کوردستان درووست بوو. بەاڵم 
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت بەپێچەوانــەوە بیــر 
دەکاتەوە و سەرباری »کوردبوونی« هەر 
دووال دەبینین کە دوو ڕوانین و بۆچوونی 

جیاواز هاتووەتە گۆڕێ.
لێــرەدا ئــەو پرســیارە جارێکــی تــر خــۆی 
زۆرینەیــەک  بۆچــی  کــە  دەردەخــات 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  خەڵکــی  لــە 
پێیــان وایــە دەنگهێنانــەوەی ترامــپ بــە 
پارێــزەری  ترامــپ  ئایــا  قازانجیانــە؟ 

بەرژەوەندییەکانی کورد دەبێ؟ 
کات  هەمــوو  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
کــە  هاوکێشــانەی  لــەو  بــووە  بەشــێک 
ڕووبــەڕووی داگیرکــەران و دیکتاتــۆران 
بووەتــەوە بــەو واتایــە کــە هــەم بۆخــۆی 
بووەتە بەرهەڵســتکاری دوژمن و هەمیش 
بووەتــە مایــەی گیانگرتنــی بزووتنــەوەی 
ڕزگاریخــوازی لــە سەرانســەری ئێراندا و 
هانــی باقــی نەتەوەکانــی نیشــتەجێ لەو 
واڵتــەی داوە کــە بێدەنــگ نەبــن؛ هــەر 
بــەو پێیــەش دەبینیــن کە زۆرتریــن زەخت 
بەرامبــەر  جینایەتەکانــی  و  گوشــار  و 

کــراوە و دەوڵەتــی ناوەنــدی هەمــوو کات 
هەوڵی داوە کە بە لەپێخســتنی، کۆتایی 
بــە بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی لــە ئێرانــدا 

بهێنێ. 
هیــچ کردارێــک  لــە  ڕاستایەشــدا  لــەم 
و  شــەڕ  لــە  هــەر  نەکــردووە،  درێغــی 

کوشــتار و تێــرۆر و ئەنفالــەوە بگــرە تــا 
دەگاتە ســووکایەتی پێکردن و کاڵوکرچ 
نیشــاندانی تواناییەکانی کورد و هەوڵدان 
بــۆ شــکاندنی کەرامــەت و کەســایەتی 

ئەو. 

بەکورتــی کۆماری ئیســالمی لە ماوەی 
زیاتــر لــە ٤٠ ســاڵی ڕابــردوو هەمیشــە 
لــە ســەر ئــەو ڕێــڕەوە هەنگاوی نــاوە کە 
بەچاوی ســووکەوە ســەیری کــورد بکات 
و بە سەرشۆڕی بیبینێتەوە و بە کاڵفام و 

تێنەگەیشتوو بیناسێنێ. 

ئــەم مەســەلە لــە ناخــی خۆیــدا بووەتــە 
مایــەی ئەوەیکــە هەمــوو کات دژمــن و 
دژبــەری کۆماری ئیســالمی الی کورد 
لە ڕۆژهەاڵت ببێتە دۆســت! و ئەو ڕســتە 
مانایەکــی تێروتەســەل بەخــۆی بدات کە 
دەڵێ:«دژمنــی دژمنەکــەم دۆســتمە«. 
دەتوانــێ  کــە  مەعنــەوی  دۆســتێکی 
لــە ٤٠ ســاڵ  سووکنایی بەخشــی زیاتــر 
بێڕیــزی و گاڵتەپێکردنەکانــی داگیرکەر 
بێت. ئەگەر ئەم مەسەلە بکەینە پێوەرێک 
دەتوانیــن  هەڵســەنگاندنەکەمان  بــۆ 
بڵێیــن هــۆکاری پێخۆشــبوونی کــورد لە 
ڕۆژهــەاڵت لەمــەڕ دەنگهێنانــەوەی دانڵد 
ناوبــراو  کردارانــەی  ئــەو  ترامپ،بــۆ  
دەگەڕێتەوە کە لە چوار ســاڵی ڕابردوودا 
ترامپ توانی دژمنی کورد واتە کۆماری 
ئیســالمی بکاتە دەسمایەی گاڵتەجاڕ چ 
لــە نێوخــۆ و چ لە دەرەوەی ئێران. هەر لە 

کوشــتنی قاســم ســولەیمانییەوە بگرە کە 
کۆمــاری ئیســالمی زۆری شــایی پێــی 
خەونەکانــی  وەدیهێنــەری  وەک  و  بــوو 
لــە ناوچەدا لێی دەیڕوانی تاکوو خســتنە 
لیستی تێرۆری سپای پاسداران کە دەیان 
و ســەدان جینایەتی لە کوردســتان ئەنجام 

داوە و تــا دەگاتــە دابەزاندنی نرخی تمەن 
و بەرزکردنەوەی نرخی دۆالر و بەکورتی 
بەچۆکداهێنانی کۆماری ئیسالمییەک 
دەیهەویســت  و  کــوردە  دوژمنــی  کــە 
هەیمەنــەی خــۆی بەســەر گەالنــی ئــەم 

واڵتە و ناوچەشدا زاڵ بکات. لەم بەشەدا 
ئەو پرسە دووبارە خۆی دەردەخات کە خۆ 
کــورد دەزانــێ مــەرج نییە بەپێــی حەزی 
ئــەو ســەرۆکی واڵتێکــی وەک ئامریکا 
هەلبژێــردرێ کەواتە ئەگەر ئەو الیەنەی 
کە کورد خۆشی دەوێ دەنگ نەهێنێتەوە 

کورد دەبێ چی بکا؟
لێــرەدا دەبــێ پێمــل بــەو کەتــوارە بین کە 
ئەگەرچــی فاکتــەری دەرەکــی و یەک 
لەوان هاتنەسەرکاری دەوڵەتێکی بەهێزی 
دژبــەر لەگــەڵ تــاران دەتوانــێ نەخــش و 
لەســەر  پۆزەتیڤــی  کاریگەریــی  و  دەور 
بزووتنــەوەی مافخوازانــە لە کوردســتان و 
ئێــران هەبێ و زیاتر لە پێشــووش دەســتی 
تێرۆریزمی دەوڵەتیی کۆماری ئیسالمی 
کــورت بکاتــەوە، بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا 
بزووتنــەوەی کــورد نابــێ تەنانــەت خۆی 
بــە ژێرکۆمەڵەیەکی ئەو الیەنە دەرەکییە 
الیەنــە  ئــەو  ڕکێڤــی  لەژێــر  و  بزانێــت 
دەرەکییەدا چاالکی بنوێنێ. بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازانــەی کــورد لە کوردســتانی 
حەقخوازانــەی  بزووتنەوەیەکــی  ئێــران 
کوردســتانییە کــە لە ناخــی کۆمەڵگای 
کوردســتاندا ســەری هەڵــداوە، گەشــەی 

کردووە و ســەرباری هەموو لەمپەڕەکانی 
ســەر رێــگای بــەردەوام بــووە و هەیــە لــە 
خەبــات. ئەوەیکــە بــۆ گۆڕانــکاری لــە 
داهاتــووی ئێــران پێویســتیی هەنووکەییە 
و کــورد نابــێ لە بیری بکات لەڕاســتیدا 
خــۆی  تواناییەکانــی  بــە  پشتبەســتنە 

لەپێوەنــدی لەگــەڵ بەجەماوەریترکردنــی 
بــۆ ڕێکخســتنێکی  هەوڵــدان  و  خەبــات 

تۆکمە لەدژی داگیرکەر.
سیاســەت پرســێک نییــە کــە بە ســۆز و 
بەپێچەوانــەوە  و  بکــرێ  خۆشەویســتی 

لەســەر  کــە  لۆژیکییــە  پرســێکی 
و  دادەڕێــژرێ  بەرژەوەنــدی  بناغــەی 
کاری پێدەکــرێ؛ کەواتــە کــورد دەبــێ 
چاوەڕوانــی ئەنجامــی دڵخــوازی خــۆی 
نەبێــت و هەمــوو کات وەک ئەگەرێــک 
ســەیری بژاردەکانــی بەردەســتی بــکات 

و هــەوڵ بــدات کــە بەرژەوەنــدی خــۆی 
گــرێ بدات بــە بەرژەوەندییــە ناوچەیی و 
بان ناوچەییەکانەوە. واتە دەبێ و پێویســتە 
کــە بــە خوێندنــەوەی ڕێئالیســتییانە لــە 
لــە  دەرفەتــەکان  و  هــەل  هاوکێشــەکان، 

قازانجی خۆی بقۆزێتەوە.
 لەگــەڵ ئەوەشــدا نابــێ هیــچ کات ئــەو 
ڕاســتییەمان لە بیر بچێ کە ئەو کاتەی 
کــورد دەســتی بــە خەبــات بــۆ وەرگرتنی 
ئامریــکا  کــرد  زەوتکراوەکانــی  مافــە 
دژایەتــی لەگــەڵ ڕێژیمــی زاڵ بەســەر 
ئێرانــدا نەبــوو کەواتــە لــە چوارچێــوەی 
بەرژەوەندییەکانــی کورددا ئامریکا خۆی 
نابینێتــەوە . بــەو پێیــەش نــەک ئامریکا 
بەڵکــوو هیچ واڵتێکی دیکەی جیهانیش 
لــە بــەر »خاتــر«ی کــورد ئامــادە نییــە 
تێچــووی قــورس بــدات تاکــوو کــورد بە 
ئەوەیکــە  مەگــەر  بــگات!  مافەکانــی 
بەرژەوەنــدی خــۆی لە وەها پڕۆســەیەکدا 
بەســتراوەتەوە  ئەمــەش  کــە  ببینێتــەوە 
بەوەیکــە: یەکــەم کــورد چەنــدە دەتوانــێ 
شــوێندانەر بێــت لەســەر ناوچەیــەک کە 
چەنــدە  دووهــەم  و  دەکات  بــۆ  شــەڕی 
دەتوانــێ پارێزگاری لە بەرژەوەندییەکانی 
ئــەو الیەنــە زلهێزە بکات.  کەواتە ئەگەر 
بمانهەوێ باســەکە کۆ بکەینەوە دەتوانین 

بڵێین:
بــە  کــورد  دڵخۆشــکردنی   .١
الیەنێــک بــۆ ڕزگارکردنــی لــە بنەڕەتڕا 

هەڵەیەکی کوشندەیە.
ســەربەخۆیی  پاراســتنی   .٢
لــە بڕیــاردان کــە گرێــدراوە بــە داهاتوو و 
بەرژەوەندییە بااڵ نەتەوەییەکان دەبێ ببێتە 

پێوەری کاربۆکردن.
ڕیزەکانــی  دەبــێ  کــورد   .٣
خــۆی ڕێــک بخــات بــۆ ئــەوەی ببێتــە 
هێــزی شــوێندانەر کــە لە ئەژمــار بێت و 

بخوێندریتەوە.
هــاوکات لەگەڵ هەوڵدان بۆ   .٤
یەکڕیزکردنــی خــۆی ببێتــە هاندەرێکــی 
بەهێــز کــە تەنانــەت ســاپۆرتی ماڵــی و 
مەعنەوی الیەنە خەباتگێڕەکانی تر سەر 
بە نەتەوەکانی تریش بکات بۆ شــۆڕش و 

خەبات.
دەزگای دیپلۆماســی کــورد   .٥
بە بێ لەبەرچاوگرتنی ئینتمای سیاســی 
حیزبــی  پەســندی  جێگــەی  ئایدیــای  و 
بەرژەوەنــدی  چوارچێــوەی  لــە  تەنیــا  و 
ناوەنــدە  لــە  و  بنــێ  هەنــگاو  »کــورد« 

دەسەاڵتبەدەستەکاندا چاالکی بکات.
دەبــێ  کــوردی  میدیــای   .٦
ئینتمــای نیشــتمانی بــەدوور لــە حــەز و 
خۆشویســتن یــان ڕق لــە نیــو گەلــدا پەرە 
پــێ بــدات و تاکی کــورد وەئاگا بێنێتەوە 
و  ئەخالقــی  ئەرکــە  و  مــاف  لەئاســت 

نیشتمانییەکانی.
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ســەبارەت بــە هەڵبژاردنەکانــی ئەمریــکا 
شــرۆڤەی جۆراوجــۆر کــراوە و دەکــرێ، 
ژیانــی سیاســی ئــەو کوێخــای جیهانــە 
بێگومان بە ڕێژەی کەم و زۆر کاریگەری 
تەنانــەت  و  الیــەک  هەمــوو  ســەر  لــە 
تاکەکانیــش هەیــە هەر بۆیە ســەبارەت بە 

هەڵبژاردنەکانی ئەو واڵتە هەستیارن. 
گرنگــی و پێگــەی سیاســی و نیزامــی 
هێزێکــی  وەک  جیهانــدا  لــە  ئەمریــکا 
نێوبژیــوان وایــە کــە ڕۆڵــی لــە ڕاگرتنی 
بااڵنســی نێودەوڵەتیــدا هەیە و لــەو بوارەوە 
تەنگانــە  کاتــی  لــە  واڵتێــک  هەمــوو 
و  ئەمــن  چەترێکــی  وەک  شــەڕدا  و 

ئامریــکا  ســەرۆکایەتی  هەڵبژاردنــی 
کۆتایی هات، هەڵبژاردنێک کە لە ســەر 
هەمــوو دنیــا کاریگەریی هەیــە، چونکە 
ئامریــکا لەبــاری نیزامــی و ئابوورییــەوە 
گەورەتریــن هێــزی دنیایــە و تەنیــا خــۆی 
خاونــی ٢٥٪ ی ئابووریــی دنیایــە، کــە 
هەر ئەم خاڵە وا دەکات کە گۆڕانکاریی 
سیاســی لەو واڵتەدا لە ســەر هەموو دنیا 
کاریگــەری دابنێ.  یەکێک لەو واڵتانە 
کــە لەگــەڵ ئامریکا کێشــەی سیاســیی 
هەیە، ئێرانە، لە ئێراندا ڕێژیمێک لە سەر 
کارە کە لە ســەر ئەساســی ئیدئۆلۆژیک 
دامــەزراوە، ئیدئۆلۆژییەکی دژە ئامریکا 
کــە ئامریکا بە شــەیتانی گــەورە دەزانێ 
و خەریکی شــەڕی ئیدئۆلۆژیک لەگەڵ 
لــە  ئێــران هــەر  ئــەو واڵتەیــە. ڕێژیمــی 
ســەرەتای دامەزرانەوە ئیدئۆلۆژییەکی بۆ 
خــۆی داناوە کــە ئامریکا وەک شــەیتان 
نێــو  لــە  دیــارە شــەیتان  پێناســە دەکات، 
ئایینــی ئیســالمدا ســەرەکیترین دژمنــی 
خودایــە و موســوڵمان دەبــێ تــا کۆتایــی 
ژیانــی لــە بەرانبەریــدا جیهــاد بــکات و 
شــەیتان  گــەڵ  لــە  موســوڵمانێک  هــەر 
ســازش بکات لــە دین دەردەچــێ و دەبێتە 
شەریکی شەیتان و قەتڵی دەبێتە ئەرک. 
لــە ناو ئــەم ئیدئۆلۆژییەدا خودا لە ناوەندە 
و خەڵــک لە پەراوێز. بۆیــە پیرۆزییەکی 
تایبــەت دەبەخشــنە ئیدئۆلۆژییەکە و هەر 
کــەس دژایەتــی ئیدئۆلۆژییەکــە بــکات، 
بــە دژمنــی خــودا وەســفی دەکرێــت. هەر 
بۆیــە لــە ئێراندا بە دژبەرانــی ڕێژیم دەڵێن 
مۆحــارب، یانی ئەوەی کە لە گەڵ خودا 
شــەڕ دەکات. واتــە ئیدئۆلۆژییەکــە لــە 
گــەڵ خودا هاوتەراز دەکەن و کەس بۆی 
نییــە تەنانەت ڕەخنەیەکیشــی لێ بگرێ. 
لــە وەهــا ئیدئۆلۆژییەکدا کــە خەڵک لە 
پەراوێــزی خودای نــاو ئیدئۆلۆژییەکەیە، 

النیکــەم ئاشــتیپارێز پەنــای بــۆ دەباتەوە. 
جا سیاســەتی ئەمریکا بــەو مەزنییە ئایا 
ئەوەنــدە ســاکارە کــە بــە هەڵبژاردنێکــی 
ئاسایی و دامودەزگایەکی دیار و بەرچاو 

بەڕێوە بچێ. 
ئەمریــکا  سیاســەتی  زۆری  بەشــی 
پێوەنــدی بە دنیــای دەرەوە هەیە هەر بۆیە 

بەڕێوەبەری ئەو سیاســەتە ئاڵۆزە بێگومان 
پێوەنــدی بە دامودەزگاگەلێکی شــاراوە و 
ئاکادیمییەوە هەیە کە ڕێڕەو و بەرنامەی 

سیاســی ئەمریکا و جیهان بەڕێوە دەبات. 
بە کورتی دەتوانین بڵێین کە هەڵبژاردنی 
ســەرکۆماریی ئــەو واڵتــە پێوەنــدی بــە 
خوێندنەوە و ویســت و داخواز و سیاســەتی 
دەرەوەی ئەمریــکاوە هەیــە ســەبارەت بــە 

دۆخی هەنوکەیی و داهاتوو. 
بــە پێــی ئەو هەڵســەنگاندنە بــێ دەتوانین 

ســەرکۆماری  هەڵبژاردنــی  کــە  بڵێیــن 
لــەو واڵتــە ئەندازیــاری ئەکــرێ بەاڵم لە 

ئیختیارات و ئەرکەکاندا دەسەاڵتی زیاتر 
دەبێ. 

بگــۆڕی  ئەمریــکادا  سیاســەتی  لــە 
ڕێکخراوەیی )متغییر ســازمانی ( ڕۆڵی 
زیاتــرە لــە بگۆڕی تاکەکەســی )متغییر 
بێژیــن  دەتوانیــن  بۆیــە  هــەر   ) فــردی 
هەڵبژێرانــی هەرکام لە کاندیداکانی دوو 

حیزبــی ســەرەکی ) ترەمــپ و بایدن( بە 
پێــی ویســتی بگــۆڕە ڕێکخراوەییەکانــن 

نەک هەڵبژاردنی ڕاستەقینە. 

ئەمریــکا ناچــارە لــە بــەر ڕازی کردنــی 
دەرەوە  و  ناوخــۆ  گشــتی  بیــروڕای 
هەڵبژاردنــی ئــازاد بــەو هەمــوو تێچــووە 
ئــەو  لــە ڕاســتیدا  بــەاڵم  بــەرێ  بەڕێــوە 
هەڵبژاردنــە پڕۆســەیەکی دێموکراتیکــە 
کــە ســەرکۆماری لە پێشــدا هەڵبژێراوی 

پێدا دەروات. 
ئەمریــکادا  سیاســەتی  دیاریکردنــی  لــە 
گرووپ و تاقمگەلی گوشار )گروەفشار( 
کــە  ئەگێــڕن  دەور  زۆر  ڕادەیەکــی  تــا 
ئەمریــکا  یەهوودییەکانــی  دەتوانیــن 
وەک یەکێــک لــەو گروپــە کاریگــەر و 
دەســەاڵت  دەزگای  نێــو  شــوێندانەرانەی 
نــاو ببەیــن کــە بڕیــار و هەڵوێســتەکانی 
ئەمریکا لە خۆرهەاڵتی ناوین ڕاســتەوخۆ 
ڕاوێژی ئەو گرووپەی لە سەرە و تەنانەت 
دەبــێ بڕیارەکانــی ئەمریــکا لــەو ناوچــە 
ئەگــەر بەرژەوەندی ئیســراییلی تێدا نەبێ 
النیکەم دەبێ بێ زەرەر بێ ســەبارەت بەو 

واڵتە. 
سیاســەتی  لــە  ئیســراییل  بەرژەوەنــدی 
دەرەوەی ئەمریــکادا چ کۆمــاری بــێ یا 

دێموکرات پارێزراوە. 
هەڵبژاردنــەی  بــەو  ســەبارەت  ئــەوەی 
دۆخــی  کــە  ئەوەیــە  گرنگــە  ئەمریــکا 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت زۆر ئاڵــۆز بــووە. 

قودس بووە بە پێتەخی ئیسراییل. 

و  عەرەبــی  واڵتانــی  ئاشــتی  پــرۆژەی 
ئیسراییل نیوەناتەواو ماوەتەوە. 

ئێــران وەک ســەرچاوەی ئاڵۆزی و تیرۆر 

لە هەوڵی لەحزەییدایە بۆ دەستپێراگەیشتن 
بە چەکی کۆکووژ. 

کۆریــای  ئێــران،  بایکوتەکانــی 
باکوور،کۆمپانییــە چینی و ڕوســییەکان 
وەک  تیرۆریســت  ئەحزابــی  هەروەهــا  و 
حیزبــواڵ بــۆ ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانی 
بۆیــە  هــەر  و  هەبــووە  زۆری  تێچــووی 
جــێ  نیوەچڵــی  بــە  مەزنــە  پــرۆژە  ئــەو 
ناهێڵێــت. ئــەو فاکتانــە و زۆر فاکتــی 
دیکــەش لــە دیاریکردنی سیاســەتەکانی 
ئەمریــکادا ڕۆڵــی هەیە تەنانــەت ئەگەر 
دێموکراتەکانیش بن کە سیاســەتەکانیان 

ناوخۆیی و گۆشەگیرانەیە. 
بــە  ســەبارەت  ئیســالمی  کۆمــاری 
هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا سەرلێشێواوە. بۆ 
نموونە زۆر کەس و الیەن و شــرۆڤەکاری 
ئێرانــی پێیان وایە کــە هەڵبژێرانی بایدن، 

دۆخی ئێران ئاسایی دەکاتەوە. 
ئــەوەی ڕاســتی بــێ هەڵبژێرانــی بایــدن 
بــە ئەنــدازەی ترەمپ بــۆ ئێران خەســارە. 
لــە  ئێــران  لــە  ئابــووری  هەاڵوســانی 
ئاســتێکدایە کــە پووکانــەوە و بچــووک 
نــە  و  هەیــە  ئیمکانــی  نــە  کردنــەوەی 
و  کارگــە  خــاوەن  و  ســەرمایەدار  هیــچ 
وەبەرهێنــەرە  )تەنانــەت  کارخانەیــەک 
و  ڕاگرتــن  توانــای   ) دەوڵەتییەکانیــش 
دابەزینــی  خەســارەکانی  تەحەمووڵــی 
ترەمپیــان  ســەردەمی  هەاڵوســانەکانی 
نابــێ. بە زمانێکی خەڵکی ئەگەر بڵێین 
لە ڕاســتییدا نرخی پراید کە ئێســتە سەد 
و دە میلیۆنــە قــەت ناگەڕێتــەوە بۆ ســی 

میلیۆن.
بــە  ســەبارەت  ئێــران  گشــتی  بــە 
زیاتریــن  ئەمریــکا  هەڵبژاردنەکانــی 
کاریگــەری لــە ســەرە و بــەرە بــەرە ئــەو 

باندۆرانە دەرئەکەون.

بانـــدۆری هەڵبژاردنەکانـــی ئەمریـــکا لـــه  ســـه ر ئێـــران

هەڵبژاردنـــی ئامریـــکا و 
ـــران ـــی ئێ ـــگەی ڕێژیم ڕوانــــــــــ

لە سیاسەتی ئەمریکادا بگۆڕی ڕێکخراوەیی )متغییر سازمانی ( ڕۆڵی زیاترە لە بگۆڕی تاکەکەسی 
)متغییر فردی ( هەر بۆیە دەتوانین بێژین هەڵبژێرانی هەرکام لە کاندیداکانی دوو حیزبی سەرەکی 

)ترەمپ و بایدن( بە پێی ویستی بگۆڕە ڕێکخراوەییەکانن نەک هەڵبژاردنی ڕاستەقینە

ئاشتبوونەوە لە گەڵ ئامریکا بۆ ڕێژیمی ئێران بەهایەک بە قەد تێداچوونی ڕێژیمەکەی بە 
دواوەیە، چونکە لە پلەی یەکەم چییەتی ئیدئۆلۆژیکیی ڕێژیم بە تەواوی دەگۆڕدرێ، چونکە شەیتانی ناو 

ئیدئۆلۆژییەکەی دەبێتە دۆست و یان شەریکی تیجاری

ئەوەیکە ئەو خۆشباوەڕییە پێک هاتووە کە گوایا ئەگەر جەو بایدن سەر بکەوێ، گۆڕانکاری لە ئێراندا 
پێک دێ، ئێران دێتە سەر مێزی وتووێژ و کێشەکان چارەسەر دەبن، لەوەوە سەرچاوە دەگرێ کە ئەوانەی کە 
هەڵگری ئەو بۆچوونەن، ئیدئۆلۆژی ڕێژیمی ئێرانیان نەناسیوە، واتە شوێنی خەڵک، خودا، شەیتانی گەورە 

و بەرژەوەندی نیزام نە خەڵکیان لە ناو ئەو سیستمەدا لێ تێکچووە! 

زرێبار

جەمیل کوالهی
و  ژیــان  نــە  و  ماڵــی  و  گیــان  نــە 
نییــە.  بایەخیــان  چوکتریــن  کەرامەتــی 
بنیاتنــەری  وەک  خومەینــی  کاتێــک 
هــی  ئابــووری  دەڵــێ  ئیدئۆلۆژییەکــە 
گوێدرێژە، لە واڵمی گەمارۆی ئابووریدا 
دەڵێ، ئێمە نان و پەنیری خۆمان دەخۆین 
ڕادەوەســتین،  خۆمــان  پێــی  ســەر  لــە  و 
ئەمــە دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کە ئەم 
ئیدئۆلۆژییــە لــە بنەڕەتــدا لــە بیری ژیان 
خەڵــک  و  نییــە  خەڵکــدا  گوزەرانــی  و 
نییــە!  ئیدئۆلۆژییەکەیــدا  ناوەنــدی  لــە 
هــەر بۆیــە بەبــێ بیرکردنــەوە لــە خەڵک 
قورســترین  ســەپاندنی  هــۆی  دەبێتــە 
لــە  ئێرانــدا!  ســەر  بــە  ئابــووری  ســزای 
ســەر ئــەم بنەمایەیــە کە دەبینیــن هەر لە 
ئێــران  ڕێژیمــی  دامەزرانــەوە،  ســەرەتای 
بــە داگیرکردنــی باڵوێزخانــەی ئامریکا، 
شــەڕ دژی ئــەو واڵتــە ڕادەگەیەنــێ. ئەم 
شــەڕە ئــەوە بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە چــوار 

دەیەیە درێژەی هەیە و ئێســتا گەیشــتۆتە 
لووتکــە. وەالنانــی بەرجــام و گەمــارۆ و 
زەختــە ئابووری و سیاســییەکانی ترامپ 

ســەرتۆپکی ئامریــکا بــۆ ســەر ئێــران و 
تەنانــەت کوشــتنی بااڵتریــن فەرماندەی 
نیزامیــی ڕێژیــم لووتکــەی ئــەم شــەڕەن. 
گەمارۆکانی ئامریکا خەریکە ئابووریی 
ئێــران دادەڕمێنــێ، خەڵــک لــە هەمــوو 

شــارەکانی ئێرانــدا بــە ڕاشــکاوانە دژی 
ڕێژیــم و ڕێبەرانی پلە یەکی ئەو ڕێژیمە 
ئــەو هەمــوو  دروشــم دەدەن.  ســەرەڕای 
زەختــە لــە ســەر ڕێژیم، ســپای پاســداران 
وەک باســکی نیزامــی و ئیدئۆلۆژیکــی 
هەڵبژاردنــی  شــەوی  لــە  ڕاســت  ڕێژیــم 
سیســتمی  ئامریــکادا  ســەرۆکایەتی 
مووشــەکیی نوێ تاقــی دەکاتەوە کە بە 
وتەی حسێن سەالمی فرماندەی گشتیی 
و  نوێیــە  سیســتمێکی  پاســداران  ســپای 
پێشکەوتووتر لە سیستمەکانی ڕابردوویە. 
ئــەم تاقیکردنــەوە خۆی دەمانباتەوە ســەر 
چییەتــی ئیدئۆلۆژییــەک کــە ڕێژیمــی 
لە ســەردا دامەزراوە، ئیدئۆلۆژییەک کە 
ئامریکا تێیدا شەیتانی گەورەیە، ڕێژیمی 
ئێــران بــەم کارە دەیهــەوێ بڵــێ بــۆ ئێمــە 
جیــاوازی نییــە کە چ کەســێک دەڕواتە 
کۆشــکی ســپی و دەبێتــە ســەرکۆماری 
ئامریکا، ئەو کەسە هەر کەسێک بێت بۆ 

ئێمەی ئیدئۆلۆژیک ســەنبۆلی شەیتانی 
گەورەیــە و وەک ســەرۆکە پێشــووەکانی 

ئامریکا لە بەرەی شەیتاندایە. 

ئەوەیکــە ئــەو خۆشــباوەڕییە پێک هاتووە 
کە گوایا ئەگەر جەو بایدن سەر بکەوێ، 
گۆڕانــکاری لە ئێرانــدا پێک دێ، ئێران 
دێتــە ســەر مێــزی وتووێــژ و کێشــەکان 
چارەســەر دەبــن، لەوەوە ســەرچاوە دەگرێ 

کە ئەوانەی کە هەڵگری ئەو بۆچوونەن، 
ئیدئۆلــۆژی ڕێژیمــی ئێرانیان نەناســیوە، 
واتــە شــوێنی خەڵــک، خــودا، شــەیتانی 
گــەورە و بەرژەوەنــدی نیــزام نــە خەڵکیان 
لــە نــاو ئەو سیســتمەدا لێ تێکچــووە! لە 
ڕابــردوودا. ســەرۆکی زۆر نەرمئاژۆتر لە 
بایدن لە ئامریکادا هاتۆتە سەر کار و بە 
تونــدی کاری کردووە بۆ پێوەندیی گرتن 
بە ڕێژیمەوە، بەاڵم سەری نەگرتووە، بۆ؟

ئاشتبوونەوە لە گەڵ ئامریکا بۆ ڕێژیمی 
تێداچوونــی  قــەد  بــە  بەهایــەک  ئێــران 
لــە  دواوەیــە، چونکــە  بــە  ڕێژیمەکــەی 

پلــەی یەکــەم چییەتــی ئیدئۆلۆژیکیــی 
ڕێژیــم بــە تــەواوی دەگــۆڕدرێ، چونکە 
شــەیتانی نــاو ئیدئۆلۆژییەکــەی دەبێتــە 
دۆســت و یــان شــەریکی تیجــاری. ئــەم 
ڕووداوە لــە بــاری شــەرعییەوە حەرامــە و 

ڕێژیم دەچێتە ژێر پرسیار، نفووزی ڕێژیم 
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن ڕاســت 
لــە ســەر بــە شــەیتان ناســینی ئامریکاوە 
ڕاوەســتاوە، واتــە ئــەوە کۆڵەکەیەکــە لــە 
ئیدئۆلــۆژی ڕێژیمــدا کــە هەمــوو  نــاو 
لــە  ناوچــە  تیرۆریســتییەکانی  گرووپــە 
حیزبــواڵی لۆبنانــەوە بگــرە تــا حەشــدی 
شەعبی و حوسییەکانی یەمەن و گرووپە 
ئیســالمییەکانی فەلەستین و ئەفغانستان 

و هتد، لە سەر ئەو کۆڵەکەیە ڕاوەستاون. 
ســەردەمی  لــە  تەنانــەت  دەبینیــن  بۆیــە 
خاتەمی کە وتووێژی شارســتانییەتەکان 

دێنێتە ئاراوە، دەوڵەتی ئامریکا بۆ ئەوەی 
لــە گــەڵ ئێرانــدا پێوەندیــی ســاز بکاتەوە 
دان بــە هەڵــەی خۆیدا لە کودەتای ٢٨ی 
گەالوێــژدا دادەنێ، دان بە هەڵەی لێدانی 
فڕۆکــەی نەفەرهەڵگری ئێران لە کەنداو 

دادەنــێ، ئۆبامــا هەوڵێکــی یەکجــار زۆر 
دەدات کــە لــە گــەڵ ســەرکۆماری ئێران 
قسە بکات، کە ئەگەر ئەمانە ڕووی دابا 
دۆخی ئابووریی ئێران ئاڵوگۆڕی جیدیی 
پۆزێتیڤــی بەســەردا دەهــات و لــەو دۆخە 
شــپرزە ڕزگاریــی دەبــوو، بــەاڵم بــە هۆی 
بەربەستی ئیدئۆلۆژیک نەکرا.  کەوابوو 
ڕۆژی  لــە   خامنەیــی  قســەیەی  ئــەو 
هەڵبژاردنــی ئامریــکا و بە بۆنەی ١٣ی 
خەزەڵوەر ڕۆژی داگیرکردنی باڵوێزخانەی 
ئامریــکا لــە تاران کــردی و گوتی، هەر 
کــەس لــە ئامریــکا بێتــە ســەرکۆمار بۆ 
ئێمــە جیــاوازی نییــە، بەته واوی ڕاســتە، 
چونکــە ڕێژیم بە یەک چاو، تەماشــای 
شــەیتانی  ئەویــش  و  دەکات  ئامریــکا 
گەورەیــە و بــه رده وام پێویســتیی به  ئاژاوه  
و ئاڵــۆزی له گه ڵ شــه یتانی گه وره  هه یه  
تاكــوو هه مــوو كه موكووڕییه كانــی بخاتــه  
ئه ســتۆی ئامریــكا. ڕێژیــم لــە الیەکــەوە 
بــە شــێواندنی دۆخــی ئەمنــی ناوچەکــە 
پــەرە بــە دەســەاڵتی خــۆی دەدات و لــە 
الیەکــی دیکــەوە دەزانێ ئەگــەر خەڵک 
لــە ئێران تێر بــن و دۆخی ئابوورییان باش 
بــێ دەکەونــە بیــری ئــازادی سیاســیش، 
بۆیــە هیچــکات نایهــەوێ خەڵــک باری 
ئابوورییان چاک بێت و دەیهەوێ تەنیا بە 
ژیانێکی مەمرەوبژیوە خەریکیان بکات و 
نــان بکاتــە تەنیــا موشــکیلەیان و قەد بە 
ئازادییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان بیر 

نەکەنەوە.



  ژمارە ٧٨٦ ، ١٥ی خەزەڵوەری 6١٣٩٩

بۆچی ڕۆژاوا لە جەنگەکاندا سەر دەکەوێت؟

شــرۆڤەکارانی   ٢٠٠١ ئۆکتۆبــری  لــە 
لیبــراڵ لــە ڕاگەیاندنەکانــدا پێشــبینییان 
دەکــرد کــە ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی 
لــە ئەفغانســتانیش دەکەونــە زەلکاوێکی 
دیکــەی وەک ئــەوەی ڤێتنامــەوە و تێــی 
ئــەو  بــوو پێــش  بــەاڵم باشــتر  دەچەقــن. 
پێشــگۆییانە کەمێــک لــەو ئامــارە ورد 
ببوایەتنــەوە کــە ڤیکتۆر دەیڤیس هەنســن  
ڕۆژاوا  ڕابــردووی  جەنگەکانــی  لــە 
لەگــەڵ دەســەاڵتە ئیســالمییەکان کۆی 

کردوونەتەوە.
و  کوشــتار  کتێبەکەیــدا،  لــە  هەنســن 
ژانویــەی  ١٧ی  ڕۆژی   ، فەرهەنــگ 
١٩٩١ وەبیــر دێنێتــەوە کــە ئەمریــکا و 
ســپای  بەرەنــگاری  هاوپەیمانەکانــی 
کارکوشتەی عێراق بوونەوە. سپای عێراق 
یــەک  میلیــۆن و دووســەدهەزار کــەس 
 ٥٨٠٠ تــۆپ،   ٣٨٥٠ زەوینــی،  هێــزی 
تانــک و ٥١٠٠ ئۆتۆمبێلــی زرێپۆشــی 
هەبــوو. عێراقییــەکان لە خاکــی خۆیاندا 
ســەنگەریان گرتبوو، لە جادەی زەوینییەوە 
بە ئاســانی لــە بەغداوە پێداویســتییان پێ 
چەکوچۆڵــی  باشــترین  بــە  دەگەیشــت. 
جەنگــی، لــە گازی ژەهراوییــەوە بگرە تا 
تانــک و میــن، کــە بــە دۆالری داهاتی 
نــەوت دەیانتوانی بیانکڕن، پۆشــتە بوون؛ 
ســەرباری هەمــووی ئەوانــە لــە مــاوەی 
چــوار ڕۆژدا لە بەرانبەر هاوپەیمانەکانی 
دەیان هــەزار  و  شــکان  تێــک  ڕۆژاوادا 
کەســیان لــێ کــوژرا، لــە بەرانبــەردا لــە 
هێزەکانــی ئەمریــکا بە ژن و پیاوەوە ١٥٠ 
کــەس کوژران، کــە ئەویش زۆرینەیان بە 
هەڵــەی هێزەکانــی خۆیــان، یــان الدانــی 
مووشەکەکانی خۆیان، یان زۆر پێشهاتی 

دیکە کوژرابوون.
شــرۆڤەکارە  وابــوو  باشــتر  لــەوەش،  بــێ 
لــە  ڕاگەیاندنــەکان  دڕدۆنگەکانــی 
ئەنجامــی خاڵێکــی دیکــەش لــەو خااڵنە 
ســرنجی  هەنســن  کــە  ببوایەتنــەوە  ورد 
پــێ داوە. ســپاکەی عێراق لە شــوێنێکدا 
لەنێو چوو کە زۆر دوور نییە لە شــوێنی 
جەنگەکانــی کوناکســا  و گۆگەمێــال  
دەهــەزار  ســپا  یەکەمیانــدا  لــە  کــە 
کەسییەکەی گەزنەفۆن لە ساڵی ٤٠١ی 
پێش زایین و لە دووەمیاندا ئەســکەندەری 
مەقدۆنــی لــە ســاڵی ٣٣١ی پێش زایین، 
ســپا خۆجییەکانــی ئاســیایان تەفروتوونــا 

کردبوو.
کتێبەکــەی  دووهەمــی  نــاوی  هەنســن 
لــە  دەورانســازەکان  ›‹نەبــەردە  نــاوە 
ڕۆژاوادا‹‹  دەســەاڵتی  ســەرهەڵدانی 
کــە تێیــدا بــە خســتنەڕووی وردەکاریــی 
زۆر ورد، ٩ جەنگــی گــەورە لــە ســاڵی 
٤٨٠ی پێــش زایینــەوە تــا ١٩٦٨ وەســف 
پێکهاتەیەکــی  کتێبەکــە  دەکات. 
کالســیکەکەی  بەرهەمــە  هاوشــێوەی 
ئیــدوارد کریســی، واتــە ›‹پــازدە جەنگی 
چارەنووسســازی جیهــان‹‹ی  هەیــە کــە 
لە ســەردەمی شــاژنە ڤیکتۆریا لە ســاڵی 
١٨٥١ چــاپ کــرا و ڕمێنێکــی زۆری 
بەحــەق  بڵێیــن  دەشــکرێ  کــرد،  پەیــدا 
جێگرەوەیەکی باشــی ئەوە، هەرچەند زۆر 
زۆر لەو گرینگترە. کوشتار و فەرهەنگ 
گێڕانــەوەی زنجیرەیــەک جەنگــە، بــەاڵم 
لەڕاســتیدا  هاتــووە  تێیــدا  باســەی  ئــەو 
دەڵێیــن  پێــی  فەرهەنگێکــە  دەربــاری 
›‹ڕۆژاوا‹‹ و، دەچێتە نێو مشتومڕێکەوە 
کە لە کۆتاییی جەنگی ســاردەوە لەوەی 
کۆڵیوەتــەوە کە چ وێنایەکمان لە ڕۆژاوا 
هەبێــت و ڕۆژاوا چۆن ئاوا بەســەر دنیادا 

زاڵ بووە.
ڕۆژاوا  الیەنگــری  مێژوونووســانی 
لــە  زیاتــر  ســەرکەوتنەکەی  هــۆکاری 
چوارچێوەی ئەو نەریتە ٢٥٠٠ ســاڵەیەی 
قانــوون(دا  و  )عەقــڵ  یاســا  و  هــۆش 
دەردەبڕن کە لە یوونان و ڕۆمی کەوناراوە 
بە میرات گەیشتووە و لەژێر کاریگەریی 
ئایینگەلی یەهوودی-مەســیحیدا هەموار 

بــووە. عەیبــدۆز و ڕەخنەگرانیــش )کــە 
لــە ڕۆژاوا  یــان  زۆرینەیــان ڕۆژاواییــن، 
خوێندوویانــە( هــۆکار دێننــەوە بۆ ئەوەی 
ئەفســانەییە  هۆکارهێنانــەوە  ئــەم  کــە 
تێکەاڵوی خۆشخەیاڵی بووە و داتاشراوی 
زانستدۆزانی ئەوروپاییی پاش ڕێنێسانسە 
کــە ویســتوویانە قوواڵییەکی نەشــیاو بە 
فەرهەنگی خۆیان ببەخشــن. ئەم دەستەیە 
پتر سرنج دەخەنە سەر دەسەاڵتی ئابووری 
دەکــەن  ئــەوە  ئیدیعــای  و  ســەربازی  و 
بچووکــی  ناوچەیەکــی  ئەورووپــا  کــە 
تەنیشــت  بــە  دواکەوتــوو  و  پەراوێزخــراو 
ویشــکارۆ گەورەکــەی ئاســیا-ئەورووپاوە 
بوو کە کتوپڕ لە ســەدەی شــازدەدا هاتە 
نێــو گۆڕەپانەکــەوە و بــە زەبــری چــەک 
و تــااڵن و داگیرکردنــی ســامانی دیتران 
بەرەبــەرە تا ســەدەی نۆزدە بــەو پێگە زاڵە 

گەیشت.
و  وەرگرتــووە  مشــتومڕەی  ئــەم  هەنســن 
بــە لێزیادکردنــی ڕەهەندێکــی نــوێ کــە 
لەالیەنــی هیچــکام لــەو دوو دەســتەیەوە 
ڕژدەوە،  هەڵســەنگاندنی  بــەر  نەخراوەتــە 
بــە تەواوەتــی هەڵیگێڕاوەتــەوە. جــا بۆیــە 
بووەتــە  هــەر  نــەک  ئــەو،  کتێبەکــەی 
یەکێــک لــە گرینگتریــن بەرهەمەکانی 
مێــژووی  بــواری  لــە  ئێمــە  ســەردەمی 
خوێندنەوەیەکــی  بگــرە  ســەربازیدا، 
لــە  ڕۆژاواشــە  شارســتانییەتیی 
دوورەدیمەنێکــی فرە ڕۆشــنگەرتر لە هەر 
نووسراوەیەکی کە لەم ١٠ ساڵەی دواییدا 

نووسراوە. 
***

مێژوونووســانی  دەســتەیەی  ئــەو  پێشــتر 
هــەردەی  دەنایــە  پێیــان  کــە  ســەربازی 
دیدگایەکــی  لــە  زیاتــر  فەرهەنگــەوە، 
بــۆ  و،  دەڕوانــی  تێیــان  ســنووردارەوە 
ســەربازان  وەفاداریــی  هــۆکاری  باســی 
مەیدانــی  لــە  هاوســەنگەرەکانیان  بــۆ 
هەندێــک  باســی  بــۆ  یــان  شــەڕدا، 
هەڵسوکەوتی سەیروسەمەرەی سەربازی؛ 
فڕۆکەوانــە  ئیمپراتۆرپەرســتیی  لەوانــە 
خۆکوژەکانــی ژاپۆن لە جەنگی دووەمی 
جیهانیــدا، زیاتر ســرنجیان دەخســتە ســەر 
فەرهەنگــی جەنــگاوەرەکان. لــە بەرانبەر 
ئەوەدا، هەنســن دیدگایەکی تا ڕادەیەک 
شــێوەی  دەڵێــت،  و  گرتەبــەر  بەرفرەهــی 
ڕۆژاوا  جەنگاوەرەکانــی  هەڵســوکەوتی 
فەرهەنگــی  بــە  پشتبەســتن  بــە  دەبــێ 

شارستانییەتیی ڕۆژاوا ڕوون بکرێتەوە.
لــە وەاڵمی ئەوانەیدا کــە دەڵێن زاڵبوونی 
ســەربازیی ئەورووپــا هــەر لــە پێنجســەد 
ساڵی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە، هەنسن 
دەڵێت، بنەما سەرەکییەکانی جەنگاوەری 
لــە ڕۆژاوا زۆر پێشــتر و لــە ســەردەمی 
کەوتبــوو.  جــێ  کەونــاراوە  کالســیکی 
بەوتەی ئەو، ڕۆژاوا لە سەدەی پێنجەمی 
پێــش لەدایکبوونــی مەســیحەوە خاوەنــی 

ســپاداری  شارســتانییەتیی  فەرهەنگــی 
بــووە کــە بەپێی ئــەو فەرهەنگــە خەڵک 
)شــارۆمەندان / هاوواڵتییــان( خۆیــان لە 
دۆڕان و ســەرکەوتنی واڵتەکەیانــدا بــە 
هاوبــەش زانیــوە و ئامادە بــوون لەپێناویدا 
بجەنگن. ئەم فەرهەنگی شارستانییەتییە 
لــە مەیدانــی جەنگــدا هەماهەنگییەکــی 
بێوێنەی لە دیسیپلینی گرووپی و خێراییی 
بڕیاردانــدا بــەدی هێنــاوە. جەنگاوەرانــی 
چارەنووسســازەکاندا  جەنگــە  لــە  ڕۆژاوا 
ئامــادە بــوون تــا دواهەناســە بجەنگــن و 

دوژمن لەنێو ببەن. 
زانیــوە  ئــەوەی  ســەربازێک  هەمــوو 
بەپێــی  ســەربازییەکەی  خزمەتــە  کــە 
سیســتمێکی یاســایی ڕێک خراوە کە بە 
شــێوەی یەکســان ئــەو و فەرماندەرەکانی 

دەگرێتەوە.
دەبــێ ئەوەیشــی لــێ زیــاد بکەیــن کــە 
و  پەرەپێــدان  دوورودرێــژی  نەریتــی 
بەرەوپێشبردنی زانست و زانیاری کە دواتر 
شۆڕشی زانستی و شۆڕشی پیشەسازیی 
لێکەوتەوە، دەزگای ســەربازیی ڕۆژاوای 
بــە کۆمەڵێــک چەکــی باشــتر پۆشــتە 
ســەربازیی  تێکنۆلۆژییەکــی  و  کــرد 
تازەداهێنــراوی خســتە بەردەســتییەوە کــە 
باشــتر بوو لەوەی بە دەســت دوژمنانییەوە 
بوو. بێجگە لەوانەش، ئابووریی بازاڕەکی  
توانیویەتی خێراتر و هەرزانتر لە ئابووریی 
پالنــداری  خەنیمــەکان یــان پێداویســتییە 
ســەربازییەکان بۆ سپاکانی ڕۆژاوا دابین 

بکات.
فەرهەنگێکــی  خاوەنــی  ڕۆژاوا 
ناسەربازییش بووە کە بەردەوام ئامادە بووە 
ڕەخنــە لــە ســتراتیژییەکان و بەرزەفڕییــە 
بــۆ  تەنانــەت  و،  بگرێــت  ســەربازییەکان 
ئەوەش ئامادە بووە کە لە کاتی پێویستدا 
بگۆڕدرێــن.  ســەربازی  فەرماندەرانــی 
لــە هەندێــک بابەتــدا، لەوانــە لــە ڤێنتــام 
کــە لــە هەمــووان بەناوبانگترە ئــەو جۆرە 
ڕەخنانــە دەستشــتنەوە لــە بەشــێک لــەو 
کــە  کەوتووەتــەوە  لــێ  ســەرکەوتنانەی 
زۆر بەزەحمــەت وەدەســت هاتبــوون. بــەاڵم 
لە درێژماوەدا و لە مێژووی دوورودرێژی 
ڕۆژاوادا ڕەخنە ڕەچاوکردنی کۆمەڵێک 
سیاســەتی ســەربازیی لــێ کەوتووەتــەوە 
کــە ســەرەنجام ڕۆژاوای ســەر خســتووە. 
لــە هەمووی گرینگتریــش ئەوەیە کە ئەم 
بــە شــێوەیەکی تاڕادەیــەک  فەرهەنگــە 
یەکپارچە خەڵکی ســڤیلی بۆ پشــتیوانی 

لە تێکۆشانە سەربازییەکان هان داوە. 
بەپێــی  کورتییەکــەی،  بــە 
زاڵبوونــی  هۆکارهێنانەوەکــەی هەنســن، 
سەربازیی ڕۆژاوا لە نەریتی دێمۆکراسی 
و یاســا و ئــازادی و ئابووریــی ئــازادەوە 
سەری هەڵداوە و هەمووی لە چۆنایەتیی 

فەرهەنگییەوە پەیدا بووە.
***

هەنســن ئــەم هۆکارهێنانــەوە بوێرانەیــەی 
ســەرەتا لــە ســاڵی ١٩٨٩ و لــە کتێبێکدا 
ڕۆژاواییەکــەی  ›‹شــێوازە  نــاوی  بــە 
جەنگ‹‹دا  هێنایە گۆڕێ، باسەکەی ئەو 
لەســەر ئەوە بوو کە چەمکی ڕۆژاواییی 
›‹جەنگی چارەنووسساز‹‹ لە فەرهەنگی 
یوونانــەوە  کالســیکەکانی  دەوڵەتشــارە 
دەوڵەتشــارەکان  گرتــووە.  ســەرچاوەی 
پێکدادانــە  و  شــەڕ  چنــگ  لــە  کــە 
لەگــەڵ  ســنووردارەکان  و  دوورودرێــژ 
دوژمنــان لــە ڕۆژهەاڵتەوە مانــدوو ببوون 
هێــزی ســەربازیی پیادەی خــاوەن چەکی 
›‹هۆپلیتــەکان‹‹   نــاوی  بــە  تایبەتیــان 
دامەزرانــد و ئەندامەکانی ئەو هێزەیان لە 
ڕیــزی پاڵوێکــدراو و رێتێنەبراوی ناســراو 
بــە ›‹فااڵنکــس‹‹  لــە بەرانبــەر خەنیم و 

دژمناندا ڕێک خست. 
ســڤیلی  جووتیارانــی  لــە  ســەربازەکان 
کــە  هاتبــوون  پێــک  بەدیســیپلین  زۆر 
خاوەنــی خاک و ئــاوی خۆیان بوون و لە 
بڕیارەکانی شارەکەیاندا مافی دەنگدانی 
دێمۆکراتیکیــان هەبوو، لەبەر ئەوە ئامادە 
هەناســە  دواییــن  تــا  جەنگــدا  لــە  بــوون 
بجەنگن. ئەگەر لە شەڕەکەدا سەرکەوتوو 
بوایەتن، ئەوە دژمن بە یەکجارەکی تێک 
دەشــکا و ئەوانیــش دەگەڕانــەوە ســەر ئاو 
و مڵکــی خۆیــان و بــۆ ماوەیەکــی درێژ 
لــە ئارامیدا دەژیــان. هۆپلیتەکانی یونان 
کــە  بــوون  دەوڵەتانــە  ئــەو  شــارۆمەندی 
لــە خەنیمەکانیــان بچووکتــر و لــە بــاری 
بــوون،  هەژارتــر  لــەوان  ئیمکاناتیشــەوە 
بــەاڵم ســەربازانی دژمنیــان دەبەزاند؛ ئەو 
ســەربازانەی کە ســەرکەوتن و شکســتی 
دەوڵەتەکانیــان بەالیانــەوە گرینگ نەبوو، 
چونکــە یــان بەکرێگیــراو بــوون، یــان بــە 
زەبــری قامچــی و بــە زۆرداری دەیانبردن 
بۆ شــەڕ، لەبەر ئەوەیشی کە سیستمێکی 
شارســتانییەتیی وەهــا نەبــوو تــا ڕێــز لــە 
گیانبازییەکانیــان  و  فیداکارییــەکان 
بگرێــت، ئــەوان زیاتــر وەفایان بــۆ خێڵ و 

دۆستانی خۆیان هەبوو.
دەبــوو  ڕاســتتر  لێکدانەوەیەکــی  بــە 
نــاوی  هەنســن  پێشــووی  کتێبەکــەی 
جەنــگ‹‹  یووناییەکــەی  ›‹شــێوازە 
بوایــە، چونکــە ســەرباری ئەوەیکــە پــڕە 
لــە لێکۆڵینــەوەی بەرفــرەوان و ڕاپۆرتــی 
واقعبینانــەی کارەســاتبار لەمــەڕ شــێوازە 
جەنگییەکانــی هێزی ســەربازیی پیادەی 
خاوەن چەکــی تایبــەت )هۆپلیتەکان(ی 
یوونــان، لێکدانەوەی دەربــارەی هیچ جۆر 
و شــێوە تێکهەڵچوونێکــی ڕۆژاوایی تێدا 
نییــە. هەنســن لــە کاتــی نووســینی ئــەو 
کتێبــەدا مامۆســتای زمــان و ئەدەبیاتی 
یوونــان و التین لە زانســتگەی ویالیەتیی 
کالیفۆرنیــا لــە شــاری فرێزنــۆ بــوو و لە 
کاری  خۆیــدا  پســپۆڕییەکەی  بــواری 

دەکرد. 

بەاڵم لە دەیەی ڕابردوودا زیاتر گەشــەی 
کــە  ئاســتێک  گەیشــتبووە  و  کردبــوو 
وەکوو مێژوونووســێکی ســەربازی بەســەر 
ســەرلەبەری شارســتانییەتیی ڕۆژاوادا تا 
دەگاتــە ئەمــڕۆ بــە تەواوەتــی زاڵ ببــوو. 
بەرهەمــی کارەکەیشــی کتێبێکــی وایــە 
کــە لــە ڕوانگەی بەرینایــی و قوواڵییەوە 
لێکۆڵینــەوە  لــە  شــێوەیەک  هیــچ  بــە 
مامۆستایانەکەی جۆن کیگان، مێژووی 

جەنگ  کەمتر نییە.
بــە  فەرهەنگــی  و  کوشــتار  هەنســن 
لــە  هــەرکام  شــێوەیەک داڕشــتووە کــە 
لــە  یەکێــک  نیشــاندەری  ٩ جەنگەکــە 
چۆنایەتییەکانــی فەرهەنگــی ڕۆژاوایی 
بێــت؛ ئــەو چۆنایەتییــەی کــە بنەمــای 
ئیدیعــای  لــە  ئــەو  بەرگرییەکــەی 

کتێبەکەیەتی. 
بەشــێک لــەو جەنگانــە لــە دیاریکردنــی 
چارەنووســی بانــەڕۆژی شارســتانییەتیی 
دەورانســازیان  کاریگەریــی  ڕۆژاوادا 
هەبوو، لەوانە جەنگی دەریاییی ساالمیس 
لــە ســاڵی ٤٨٠ی پێــش زاییــن کــە لــەو 
جەنگەدا ئەسینا و سپارتا )آتن و اسپارت( 
یەکیــان گــرت و پێکەوە هێــزی دەریاییی 
ئیمپراتۆری هەخامەنشــی، واتە بەهێزترین 
ئــەو ســەردەمەی جیهــان،  فەرمانــڕەوای 
›‹خەشایارشــا‹‹یان تێک شــکاند و، ئەو 
مەترســییەیان ڕەوانــدەوە کــە ئیمپراتــۆری 
یوونــان  دەوڵەتشــارەکانی  هەخامەنشــی، 
بکات بە ســاتراپ )هەرێم(ی ئاســیاییی 
خۆی و دامەزراوەکانی ئازادیی سیاسیی 

ئەو دەوڵەتشارانە بڕووخێنێت. 
جەنگــی پۆئاتێــرس  لــە ســاڵی ٧٣٢ی 
زایینیشدا کە تێیدا شارڵێس مارتێڵ  هێزە 
پیادەکانــی ســپاکەی خــۆی بــە شــێوەی 
کالســیکی کەونــارا لــە ڕیــز و دەســتەی 
ڕێکوپێکدا ڕێک خست و هێزی سوارەی 
عەبدولڕەحمانــی تێــک شــکاند کــە تــا 
ئەوکاتە تامی تێکشــکانی نەچەشــتبوو، 
ئیــدی بۆ هەمیشــە پێشــی بە پێشــڕەویی 

سپای ئیسالم لە ئەورووپادا گرت.
بەاڵم بەشێکی دیکە لە جەنگەکان تەنانەت 
ڕوودانەکەشــیان  شــوێنی  ناوچــەی  لــە 
نەیانتوانیــوە ڕەوتــی ڕووداوەکان بگــۆڕن؛ 
لەوانە جەنگی کاننای  لە ساڵی ٢١٦ی 
پێــش زاییــن کــە لــەو جەنگــەدا هانیباڵ، 
سەرداری گەورەی کارتاژ، سپای ڕۆمی 
تێــک شــکاند و ســپای ڕۆم لــەو کاتەدا 
بــەاڵم  نەبــوو،  شــیاوی  فەرماندەرێکــی 
خاڵی جێی سرنج لەو جەنگەدا ئەوە نەبوو 
کــە هەنســن گوتەنی هــەزاران ڕۆمی بە 
ئاســانی قەڵتوبــڕ کران، بەڵکــوو ئەوە بوو 
کــە ئەو کوشــتارە هیــچ کاریگەرییەکی 
بەجــێ  خــۆی  پــاش  لــە  ســتراتیژیکی 
ڕۆم  ســاڵێکدا  مــاوەی  لــە  نەهێشــت. 
کۆمەاڵنــی خەڵکــی واڵتەکــەی دەنگ 
دا و هەرکەســێکی توانــای جەســتەییی 

نوێــی  هێــزی  و  ســەرباز  کرایــە  هەبــوو 
وەکــوو هێزەکانی پێشــوو بەهێــزی ناردەوە 
مەیدانــی جەنــگ. هەنســن نووســیویەتی 
کە دڵخۆشیی ســەرکەوتنەکەی هانیباڵ 
لە کاننای وەکوو هێرشــە ناخافاڵنەکەی 
بــوو:  وا  هاربــر  پــرل  ســەر  بــۆ  ژاپــۆن 
درەوشــاوە  تاکتیکیــی  ســەرکەوتنێکی 
کــە هیــچ ئەنجامێکی ســتراتیژیکی لێ 
نەکەوتــەوە و تەنیــا الیەنــی تێکشــکاوی 
هەڵخڕاند و بزاوتی. ›‹پارلمانەکانی ڕۆم 
و ئەمریــکا پــاش چەشــتنی ئــەو دۆڕانە، 
لــە  و،  هێــزی گەورەیــان ڕێــک خســت 
کاتێکــدا کە ئیمپراتۆرییەکانی کارتاژ و 
ژاپۆن لە سووروساتی چێژی سەرکەوتندا 
لــێ  ســەرکەوتنەکەیان  تامــی  بــوون، 

نیوەچڵ کرا.‹‹   
کتێبەکەی هەنســن هەر بەتەنیا باسێکی 
فەرهەنگــی  دەربــارەی  ئەکادیمــی 
هــەر  ئــەو،  نییــە.  ڕۆژاوا  ســەربازیی 
وەســفی  بــە  کتێبەکــەی  بەشــێکی 
تاکتیکــە  و  ئۆپەراســیۆنەکە  تــەواوی 
جەنگەکــە  بەرەکانــی  جەنگییەکانــی 
دەســت  جێبەجێکردنیــان  چۆنایەتیــی  و 
پــێ دەکات و ›‹ڕواڵەتــی جەنگەکــە‹‹، 
مــردن  و  جەنــگاوەری  هەســتی  واتــە 
لــە  دەدات.  نیشــان  هەنگەمەیــەدا  لــەو 
نووسراوەکەی ئەودا بەشێک لەو ڕوونترین 
وەسفانەی تا ئێستا لەمەڕ ئەو ڕووداوانەوە 
نووســراون بەرچــاو دەکەوێت، بەتایبەت لە 
ڕاپۆرتی نوقمبوونی ٤٠ هەزار ســەربازی 
دەریاییــی  جەنگــی  لــە  هەخامەنشــی 
چوارهــەزار  لەنێوچوونــی  و  ســاالمیس 
هێــزی زولــو )ناوچەیــەک لــە ئەفریقای 
باشــوور( بە دەســتی تەنیا ١٣٩ سەربازی 
ئینگلیس لە ســاڵی ١٨٧٩ و، ئەوەی کە 
بۆمبهاوێژەکانــی ئەمریــکا لــە جەنگــی 
دەریایــی ›‹میدوێــی‹‹  لە ســاڵی ١٩٤٢ 
فڕۆکەهەڵگــری  گەلەکەشــتیی  چــۆن 
ژاپۆنیان کرد بە جەهەننەمێکی مەلەوان.

***
وەشــانخانە ئینگلیزییەکانــی کتێبەکەی 
هەنســن ســەرناوی کتێبەکەیــان گۆڕیــوە 
ڕۆژاوا  ›‹بۆچــی  بــە  کردوویانــە  و 
سەرکەوتووە‹‹؛ بەاڵم ئەو، خۆی ئیدیعای 
بــەردەوام  ڕۆژاوا  کــە  نەکــردووە  وای 
دژمنەکانی تێک شکاندووە. لە بەشێک 
لــەو ٩ جەنگــەدا، وەکــو ›‹کاننــای‹‹ لە 
ڕۆژاوا  ڤێتنــام  لــە  ›‹تێــت‹‹  و  ئیتاڵیــا 
تێــک شــکاوە و پاشەکشــەی کــردووە. 
هەروەهــا هەنســن دانی بەوەشــدا نــاوە کە 
لە دەورەیەکی هەزار ســاڵەدا، لە ســەدەی 
پێنجەم تا پازدەیەمی زایینی، دەســەاڵتی 
ئیمپراتۆریــای  ڕووخانــی  پــاش  ڕۆژاوا 
هەرەســهێنان  بــەرەو  ڕۆژاوا  ڕۆمــی 
ڕۆیشــت. بــەاڵم هۆکار بۆ ئــەوە دێنێتەوە 
کــە زۆربــەی واڵتانــی ئەورووپایــی لــە 
سەرانســەری ئەو ماوەیەدا توانییان نەریتە 
فەرهەنگییەکانی ســەردەمی کالســیکی 
کەونارا بپارێزن و بەو شێوەیە ببنە خاوەنی 
دەســەاڵتێکی زیاتــر لــەوەی کــە ژمارەی 
هاوواڵتییــان )شــارۆمەندان( و بەریناییی 
خاکــی واڵتەکەیان بواری وەدەســتهێنانی 

بۆ دەڕەخساندن.
***

لەگەڵ هەمووی ئەوانە پێم وایە بەشێکی 
زۆری خوێنــەران دەیانویســت وردەکاریــی 
زیاتر دەربارەی چۆنایەتیی یەکگرتنەوەی 
ئیدیعــای نووســەر لەگــەڵ ڕەوتــی ئــەو 
داڕووخانــە، بەتایبــەت لــە کاتی جەنگی 
ڕژدی ئیسالم لەگەڵ بەشی هەرەگەورەی 

ئەورووپای ڕۆژهەاڵت بزانن. 
لــەو دەورەیــەدا ئەورووپا لەبــاری چەکەوە 

لەپێشتر نەبوو. 
ئەو ســوارانە لە مێرگەکانی ئاســیا فێری 
تیرهاویشــتن بەســەر زینی ئەســپەوە ببوون 
و ڕێســاکانی هێزی ســەربازیی ســوارەیان 
گــۆڕی. هۆکارەکانی هەنســن ســەبارەت 
بــە ڕۆڵــی تەوەرەییــی دیســیپلینی هێزی 
پیــادەی ڕۆژاوا جێــی بــاوەڕن؛ بەاڵم ئەو، 
لەبــارەی  تێروتەســەل  باســی  لــە  خــۆی 
شێوەی جەنگی گەمارۆدران و گەمارۆوە 
دەبوێرێت کە لە سەرانسەری ئەو دەورەیەدا 

کوردییەکەی: ساماڵ ئەحمەدی

نووسەر: کیت ویندشتڵ 
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7 ژمارە ٧٨٦ ، ٥ی نۆڤامربی ٢٠٢٠

فیلمــی  دیمەنەکانــی  لــە  یەکێــک  لــە 
»ژیانێکــی شــاراوە« بەرهەمــی گــەورە 
دەرهێنەری ئامریکایی، تێڕەنس مالیک، 
بەهــۆی  کــە  ئۆتریشــی  جووتیارێکــی 
دەوڵەتــی  لەبەرامبــەر  ملکەچنەبــوون 
کــراوە  دەسبەســەر  هیتلێــردا  فاشــیزمی 
بڕیــاری ئێعدامکرانــی دەدرێــت. پارێــزەرە 
دەسنیشــانکراوەکەی داوای لێــدەکات کە 
ســوێندی وەفــاداری بــۆ هیتلێــر بخــوات 
ئێعــدام  و  ببــێ  ڕزگار  ژیانــی  تاکــوو 
نەکریت و ئازاد بکری؛ بەاڵم جووتیارەکە 
لەحاڵێکــدا دەزانێ کە چەند چرکە دواتر 
ئەگــەر ئــەو ســوێندە نەخــوات گیانی لێ 
دەستێندرێت پێی دەڵێ: »من ئازادم!« 

چــۆن دەکــرێ کەســێک کــە بــە دیــل 
گیــراوە و لــە ســاتەوەختی ئێعدامکراندایە 
بڵــێ مــن ئــازادم؟ ئایا ئازادی ئــەوە نییە 
کــە تــاک لــە »بەنــد«دا نەبــێ؟ ڕەنگە 
بتوانین گونجاوترین وەاڵم بۆ ئەم پرســیارە 
لــە فەلســەفە و تێڕوانینــی »کانــت«دا 

بدۆزینەوە. 
ئــاوەزی  »بیاڤــی  وایــە:  پێــی  کانــت 
تــاک  ئــازادی  ناتوانــێ  تیۆریــک 
بســەلمێنێ و مانــای پــێ ببەخشــێ بۆیە 
هەوڵ دەدات بەهــۆی ئاوەزێکی کرداری 

ئازادی مرۆڤ پێناسە بکات. 
و  ئــازادی  ئەگــەر  وایــە  پێــی  ئــەو 
خودموختــاری ئینســان تایبەتمەندییــەک 
بێت ئەوا دەبێ تایبەتمەندی ئیرادەی مرۆ 

بێت. 
کانت ئیرادەی ئازاد و ئیرادەی خودموختار 
لــە یەک ئاســت و هاوتــەراز دەبینێ واتە 
الی کانــت ئیــرادە کاتێــک ئــازادە کــە 
ســازبوونی  هــۆکاری  ببێتــە  بۆخــۆی 
هەندێک کرداری بەرهەست و بۆخۆیشی 
نەبێتــە بەرهۆی پرســێکی دیکە. کەواتە 
بەســەرهاتی جووتیاری نێو فیلمی ژیانی 
و  ئەخالقــی  کردەیەکــی  وەک  شــاراوە 
خــاوەن  ســووژەیەکی  ڕەوشــتمەدارانەی 
ئیــرادە کــە دەیهەوێ ئازاد بێت پێناســەی 
بــۆ دەکــرێ. ئــازاد لــە هەمــوو فاکتــەرە 
دیاریکەرەکان و هۆکارە دەرەکییەکان«. 
ملکەچنەبوونــی جووتیــاری نێــو فیلمــی 
ســوێندخواردن  بــۆ  شــاراوە  ژیانێکــی 

نیشتمان

توندوتیژییەکانــی دژ بــە ئافرەتــان یەکێــک لــە گرینگتریــن و دیارتریــن کێشــە و 
دیاردەکانە کە لە هەموو کۆمەڵگاکاندا ڕوو دەدات.

ڕەنگــە هۆکارگەلێکــی وەکــوو دێموکراتیــک بوونــی کۆمەڵــگا و باوەڕمەندبوونی 
کۆمەڵگا بە یەکســانیی ڕەگەزی و هەروەها باوەڕمەندبوون بە یاســاکان لەم بوارەدا 
توانیبێتیان تا ڕادەیەکی زۆر ڕێژەی توندوتیژییەکان کەم بکەنەوە بەاڵم دیسانیش ئەم 
پرســە یەکێک لە پرســە چارەســەرنەکراوەکانە و لە هەموو کۆمەڵگاکاندا بە ڕێژەی 
کەم و زۆر هەر ڕوو دەدات. توندوتیژی جۆرگەلێکی جیاوازی هەیە، ڕەنگە هەندێ 
جاریــش ئــەم توندوتیژییانــە پێوەندیــی ڕاســتەوخۆیان لەگەڵ دابونەریــت و فەرهەنگی 
زاڵ بە ســەر کۆمەڵگادا هەبێت و ســەرچاوەگرتوو لەم فاکتەرانە بێت، بەاڵم زیادترین 
ڕێــژەی توندوتیژییــەکان ئەتوانــێ هۆکارگەلی دەروونی هەبێت و ســەرچاوەگرتوو لە 
دەروونــی نائــارام و ناســەقامگیری تاکــەکان بێــت. ڕوونە کــە دیاردەگەلێکی وەکوو 
توندوتیــژی لــە واڵتانــی دواکەوتووی جیهانی ســێهەمدا زۆر زیاتــر و بەرچاوترن، بۆ 
نموونە لە بڕینی لووتەوە بگرە هەتا داخ کردنی جەستەی ژنان و دەستدرێژی و لێدان 
هەتا بەکارهێنانی وشەی نەشیاو هەموویان بە جۆرێک لە جۆرەکان لە سەر ڕۆح و 

جەستە و باوەڕبەخۆبوونی ژنان کاریگەریی نەرێنیان دەبێت.
ئــەو کاریگەرییــە نەرێنییــە زۆر ئاشــکرایە کە لە ســەر چاالکــی و هەبوونی ژنان لە 
کۆمەڵــدا زۆر کاریگــەری دادەنێــت و دەبێتــە هۆی درووســتبوونی بەربەســت بۆ ژنان 
کــە تەنانــەت ئەگەر تاکوو ئێســتاش نەکەوتبێتنە بەر جۆرەکانی ئازار و توندوتیژی، 
تــرس لــە ڕووبەڕووبوونــەوە و تــرس لــە داوەری کۆمەڵگا بەرانبەر بــە خۆیان ناچاریان 
دەکات خۆیان لە زۆر مافی سەرەتایی و بەرحەقی خۆیان دوور بکەنەوە تاکوو کەمتر 
بکەونــە بــەر پەالمار. دیارە کە لە ســاڵی ١٩٨١ی زایینییــەوە ڕۆژی ٢٥ی نۆڤامبر 
وەکــوو ڕۆژی جیهانیــی بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵ توندوتیــژی دژ بە ئافرەتان لە الیەن 
کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دیاری کراوە و هەوڵ دراوە کە 
جەختێکــی زیاتر و تایبەتتر لە ســەر پرســەکانی ژنان لــە پێوەندی لەگەڵ جۆرەکانی 
توندوتیژیــدا بکرێتــەوە، بــەاڵم بەداخــەوە ئێســتاش بینــەری کــوژران و دەســتدرێژی و 
جۆرەکانی دیکەی ئازار بۆ سەر ژنانین، بۆیە پێویستە کە چاالکانی بواری ژنان و 
چاالکانی مافی مرۆڤ زیاتر خۆیان ماندوو بکەن چونکە لە ڕاســتیدا پرســەکانی 
ژنــان ، پرســێکی جیانەکــراو لە پرســەکانی مافــی مرۆڤە و هەر بۆیــە زیاتر ئەرک 
دەخاتە ســەر شــانی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی کە بەرپرســیارانەتر و شێلگیرانەتر هەوڵ 
بۆ چارەســەرکردنی ئەم پرســانە بدرێت. یەکێک لە گرینگترین بابەتەکان کە دەبێ 
پێداگری لە سەر بکرێت، فەرهەنگسازی و سڕینەوەی باوەڕە هەڵەکانە لە کۆمەڵگادا، 
کە ئەمە وەکوو ئەرک دەکەوێتە سەر شانی هەموو ئەندامانی کۆمەڵگا، بەتایبەت 
لە کۆمەڵگای ئێران و کوردســتاندا ئەمە پرســێکە کە دەبێ زۆر بە وردی ســەرنجی 
بدرێتێ، چونکە سەرەڕای هەموو چەشنە هەاڵواردن و سەرکوتکارییەکان، کۆماری 
ئیســالمی و دەســتوپێوەندییەکانی یەکێــک لــە گرینگتریــن فاکتەرەکانی ئەنجامی 
توندوتیــژی بەرانبــەر بــە خەڵــک و بەتایبەتیتــر ژنانە، بە واتایەکــی دیکە کۆماری 
ئیســالمی بە شــێوەی سیســتماتیک توندوتیژیگەلی جیاواز بەرانبەر بە ژنان ئەنجام 

دەدات کە وەکوو نموونە دەکرێ ئاماژە بەم خااڵنە بکرێت:
ـ توندوتیژییەکانی گەشــتی ئیرشــاد بەرانبەر بە ژنان بە بیانووی لەبەرچاونەگرتنی 

حیجابی داسەپێنراوی ئیسالمی 
ـ زاڵبوونی یاسا دژەژنەکان و بەیاسایی کردنی توندوتیژییەکان

ـ ئازاری جنسی ژنانی زیندانی و بەتایبەت زیندانیانی سیاسیی ژن
ـ دەرکردنی بڕیار و فتوا دژە ژنەکان بۆ سەرکوتی زیاتری ژنان

ـ پــەرەدان بــە دیــاردەی ســیغە و کەڵکوەرگرتنی ئامرازی لــە ژنان لە ڕێگەی دانانی 
گرووپــی تێلێگرامــی و پێدانی پارە بەو کەســانەی کــە زیاترین ڕێژەی خەڵک بێننە 

نێو گرووپەکەوە
ـ البردنــی وێنــەی کچــان و ژنــان لــە ڕووبــەرگ و نێوەڕۆکی کتێبە دەرســییەکان و 

سەپاندنی کڵێشە جنسییەکان بەرانبەر بە ژنان  و ....
ئەمانە و کۆمەڵێک بابەتی دیکە هەموویان دەچنە چوارچێوەی کردارە ناپەسەندەکانی 
کۆماری ئیسالمییەوە تاکوو ڕێگایەکی باشتر بۆ توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان خۆش 

بکەن بۆ خۆیان و بەم شێوازە پێش بە دەنگی حەقخوازیی ژنان بگرن.
پێویستە تاکەکانی کۆمەڵگا بە وشیارییەوە لەم پرسە بڕوانن و هەوڵیان ئەوە بێ کە 
دیــاردەی توندوتیــژی بە هەموو شــێوازەکانیەوە لەقاو بدەن و بە پەروەردەی درووســتی 
نــەوەی نــوێ هــەوڵ بــۆ بنبڕکردنــی بــدەن، بۆیــە پێویســتە مانگــی نۆڤامبــر وەکوو 
دەرفەتێــک بۆ وەگەڕخســتنەوەی چاالکییەکان بــۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ 
بــە ئافرەتــان چــاوی لێ بکرێت و ڕێکخــراوە مەدەنییــەکان و ڕێکخراوەکانی تایبەت 
بە پرســەکانی ژنان و هەروەها نووســەران، ڕووناکبیران، خوێندکاران، مامۆســتایان و 
چاالکانــی بــواری ژنــان زیاتــر هەوڵ بدەن کە بە چاالکیــی جیاواز هەنگاوی باش و 
ئەرێنی لە فەرهەنگسازی و وشیارکردنەوەی خەڵک سەبارەت بەم دیاردەیە هەڵبگرن.
کۆمەڵگایەکــی بــە دوور لــە توندوتیژییــە کــە دەتوانێ بەســتێنی زیاتر بۆ گەشــەی 

تاکەکان درووست بکات و بگات بە بەختەوەری.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

نۆڤامبـــر مانگـــی 
وەگەڕخســـتنەوەی چاالکییـــەکان 

بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوەی 
توندوتیـــژی دژ بـــە ئافرەتانـــە

ئازادژیان لەنێوان فکر و کردەدا

لــەم  ئێعدامکــران،  بــۆ  ئامادەبــوون  و 
دەکرێــت.  بــۆ  پێناســەی  چوارچێوەیــەدا 
کەســێک کــە ئامــادە نییــە ببێتــە دیلی 
دەســتی هــۆکارە دەرەکییــەکان؛ جــا چ 
نەریــت و دابــەکان بێــت یــان ئابــووری و 
بــژی  ئــازاد  دەیهــەوێ  ئــەو  سیاســەت. 
کەواتە ئامادەیە بۆ پاراستنی ئەو ئازادییە 
مەعنــەوی و ئەخالقییــە گیانــی خــۆی، 
ســەرباری هەمــوو خۆشەویســتییەک کە 

هەیەتی بۆی، پێشکەش بکات.
ئــەم بەســەرهاتە و داســتانی ئــەم فیلمــە 
بــۆ زۆرێــک لە ئێمــەش ئاشــنایە و نامۆ 
نییــە. ســااڵنێکی دوورودرێــژە کە الوانی 
کــورد بــۆ »ئازادژیان« ملیان بە تەنافی 
ئێعدامەوە دەڕازێننەوە؛ یان ئەو گەنجانەی 
کە واز لە ژیانی ڕۆتینی و پڕزرق و برق 
دێنن و لەڕاســتای گەیشــتن بــە ئازادییە 
لێزەوتکراوەکانیــان گیانیان کە گەورەترین 
ســەرمایەی ژیانیانــە دەکەنــە پردەبــاز و 

دەبنە پێشمەرگە. 
چوارچێوەیــەدا  لــەو  هەموویــان  ئەوانــە 
چونکــە  دەکــرێ   بــۆ  خوێندنەوەیــان 
و  دەرەکییــەکان  هــۆکارە  نایانهــەوێ 
لەســەرووی هەمووان دەســەاڵتی سیاســی 

زاڵ لە مانا بەتاڵیان بکاتەوە. ڕاســتە کە 
ئــەم بیرکردنــەوە و پێبەندبــوون پێــی زۆر 
ســەخت و دژوارە و تێچووەکــەی النیکــەم 
بــۆ بکــەری ئــەو کــردارە گەلێــک زۆرە 
بــەاڵم ئــەوەی ڕوونــە ئازادی لــەو کاتەدا 
نــەک هــەر مانــا  پەیــدا دەکات؛  مانــا 
بەڵکــوو بۆخــۆی دەبێتــە وانەیــەک کــە 

دەمێنێتەوە.
لــە کۆمەڵــگای ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی 
کۆمــاری ئیســالمیدا و لــە کوردســتانی 
ئــەو زاتــە  ڕۆژهەاڵتیشــدا کــەم نەبــوون 
ڕەوشــت بەرزانەی کــە ئامــادە نەبــوون بــۆ 
خۆیــان  زیاتــر،  ژیانــی  چرکەســاتێک 
لــە مانــای ڕاســتەقینەی  یــان  بفرۆشــن 
ژیــان دوور بکەونــەوە و چاویان لە ئاســت 

ئازادییان بنوقێنن. 
ئەمــە ڕاستەوڕاســت خاڵــی جیاکــەرەوەی 
تێڕوانیــن  ئــەو  لەگــەڵ  کەســانەیە  ئــەو 
کۆمــاری  ســەرانی  کــە  بۆچوونــەی  و 
ئیسالمی ماوەی زیاتر لە ٤٠ ساڵە هەوڵ 
دەدەن لــە مێشــک و زەینــی کۆمەڵــگادا 
تێیخزێنــن و خەڵکانێکــی گوێلەمســت و 
ئاڵقەلەگــوێ بار بهێنن کە لە باتی ئەوان 
بیــر بکەنــەوە، بڕیــار بــدەن و ژیان بکەن و 

شــێوەی ژیانێک لە مێشکیاندا بخوڵقێنن 
کە پەسندی الی دەزگای ویالیەت بێ.

دواســاتەکانی  ئیســالمی  کۆمــاری 
ژیانــی خــۆی ئەزموون دەکات؛ گوشــارە 
گوشــارە  دەرەوە،  دنیــای  النیزۆرەکانــی 
ئابوورییــەکان لــە نێوخــۆ کــە خۆیــان لــە 
قــەوارەی گرانــی و بێــکاری  وهــەژاری 
ڕەهــادا دەرخســتووە و هەروەهــا نەمانــی 
ڕەوایــی و مەشــروعیەت الی خەڵکانــی 
نیشــتەجێ لــەم واڵتــە و بێــزاری واڵتانی 
ناوچەیی لە سیاسەتە شەڕئەنگیزانەکانی 
تاران وایان کردووە کە لە هەر ئانوساتێکدا 
دەبــێ چاوەڕوانــی تەقینەوەیەکــی بەهێــز 
بین کە ڕوو بە دەسەاڵتی ئازادیکوژ ڕوو 
دەدات؛ بــەاڵم دەســمایەی ســەرەکی ئــەم 
تەقینەوەیە و شکڵگرتنی ئەو ناڕەزایەتییە 
گشــتگیرە کــە ئیــرادەی تێکەوەپێچانــی 
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  تەواوییەتــی 
بــەردا بــێ، ئەوەیە کــە »ئازادژیــان« بە 
هەمــوو دژواری و ســەختییەکانی قبووڵ 
بکــرێ. پێشــمەرجێک کــە بریتییــە لــە 
خۆڕزگارکــردن لــە چنــگ دیلیــی فکر 
و ئــاوەز و خۆهەڵبەســتن بــە ئاوەزێکــی 

کرداری.

لەگەڕدا بوو.
ئیســالم دوو  نێوەڕاســتدا  لــە ســەدەکانی 
یەکیــان  دامەزرانــد،  ســەربازیی  هێــزی 
ئــەوی  و  میســر  مەمالیکەکانــی 
عوســمانی  یەنیچێرییەکانــی  دووەمیــش 
کە ســەلماندیان ئەگەر ســپایەک لەســەر 
بنەمــای هێزی بااڵدەســتی و بنەماگەلی 
بۆرۆکراتیــک ڕێــک بخرێــت دەتوانێــت 
بەســەر سیســتەمی سپاداریی ســەدەکانی 
کەوێــت.  ســەر  ڕۆژاوادا  نێوەڕاســتی 
ئیســالم لــەو دەورانەدا لە خاکــی پیرۆز و 

سەرچاوە: کتێبی )فلسفە و جامعە و سیاست، مجموعە مقالە، گزیدە و نوشتە و ترجمە عزت اللە فوالدوند، چاپ اول پاییز ١٣87، تهران، نشر ماهی.(

.٢٠٠٢ April ,٨ .No ,٢٠ .Keith Windschuttle, ‘’Why the West Wins Wars?’’ The New Criterion, Vol.  
Victor Davis Hanson .  
Carnage and Culture .  
  . Cunaxa. شارێکی بچووک لە بابلی کۆن، نێزیکی فورات، شوێنی تێکهەڵچوونی سپاکانی گزنفۆنی یۆنانی و  ئەردەشیری دووەمی هەخامەنشی کە تێیدا 

سپای هەخامەنشی تێک شکا.
  . Gaugamela. لە  باکووری مووسڵ و نێزیک هەولێر. شوێنی جەنگی داریووشی سێیەمی هەخامەنشی و ئەسکەندەری مەقدوونی کە تێیدا سپای 

هەخامەنشی تێک شکا. 
Edward Creasy, the Fifteen Decisive Battles of the World .  
 Market economy  .  
Planned economy .  
  The Western Way of war .  
hoplite troops .  
phalanx .  
.)١٩٩٣( John Keegan, A History of Warfare .  

  . Poiteiers. شارێکە لە ڕۆژاوای فەرەنسا.
  . Charles Martel )٧٤١-٦٨٨ی زایینی(. پادشای فرانکەکان. 

  . Cannae. لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئیتالیا.  
  . Midway. لەم جەنگە دەریاییەی نێو ئۆقیانووسی ئارامدا فڕۆکەکانی ئەمریکا حەوت گەلەکەشتیی فڕۆکەهەڵگر و گەلەکەشتییەکی شەڕکەری ژاپۆنیان 

نوقم کرد.

لــە بیزانس بەســەر مەســیحییەکاندا ســەر 
ناوەڕاســتی  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  و  کــەوت 
وەدەرنــان، زۆر سەرزەمینیشــی تا نێو دڵی 
ئیمپراتۆریاکانــی هابســبۆرگ و ڕووس 
خســتە بــن دەســتی خۆیــەوە. یەکێک لە 
بەشە زۆر بەپێزەکانی کتێبەکەی هەنسن 
لــە  ›‹لێبانتۆ‹‹یــە   جەنگــی  دەربــارەی 
ســاڵی ١٥٧١ کــە کۆتاییــی بــەو ڕەوتــە 
هێنــا و پــاش ئــەوە ســوڵتانی عوســمانیی 
کرد بە ›‹پیاوە نەخۆشەکەی ئەورووپا‹‹. 
بــەاڵم تێزەکــەی ئــەو زۆر بەهێزتــر دەبــوو 
ئەگــەر لەبــارەی تێکهەڵچوونــی ئیســالم 
و ئەورووپای ســەدەکانی نێوەڕاســتی ئەو 
ئەورووپــا  هەڵوێســتی  کــە  ڕۆژگارەی 

بەرگریکارانە بوو، باسێکی بورووژاندایە.
ئیســالمی  ڕەخنەگرانــی  لــە  بەشــێک 
خۆبــواردن  کــە  بکــەن  ئیدیعــا  لەوانەیــە 
لــە  گــەورەی  بۆشــاییەکی  بابەتــە  لــەم 
هۆکارهێنانەوەکانی ›‹هەنســن‹‹دا پێک 
هێناوە بەاڵم لە ڕاســتیدا پڕکردنەوەی ئەو 

بۆشاییە ئاسانە. 
لــە ٢٥٠٠ ســاڵی ڕابــردوودا ڕۆژاوا چەند 
جارێــک بنەمــا بنەڕەتییەکانــی خــۆی، 
واتا ئازادی و دێمۆکراسی و حکوومەتی 
بەدەســت  خــۆی  و  نــاوە  وەال  یاســای 
حکوومەتــی ڕەهاوە داوە. بە باوەڕی من، 
ئەمــە هۆشپەســندترین هــۆکارە بۆ ئەوەی 
کــە بۆچی ڕۆمییــەکان، چ لە ڕۆژاوا و 

چ لــە ڕۆژهەاڵت، هۆگریی ســەربازییان 
لەدەســت دا و ئیمپراتۆرییەکانــی خۆیــان 
بە دەســت خێڵە دارســتانییەکانی ئەڵمانیا 
لەوەڕگەنشــینەکانی  و خێڵــە مێــرگ و 
ئاســیاوە دا. ئەنجامــی حکوومەتــی ڕەها 
لە ڕۆژاوا، ڕووخانی ڕۆژاوا بوو. بەاڵم لە 
ڕێنیسانس بەمالوە کە ڕۆژاوا فەرهەنگی 
ڕۆمــی  و  یوونــان  ڕەســەنی  سیاســیی 
ســەرلەنوێ زینــدوو کــردەوە، هەمووانــی 

لەسەر ڕێی خۆی ڕاماڵی. 
ئــەم بابەتــە زۆر لــەوە گەورەتــرە کــە هەر 
و،  دابنرێــت  ڕووت  هەڵکەتێکــی  بــە 
خــۆی تەئیدێکــی تــرە بــۆ تێــزە دلێرانە و 

دڵڕفێنەکەی هەنسن.  
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چەکۆ ئەحمەدی

کۆمەڵگایەکی دەوڵەمەند برسییەتی

پێشێلکردنی کەرامەتەکان

هــەر کۆمەڵگایــەک  لەســەر  باســکردن 
کۆمەڵێک فاکتی دەوێ تاکوو بتوانرێ 
بــە واتــای ڕاســتەقینە شــرۆڤە بکــرێ یا 
هــەر نەبــێ وێنایەکی نزیک لە ڕاســتی 
بــە خوێنــەر یا بەردەنگ بدات. یەک لەو 
فاکتانە توێژینەوەیە بەشــێوەی ڕاستەوخۆ 
لــەو کۆمەڵگایــەدا، بــەاڵم کۆمەڵــگا و 
واڵتــی بەرباســی ئــەم بابەتە، واتــە ئێران، 
هەمــوو الیەنەکانی هێنــدە ڕووهەڵمالراون 
کە ئەگەر تەنیا تۆزێک بە وردی چاوی 
لــێ هەڵبهێنــرێ، هەمــوو کــون و قوژبنە 
ئاشــکرایە.  و  دەبینــرێ  داڕووخاوەکانــی 
کەوایــە بــوون لەنێــو کۆمەڵــگای ئێراندا 
پێویســتیی بــێ ئەمــالوال نییــە و بەهۆی 
هەبوونــی پێوەنــدی هەمەچەشــنە لەگەڵ 
و  ڕاســتەوخۆ  شــێوەی  بــە  کۆمەڵــگادا 
ڕۆژانــە، النیکەم ئەم فاکتە ئیدی وەک 
ڕابــردوو بــە پێویســتی حەتمــی نازانرێ و 
سۆشــیال میدیــا نە بــە تــەواوی، النیکەم 
تــا ڕادەیەکــی زۆر ئــەم بۆشــاییەی پــڕ 
کردووەتــەوە.  لەوانەیــە بــاس لــە مێژوو و 
ڕابــردووی ئــەو واڵتــەی بە ئێران ناســراوە 
وتارێکــی  لــە  و  نەبــێ  پێویســت  زۆر 
ڕۆژنامەییــدا دەرفــەت بــۆ کردنەوەی ئەم 
باســە نەبێ، بەاڵم پێویســتە خوێنەر بزانێ 
ئــەوەی لــە ئەمــڕۆی ئێرانــدا ڕوو دەدا و 
دەبینــرێ، بێگومــان ڕووداو نییــە و دەبێ 
وەک ڕەوتێکــی مێژوویــی لەالی نزیک 
بــە هەموو دەســەاڵتە ئێرانییــەکان بزانرێ 
کــە گرنگترینیــان لــە چەنــد خاڵــدا چــڕ 

دەبێتەوە:
• گەندەڵی

• هزری فاشیستی
•کردەوەی دیکتاتۆری

گەندەڵی: 
یــان  نەتەوەیــی  لەســەرترزانینی  خــۆ 

کولتوری )ئێرانی کولتوری(.
وەک لــە مێــژووی دەســەاڵتدارانی ئــەو 
واڵتــەدا دەبینــرێ، کــە تەنانــەت لەالیــەن 
خۆیشیانەوە نووسراوە، گەندەڵی لە هەموو 
بەڕێوەبەریــی  بــە  پێوەندیــدار  بوارەکانــی 
بەشــی  ئێرانــدا  لــە  دەوڵــەت  یــان  واڵت 
دانەبڕاوی دەســەاڵتداران لە شــا و وەزیرەوە 
بگــرە تــا خزمــی خــاوەن دەســەاڵت بــووە؛ 
بــەاڵم گەندەڵی الی دەســەاڵتی ئێســتای 
ڕێبەرانی ڕێژیمی ئێران، هەموو ڕابردووی 
ڕووسوور کردووە و بەشێوەی سیستماتیک 

کەرامەت گرینگترین خاڵی جیاکەرەوەی 
نێــوان مرۆڤ و ئاژەڵە؛ واتە ئەو الیەنەی 
کــە دەتوانێ مرۆڤایەتی پێناســە بکات و 
مــرۆڤ جیــا بکاتــەوە لــە ئاژەڵەکانی تر 
کــە لە ژیانیاندا پرســێک بەم ناوە بوونی 
نییە. بــەم پێیە ئەگەر لە کۆمەڵگایەکدا 
ئــەم خاڵــە جەوهەرییــە کــە دەکرێ وەک 
فەلســەفەی بوونی »ئینســان« ناوی لێ 
ببــردرێ، نەمێنێ یان کاڵ ببێتەوە، دەبێ 
چاوەڕوانی زۆر ڕووداو و پێشهاتی تاڵ و 
ناخۆش ببین. ئەمە ئەو حاڵەتە نەشیاوەیە 
کــە لــە ئێرانــی ژێردەســەاڵتی کۆمــاری 
ئیسالمیدا بە زەقی دەبیندرێ و سیستمی 
لەبەرچاوگرتنــی  بــێ  ســااڵنێکە  زاڵ 
کەرامەتی مرۆڤەکان، مافەکانیان پێشێل 
دەکات و خراپتــر لــە ئاژەڵە وەحشــییەکان 
و  هاوواڵتییــان  گیانــی  دەبێتــە  بــەر 
ئینسانەکانی نیشــتەجێ لەو جوغڕافیایە 

کە زاڵە بەسەریدا.
لــە ڕۆژانی ڕابــردوودا چەند نموونەیەکی 
بەرهەست لەمبارەوە هاتنە ئاراوە کە دیتنی 
دیمەنــە تۆمارکــراوەکان و باڵوکردنەوەیان 
لــە دنیای مەجازی ناخی هەر مرۆڤێکی 

و ئاشکرا بەڕێوە دەچێ و ئەمەش لەگەڵ 
خۆی سەدان خەساری گەورە و بچووکی 
سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری و ... 
بەرهــەم دێنــێ و لەنێــو کۆمەڵــگادا بــە 

شێوەی جۆراوجۆر خۆی دەنوێنێ. 

هزری فاشیستی: 
و  ئەویــدی  ناســنامەی  ســڕینەوەی 
حاشــاکردن لــە بوونــی کەســانی غەیری 
فارس و ئێرانی الی بااڵدەستانی ئێرانی، 
هەیــە.  درێــژی  و  دوور  ڕابردوویەکــی 
ئــەم شــێوە ڕوانینــە تەنیا الی دەســەاڵتی 
سیاســیی ئێرانییــەکان قەتیــس نەمــاوە و 

شــۆڕ بووەتەوە تا الی نووســەر و شــاعیر 
و مامۆســتا و مەال و بازرگان و خەڵکی 
ئاســاییش. لــە ئــاوا سیســتمێکدا ئەویدی 
)غەیــری فــارس( نــەک وەک نامــۆ و 
نەبــوو و حاشــالێکراو سیاســەتی لەگــەڵ 
کــراوە، بەڵکــوو بە مەترســیی تەناهی بۆ 

سەر دەسەاڵت پێناسە کراون. 

واتە ئەویدی وەک دوژمنی کۆمەڵگای 
لــە  و  ناســێندراوە  )فــارس(  بااڵدەســت 
کۆمەڵــی  کــە  ڕوونــە  دۆخێکــدا  ئــاوا 
مەترسی لەســەر نــەک بەرگری لە خۆی 
ئامرازەکانــی  هەمــوو  بەڵکــوو  دەکات، 
ســڕینەوە  و  ســەرکوت  بــۆ  بەردەســت 
بــراوە.  و  دەبــرێ  بــەکار  )پاکتــاو(ی 
زمــان،  سیاســەت،  وەک  ئامــرازی 
ئەدەبیات، ئابووری، کولتوور و ئاو و ئاخ 

و هەمــوو کەرەســتەکانی دیکــە چەکــی 
بەرگــری و هێــرش بــووە بــۆ پاقژکردنــی 
ڕوانگــەی  لــە  مەترســییەک  هەرجــۆرە 

ئەوانەوە؛ واتە نەتەوە غەیرە فارسەکان.

کردەوەی دیکتاتۆری: 
کــردەوەی  یــان  دەســەاڵت  پێناســەی 
دیکتاتۆرانــە زۆر ســانایە و بۆ پێناســەی 
و  دەوڵــەت  هەمــوو  دیکتاتۆربوونــی 
دەســەاڵتەکان لــە ئێرانــدا تاقانــە خاڵێک 

لەوانەیە بەس بێ.  
هەمــوو ئــەو سیســتمانەی لــە ئێرانــدا چ 
پاشــایەتی و چ کۆمارییەکەی ئێســتا لە 
دەســەاڵتدا بووبــن، بڕیــاری کۆتایی الی 
یــەک تاکــدا بــووە؛ واتــە شــا یــان ڕێبەر 
)ویالیەتــی فەقیه( دەســەاڵتی ســەرتر لە 
هەموو یاســایەکی واڵت بــوون و بڕیاری 

الی  پرســێک  هەمــوو  بــۆ  کۆتایــی 
تاکەکەسێک بووە. 

ئــەم بڕیاردەرییــە لــە سیاســەت، ئابــووری 
دەگاتــە  تــا  بگــرە  کۆمەاڵیەتییــەوە  و 
ســەرەتاییترین مافی تاکەکەســیی وەک 
جلوبەرگ بەپێی حەزی کەسی یەکەمی 

دەسەاڵت بووە. 

بــە  ڕەزاخــان  پاشــایەتیدا  ســەردەمی  لــە 
زۆرەملێ جلوبەرگی نەریتی و سەرپۆشی 
لــە ژنــان و کاڵوی نەریتیــی لــە ســەر 
پیــاوان داماڵــی و ئــەوەی پێــی بــاش بوو 

بەسەریانیدا سەپاند. 
ڕاســت بەپێچەوانــەی ڕەزاخان، چەند دەیە 
دواتــر ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بــە 
زۆرەملــێ ژنانــی ناچــار بە خۆداپۆشــین 
لەبەرکردنــی  بــۆ  بەربەســتی  و  کــرد 

دانــا؛  پیــاوان  جلوبەرگــی  لــە  بەشــێک 
بــەاڵم کردەوە و سیاســەتی دیکتاتۆرانەی 
بــواری  لــە  تەنیــا  ئێــران  ڕێژیمەکانــی 
نەبــووە.  تاکەکەســییەکاندا  ئازادییــە 

لەڕاســتیدا کردەوەی دەوڵەتەکان بەرامبەر 
جیابیــر و چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی 
ســەرتۆپی کــردەوەی دیکتاتۆرانــە بــووە. 
واتە هیچ جیابیر و چاالکێکی سیاسی و 
مەدەنی لە دەرەوەی بازنەی ئایدیۆلۆژیی 
دەســەاڵت، پارێــزراو نەبــوو و بە هەزاران و 
بگــرە دەیــان هــەزار مرۆڤی جیابیــر بوونە 
پێخۆری دێوەزمەی دەسەاڵتی دیکتاتۆر.
و  خااڵنــە  ئــەم  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
بەرهەمەکانی، هەر دەبێ چاوەڕێی واڵت 
داڕووخــاو  لەمشــێوە  کۆمەڵگایەکــی  و 
هــۆکاری  بگوتــرێ  دەکــرێ  کــە  بیــن 
کۆمەڵــگا  و  واڵت  ئــەو  مایەپووچیــی 

لــە نزیــک بە هەمــوو بوارەکانــی ژیاندا، 
هەمــوو  دوژمنکارانــەی  سیاســەتی 
بــووە  تــاران  دەوڵەتەکانــی دەســەاڵتداری 
بەرامبــەر مرۆڤایەتی و بەتایبەت ئەویدی 
و بەرهەمەکەی ئێستا کەوتووەتە داوێنی 
بازنــەی  دەرەوەی  تاکەکانــی  هەمــوو 

گرێدراوی دەسەاڵتداران.

بەدەســەاڵت  ڕۆژەکانــی  یەکــەم  لــە 
واتــە  هەنووکەیــی  ڕێژیمــی  گەیشــتنی 
چوارچێوەکانــی  ئیســالمی،  کۆمــاری 
بەشــێوەی  و  کــراوە  بەرتەســک  ژیــان 
سیســتماتیک دژایەتی بەرامبەر زانســت 

و لۆژیکی ژیان دەستی پێکرد. 
لەبەرامبــەر  بەربەســتدانان  بــۆ  دەســەاڵت 
و  پێکەنیــن  تاراندنــی  و  هەمەڕەنگــی 
سڕینەوەی کەیفخۆشی لەنێو کۆمەڵگادا، 

هەموو ئامرازەکانی ڕاگەیاندن و ئایین و 
کولتــور و چــەک و داپڵۆســینی بــەکار 
هێنا تاکوو بەپێی شــەریعەتی داڕێژراوی 
هــزری ویالیەتــی فەقیــه، کولتوورێکــی 

ڕووش

ڕەشپەرەست بڕەو پێبدات. 
لەڕاستیدا ئەو سیاسەتەی ڕێژیم بۆ نزیک 
دوو دەیــە ســەرکەوتوو بــوو و ڕێژەیەکــی 
داهاتــوو،  لــە  نائــاگا  زۆری کۆمەڵــگا 
فریوی سیاســەتی دەســەاڵتدارانیان خوارد 
و ئەمــەش بــووە هــۆی داڕمانــی بــاری 
بــاری  کاتــێ  کۆمەڵــگا.  دەروونیــی 
دەروونــی و کولتووریــی کۆمەڵگایــەک 
الواز دەبــێ یان داڕمان بەخۆیەوە دەبینێ، 
تەنانــەت ئەگــەر ڕێژەکەیشــی بــە نیوەی 
هــۆی  دەبێتــە  نــەگات،  کۆمەڵگایــش 
دیــاردەی  جــۆری  دەیــان  ســەرهەڵدانی 
گەندەڵیــی  و  کۆمەاڵیەتــی  دزێــوی 

ئابــووری و ئەخالقــی. لــە ئێرانیشــدا ئەم 
تایبەتمەندییــە وەڕاســت گــەڕاوە و بەپێــی 
ئامــاری دەرەکــی و نێوخۆیــی، ئێــران و 
ئێرانییــەکان لە زۆربەی بوارەکانی وەک 
سیاسی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی، ئایینی 
و هەمــوو ئەو بوارانەی گرێدراوی ژیانی 
مرۆڤــە، لەبــاری نەرێنییــەوە بــەردەوام لــە 

ڕیزی دە واڵتی داڕووخاوی جیهاندایە. 
و  دیتــن  بــە  تەنیــا  ئێــران  کۆمەڵــگای 
بیســتنی ئەم ئامارانە و خۆهەڵســەنگاندن 
لەگــەڵ کۆمەڵــگا پێشــکەوتووەکاندا، بە 
بێ ئیرادە تووشی خەمۆکی و داڕووخانی 

هیوا دەبێ. 
ئەندامانــی  زۆرینــەی  کاتــێ 
کۆمەڵگایــەک تووشــی دۆخێکــی لــەم 
چەشــنە دەبــن، هەمــوو هەنــگاوەکان بــۆ 

پێشــکەوتن ئەگــەر نەوەســتێ، زۆر شــل 
دەبێتــەوە. لــەم دۆخــەدا ڕەوتــی ڕووخانی 
دەروون و ژیــان لــە کۆمەڵــگادا خێرایــی 

پاتەوپات بەخۆیەوە دەبینێ. 

ئەگــەر بــاس لــە ئێســتای کۆمەڵــگای 
ئێــران و دۆخــی ژیان لــەو واڵتەدا بکرێ، 
بــێ پێچوپەنــا دەبــێ لــە لێــواری داڕمان 
بــۆ نێــو گۆڕێکــی تاریک وێنــا بکرێ. 
دەســەاڵتدارانی واڵت هەموو سنوورەکانی 

نائەخالقی و دژەمرۆییان بڕیوە. 
قەیرانــی سیاســی و کوشــتن و ئێعدامیان 
کردووەتە پێخۆری ڕۆژانەی دانیشتووانی 
ئــەو واڵتــە. پێوەندیــی ئابــووری لەگــەڵ 
دنیــای دەرەوە تــا نزمتریــن ئاســتی لــواو 
دابەزیوە. سیاســەتی دوژمنکارانە لەگەڵ 
بەرامبــەر  بەگشــتی  و  دیکــە  واڵتانــی 
چوارچێوەیەکــی  هەمــوو  مرۆڤایەتــی 

بەزاندووە. 
هــەر بــە هــۆی ئــەو کردەوانــەوە ڕێژیــم 
و  ئــازاد  دنیــای  ڕقــی  بــەر  کەوتۆتــە 
هەمــوو ســەرچاوەکانی پێوەندییان خراوەتە 
بووەتــە هــۆی  ژێــر گەمــارۆ. گەمــارۆ 

هەاڵوسانی لەناکاو و درێژماوە. 
بێبایەختریــن  ئاســتی  تــا  بایەخــی  دراو 

دراوی واڵتان دابەزیوە. 
گرانی تەنگی بە خەڵک هەڵچنیوە و لە 
بەرامبــەردا ئــەم دۆخە بۆتە هــۆی خێر و 
بەرژەوەندی بۆ دەســەاڵتداران و کەســانی 

نێو بازنەی خودییەکان. 
نرخــی هەمــوو پێداویســتییەکان بەتایبەت 
مــاڵ و زەوی و ماشــین بــە شــێوەیەکی 

باوەڕپێنەکراو بەرز بووەتەوە. 
ســاڵی  دوو  لــە  خــۆراک  پێداویســتیی 
ڕابــردوودا نــەک چەنــد قات گــران بووە، 
تەنانــەت لە بازاڕیشــدا نەماوە. بەشــێکی 
بەرچــاوی ماددە ســەرەکییەکان لە دەرەوە 
هــاوردە دەکــرا و ئێســتا بەهــۆی بوونــی 
گەمــارۆی ســەر بانــک و دراو، دابیــن 
ناکــرێ و ئەگەریــش لە هەر ڕێگایەکەوە 
بســەنرێ، ناتوانــن هــاوردەی نێــو واڵتــی 
بکەن. لێرەدا گوشــاری دەروونی بە هۆی 
سیاســەتی بەڕێوەبەریی واڵت و گوشاری 
ئابــووری هاوکات بکرێتــەوە، دەردەکەوێ 
دۆخــی ژیانی دانیشــتووانی ئێران چۆنە. 
تاکێکــی کۆمەڵگا بیــر دەکاتەوە لەوەی 
ماڵەکــەی بــە هۆی هەاڵوســانەوە ئێســتا 
بایی چەند میلیاردە، بەاڵم ناو ماڵەکەی 
بــەش چەند ڕۆژ مــاددەی خۆراکیی تێدا 
نییــە و پــارە بە دەســتییەوە نەمــاوە تاکوو 
بیکــڕێ یــان ماشــینەکەی بایــی چەنــد 
ســەد میلیــۆن تمەنــە و توانــای کڕینــی 
بەنزینــی لیتــری ســێ هــەزار تمەنی نییە 
کۆمەڵگایەکــی  لەگــەڵ  بۆیــە  بــۆی؛ 
میلیۆنــەر بەرەوڕوویــن کــە برســییەتی و 
هەمــوو ئەمانەش لە بوونی دەســەاڵتێکی 

دیکتاتۆر و فاشیستدا سەری هەڵداوە.

سڕینەوەی ناسنامەی ئەوی دی و حاشاکردن لە بوونی کەسانی غەیری فارس و ئێرانی الی بااڵدەستانی 
ئێرانی، ڕابردوویەکی دوور و درێژی هەیە. ئەم شێوە ڕوانینە تەنیا الی دەسەاڵتی سیاسیی ئێرانییەکان 

قەتیس نەماوە و شۆڕ بووەتەوە تا الی نووسەر و شاعیر و مامۆستا و مەال و بازرگان و خەڵکی ئاساییش. 

گەندەڵی لە هەموو بوارەکانی پێوەندیدار بە بەڕێوەبەریی واڵت یان دەوڵەت لە ئێراندا بەشی 
دانەبڕاوی دەسەاڵتداران لە شا و وەزیرەوە بگرە تا خزمی خاوەن دەسەاڵت بووە؛ بەاڵم گەندەڵی الی 
دەسەاڵتی ئێستای ڕێبەرانی ڕێژیمی ئێران، هەموو ڕابردووی ڕووسوور کردووە و بەشێوەی سیستماتیک و 

ئاشکرا بەڕێوە دەچێ 

هۆکاری مایەپووچیی ئەو واڵت و کۆمەڵگا لە نزیک بە هەموو بوارەکانی ژیاندا، سیاسەتی دوژمنکارانەی 
هەموو دەوڵەتەکانی دەسەاڵتداری تاران بووە بەرامبەر مرۆڤایەتی و بەتایبەت ئەویدی و بەرهەمەکەی 

ئێستا کەوتووەتە داوێنی هەموو تاکەکانی دەرەوەی بازنەی گرێدراوی دەسەاڵتداران

بەویژدان و خاوەن کەرامەتی هەژاند.
مێهــرداد ســێپێهری خەڵکــی شــەهرەکی 
حوجەتــی مەشــهەد ســەر بــە پارێــزگای 
خۆراســانی ڕەزەوی پاش دەسبەسەرکرانی 
لەالیــەن هێزە بەناو ئینتزامییەکانی ڕێژیم 
لــەم شــارە و بەســتنەوەی بــە مێڵەیەکــی 
ســەر شــەقام لەوپــەڕی وەحشــیگەری و 
بــە هۆڤانەترین شــێواز پەالماری دەدرێتێ 
و چەندیــن جــار بــۆ مــاوەی ٤٥ خولەک 
بــە شــۆکێری بەرقــی و ســپرەی بیبــار و 
درا  ئــازار  گشــتی  ڕای  لەبەرچــاوی 
و دواجــار لــە کاتــی گواســتنەوەی بــۆ 
نەخۆشــخانە گیانی لە دەست دا! هەڵبەت 
بــاڵو کراوەتــەوە  هەواڵەکانــدا  لــە  وەک 
ناوبراو بەم ئەشکەنجانە و بەم سووکایەتی 
پێکردنانــە گیانی لەدەســت نەداوە بەڵکوو 
لــە کاتــی گواســتنەوە و لە نێو ماشــینی 
پۆلیسدا، کە وەک دەڵێن قەرارە پارێزەری 
گیــان و ماڵــی خەڵــک بێــت! دەدرێتــە 
بــەر لێــدان و ئاســەواری لێدانەکــەش بــە 

جەستەیەوە دیارە، کوژراوە.
و  ئیســالمی  کۆمــاری  جینایەتەکانــی 
گۆپاڵبەدەستەکانی بەوەندە نەبەستراوەتەوە 
و هــەر هەمــان رۆژ گەنجێکــی خەڵکــی 
گونــدی ١٢ئیمامــی مەســجد ســولەیمان 
پاش ئەوەیکە تاقمێک بەســیجی، هەوڵی 

دەدەن  مەڕومااڵتەکــەی  تااڵنکردنــی 
لێیــان وەجــواب دێــت تاکــوو پارێــزگاری 
لــە مڵــک و ماڵــی خــۆی بــکات بــەاڵم 
دەدرێتــە بــەر هێرشــی بێبەزەییانــە و بــە 
چەکی کاڵشینکۆف کە هی ئەندامانی 

بەسیجی ناوچەکە بووە دەکوژرێ.
لەالیەکی تریشــەوە ویدیۆیەک لە شاری 
خۆراســانی  پارێــزگای  ئەســفەراینی 
خەزەڵــوەر  ١ی  ڕێکەوتــی  بــە  باکــوور 
بــاڵو کراوەتــەوە کــە تێیدا بەناو پۆلیســی 
ئــەم شــارە پــاش ڕاوەدوونانــی الوێــک لە 
شــارە  ئــەم  شــەقامەکانی  لــە  یەکێــک 
و تەقــە و بریندارکردنــی، لێــی دەدەن و 
بێڕێــزی پێ دەکەن! لە گرتەویدیۆییەکی 
تریشــدا لــە ئابــادان دیتمــان کــە ژنێکــی 
الو کــە پێشــتر کارمەنــدی پااڵوگــەی 
بنەماڵەیەکــەوە  لەالیــەن  بــووە  نــەوت 
کــە وەک بــاس دەکــرێ بــە هــۆکاری 
دەکرێتــە  دەســدرێژی  کۆمەاڵیەتــی، 
ســەری و یەکێک لە پاســەوانەکانی ئەم 
پااڵوگــە زۆر وەحشــیانە و بــەدوور لە هەر 
چەشــنە پڕەنســیپێکی ئەخالقــی و دوور 
لــە ڕەوشــتی ئینســانی هەوڵــی دەســبردن 
بــۆی و بێ ئەخالقــی دەدات. ئــەم زنجیــرە 
پێشــێلکارییەی مافەکانــی  جینایــەت و 
مــرۆڤ لــە ئێران و لە ماوەی تەنیا چەند 

و  ئیســالمی  کۆمــاری  لەالیــەن  ڕۆژدا 
دامــەزراوە ســەربازییەکانی لە کاتێکدایە 
کــە ئــەم ڕێژیمە هەر لە ســەرەتای هاتنە 
و  پارێــزەر  وەک  خــۆی  ســەرکارییەوە 
و  ئینســان  مافەکانــی  داکۆکیــکاری 
کەرامەتیــان دەناســاند و ئەگەرچــی هەر 
لــە ســەرەتاوە بــۆ بەشــێک لــە خەڵکانــی 
ئێران دیار بوو کە ئەوان بەڕاستی ناتوانن 
ئــەم ڕۆڵــە بگێڕن بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا 
ئــەم  زیاتــر  و  زیاتــر  زەمــەن،  تێپەڕینــی 
ڕاســتی و کەتوارەی بۆ جیهان نیشان دا. 
ڕوونە کە هیچ چاوەڕوانییەکی ئەوتۆ لە 
کۆماری ئیسالمییەک بەو ناسییاوییەوە 
کــە هەمانە لەســەری لەئــارادا نییە و بۆ 
ئاشــکرایە  ئازادبیــر  مرۆڤێکــی  هەمــوو 
کــە کۆمــاری ئیســالمی بەپێچەوانــەی 
بانگەشــە و ئیدعاکانــی، ئەو نیزامە نییە 
کــە تێیــدا مــرۆڤ ئاســایش و ئارامــی 
هەبــێ و ئەگــەر جارناجارێک و لەکاتی 
کوژرانــی  وەک  حاڵەتێکــی  ڕوودانــی 
جۆرج فلۆید لە ئامریکا کەسێکی وەک 
خامنەیــی دێتــە ســەر هێــڵ و دڵســۆزی 
بــاری  تەنیــا  دەنوێنــێ  خەمخــۆری  و 
تەبلیغــی و پڕوپاگەندایــی هەیــە. ئەگەر 
وانییــە بۆچــی عەلی خامنەیــی لەکاتی 
بێڕێزی کردنی پۆلیســی چین بە ژنێک 

لەســەر شــەقام نایەت و ڕەخنە لە دەوڵەتی 
هاوپەیمانــی ناگرێــت کــە بۆچــی وەهــا 
کردارێــک بەرامبەر بە مرۆڤێک ئەنجام 

دەدات؟ 
ئەوەی ڕوونە کارنامەی پڕ لە شــوورەیی 
کۆمــاری ئیســالمی دەری خســتووە کــە 
جینایەتــکاری  هەرچــی  ڕووی  ئــەوان 
مێــژووە ســپییان کــردووە بــەاڵم لەگــەڵ 
ئەوەشــدا نیگەرانییــەک کــە هەیە ئەوەیە 
کــە خەڵکانــی ئێــران چییــان لێ بەســەر 
هاتووە کە تەنیا بینەر و چاولێکەری وەها 
جینایەتگەلێکن؟ کۆبوونەوە بە دەوری ئەم 
جینایەتانە و وێنەگرتن لێیان و بەئاســایی 
دەرخــەری  بێڕێزییانــە  ئــەو  ســەیرکردنی 
ئــەو کەتــوارە تاڵەیــە کــە لــە ئەنجامــی 
سیاســەتە دژەمرۆییەکانــی ڕێژیم پێگە و 
شان و شــەوکەتی مرۆڤانەی ئینسانەکان 
خەریکــە بێبایەخ و کەمڕەنــگ دەبێتەوە؛ 
کەمڕەنگبــوون و کاڵبوونــەوەی پێگــەی 
لەمێژینــەی  ئامانجێکــی  مرۆڤــەکان 
کۆمــاری ئیســالمی وەک سیســتمێکی 
تۆتالیتێــر و دیکتاتــۆرە کــە بــەو شــێوازە 
یــان  گشــتی  متمانــەی  دەیهــەوێ 
زامــن  کــە  کۆمەاڵیەتــی،  متمانــەی 
بنیاتــە  هەڵنەوەشــانەوەی  گەرەنتــی  و 
لەنێــو  ئەخالقییەکانــە،  و  کۆمەاڵیەتــی 

ببات و گرێچنی ڕاستەقینەی کۆمەڵگا 
کــە  هەڵوەشــێنێتەوە؛  یــەک  لەبــەر 
لەڕاســتیدا هەڵوەشــاندنەوەی ئەم گرێچنە 
نۆڕمــە  و  یــاری  لێکترازانــی  بەواتــای 
کۆمەاڵیەتییــەکان و ســازبوونی بشــێوی 
ئەگــەری  لــە  کــە  دێــت  کۆمەاڵیەتــی 
ڕێژیــم  وەهــادا،  دۆخێکــی  هاتنەئــارای 
چونکــە  گۆڕەپانەکــە!  بــراوەی  دەبێتــە 
کۆمەڵــگا لــە ســەقامگرتووییەک کــە 
دەتوانــێ تێیــدا مانــا بەخــۆی بــدات دوور 
کەوتووەتەوە و ئەویش بە ئاسانی دەتوانێ 
ئەگــەر  بــۆ هەمــوو جمگــەکان،  دەســت 
تەنانــەت هەستیارترینیشــیان بێــت، ببــات 
بــێ ئەوەیکــە هیــچ کەســێک متەقــی 
لێــوە بێ! کــە ڕوونە بۆ نەهێشــتنی هیچ 
ڕووکەشــێکی  ناڕەزایەتییــەک  چەشــنە 
پێــدەدات و بەمشــێوەیە هــەم  یاساییشــی 
دەســتی بــۆ جینایەتــی زیاتر ئــاوەاڵ دەبێ 
و هەمیــش ئەگەری ئێعتراز و ناڕەزایەتی 
گەیاندووەتــە النیکەمــی خــۆی و ئەگەر 
کەسێکیش لەو نێوانەدا بیهەوێ ئەم فێڵ 
و تەڵەکە هەڵوەشــێنێتەوە بەناوی دژەیاســا 
و دژەنــۆڕم و دژی دیــن دەگیــرێ و ســزا 
دەدرێ و کۆمەڵــگاش چوونکــە پێشــتر 
لەباری ئەخالقییەوە ئاست و پێگەی الواز 

و نزم کراوە فریوی پیالنەکە دەخوات!



٩ ژمارە ٧٨٦ ، ٥ی نۆڤامربی ٢٠٢٠

بەشی بیست و یەکەم

مریەم عەلیپوور

یــان  تێڕوانیــن  بــۆ  بگه ڕێینــه وه   ئه گــه ر 
ڕوانگــه ی Pierre Bourdieu )لە 
بەشــەکانی پێشــوودا باس کراوە( له ســه ر 
ســامان  ده توانین بڵێین چه مکی ســامانی 
ئه رێنــی له بــاری لۆژیکییه وه  کۆمه ڵێک 
ســیفه ت یان تایبه تمه ندیــن  که  مانایه کی 
ڕوونیان هەیە و گشتینە و له سه ر بنەمای 
ئــه و پێناســه یه  پۆلێنبه نــدی ده کرێــن و به  
چــوار کۆڵه کــه ی گرنگ نــاو ده بردرێن. 
ڕێکخراوێکــی  هــه ر  ســتراکچێری 
سیاســی و کۆمه اڵیه تــی ده توانێ له ســه ر 
دابمه زرێــت. کۆڵه که یــه   چــوار  ئــه و 

ئابــووری ســامانی   هه یــه ؟   چــت   .١
مرۆڤــی ســامانی   ده زانــی؟  چ   .٢
٣. کــێ ده ناســی؟ ســامانی  کۆمه اڵیه تی
٤. کێــی؟ ســامانی  ده روونناســی ئه رێنی

سامانی  ئابووری:
کۆڵه کــه   لــه   یه کێــک  ئابــووری   
گرنگه کانی هه ر ڕێکخراوێکه . مەبەست 
لە ئابووری یانی هه بوونی بینا و باڵه خانه ، 
دراو، ماشــێن و مه کینــه ، تێکنۆلــۆژی، 
که لوپه لــی خــاو و که لوپه لــی ته واوکراو. 
هه بوونــی  و  ماڵــی  توانــای  به گشــتی 
ســامانی   بــه   ئه وانــه   هه مــوو  ماتریــاڵ 
ئابــووری ڕێکخــراو ده ستنیشــان ده کرێن.

سامانی  مرۆڤی: 
ســامانی   پێشــکه وتنی  و  گه شــه کردن 
ئابــووری گرێــدراوی ســامانی  مرۆڤییه . 
مه به ســت له  ســامانی  مرۆڤی، په روه ر ده و 
فێرکــردن، زانســت و زانیــاری، ئه زموون، 
ڕاوبۆچــوون،  و  ڕوانگــه   پســپۆڕی، 
متمانــه ی خه ڵــک، زانســتی ته کنیکی، 
ســامانی   ئه وانــه   هه مــوو  کارامه یــی، 
نه ته وه یــه ک.  و  ڕێکخــراو  بــۆ  مرۆڤیــن  
لــه  دونیــای ئێســتادا ڕوانگــه  و زانســت 
زیادکردنــی  بــۆ  ســه ره کینه   هــۆکاری 
ســامانی هه ر ڕێکخراوێــک و واڵتێک.

سامانی  کۆمه اڵیه تی:
گشــت  کۆمه ڵناســیدا  زانســتی  لــه  
کۆمه ڵگــه  کۆمه اڵیه تییه کانــی  به هــا 
کاپیتــاڵ  سۆســیال  چه مکــی  بــه  

ناوده بردرێــن   Sosial kapital
کوردییه کــه ی  هاوتــای  کــه  
کۆمه اڵیه تــی.  ســامانی   ده بێتــه  
کۆمه اڵیه تــی  ســامانی   لــه   مه به ســت 
هاوپه یمانه تــی، په یوه نــدی بــاش، تــۆڕی 
هاوڕێیه تــی  یه کیه تــی،  کۆمه اڵیه تــی، 
یه کگرتووییــه . و  خزمایه تــی   ،
تیئــۆری ســامانی  کۆمه اڵیه تــی له ســه ر 
بایه خپێــدان به  نۆرم و یاســا و ڕێســاکانی 
کولتــوری  و  په روه رده کــردن  شــێوازی 
بنه ماڵه کانه  و به تایبه ت له پێوه ندی له گه ڵ 
به هاکان، گه وره کردن و خوێندنی مندااڵن. 
خوێنــدن وه ک ســه رچاوه ی ســه ره کی بــۆ 
ســامانی  کۆمه اڵیه تــی ناودێــر ده کــرێ. 
هه بوونی پێوه ندی کۆمه اڵیه تی هۆکاره  بۆ: 
گه شه کردن و پته وبوونی نۆرم و به هاکان، 
کۆی بیروبۆچوونه کانی تاک ســه باره ت 
و  ڕەوشــت  دەوروبــەر،  دیارده کانــی  بــه  
کرده وه کانــی تاک، یاساوڕێســا و نۆرمه  
گشتییه کان و هه روه ها ڕایه ڵکه یان تۆڕ ی 
که ســی )شه خســی( یــان ڕێکخراوه یــی.

سامانی  ده روونناسی ئه رێنی:
چییــە؟  ده روونناســی  لــه   مه به ســت 
و  کــرده وه   چۆنیه تــی  هه ســت،  هــزر، 
ئه وانــه ی   و   مرۆڤــه   هه ڵســوکه وته کانی 
وه ک:  ده گرێــت  له خــۆ  خــواره وه  
بیرکردنه وه ، قسه خۆشــی یان ڕووخۆشــی، 
دژبــه ری یــان دژایه تــی کــردن، خــوو و 
ڕە وشــت، هیــوا و خەونەکان، گه شــبینی، 
به خشــین،  بەخۆبــوون ،  متمانــه  و  بــاوه ڕ 
ئەمەگناســی،  سپاســگوزاربوون، 
هتــد.   ... و  پێزانیــن  یــان  بەســفەت 
بــۆ ئــەوەی لە هــزری مرۆڤــدا وێنەیەکی 
ڕوون لــەو چوار کۆڵەکەی ســتراکچێری 
ڕێکخراو دروست بێت بڕوانە وێنەی خوارەوە. 
   هەر چوار بەشی کۆڵەکەی سامانی، 
هەیــە  خۆیــان  تایبەتمەنــدی  و  گرنگــی 
چ بــۆ ڕێکخــراو و چ بــۆ تاکەکــەس. 
دوایــی  ســااڵنەی  چەنــد  ئــەو 
گەشــەکردنێکی زۆر بەســەر هــەر چــوار 
بــەاڵم  هاتــووە  ســامانیدا  کۆڵەکــەی 
بــۆ  بایــه خ  زیاتــر  ده بــێ  ڕێکخــراوه کان 
ده روونناســی ئه رێنی بده ن و زۆرتر  له ســه ر 
ئــه و به شــه  کار بکــه ن. له به ر ئــه وه ی ئه و 
به شه  وه ک سامانی  ده روونناسی پێوه ندی 
کاریگــه  ری  و  هه یــه   تاکه کانــه وه   بــه  
زۆری له ســه ر به شــه کانی دیکــه  ده بێــت. 
ســامانی  بنەمــای  ئــەوەی  لەبــەر 
دەروونناســی کە پێوەندی بــە تاکەکانەوە 
هەیــە لەســەر ژیــری، عەقــڵ و لۆژیک، 
زانایی، دژبەری کردن، نەزم و دیسیپلین، 

بیرکردنــەوە،  تێڕوانیــن،  و  ڕوانگــە 
گەشــبینی،  سپاســگوزاری،  دڵخۆشــی، 
هیــوا و ئەمەگناســی دامــەزراوە ئەوانەش 
کارتێکەرییــان  زنجیرەیــی  بەشــێوەیەکی 
دیکــە. بەشــەکانی  لەســەر  هەیــە 

  ٥.٣ لێکۆڵینه وه   له سه ر هه سته  
ئه رێنییه کان

لێکۆڵینــه وه ی زۆر له ســه ر پێوه نــدی نێوان 
هه سته  ئه رێنییه کان و ئاکامه کان کراوه . 
به پێــی ئه و لێکۆڵینه وانــه  ده رکه وتووه  که  
هەتــا هه ســته کانمان ئه رێنــی بن باشــتر و 
زووتریش به  ئاکامی باش و دڵخواز ده گه ین. 
نێــوان  بارودۆخــی  چۆنیه تــی  دەتوانیــن 
ئه رێنــی  ئاکامــی  و  ئه رێنــی  هه ســتی 
بــە شــێوەی خــوارەوە بــاس بکەیــن وەک:

ئه رێنــی  هه ســتی  هه بوونــی  بــه   ــــ 
ده کــرێ. زۆرتــر  و  باشــتر  کاری 
و  باشــتر  هــاوکاران  یــان  هاوڕێیــان 
زۆرتریــش یارمه تی یه کتر ده ده ن، هه روه ها 
 ســه رکه وتن و بــه  ئاکامی باش گه یشــتن  
ده زانــرێ. هه مــووان  ده ســتکه وتی  بــه  

ــــ هه بوونــی هه ســتی ئه رێنــی لــه  نێــوان 
خــۆی  ئه ندامــان،  یــان  کاربه ده ســتان 
ئــه وه ی  بــۆ  هــۆکار  ده بێتــه   خۆیــدا  لــه  
کارگێڕ/ به رپرس هه ســت به  به رپرسایه تی 
پێوه نــدی  و  بــکات  باشــتر  و  زۆرتــر 
بــکات. دۆســتانه تر  له گه ڵیــان  خــۆی 

 
ئه رێنییــه کان  هه ســته   هه بوونــی  ــــ 
دەبنــە هــۆی نزیکبوونــه وه  لــه  خه ڵــک. 
هه ســتی ئه رێنــی هــۆکاره  بۆ هــاوکاری 
نه بوونــی  دروســت  و  باشــتر  کردنــی 
ناکۆکی و کێشه . هه روه ها هۆکار دەبێ  
بــۆ دۆزینه وه ی ڕێگاچاره  بۆ کێشــه کان. 

ــــ ئه زمــوون نیشــانی داوه  بــه  هه بوونــی 
هه ســتی ئه رێنــی، هه ســته  نه رێنییــه کان 
نامێنــن. هــه ر  یــان  ده بنــه وه   کــه م 

ستراتیژی بردنه وه  - بردنه وه
بردنــه وه    - بردنــه وه   ســتراتیژی 
ســتراتیژییه کانی  لــه   یه کێــک 
 Thomas Gordon
ڕه چه ڵــه ک  بــه   -٢٠٠٢(کــه    ١٩١٨(  
یه کگرتووه کانــی  واڵتــه   خه ڵکــی 
ئه مریکایه  و ئه و ســتراتیژییه  به  مێتۆدی 
Gordon ناوبانگی ده رکردووه  و زۆرتر 

لــه  کاتی هه بوونی کێشــه  و ناکۆکی له  
نــاو ڕێکخــراودا که ڵکــی لــێ وه رده گرن. 
له و مێتۆده دا دۆڕاوێک نابیندرێت)کەس 
دۆڕاو نییە( و کێشه که  له  سه ر بنه مای دوو 
الیه نــه  و په ســه ندکردنی ڕێگاچاره یه کی 
ده کرێــت.   چاره ســه ر  هاوبــه ش 
 به اڵم له  پڕۆسه ی ڕاهێنه ریدا به  ستراتیژی 
ســه رکه وتنی ڕێکخــراو ناوبانگــی هه یــه  
خــاوه ن  که ســانی  هه بوونــی  ده ڵێــن  و 
هه ســتی ئه رێنــی، دڵخــۆش و ڕووخــۆش 
ســتراتیژی  وه ک  ڕێکخــراودا  نــاو  لــه  
ڕێکخراوه کــه .  بــۆ  بردنه وه یــه   بردنــه وه- 
له به ر ئه وه ی ئه و که سانه  سه رنجی خه ڵک 
بۆ الی خۆیان و ڕێکخراوه که  ڕاده کێشن. 
ئه و که سانه  له  ڕێگای قسە و کرده وه کانی 
خۆیان کاریگه رییان له سه ر ئەندامانی نێو 
ڕێکخراودا ده بێت. بۆ گه یشتن به  ئامانجی 
له ســه ر  کرده وه کانیــان  و  کار  ئه رێنــی 
بنه مای ســتراتیژییه کی عه قاڵنی ڕێک 
ده خــەن. به گشــتی به رژه وه نــدی ڕێکخراو 
لــه الی ئــه وان گرنگــی تایبه تــی هه یــه . 
هاوڕێکانیــان،  الی  لــه   که ســانه   ئــه و 
ده ره وه ی  خه ڵکانــی  و  به ڕێوه بــه ر 
و  خۆشه ویســتن  ڕێکخراویــش 
باوه ڕپێکــراون.  و  متمانــه   جێــگای 
و  کۆبوونــه و ه   به شــداری  زۆرتــر 
خــۆ  که متــر  ده کــه ن.  چاالکییــه کان 
ده دزنــه وه .  ئــه رک  وه رگرتنــی  لــه  
هه روه ها له  ژیانی که سی)شه خسی( شدا 
باشتر و زووتر ده توانن پێوه ندی و دۆستایه تی 
یارمه تیــده رن.  و  کارامــه   پێکبێنــن. 
و  ســه رکه وتوترن  کاره کانیانــدا  لــه  
ده ســتکه وتی بــاش بــۆ ڕێکخــراو بــه دی 
ئــه و  لێکۆڵــه ران  بۆیــه   هــه ر  ده هێنــن. 
بردنــه وه -  ســتراتیژی  وه ک  که ســانه  
ده بــن.  نــاو  ڕێکخــراو  بــۆ  بردنــه وه  
که ســانی خــاوه ن هه ســتی ئه رێنــی زیاتــر 
هه ست به  ته ندروستی و خۆشی ژیان ده که ن 
و هه رده م هه وڵ ده ده ن ئاکامی کاره کانیان 
باشــتر بێــت و بــه رده وام لــه  گۆڕانکاریــدا 
بــن، چ وه ک تاک)شــه خس( بــۆ ژیانی 
ئەندامــی  وەک  چ  و  خۆیــان  کەســی 
ڕێکخراوێکی سیاسی یان کۆمه اڵیەتی. 
هه سته  ئه رێنییه کان له  دوو گۆشه نیگای 
تێئۆرییــەوە  شــرۆڤه  ده کرێــن، یه که میــان 
و  هه ڵســوکه وت  بــۆ  ســه رچاوه ن  وه ک 
ده ستکه وته کان و دووهەمیان  بۆ گه شه دان 
بــه  هه ڵســوکه وت و ده ســتکه وته کان کــه  
ئه وانــه ش پێوه ندییــان هه یه  به  چوارچێوه ی 
ڕه فتار و کرداری تاکه کان له  کۆمه ڵگه دا.

  ٥.٤بنه ماکانی که سایه تی که سه کان 

فیله ســووفی   Aristoteles
»مــرۆڤ  ده ڵێــت:  یونانــی  به ناوبانگــی 
ده بــێ  کــه   وایــه   تیرهاوێژێــک  وه ک 
تــا  بێــت  دیــار  ئامانجه کــه ی  شــوێنی 
پێکانــی.« بــۆ  بگرێــت  لــێ  ســێره ی 
وته یــه ی  ئــه و  په راوێــزی  لــه  
Aristoteles پرســیارێکی ســه ره کی 
ئامێــر  گرنگتریــن  کــه   ده بێــت  دروســت 
بــۆ گه شــه دان  یــان که ره ســته  کامانــه ن 
دروســتکردنی  و  خــۆش  ژیانێکــی  بــه  
هاوســه نگی له  نێوان عه قڵ و جه ســته دا؟ 
جیاکردنــه وه ی  بــۆ   Aristoteles
پێکهاتــەی  لــه   عەقڵــی  پێکهاتــەی 
جه ســته یی بایه خــی زۆری داوه  بــه  به شــه  
هه ســته وه رییه کانی مــرۆڤ وه ک: چۆن 
هه ســت ده که یــن، چۆن گوێبیســت ده بین، 
چۆن چێژ وه رده گرین، چۆن ده بینین، چۆن 
بیر ده که ینه وه  و چۆن هه ڵوێســت ده گرین. 
ئه وانــه ش بــه  ســه ر دوو ده مــاردا دابــه ش 
ده بــن وه ک ده ماری بزوێنه ری و ده ماری 
هه ســته وه ری، هه ر بۆیه  عه قڵ و جه ســته  
هه یــه . یه کتــر  له ســه ر  کاریگه رییــان 
ده روونناسی ئه رێنی ئاماژه  به  که سایه تی، 
ڕاســتی و ڕە وشــت باشی مرۆڤ ده کات. 
کــه   بڵێیــن  ده توانیــن  ســۆنگه وه   لــه و 
ده روونناســی  لــه   گرنــگ  پــرۆژه ی 
ئه رێنیــدا، کارکردنــه  له ســه ر که ســایه تی 
که ســایه تیت  باشــترکردنی  بــۆ  خــۆت 
بــۆ گه شــه دان بــه  هــزر و تێڕوانینــت کــه  
خوێندنــه وه ی  بــۆ  فاکتــه رن  ئه وانــه ش 
دیــارده  کۆمه اڵیه تییــه کان و به کاربردنی 
گۆڕانــکاری.  بــۆ  لێهاتوویــی  و  توانــا 
بیرکردنه وه ی ئه رێنی، ڕووخۆشی، خوو و 
ڕە وشــتی باش، هیواداربوون، گه شــبینی، 
شــوکرانه بژێری،  متمانــه،  و  بــاوه ڕ 
یــه ک  هــه ر  به خشــین  و  به چاکه زانیــن 
له ســه ر  خۆیــان  کارتێکــه ری  له وانــه، 
ناخــۆش  و  خــۆش  ژیانێکــی  هه بوونــی 
بــدرێ. پــێ  گه شــه یان  ده بــێ  و  هه یــه  
Aristoteles زۆر سه رقاڵی هه بوونی 
هاوسه نگی » هه موو شتێک مامناوه ندی 
بێــت« بــووه ، و پێــی وابووە مــرۆڤ ده بێ 
که ســێکی نه ترس و به غیــره ت بێت نه ک 
ترســنۆک. و  ئیــراده   بــێ  مرۆڤێکــی 
زۆر  ده ڵێــت:    Aristoteles
بێــت!  تــووڕه   مــرۆڤ  ئاســانه  
کــه   بێــت  تــووڕه   که ســێک  لــه   بــه اڵم 
شــایانیه تی و لــه  کاتێکــی گونجاویشــدا 
تووڕه  بێ و به  شێوازی دروست و لۆژیکی 
نییــه . ئاســان  کارێکــی  تووڕه بوونیــش 
–١٨٧٤(  Winston Churchill

نووســەری  و  ١٩٦٥(سیاســەتمەدار 
ئینگلیــزی کــه  بــه  باوکــی پارلمــان لــه  
ده ڵێــت:  دەرکــردووە  ناوبانگــی  به ریتانیــا 
»بوێــری و ئازایه تــی شــتێکه  کــه  ده بێته  
بتوانێــت  مــرۆڤ  ئــه وه ی  هــۆکاری 
هه ســتێته  ســه رپێ و قســه  بــکات یانــی 
ده رببڕێــت.  خــۆی  بۆچوونــی  بتوانێــت 
هه روه هــا هــۆکاره  بۆ ئــه وه ش که  مرۆڤ 
بتوانێــت دانیشــێت و گــوێ ڕابگرێــت.‹‹

  
هه سته  ئه رێنییه کان

کاریگــەری  ئه رێنییــه کان  هه ســته  
پێناســه کردنی  لــە  هەیــە  ســه ره کییان  
مــرۆڤ.   کۆمه اڵیه تــی  دۆخــی 
ده بــن  تــاک  کرده وه  کانــی  و  دژبــەری 
پێوه ندییــه   نــاو  لــه   و  بابەتێــک  بــه  
کۆمه اڵیه تییه کاندا ڕه نگدانه وه یان ده بێت. 
به شێک له  کۆمه ڵناسان، »تاک«وه ک 
پێناســه   کۆمه اڵیه تــی  به رهه مێکــی 
هــه ر چه نــده   ده ڵێــن  هه ربۆیــه   و  ده کــه ن 
هه بێــت  ئه رێنییــان  هه ســتی  تاکــه کان 
ئه وه نــده ش کۆمه ڵگه کــه ئه رێنییه  و ژیان 
کردنیــش لــە کۆمەڵگەیەکــی ئەرێنیــدا 
مانــا و خۆشــی تایبه تــی خــۆی ده بێــت. 
به ڵگەکانــی  و  لۆژیــک  به پێــی 
کۆمه ڵناســان هــه ر یــه ک لــه  »تــاک و 
کۆمه ڵگه «بۆ گه شه کردنی کۆمه اڵیه تی 
هه یــه . یه کتــر  له ســه ر  کارتێکه رییــان 

چڕبوونه وه کان 
و  هه ڵــه کان  له ســه ر  چڕبوونــه وه  
بــۆ  هــۆکار  دەبنــە  که موکورتییــه کان 
نه رێنییــه کان،  هه ســته   دروســتبوونی 
هه ســته  نه رێنییه کانیــش دەبنــە هۆکاری 
دروســتبوونی ترس و لەدەســتدانی ئیراده  . 
و  ئیــراده   بــێ  مــرۆڤ  کاتێــک 
ترســه نۆک بوو له  به رامبه ر کێشــه یه کی 
به چۆکــدا  یــان  هه ڵد ێــت  یــان  بچوکــدا 
و  توانــا  له ســه ر  چڕبوونــه وه   دێــت. 
لێهاتوویــی، هــۆکارن بۆ ئــه وه ی مرۆڤ: 
و زه ی زیاتر بێت، زیاتر به شداری چاالکی 
له ســه ر  که متــری  گوشــاری  بــکات، 
بێــت، زیاتــر لــە چاالکییەکانــی  خۆی و 
هه ســت  بێــت،  ڕازی  ده ســتکه وته کانی 
به خۆشــی زیاتــر بــکات، لــه  قســه کردندا 
چاالکتــر بێــت، زیاتــر هــه وڵ بــدات بــۆ 
گەیشــتن بە ئامانج و ده ستکه وتی باشتر، 
به الیــه وه   گه شــه کردن  و  گۆڕانــکاری 
کارێکی ڕۆژانه  و به رده وام  بێت، تێڕوانین 
و بیرکردنه وه کانی چ له ســه ر خۆی و چ 
له ســه ر که ســانی دیکــه ش ئه رێنیتر بێت.

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

وێنه ی چوار کۆڵه که ی سامانی  ئەرێنی ڕێکخراوێک، زەمینەیەکە بۆ ناساندن و ئاشنابوون بە ستراکچێری ڕێکخراو.



  ژمارە ٧٨٦ ، ١٥ی خەزەڵوەری ١٠١٣٩٩

بەڵی بۆ پشتیوانی لە هەنگاوە سیاسی و شۆڕشگێڕییەکانی حیزبی دێموكرات 

محەممەد سلێمانی

کوێــی  هــەر  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
پێخــۆش بێــت لەوێیــە و باکی لــە دوژمن 
نییە و بە چەکێکی سادە و بیروباوەڕێکی 
شۆڕشگێڕانە دڵی ڕێژیمی تاران دەکۆڵی 
و لــە ئاســتی ورەی بــەرز و شــێرانەیدا، 
دەســەاڵتی ئاخوندی هەســت بــە داماوی 
و شــەرمەزاری دەکات کە ناتوانێت خەڵك 
و  پێشــمەرگە لەیــەك دابڕێنێت و پێش بە 

ڕەوتی تێکۆشانی بگرێ.
شــەپۆلی تێکۆشــان و چاالکییە سیاســی 
و تەشــکیالتییەکانی کادر و پێشــمەرگە 
دێموکراتــی  حیزبــی  قارەمانەکانــی 
کوردســتانی ئێران بەدژی مەترسیدارترین 
ڕێژیمــە داگیرکــەر و دژەئــازادی و مافە 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  نەتەوەییەکانــی 
نێوەڕاســت، بەهێزتــر و ڕێکخراوتــر خــۆی 
دەرخســتووە و بە بوون و حوزووریان لە نێو 
خەڵکــدا، ســەلماندوویانە کــە کوردســتان 
پەنــای  خــۆی،  ڕۆڵەکانــی  لــە  جگــە 

خۆفرۆش و داگیرکەران نادات.
و  ڕێژیــم  گاڵوی  خەیاڵــی  و  خــەون 
جاشــۆلکەکان  و  خەڵکفــرۆش  و  خــاك 
ئاخوندیــن  ڕێژیمــی  چڵپاوخــۆری  کــە 
و خەیانەتیــان لــە گــەل و واڵتــی خۆیــان 
کــردووە، دەمێك بوو دڵــی خۆیان دەدایەوە 
کە تازە کادر و پێشــمەرگەی کوردســتان 
بــە هیــچ جۆرێــك ڕێــگای گەڕانەوەیــان 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  نێوخــۆی  بــۆ 
پێنادرێ و ســنوورەکانیان بە باشی تەنیوە 
و ناهێڵــن بگەڕێنەوە باوەشــی گەل؛ بەاڵم 
دەرکەوتــن و چاالکییەکانــی ئەو جارەی 
کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموكرات 
نیشــانی دا کــە هەتــا کوردێــك مابــێ و 
بــکات،  ڕێبــەری  دێموکــرات  حیزبــی 
بەرخۆدانی سیاسی و شۆڕشگێڕی هەروا 
کوردســتان  خەڵکــی  و  دەبێــت  درێــژەی 
ئــەو جوواڵنەوەیــە بــە هــی خۆیــان دەزانن 
و بــە تــەواوی خاوەنــداری لــێ دەکــەن و 
ڕۆڵەکانیان بە باشترین شێوەی موومکین 
و  دەکــەن  هاوکارییــان  و  یارمەتــی 

دەیانپارێزن.
شــێوەیە  لــەو  هەڵســووڕانی  بێگومــان 
شــەهامەتی  و  خۆڕاگــری  بــە  نیــازی 
سیاســی و چەکــداری و بــە وردەکاری 
و نهێنــی کاری تــەواو هەیە و پێویســتە بە 
جۆرێكی ئەوتۆ درێژە بە جەولە سیاسی و 
تەشکیالتییەکانیان بدەن کە بەردەوام سەر 
لــە هێزەکانــی دوژمــن بشــەوێنن و ڕێــگا 
نــەدەن بــە ســانایی بکەونە داوی ســیخۆر 
و خائینانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و 

زیانیان پێ بگاتەوە.
چەخماخەی ئەو جارەی خەباتی سیاســی 
لەو بەشــەی کوردســتاندا، بەدڵنیاییەوە لە 
ئامانجەکانــی زیاتــر نزیکــی دەخاتــەوە و 
شــەپۆلی هــاوکاری و پشــتیوانی خەڵــك 
لــە ڕۆڵەکانیان زیاتر دەســەاڵتداریی تاران 
هەراسان و بێ ئامان کردووە و لەوەی توڕن 
کە ناتوانن بەتەواوی کۆنتڕۆڵی سیاســی 
و نیزامی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بکەن، 
ئەویش ســەرەڕای ئەو هەمــوو هێزەی کە 

لەوێ مۆڵی داون.
ســەرچاوەی  کۆمەڵێــك   گوێــرەی  بــە 
خۆفرۆشــانی  و  جــاش  نێوخۆیــی، 
خۆیانــڕا  ســووکی  لــە  کــە  هەرزانمایــە 
و  شــار  لــەو  دەکــەن  نیشــتمان  ســەیری 
ناوچانەی کە پێشــمەرگەی شــار و شــاخ 
تەشــکیالتیان  و  سیاســی  هەڵســووڕانی 

دەست پێکردووە، ئۆقرەیان لێ هەڵگیراوە و 
تەنانەت لە سێبەری خۆشیان دەسڵەمێنەوە 
و ترس و خۆف بەتەواوی بەســەریاندا زاڵ 
بووە و ئیدی ئێســتا شتێك نییە خۆی پێ 

هەڵکێشن.

کــە  نییــە  مانایــە  بــەو  ئــەوەش  بــەاڵم 
تێکۆشــەرانی شــار و شــاخ زیاتــر خۆیــان 
دەربخەن و ڕێوشوێنی وردی هەڵسووڕانی 
خۆیــان بــە الوە بنێــن، بۆ ئــەوەی دەرفەت 
بــە ڕێژیــم بدرێت شــوێن پێیــان هەڵبگرێ 
و زیانیــان پــێ بگەیەنــێ و نهێنیــکاری 
و تاکتیکــی جووڵــە و جێگوڕکێکردنــی 
بــە بەرنامــە و هێندێك جــار خۆبزرکردنی 
ســەرلەنوێ،  خۆنیشــاندانی  و  ماوەدرێــژ 
و  کار  لــە  زیاتــر  دەتوانــن  بەدڵنیاییــەوە 
چاالکییەکانیــان بــەردەوام بــن و ســەر لە 

دوژمن بە تەواوی بشێوێنن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــە دەســتپێکردنی ئــەو شــێوە خەباتــە و 
لــە  لێكگرێدانــی خەباتــی شــار و شــاخ 
هەلومەرجــی ئێســتادا، بێگومــان هێزێکی 
گــەورەی بــەو بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییــە 
بەخشــیوە لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا و 
گەلــی کــوردی لــە نائۆمێدبــوون و بــێ 
هیوایــی بــە دواڕۆژی خەباتــی سیاســی 
و نەتەوەیــی دەرهێنــاوە و ئــەو هیوایەی لە 
نێــو داڵنــدا چاند کــە گەل و پێشــمەرگە 
پێکــەوە دەتوانــن دژی حکوومەتــی تاران 
خەباتێکــی هاوبەشــی بــێ وێنــە بەڕێــوە 

بەرن.
کاتێــك کادر و پێشــمەرگەکانی حیــزب 
لــە  چاونەترســانە  و  لەخۆبوردووانــە 
دۆخێکی وەك ئەمڕۆ کە هەستیارییەکی 

کەموێنەی سیاسی و سەربازی هەیە، لە 
نزیکەوە پەیوەندی لەگەڵ خەڵك دەگرن و 
لە باوەشی گەلدان، ئەو کارە زیاتر دەبێتە 
بەهێزتربوونــی  و  یەکگرتوویــی  مایــەی 
پێکەوەیــی خەبــات واتــە: خەباتی شــار و 

شاخ و هەوێنی کۆکردنەوە و ڕێکخستنی 
لــە  کوردســتان  خەڵکــی  کۆمەاڵنــی 

ڕیزەکانی خۆیدا.
کاتێــك گەلێــك بە ئازادی و سەربەســتی 
خــۆی دەگات، کــە پەیڕەوی ســتڕاتیژی 
و  بــکا  شــیاو  نەتەوەیــی  و  سیاســی 
و  بــێ  بێبــاك  دوژمــن  بەهێزبوونــی  لــە 
بــەردەوام خاڵــە الوازەکانــی بــە ئامانجــی 
شۆڕشــگێڕانەی بگــرێ و ڕێگای خۆی 

گرتنەوەیان پێنەدات. 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە 

درێژایــی مێــژووی سیاســی، زۆر ژیرانــە 
هەمــوو جــارێ هاتۆتەوە نێــو مەیدان و بە 
درێژەپێدانــەوەی ڕەوتــی خەباتی سیاســی 
و نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا 
گڕوتینێکــی تــازەی بە خەبات بەخشــیوە 
و هەوێنی ڕێکخستن و ڕێنیشاندانی گەل 

بووە لە پێناوی ڕزگاری نەتەوەییدا.
ژیرانــەی  ڕوانینــی  و  بیرتیــژی  بــە 
ڕێبەریــی حیزب ســەبارەت بــە بارودۆخی 
سیاســیی ئێــران و کوردســتان و قەیرانــی 
ڕێژیمی تاران و دروســت بوونی گوشاری 
نێودەوڵەتی و ناوچەیی و نێوخۆیی لەسەر 
ئــەو ڕێژیمە، بڕیاری سیاســی و مێژووی 
خــۆی داوە  کــە لە نوێتریــن نموونەیدا بە 
دەســت پێکردنەوەی تێکۆشانی سیاسی و 
چەکــداری لە ژێرناوی ڕاســاندا، هیوای 
نوێــی لــە دڵــی گەلی کــورددا چاندەوە و 

ئەمڕۆ خەڵکی کوردســتان هیوای لەسەر 
شۆڕشــگێڕی  و  سیاســی  بزووتنــەوەی 

ڕاسان بە تەواوی هەڵچنیوە.
شــێوەیەك  هەمــوو  بــە  تــاران  دەســەاڵتی 
بــۆ لەنێوبــردن و الوازکردنــی ئــەو هێــزە و 

ڕێبەرەکانــی کاری کــردووە و بــە داخەوە 
بــۆ هــۆی پیالنــی تیرۆریســتی ئاخونــدە 
ڕێبەرانــی  تــاران،  بڕیاربەدەســتەکانی 
دوکتــور  و  قاســملوو  دوکتــور  وەك 
شــەرەفکەندییان تیــرۆر کــردن بــۆ ئەوەی 
جوواڵنــەوەی کــورد ئەگــەر نەشــتوانن لە 

نێوی بەرن بە تەواوی لە پێی بخەن.
هــەروەك  دێموکــرات  حیزبــی  کەچــی 
ڕابردوو لە ســەر ڕەوتی تێکۆشــانی خۆی 
بەردەوام بووە و بە هۆی نفووزی سیاســی 
کــە لــە نێو خەڵكــدا هەیەتی، دەســەاڵتی 

تــاران ئێســتاش وەك مەترســی گــەورە لــە 
ســەر داهاتووی خۆی دەیبینێ و لە هیچ 
کردەوەیەکــی دژی گەلــی و سیاســەتی 
جوواڵنــەوەی  دژی  بــە  ســتەمکارانە 
دیاریکراویــش  بــە  و  کــورد  سیاســی 
حــدکا درێغی نەکــردووە، بــەاڵم ئەو هێزە 
تێکۆشەرەی کوردستان بەهۆی سیاسەتی 
دروســت و نەتەوەیی ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتر 

و پەرەگرتووتر دەبێت.
لــە پــاش هەڵگیرســانەوەی خەباتــی نوێی 
ڕاسان، وێڕای ئەو نرخ و بەها گەورەیەی 
کــە لــە پێناویــدا بەخشــی، بــەاڵم حیزبی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هاوکاری و پشتیوانی خەڵکی کوردستان 
و ڕۆڵەکانی گەلی کورد لەسەر پەرەپێدان 
و بەرەوپێشــبردنی ئــەو بزووتنــەوە تازەیــە 
هــەوڵ  ڕێبەرییەکــەی  و  بــووە  بــەردەوام 

دەدات زۆر بە ژیری و لێهاتوویی سیاسی 
و تەشــکیالتی ئــەو قۆناخــە مێژووییــەی 
تێکۆشــانیش بــەدژی ڕێژیمــی ئاخوندی 
ڕێــگای  و  ببڕێــت  ســەرکەتوویی  بــە 
ئــازادی و سەربەســتی نەتەوەیی پیشــانی 

خەڵــك و کۆمەڵــگای کوردســتان بــدات 
و هاوخەباتــی و یەکگرتوویــی سیاســی 

بەرهەم بێنێت.
حیزبی دێموکرات وەك هێزێکی مەســئول 
و بە پڕەنسیپ لە مەیدانی خەباتدا، پاش 
هەڵسەنگاندن و تێڕامانی وردی لە بابەت 
تەشــکیالتییەکان،  و  سیاســی  مەســەلە 
بەرنامــەی هەمەجــۆر و گشــتگیری بــۆ 
درێــژەدان بــە خەباتی سیاســی داڕشــتووە 
نائومیــد  بەرکەوتــن  و  لێــدان  بــە  و 
خەمــی  ئەژنــۆی  و  نەتاســاوە  و  نەبــووە 

بەفرمێسکەوەی لە باوەش نەگرتووە.
بــە ڕێــگای بەردەوامیــدان بــە خەبــات و 
خۆڕێکخستنەوەی لە مەیدانی بەکردەوەدا 
و ڕوانینی جەوهەریان سەبارەت بە دۆخی 
سیاســی واڵت و بەرزبوونــەوەی ئاســتی 
وشیاری سیاسی و کۆمەاڵیەتی خەڵکی 
کوردســتان، هــەر وەك هەمیشــە پیــالن و 
ســتەمکارییەکانی حکوومەتی ئاخوندی 
و  کــورد  جوواڵنــەوەی  بــەدژی  ئێرانــی 
مافی سیاسی گەالن پوچەڵ کردۆتەوە و 
داوای لە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
کردووە، یەکگرتووانە بە دژی دەســەاڵتی 
تاران دەســت بە چاالکییە جۆربەجۆرەکان 
بکەن و بە هێزی گەل و ڕاپەڕینی فراوانی 

جەماوەری ئەو دەسەاڵتە دادەڕمێت.
زیاتــری  بەهێزبوونــی  و  گەشــەکردن 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا بــەر لە هەر 
شــتێك ســەرەتا پێویســتی بــە یەکڕیــزی 
و  سیاســی  ڕێکخراوەیــی  یەکیەتــی  و 
تەشــکیالتی هەیــە و ســەرەڕای جیاوازی 
و فرەڕەهەنــدی لــە نێــو حیزبــدا، گرینگە 
پابەندبوونــی  بەگشــتی  الیــەك  هەمــوو 
خۆیــان بە سیاســەت و ســتڕاتیژی حیزب 
و  نەیــاران  نەدرێــت  ڕێــگا  و  بپارێــزن 
دژبەرانــی حیــزب دڵخــۆش بــن و لە خاڵە 
دوورمــان  نەتەوەییــەکان  و  جەوهــەری 
بخەنــەوە و میحــوەری خەباتی خۆمان کە 

دژی دەسەاڵتی تارانە بەالوە بنێین.
کاتێــك هێزێكــی شۆڕشــگێڕی سیاســی 
دێموکراتــی  حیزبــی  وەك  نەتەوەیــی  و 
کوردســتانی ئێران بەتەواویی لە مەیدانی 
و  پتــەو  پەیوەندییەکــی  و  خەباتدایــە 
بەهێــزی لــە نێــوان گەل و خۆیدا دروســت 
لەســەر  ڕەخنــەی  بەدڵنیاییــەوە  کــردووە، 
دەبــێ و دڵســۆزان و خەڵکــی نەتەوەیــی 
بــۆ بەهێزتربوونی ڕەخنەی لە ســەر جووڵە 
لێدەگــرن  تەشــکیالتییەکانی  و  سیاســی 
کــە ئەوەش سروشــتی خەباتی سیاســی و 

ڕیکخراوەیی ئەو حیزبەیە. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
نیــازی بە خەڵکی زۆر لەوەی زیاتر هەیە 
و نــە کەســی لــێ زیــادە و نــە لــە کــەس 
بێزارە ، بەڵکوو ئەو جوواڵنەوە سیاسییەی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە قۆناخی ئێستا 
و پاش ڕزگاری کوردستانیش، بێگوومان 
و  هــاوکاری  و  پشــتیوانی  بــە  نیــازی 
هاوخەباتــی بەشــێکی زۆر لەوەی زیاتری 
دەبێــت بــۆ بەڕێوەبردنی حیــزب و ئیدارەی 
سیاســی واڵت و بــا هــەر لــە ئێســتاوە لە 
ســەر ئەو ڕەهەندە سیاسی و تەشکیالتییە 
کار بکەیــن بۆ زیاتــر بەهێزبوونی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران.

لە پاش هەڵگیرسانەوەی خەباتی نوێی ڕاسان، وێڕای ئەو نرخ و بەها گەورەیەی کە لە پێناویدا 
بەخشی، بەاڵم حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە هاوکاری و پشتیوانی خەڵکی کوردستان و ڕۆڵەکانی 
گەلی کورد لەسەر پەرەپێدان و بەرەوپێشبردنی ئەو بزووتنەوە تازەیە بەردەوام بووە و ڕێبەرییەکەی هەوڵ 
دەدات زۆر بە ژیری و لێهاتوویی سیاسی و تەشکیالتی ئەو قۆناخە مێژووییەی تێکۆشانیش بەدژی ڕێژیمی 
ئاخوندی بە سەرکەتوویی ببڕێت و ڕێگای ئازادی و سەربەستی نەتەوەیی پیشانی خەڵك و کۆمەڵگای 

کوردستان بدات و هاوخەباتی و یەکگرتوویی سیاسی بەرهەم بێنێت

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە دەستپێکردنی ئەو شێوە خەباتە و لێكگرێدانی خەباتی شار و 
شاخ لە هەلومەرجی ئێستادا، بێگومان هێزێکی گەورەی بەو بزووتنەوە 

ڕزگاریخوازییە بەخشیوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا و گەلی کوردی  لە نائۆمێدبوون و بێ هیوایی بە دواڕۆژی 
خەباتی سیاسی و نەتەوەیی دەرهێناوە و ئەو هیوایەی لە نێو داڵندا چاند کە گەل و پێشمەرگە  پێکەوە 

دەتوانن دژی حکوومەتی تاران خەباتێکی هاوبەشی بێ وێنە بەڕێوە بەرن
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توانیم شەرافەتمەندانە بژیم و بە ویژدانێکی ئاسوودەوە بمرم!
سۆزی یاران بۆ شکۆی شێعری ڕۆژهەاڵت

))نامەیەک لە وشەدیلەکانەوە،بۆ جەالل مەلەکشا((فەرید ڕاژین:
تۆ هەتاوی ئاسمانی شێعری جوانی ئەم گەلەیماموستاکەم،

تۆ بڵێنت بردە سەر، پەیمانەکەت نەشکاند باڵیان پێ بدەیوشەدیلەکان چاوەڕوانن لە شێعرێکدا زەنجیرەکەیان بچڕی وهەستە،
چەپکێ تیشکت لە خۆر سەند و دات لە پرچی شەوەزەنگ
کەی دەتوانێ ڕابوەستێ ڕووباری نائارام و پڕ لە خرۆش؟کردت بە تفەنگئێستا هەموو الوانی ئەم واڵتە، ئەو شێعرانەیان لە شانە کە 

نامەی ئاشتی واڵتە زامدارەکەت بۆمێژوو ببەهەستە ئەسپە سەرشێتەکەی زەمان دەستەمۆ کەهەستە،
تا خەمەکانت لە باوەشیا بتوێتەوەقەندیل بوو بە پاپۆڕ و نیشتمان ئامێزی کردووە بە لەنگەرت 
تەنافی شۆڕی قانوون قەت ناتوانێ شێعرەکانت بخنکێنێسەرت بۆ چی دارکونکەری دنیا، دانانوێنیتۆ دارێکی بااڵبەرزیپێنووسەکان بۆیە خێرا، بە شانازی لە بەر دەمتا ڕاوستانبڕیار وابوو کە بەهار هات، شێعری تازە بهۆنیتەو بۆ کوردستان

چۆنکە دایان لە شەقەی باڵ و دڵی هەموو کوردیکیان کردە 
هێالنە

هەستە،
هەستە ماموستاگیانهەستە با دارەپیرە بێ باڵندە نەبێئەتۆ قارەمانی قەڵەمی هەموو الوێکی کوردیتەشیە کۆنەکە لە کاروان بسێنە و، ڕێگەی تازە نیشانیان بە

هەستە.

ئارام مەلەکشا
بۆ مامە

هەستە ...
بۆ ڕزگاری لە چوار واڵت ...ببوونە هاواری دەم دایک و باوکانبە پێکەنینەو بۆ خەبات  ببوونە هۆی ڕاپەڕینی کیژ و الوانبااڵیان کردووە وەک ئاویەر بە زەردەخەنەی ئەوینەوە چاندتئەو وشە و شێعرانەی کە لە وەرزی تاڵی ژینداباخەوانەکەی نیشتمان دەهەستەوەمامە دەهەستە،
کە وشەی پیرۆزی سەربەستی بچریکێنێپەری شێعرێک باڵەوازە بکەژوانی کوردەواری بچنەولە بناری ئاویەردا لە سەر شاپەڕی خۆری زەردە پەڕلە بەر بەیانێکی ڕێبەنداندا بۆ تۆڵەی بێ واڵتی و بێ ئازادیئاواتەکانت تێدا بکە بە گڕ و هەڵمەتئەمجارە بیکە بە شێعرچەپکێ تیشک بدزەو لە سەر بڕیارت هەستە مامە 

بەرەو ڕووی یاسای ڕەشی نەنگ...کوودەتایان وە بیر بێنێ بیدە دەستی الوانی ئەم شارە هەتا بکە بە هۆرەو سیاچەمانەی تفەنگ شێعری یاخی ،ئێعدامیە بێ تاوانەکان لە بن بێنێڕیشەی دار و پەتی گەردنی بە فەرمانێک ، 
چەپکە شێعرێ تازە بخوێنە...بەسەرهاتێک دڵتەزێنەزۆر دژوارە بە بێ تۆڕێگای سەرکەوتنی ئێمە بە پێشمان کەوە و بڕۆ هەستە مامە ،

لێ بخوڕە و بڕۆ ...سواری ئەسپە سەرکەشەکەی زەمان ببەوپشتوێنە سێ گرێبەستەکەتشمشاڵەکەت بکە بە پشت ،بە فریامان کەوە مامە دەهەستەدەهەستە،
دەست بەر مەدە لە قافڵەو کاروان ئەم خێڵە...ئاسمان تاپۆی بوومەلێڵەهەر ڕۆژ ڕێگا لێڵ تر دەبێلوورە و گەمارۆی گورگە وباروودۆخی ئەم واڵتە ناسازە ڕێدەرفەت نیە

ڕەنجاو

ماموستاجەالل کوردی کۆڵنەدەر
شایانی ڕێزی وەکوتاجی سەر
هونراوە کانت تیشکی هەتاوە
جوان وڕازاوە لەکەل دێتەدەر

دەرمانی دەردو ڕچە شکێنە
بو ڕزگاریە لە ڕێگای  خەتەر

ەقیر نەوازو هەژار  الوێنە
ف

چەوسێنەری پێ ئەبێ دەربەدەر

وشەی هەڵبەستت لە بو داهاتو

گەنجان والوان ئەکات باخەبەر
لەخەوڕاپەڕە کاتی مەرگ نیە

ناحەزکانت قوڕیان چێت بەسەر

شۆڕەسوارەکەی مەیدانی خەبات
باخە نمامێک  تازە  بێنە  بەر
ڕێگەو ڕێبازت درێژەی  هەێە

سۆێندئەخۆم گیانە بەخوای دادگەر

هاوار

پیرەدارم هۆ پیرەدار
هۆ سێبەری چینی هەژار

بۆ کوێ دەرۆی بە جێ دێڵی ئەم کاروانە

ئەم کاروانەی کە ڕاوێژت بۆ دەکردی....

هێندە دڵسۆزی کاروانت بووی 
بوێ دەمردی...
تۆ سەرکاروان،

 ئێمەش هەموو کاروانچی تۆ...
تۆ پیرە دار 

 هەموو خونچە و چرۆ....
ئێمەش

دەیان پوازیان تیژەو کرد
ئەنجنت کەن بوقلیچێنن...

لە عەرزت دەن ، 

ئاوات خۆیان بەدی بێنن...

 لە نێو شەختە و پتەی خاک کوتا بوو
بەاڵم چون تۆ بنەت

نەیانتوانی 
نەیانتوانی  بۆژاکێنن..

ئاوات خۆیان بەدی بێنن
گەاڵی هیوات بوەرێنن...

 ئەوە من چووم 
ڕێبازی خوێنم گرتە بەر 

سنوورکانم تێپەڕان.....
بۆ تۆم هێنا 

نیشتمانی لەت لەت کراوی کوردستان....
گەر تۆ نەبیت 

لەتە لەتە بیدوورێنیت
ئاواتی خۆت ،
 ئاواتی من ،

ئاواتی گەڵ ، بەدی بێنیت
بیبەم بۆ کوێ 
بیدەم بە کێ

کێ  تر هەیە وەک تۆ دڵسۆز

ێ تر هەیە  خەمخۆری هۆز
ک

کولسووم عوسمانپوور
هەردەم گەوهەرێکی تازەت لێ چ پڕبەهایە خاکی تۆنیشتمان گیان ئەم ڕێگا مین ڕێژ کراوەچۆن بڕ بکەم؟کاروانچی گیانجەاللی سنە و ئاویەرچۆن چرۆ کەم بێ پیرەدارزڕەی دێ زنجیری وشەهێشتا تەرمی "ئارتینمان" نەدۆزراوەتۆبە جێمان مەهێڵە کاکە

دەچێنن

ک.د.ئازاد:

" ئاگاداری"

هاوڕێم جەالل،
هێشتا زووە!

لە بەرهەمی،

ئەو باخەی پێشتر ناشتووتە
هێشتا هیچت نەچێشتووە!

خۆڕاگر بە!
بە مردن بڵێ ڕاوەستە!

داری چل ساڵەی خەباتت
چرۆی تازەی دەرکردووە!

هاکا سبەی

لە مەیدانی گەورەی سنە
لە چوارچراکەی مەهاباد

لە دوندی بەرزی تەرەغە

لە هەر چوار پارچەی نیشتمان؛
دەنگی شێعرت،

ببێ بە نەغمەی دڵشادی
لەسەر بانی

گش ماڵی کورد
بشەکێ ئااڵی ئازادی!



لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com pdkiran@club-internet.fr

telegram.me/PDKImediaPublished by Democratic Party of Iranian Kurdistan      No : 786   5  November  2020

من نامرم، لەوپەڕی مەرگیشەوە هەر دێمەوە


