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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ

٦٨١٠ ٤

کۆبوونەوەی 
ـــکیالتیی  تەش
لێپرســـراوی 
گشـــتیی حیـــزب

دواهەوڵەکان بۆ 
بەرجام و کاریگەریی 
شەڕی ئۆکراینا   

ڕووسیای 
پاش سۆڤییەت

١٣٥٧ی  ڕه شــه مه ی  ١١ی  ڕۆژی 
هه تــاوی چه ند مانــگ دوای گه ڕانه وه ی 
به شێك له  ڕێبه رایه تیی حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێــران بــۆ نێوخــۆی واڵت و 
چاالكیــی نهێنــی و ڕێكخســتنی لــه  نێــو 
ڕاپه ڕینــی  ئــه وه ی  دوای  كۆمه ڵــگادا، 
گه النــی ئێران دژی ده ســه اڵتی ملهۆڕی 
پاشــایه تی ســه ركه وت، له  كۆبوونه وه یه كی 
به رینــی جه ماوه ریــدا ڕێبــه ری نه ته وه یــی 
كورد، دوكتور قاســملووی نه مر مزگێنیی 
به رده وامیی خه باتی گه ل بۆ گه یشــتن به  
مافه كانی دا و ڕایگه یاند لێره  به دواوه  ئه م 
چاالكــی و تێكۆشــان و گیانفیداییــه  بــه  
ئاشــكرا به ڕێوه  ده چێ و ڕۆژی مێژوویی 
په یمــان  بــه  ڕۆژی  بــوو  ١١ی ڕه شــه مه  
نوێكردنــه وه ی حیزبی دێموكرات و خه ڵكی 
كوردستان بۆ ده سته ومالن بوون تا گه یشتن 

به  هه واری به رزی ئازادی.
لــه   كــه س  هــه زار  ده یــان  بــه   ڕۆژه   ئــه و 
شــوێن  هه مــان  مه هابــاد،  گۆڕه پانێكــی 
كــه  كۆمــاری كوردســتانی تێــدا دامــه زرا 
ملهــۆڕی  ده ســه اڵتی  كۆبوونــه وه .  بــوو 
ڕایده گه یانــد  ســه رده مێك  كــه   پاشــایه تی 
ڕۆژهه اڵتــی  لــه   ئه رته شــه كه ی  كــه  
نێوه راســتدا ژاندارمــی ناوچه كه یــه  و نــه زم 
و ئه منیه تی ده ســكردی خۆیان ده ســه پێنن 
به  ســه ر ناوچه دا، لێك هه ڵوه شــایه وه  و شــا 
هه ڵهات! له  مه هابادیش كۆبوونه وه ی ســه د 
هه زار كه ســی بۆ پێشــوازی له  درێژده رانی 

ڕێبازی كۆمار به ڕێوه  چوو!
له م ڕۆژانه دا ئه رته شی ڕووسیه  به  هه موو 
جۆره  چه كێكی باڵستیك و به  فڕۆكه  و به  
درۆن و ئــه وه ی هه یه تی و نیه تی هێرشــی 
كردۆتــه  ســه ر ئۆكراینــای دراوســێی! لــه م 
شــه ڕه  نابه رامبه ردا ڕووســیه ی دووهه مین 
ئه رته شــی به هێــزی جیهــان وای دانابــوو 
كــه  لــه  مــاوه ی ٢٤ كاتژمێــردا پێته ختــی 
ئۆكراینا ده گرێ، به اڵم زیاتر له  ١٠ ڕۆژه  
هــه ر لــه  دووره وه  چــاو لــه  پێته خته كه  ده كا 
و به  مووشــه ك و بۆمب به ســه ر شــاره كانی 
ئۆكرایندا نه هامه تی ده بارێنێ، له والشــه وه  
ئه رته شــی ئۆكراینــا و خه ڵــك بــه  كه مترین 
ئیمكانــات و هه نــدێ جاریــش بــه  ده ســتی 
به تاڵ به ره وڕووی تانكی ڕووسی ده بنه وه .
لــه م شــه ڕه  نابه رامبــه ردا ڕه نگــه  ڕووســیه  
بتوانێ به  هێزی نیزامی بڕواته  نێو كیێفی 
پێته ختیــش، بــه اڵم بــۆ هه تاهه تایــه  له  دڵ 
و ده روونــی خه ڵكــی ئۆكراینــا ده ر كراوه  و 
دوژمنایه تییه كــی هه تاهه تایــی بــۆ خۆی 

كڕی.
ئــه وه ی كــه  خۆڕاگری لــه  ئۆكراینا به هێز 
ده كا نه ك مووشه كی بالستیك یان ناوكییه ، 
به ڵكــوو ئیراده ی نه ته وه یه كــه  بۆ به رخۆدان 

دیمانەی کوردستان

 یان هێزی خه ڵك؟
هێزی چه ك

پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات 
بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی

زمان شاده ماری نه ته وه یه 
زمانمان گرنگترین ناسنامەمانە، بۆیە کۆماری ئیسالمی پێشی خوێندنی مندااڵنمان بە زمانی 
دایکی ده گرێت تا بە خەیاڵی خۆی لە زمان و که لتووری خۆیدا بمانتوێنێتەوە. بەاڵم سەدان 
مامۆستای نیشتمانپەروەر بە تێکۆشانی خۆیان نەیانهێشتووە ئەو خەونەی ڕێژیم بێتە دی و 
نرخه کەشیان داوە. رۆژی زمانی دایکی پیرۆز بێت لەو مامۆستایانە و قوتابییە وریاکانیان و 

هه موو خه مخۆرانی زمانی كوردی.
مسته فا هیجری

١ی ڕه شه مه ی ١٤٠٠ی هەتاوی

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

دۆڕاوی دووسەر دۆڕاو
پووتیــن  ڤـــــــــــــێالدیمێر  بڕیــاری  بــە 
ســەرلەبەیانی  ڕووســیە،  ســەرکۆماری 
ڕۆژی ٥ی ڕەشــەمە هێــرش و پەالمــاری 
ئۆکراینــا  خاکــی  ســەر  بــۆ  ســەربازی 
دەســتی پێکــرد و بەمشــێوەیە کۆتایــی بە 
قۆناخــێ كــی مشــتومڕی نێــوان ڕۆژاوا 
و دەوڵەتــی ڕووســیا و ملمالنێــی چەنــد 
ســاڵەی نێــوان ڕووســیا و ڕۆژاوا هــات و 
كــرد.  پــێ  ده ســت  دیكــه ی  قۆناخێكــی 
بەپێی زانیارییە پێوەندیدارەکان ئەم هێرشــە 
لەڕێگــەی فڕۆکە شــەڕکەرەکانی ڕووس 
ڕۆژهــەاڵت  شــاری  چەندیــن  ســەر  بــۆ 
و  ئۆکراینــا  ڕۆژهەاڵتــی  باکــوری  و 
هەروەهــا مووشــەکهاوێژی و دابەزاندنــی 
هێــزی زەوینی لە کەناراوە باشــورییەکانی 
ئۆکراینا و هێرشــی ســایبێری مۆسکۆ بۆ 
ســەر ژێرخانــە ئابــووری و ئیدارییەکانــی 

ئۆکراینا دەستی پێکرد. 
ئــوالف  کاردانەوەکانیشــدا  یەکــەم  لــە 
ئــەم  ئاڵمــان  ســەرۆکوەزیرانی  شــوڵتز 
کــرد  مەحکــوم  ڕووســیەی  کــردارەی 
یاســا  بەرچــاوی  پێشــێلکردنی  وەک  و 
نێــــــــــونەتەوەییەکان ناوی لێ برد و وتی: 

ئەمە ڕۆژی تاریکیی ئورووپایە!
هەروەها بۆریس جانســۆن ســەرۆکوەزیرانی 
بریتانیــا وێڕای مەحکومکردنی هێرش بۆ 
ســـــــــــەر ئۆکرایــن ڕایگەیانــد پوتیــن بــەم 
کارەی بــێ هیــچ هۆکارێــک ڕێگــەی 
خوێنڕشــتن و کاولــکاری هەڵبــژاردووە و 
هاوپەیمانەکانمــان  و  ئێمــە  بەدڵنیاییــەوە 
هێرشــانە  بــەم  گــــــــــــونجاو  واڵمیکــی 

دەدەینەوە.
لــە  ئەنــدام  واڵتانــی  باڵوێــزی  هــاوکات 
پەیمانــی ئاتالنتیکــی باکــور ناســراو بــە 
ناتــۆش کە یەکێک بــووە لە بیانووەکانی 
دانیشــتنی  هێـــــــــرشەکان،  بــۆ  کرێملیــن 

بەپەلەیان ڕێک خست.
دواجاریش لە ١١ی ڕەشــەمەدا و هاوکات 
لەگــەڵ حەوتەمیــن ڕۆژی پەالمارەکانــی 
ئۆکڕاینــا،  خاکــی  ســەر  بــۆ  ڕوســیا 
کــۆڕی گشــتیی نەتــەوە یەکگرتــووەکان 
دانیشــتنێکی بەپەلەیان ڕێک خســت و بە 
زۆرینــەی دەنــگ کە بریتــی بوو لە ١٤١ 
دەنگــی   ٥ لەبەرامبــەر  ئەرێنــی  دەنگــی 
نەرێنــی )کــە بریتــی بــوون لــە ڕووســیا، 
و  ئێریتــرە  بێــالڕووس،  باکــور،  کۆریــای 
سووریە( ئەم کردارەی ڕووسیایان مەحکوم 
کــرد. لــەم نێوانەدا واڵتانی ئێران و چین و 

هێند و ئیماراتیش دەنگی بێالیەنیان دا!
بەگشــتی ئەوەیکە تاکوو ئێستە دەبیندرێ 
ســازبوونی جۆرێــک لــە جەمســەربەندی 
نێــوان واڵتانــی جیهانــە؛ لەالیەکــەوە  لــە 
تــرەوە  لەالیەکــی  و  ڕۆژاوایــی  واڵتانــی 
ڕووســیە و دەوڵەتــە هاوپەیمانەکانــی! کــە 

هەنــدێ لە شـــــــــــڕۆڤەکان وەک شــەڕی 
دێموکراســیش نــاوی لــێ دەبەن کــە تێیدا 
ئۆکڕاینا شەڕ بۆ بەرگری لە دێموکراسی 
دەکات. بــەاڵم لــەم نێوانــەدا جێگەی ئێران 
چــی دەبــێ و دۆخەکە بەرەو چ ئاقارێک 
دەڕوات؟ و هەروەها ئێمەی کورد لە کوێی 

هاوکێشەکانداین و دەبێ چی بکەین؟
پێش لەوەیکە واڵمی ئەم پرسیارانە بدرێتەوە 
دەبــێ ئــەو ڕاســتییە بزانین کە سیســتمی 
زاڵ بەســەر ڕووسیای ئێســتە نمونەی ئەو 
حکومەتانەیــە کە ڕۆژگارێــک بۆخۆیان 
زلهێزی جیهانی بوون و دواتر بە هۆکاری 
جۆراوجــۆر الواز بــوون بۆیــە یەکێــک لــە 
ســەرەکیترین هۆکارەکانیــان بــۆ مانەوە و 
ژیــان هەوڵدانە بۆ گەڕانــەوە بۆ ڕابردووی 
پڕشــکۆیەک کــە لــە خەیاڵیانــدا وێنایان 

کردووە؛ 
بەواتایەکی ڕوونتر پوتین دەیهەوێ ڕووسیە 
بگەڕێنێتەوە بۆ ســەردەمی دەسەاڵتدارێتی 
یەکیەتیــی ســۆڤیەتی پێشــوو و تەنانــەت 
ڕووســیای  ســەردەمی  بــۆ  لەویــش  پێــش 
تێــزاری و خولیــای ئــەو ژێئۆپۆلیتیکە لە 
مێشــکیدایە. بەتایبەتــی کــە لە ئێســتەدا 
لەگــەڵ کۆمەڵێــک قەیرانــی ئابووری و 

سیاسی و ڕەوایی نێوخۆیی بەرەوڕووە.
ئیســالمی  کۆمــاری  ڕوونــە  ئەوەیکــە   
کــە هەمــوو کات خــۆی بــە شــەریک و 
هاوپەیمانێکــی نیزیکــی ڕووســیا دانــاوە، 
ئەگەرچــی بەشــێوەی فەرمــی الگیرییــان 
لە هــــــــــەڵوێستی پووتیــن نەکردووە بەاڵم 
ناتوانــن  کــە  ســەلماندوویانە  کــردار  بــە 
دژایەتیشــی بکــەن کــە خــودی ئەم شــێوە 
سیاســەت کردنــە پێمــان دەڵــێ ئێــران لــە 
بەتایبــەت  گرتــووە!  جێــی  بــەرەدا  کام 

و  هــــــــــــەڵوێست  ئانالیــزی  کاتێــک 
لێدوانەکانــی کەســێکی وەک خامنەیــی 
دەکەیــن کــە دەڵــێ ئــەم شــەڕە ئاکامــی 
سیاســەتە هەڵەکانــی ڕۆژاوا و بەتایبــەت 
ئەگــەر  کــە،  دەخــات  دەری  ئامریکایــە 
بــە  دان  ناتوانــن  بیشــیانهەوێ،  تەنانــەت 
ڕاســــــــتییەکاندا بنێن و پەالماری ڕووسیا 
مەحکوم بکەن؛ بەتایبەت کە لە ئێســتەدا 
ڕەوتــی دانیشــتنەکانی زیندووکردنــەوەی 
بەرجام بە ئاقارێکدا ناڕوات کە خواســتی 
ئیســراییلی لەســەر بــێ و ئەو بــاوەڕە الی 
ئیســراییلییەکان بوونــی هەیــە کــە نابێــت 
ئیزنــی ئــەوە بــە ئێــران بدرێــت پێشدەســتی 
لێبــکات کەواتــە تــاران زۆر لــەوە الوازترە 
ڕوون  هەڵوێســتێکی  بیـــــــــــهەوێ  کــە 
بەوهۆیــەوە  هەمیشــە  وەک  و  بنوێنــێ 
کــە بووەتــە بوکەڵەیــەک یــان کارتێــک 
بــە دەســتی مۆســکۆوە دەبــێ جۆرێــک 
هەنــگاو بنێ کە لە کاتە هەســتیارەکاندا 
نــەدات!  کیــس  لــە  ڕووســیا  پشــتگیری 
بــەاڵم نابێ ئەوەشــمان لەبیــر بچێ کە ئەم 
سیاســەتەی تارانیش لە درێژەی سیاســەتە 
هەڵەکانی ڕابردووی نەتەنیا ناتوانێ ببێتە 
دەســەاڵتە  لــەو  پارێزگاریکــردن  مایــەی 
بەڵکــوو بــە خوێندنەوەیەکی ســەرەپێیی لە 
پێوەندییەکانی ڕابردووی دوو واڵت بۆمان 
ڕوون دەبێتەوە کە تاران بە هەڵەدا دەچێت و 
جارێکی تر ســەلماندوویەتەوە کە دۆڕاوی 

دووسەر دۆڕاوە!
ڕووســیە  بــە  ســەبارەت  واتــە  لەمبــارەوە، 
کــە پێشــتر الی ســەرانی تــاران نوێنــەری 
دژەخوداکان )!( بوو و ئێستە بووەتە واڵتی 
دۆســتی ئێــران)!(ی ئیســالمی دە خاڵــی 
گرینگ بوونیان هەیە کە دەکرێ مرۆڤ 

بیریان لێ بکاتەوە و بیانورووژێنێت:
هیــچ کات  ئێســتە  تاکــوو  ڕووســیە   .١
ئێرانــی وەک هاوپەیمانــی ســتراتێژیکی 

خۆی لە قەڵەم نەداوە
ئێرانــی  کات  هەمــوو  ڕووســیە   .٢
بــۆ  هێنــاوە  بــەکار  ئامرازێــک  وەک 
خــۆی  گرفتەکانــی  چارەســەرکردنی 

لەگەڵ ئامریکا
گاز  و  نــەوت  بــواری  لــە  ڕووســیە   .٣
ڕکەبەرێکــی سەرســەختی ئێرانــە و دژی 
گواســتنەوەی گازی ئێــران بــۆ ئورووپایە، 
چونکــە ئــەوێ بە بــازاڕی فەرمی خۆی 

دەزانێ
٤. ڕووســیە لە شۆرای ئەمنیەتدا چەندین 
جــار دژی بەرنامەی ناوکی ئێران دەنگی 
داوە و هەنــدێ لــە بڕیارنامەکانیــش بــە 

پێشنیاری ڕووسیە دەرکراون
٥. ڕووســیە بەپێچەوانەی ئیددیعای تاران 
دژی ڕەوتــی خێــرای پیتاندنــی ئۆرانیــوم 
لەالیەن تارانەوەیە و ئێرانی خاوەن زانســتی 

ناوکی بە قازانجی خۆی نابینی
ســاڵەدا   ٨ شــەڕی  ســەردەمی  لــە   .6
شــۆڕەوی پێشــوو یەکێک لە پشــتیوانانی 

عێراق بوو 
٧. ڕووســیە حــەزی لەوەیــە کــە لە بواری 
ســەربازییەوە ئێــران پاشــکۆی خــۆی بێــت 
بــە  کــە  چەکوچۆاڵنــەی  ئــەو  چونکــە 
ئێرانیــان دەفرۆشــێ توانیویەتی داهاتێکی 

گونجاو بۆ مۆسکۆ بە دیاری بێنێت
دژ  مۆســکۆ  تــاران،  بەپێچەوانــەی   .٨
بــە ئیســڕاییل نییــە و لەمبــارەوە ناتوانــێ 

هاوتەرازی تاران بێت
نەبــوو  ئامــادە  ڕووســیە  ئێســتە  تــا   .9
مـــــــــووشەکی S٤٠٠ بە ئێران بفرۆشــێت 

بــەاڵم ئــەم جۆرە لە چەکــی بە واڵتانێکی 
وەک هێند و تورکیە فرۆشتووە

پێشــکەوتووە  ١٠.سیســتمە 
بەرگریکارانەکانی ڕووســیە لە ســوریە لە 
تەواوی ئەم سااڵنەدا کە ئیسراییل هێرشی 
کردووەتە ســەر بنکــە و بارەگاکانی تاران 
لــە سوــــــــــوریەدا تەنیــا چاولێکــەر بــووە 
و هیــچ کردارێکــی لــە قازانجــی تــاران 
ئەنجام نەداوە؛ تەنانەت لە هیچ شــوێنێکدا 
هێرشەکانی ئیسراییل بۆسەر ئێران لەالیەن 

مۆسکۆوە ئیدانە نەکراوە!

الیەنێکــی تــری ئــەم باســە کــە دەکــرێ 
ئەوەیــە  بــۆ بکەیــن  هـــــــــــــــێمای  لێــرەدا 
کــە ئابووریی جیهان بەم شــەڕانە تووشــی 
هەاڵوسان دەبێ و گرانی و هەژاری زیاتر 
لــە ئێــران و واڵتانــی لەحاڵی شــەڕدا پەرە 
خەڵکییــەکان  ناڕەزایەتییــە  و  دەســتێنێ 
زیاتــر و زیاتــر دەبــن؛ واتە ئێرانی شــێواو و 
خــاوەن ئابووریی شــپرزە دەبێتــە گۆڕەپانی 

ملمالنێی هێزە دژبه یه كه كان .
ئەوەیکــە لێــرەدا بــۆ ئێمــەی کــورد زیاتــر 
دەبــــــێتە ڕۆژەڤ و دەبێ تەکوزی لەسەر 
بکەین لەڕاستیدا هەڵوێستی وشیارانەمانە 
لەبەرامبــەر ڕووداو و پێشــهاتەکان تاکــوو 
بتوانیــن لــەم ئاوە لیڵە بــە قازانجی خۆمان 
ماســی بگرین و هەلەکان بە خوێندنەوەی 
بقۆزینــەوە؛  ڕووداوەکان  دروســتی 
لــەم  سەرکەوتنیشــمان  پـــــــــــــێشمەرجی 
گێــژاوەدا کە بەدڵنیاییەوە لە داهاتوودا بۆ 
ئێــران درووســت دەبــێ بریتییە لــە وەالنانی 
بــۆ  هەوڵــدان  و  گرفتــەکان  و  کێشــە 
یەکڕیزترکردنــی خەبــات و بەهێزترکردنی 

شار کە چەقی خەباتی ڕۆژهەاڵتە.



  ژمارە ٨١٨ ، ١٥ی ڕەشەمەی ٢١٤٠٠

پەیامـــی سەرەخۆشـــیی  
»مســـتەفا هیجـــری« 

بـــۆ کۆچـــی دوایـــی دایکی 
»کۆســـرەت ڕەســـووڵ عەلی«

پەیامـــی یەکیەتییەکانـــی خوێنـــدکاران، 
الوان و ژنانـــی 

دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران، 
بـــە بۆنـــەی ٢١ی فێڤرییـــە 

پەیامـــی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەبۆنـــەی ڕۆژی جیهانیـــی زمانـــی دایکـــی 

دیـــداری حیزبـــی دێموکـــرات و کۆمەڵـــە – ڕێکخـــراوی کوردســـتانیی حیزبـــی کۆمۆنیســـتی ئێـــران

بەشـــداری هەیئەتێکـــی حیـــزب لـــە ڕێوڕەســـمی ڕۆژی کۆمەڵـــە

بەڕێز و تێکۆشەر
ســەرۆکی  عەلــی،  ڕەســووڵ  کۆســرەت 
و  سیاســی  بــااڵی  ئەنجومەنــی 
بەرژەوەندییەکانی یەکیەتیی نیشــتمانیی 

کوردستان
وێڕای ساڵو

بەڕێزتــان  دایکــی  دوایــی  کۆچــی  بــۆ 
سەرەخۆشــی و هاودەردیی خۆمان لەگەڵ 
بەڕێزتان و باقیی ئەندامانی بنەماڵەکەتان 

و  هێــز  نییــە،  شــوناس  تەنیــا  زمــان 
بەختەوەریشە!

لــەوەی  ئەمــڕۆدا  ســەردەمی  لــە  زمــان 
تێپەڕیــوە کــە تەنیا وەکــوو ئامرازێک بۆ 
دروســتکردنی پێوەندییــەکان کەڵکی لێ 
وەر بگیردرێــت، بەڵکــوو بووەتە بەشــێکی 
بەرفــراوان لە هەمــوو بوارەکانی ژیان، لە 
ژیانی کۆمەاڵیەتییەوە بگرە هەتا سیاسی 
و ئابوورییەوە؛ واتە زمان جیا لە بەشێک 
دەســەاڵت  و  هێــز  هــەم  فەرهەنــگ  لــە 
دێنــێ، هــەم ســامان و بەختــەوەری. ئــەم 
تایبەتمەندییــەی زمان ڕەنگە لە ئێســتەدا 
پســپۆڕانەتر  و  زانســتی  بەشــێوەیەکی 
ئــاوڕی لــێ بدرێتــەوە، بــەاڵم ناکرێــت بە 
تۆخــی و ڕەهایــی لــە کات و قۆناغێکی 
دیاریکــراودا قەتیــس بکرێــت و بوترێــت: 
زمان بەس لە ئێســتە و هەنووکەدا سامان 
و هێــزە، چونکــە لــە ڕەوتی مێــژوودا زۆر 
نەتــەوەی هــەژار و دەســکورت لە ڕێگای 
زمانەوە توانییان ببنە بە خاوەن ســەروەریی 
خۆیان و بەپێچەوانەکەشــی زۆر نەتەوەش 
لــە ڕێــگای زمانــەوە توانەوە و لــە مێژوو 
بــەس ناوێکیــان لــێ ماوەتــەوە. نەتــەوەی 
کــورد، یەک لــەو نەتەوانەیە کە ســەدان 
ســاڵە لــە نێوان مــان و نەماندا خۆڕاگری 
دەکات و پــەل بــۆ ژیانێکــی بەختەوەرانــە 
دەهاوێت و لە سەنگەری مانەوەیەدا ئەگەر 
بڵێن زمان قەڵغانێکی پتەو و قایم بووە کە 
کوردی لە فەوتان ڕزگار کردووە، بەهەڵە 
نەڕۆیشتووین؛ چون لە کاتێکدا کە کورد 
خاکەکــەی لێ داگیر کراوە، فەرهەنگی 
لێ دزراوە و مێژووشــی ئاڵۆز و چەواشــە 
کــراوە، ئــەوە زمانــە کــە تــا ئێســتەش لە 
کــورد نەســتێندراوە و داگیــر نەکــراوە و 

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
ئەنجومەنــە فەرهەنگــی و  ڕێکخــراو و 

ئەدەبییەکان!
زمانــی  فێرخوازانــی  و  مامۆســتایان 

دایک!
ئەمســاڵیش لە کاتێکــدا چاالکییەکانی 
پێوەنــد ار بــە زمانــی دایــک لــە گوند و 
شــارەکانی کوردســتان بەڕێوە دەچێ کە 
ســەرەڕای ئــەوەی کۆماری ئیســالمیی 
ئێران وەکوو پێشــوو لە سیاســەتی ئینکار 
مافــی  پێشــێلکردنی  و  حاشــاکردن  و 
بــە زمانــی  نووســین  ڕەوای خوێنــدن و 
و  هەڕەشــەکردن  بەردەوامــە،  دایــک! 
لەمپەڕ ســازکردن لەسەر ڕێی چاالکانی 
ئــەو بــوارەدا وەکوو خۆی ماوەتەوە. بەاڵم 
ئــەوەی کــە جێــگای هومێدە، گەشــەی 
ڕۆژبەڕۆژی زمان و وێژەی کوردییە لە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و نائومێدبوونی 
داگیــرکاری  سیاســەتی  داڕێژەرانــی 
شوناســی  و  فەرهەنــگ  تواندنــەوەی  و 
بایەخێکــی دیکــەی  نەتــەوەی کــوردە. 
ئــەو پرســە لەوەدایــە کــە چەندیــن ســاڵە 
کوردستان بۆتە پێشەنگی بەرەنگاربوونەوە 
لەگەڵ سیاسەتی تاکزمانی و زاڵکردنی 
فەرهەنگی بااڵدەست بەسەر نەتەوەکانی 
دیکــەی نێــو جوغرافیــای ئێرانــدا، کــە 
بێگومــان لە ڕێگای زمانــەوە هەوڵی بۆ 
دەدرێ. هــەر بۆیە ئەم پێشــەنگایەتییەش 
بــۆ چاالکانــی مەدەنــی و بەڕێوەبەرانــی 
فێرگەکانــی ڕێنووســی زمانــی دایــک 

بێ تێچوو نەبووە.
کۆمــاری ئیســالمی لــە مــاوەی چــوار 
دەیــەی ڕابردوودا تەنانــەت بەپێچەوانەی 
یاســای بنەڕەتیــی خۆیشــی جوواڵوەتەوە 
میراتگرێکــی  ڕێژیمــەش وەک  ئــەو  و 
هــەر  پاشــایەتی  ڕێژیمــی  بەوەجــی 
و  زمــان  یەکدەســتکردنی  سیاســەتی 
پێــڕەو کــردووە  فەرهەنگــی بااڵدەســتی 
و ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت بــە شــەڕ و 
پالنــی نەرمــەوە ســوورە لەســەر پاکتاوی 
فەرهەنگــی و کولتووریــی نەتەوەکانــی 
بندەســت لــە ئێــران. کوردســتانیش کــە 
و  تێکۆشــان  پێشــەنگی  و  ڕچەشــكێن 
خەبات بەدژی کۆماری ئیسالمی بووە، 
لەم سەنگەرەشــدا بۆتە نموونەیەکی شیاو 
بــۆ ڕاوەســتان بــە دژی ئاسمیالســیۆن و 
لەالیــەن  نەتــەوەکان  یەکدەســتکردنی 

دەسەاڵتەوە.
٢ی ڕەشــەمەی ئەمســاڵ زیاتــر لــە چل 
ڕۆژ بەســەر دەسبەســەرکرانی یەکێــک 

ڕێبەندانــی  ٣٠ی  ڕێـــــــــــــــــکەوتی 
هەیئەتێکــی  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی 
کۆمەڵــەـ  ڕەهبەریــی  کۆمیتــەی 
حیزبــی  کـــــــــــوردستانیی  ڕێکخــراوی 
کۆمۆنیستی ئێران بە ســـــــەرپەرەستیی 
»حەســەن ڕەحمان پەنــا« جێگری دەبیری 
حیزبــی  ســەردانی  کۆمەڵــە  یەکەمــی 

دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد.
ئــەو هــــــــــــەیئەتە لەالیــەن هەیئەتێکــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بە ســــــــــەرپەرەستیی »محەممەد نەزیف 
قــادری« ئەندامــی دەســتەی کارگێڕی 

٢ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی  ١٤٠٠ی  ســاڵی  ڕشــەمەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
جێگــری  قــادری«  »محەممەدنەزیــف 
دووەمی لێپرســراوی گشــتی و بەرپرســی 
پەیوەندییــەکان،  گشــتیی  دەزگای 
ســاڵیادی  ٤٣ـــەمین  ڕێوڕەســمی  لــە 
کۆمەڵــە  خەباتــی  ئاشــکرابوونی 

بەشدارییان کرد.
بــە شــێوەی هاوبــەش  ئــەو ڕێوڕەســمە   
شۆڕشــگێری  »کۆمەڵــەی  لەالیــەن 
و  ئێــران  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردستان« 
بەڕێوە چــوو. پەیامی پیرۆزبایی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەالیــەن 

ڕادەگەیەنین.
هیواداریــن خۆتــان و باقیــی ئەندامانــی 

بنەماڵەکەتان لەشساخ و تەمەندرێژ بن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٩ی ڕەشەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی

ســەرەڕای ئەو هەمووە گوشــار و پەالمارە 
داگیرکەرانــی  زمانــی  لەگــەڵ  نــەک 
کوردســتان ڕکابــەری دەکات، بەڵکوو لە 
گەلێــک بــواردا دەوڵەمەندتــر و بەهێزترە. 
بــە  کــە  فێبرییــە  ٢١ی  دەزانیــن  وەک 
ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی ناســراوە، 
هۆکارەکەی بۆ هەڵوێستی خوێندکارانی 
بەنــگالدش لە ســاڵی ١9٥٢ی زایینی لە 
هەمبــەر دەســەاڵت و هەیمەنــەی زمانــی 
ئــۆردوو لەالیەن پاکســتانەوە دەگەڕێتەوە. 
ئاماژەکــردن بەم بابەتە ئەوەمان پێ دەڵێت 
کە پاراســتنی زمان ســەرەکیترین خەمی 
هەر خوێندکارێکی دەروەست و خەباتکارە 
و لەم پێوەندییەدا خوێندکاری خەباتکاری 
کوردیــش بەردەوام لــە خەبات و چاالکیدا 
بووە و خۆی لە هیچ هەوڵ و تێکۆشانێک 
نەبــواردووە، کە نموونــەی هەرە بەرچاوی 
مامۆســتا زارا محەممەدییــە کــە وەکــوو 
ئاســتی گەشــەپێدان  لــە  خوێندکارێــک 
و پاراســتنی زمانــی کــوردی هەنــگاوی 
پێناویشــیدا  لــە  و  هەڵگــرت  کردەیــی 
نرخەکــەی داوە کــە مەحکوومبوون بە ٥ 
ساڵ بەندبوون لە بەندیخانەکانی ڕێژیمی 

تۆتالیتاری ئیسالمیی ئێرانە.
وەکوو یەکیەتییەکانی خوێندکاران، الوان 
و ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 
وێــڕای پیرۆزباییــی ئــەم ڕۆژە لە هەموو 
بەڵێــن  کــوردی،  زمانــی  خەمخۆرانــی 
دەدەین کە لە پێناو گەشــەکردنی زمانی 
کوردی لە هیچ کار و چاالکییەک خۆ 
نەبوێرین و درێژەدەری ڕێبازی مامۆســتا 

زاراکان بین.

٢ی ڕەشەمەی ٢٧٢١ی کوردی

لــە مامۆســتایانی فێرگەکانــی زمانــی 
کــوردی، خاتــوو »زارا محەممــەدی« 
تێدەپــەڕێ کــە بەپێــی بڕیــاری ناوەنــدە 
دادی  دەزگای  و  ئەمنییەتییــەکان 
زیندانــی  ســاڵ  پێنــج  ســزای  ڕێژیــم 
تەنیــا لە ســۆنگەی ســووربوونی لەســەر 
و  ئینســانی  مافێکــی  داواکردنــی 
ئــەم  ســەپاوە.  بەســەردا  دێموکراتیــک 
ســزایە زیاتر هەڵقــواڵوی تووڕەیی ناوەندە 
ئەمنییەتییەکانە هەتا پێڕەوکردنی یاســا 
چونکــە  فەرهەنگییــەکان.  پڕنســیبە  و 
زمانــی  »فێرگەکانــی  ســاڵە  چەندیــن 
دایــک« خۆڕســکانە و ژیرانە خەریکی 
پەرەپێــدان بە خوێندن و نووســین بەزمانی 
وەک  زمــان  دێ  هەتــا  و  دایــک-ن 
و  هەوێتــی  ئەســتۆندەکی  و  کۆڵەکــە 
بوونی نەتەوەیــی بایەخی پتری دەدرێتێ 
و بێگومان ئەمەش بە قازانجی سیاسەتی 
ڕێژیمــدا  پاوانخوازانــەی  و  تاکزمانــی 
نییە. چونکە بە چاوخشــاندنێک بەســەر 
مێــژووی دەوڵەتەکانــی دەســەاڵتدار لــە 
ئێران، بۆمان دەردەکەوێ کە ئەوان زیاتر 
لــە ڕێگای زمانەوە پەرەیان بە هێژمۆنی 
و زێدەخوازی و خۆسەپاندنی خۆیان داوە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
وەبیرهێنانــەوەی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
و  مامۆســتایان  ســەرڕێی  گوشــاری 
چاالکانی بواری زمانی دایک، هاوکات 
لەگــەڵ پاڵپشــتیکردن لەو تێکۆشــەرانە، 
داوا لە کوڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆســتەکان 
و بەتایبەت ڕێکخراوی یونســکۆی ســەر 
بە نەتەوە یەکگرتووەکان دەکا، داکۆکی 
لــە مافــە فەرهەنگییەکانی گەالنی نێو 
هــاوکات  و  بکــەن  ئێــران  جوغرافیــای 
لەگەڵ مەحکومکردنی سیاسەتی حاشا 
و بەرەنگاربوونــەوەی ڕێژیمــی کومــاری 
ئیســالمیی ئێــران لــە زمــان و شوناســی 
نەتەوەکانــی »غەیــرە فــارس«، گوشــار 
بخەنە ســەر ئــەو ڕێژیمە ماف پێشــێلکەرە 
بۆ ئازادکردنی چاالکڤانانی ئەو بوارە.

ئێســتادا  لــە  کــە  دەزانــن  هەمــووان 
هەوڵــدان بــۆ جێخســتنی زمانــی دایک، 
بۆتــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
فەرهەنگــی  و  فیکــری  نەریتێکــی 
ڕۆژێکــی  بــە  نەبەســتراوەتەوە  تەنیــا  و 
لــە  دیاریکــراو  یــان چینێکــی  تایبــەت 
کۆمەڵگە دا. بە ســەرنجدان بە باســی نێو 
تــوڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و باڵوبوونەوەی 
وێنــە و هەواڵــی ناوەندەکانــی فێرکاریی 
زمانــی دایــک، ڕوون و ئاشــکرایە کــە 

ئەگەر حکوومەت و دەســەاڵت لەو بارەوە 
دژبەرانەیــان  سیاســەتی  و  خەمســاردە 
لــەالی  بەخۆشــییەوە  گرتووەتەبــەر، 
خەڵکــی نیشــتمانپەروەر و هەمــوو چیــن 
زینــدووی  کۆمەڵگــەی  توێژەکانــی  و 
کوردســتان، پرســی زمانــی دایک بۆتە 
گەرمییــەوە  بــە  و  گرینــگ  پرســێکی 

پێشوازیی لێ دەکرێ.
لە کەس شاراوە نییە کە بۆچی کۆماری 
ئیســالمی پرســی زمانی کە لە بنەڕتدا 
کولتوورییــە  و  فەرهەنگــی  پرســێکی 
و  ئەمنییەتــی  بابەتێکــی  بــە  کــردووە 
ئــەوە  بــۆ  ئەمــە  هــۆکاری  سیاســی. 
دەگەڕێتــەوە کــە ئەو ڕێژیمــە ماهییەتی 
خۆی و بوونی خۆی لە دەستەمۆکردنی 
گــەالن و بەکۆیلەکردنــی ئەواندا دەبینێ 
کــە بەهێزتریــن ڕێــگاش بــۆ درێژپێــدان 
بــە پیــالن و سیاســەتی خۆزاڵکــردن، لــە 
لــە  ڕێگریکردنــە  ئەوانــەوە  ڕوانگــەی 
گەشــەی زمــان و شوناســی نەتەوەکانی 
دیکــە. لــەم پێوەندییەش نەتــەوەی کورد 
خەباتێکــی  باگراونــدی  خاوەنــی  کــە 
بەردرێژ و سیاسییانەیە بە دژی کۆماری 
ئیســالمیی ئێران، زیاترین تێکۆشــانی بە 

دژی دەسەاڵتی خۆسەپێنەر هەبووە.
لە ئێستا دا سەرەڕای هەموو بەربەستەکان 
و  ســەرکوت  و  تۆقانــدن  و  هەڕەشــە  و 
دەمکوتکردنــەکان جێگــەی دڵخۆشــییە 
کوردســتانی  ئەمڕۆکــەی  لــە  کــە 
بندەســتی ئێرانــدا، نەتەنیا پرســی زمانی 
دایــک -کە ڕۆچنەیەکــە بەرەو پانتایی 
نییــە؛  نامــۆ  پرســێکی  شوناســخوازی- 
بەڵکــوو بــە هەوڵ و هیممەتــی بێوچانی 
هەموو الیەک بۆتە  ویست و خوازێکی 
جەمــاوەری و خاڵــی هاوبەشــی هەمــوو 
ڕێکخــراوەکان و ســەنگەرەکانی شــار و 

شاخی لەیەک نیزیکتر کردۆتەوە.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
ڕێزگرتــن  وێــڕای  ئێــران  کوردســتانی 
لــە ســەرجەم چاالکییەکانــی پێوەندیــدار 
بــە »زمانــی دایــک« لە کوردســتان و 
هەمیشــە  وەکــوو  کوردســتان،  دەرەوەی 
ڕەواکانــی  داوا  لــە  خــۆی  پاڵپشــتیی 
»مافــی  بەتایبەتــی  کــورد  خەڵکــی 
خوێنــدن و نووســین بــە زمانــی دایک« 
بــە خەڵکــی  دەکاتــەوە و ڕوو  دووپــات 
بەتایبەتــی  کوردســتان  تێکۆشــەری 
مامۆســتایانی دەروەســت و بەڕێوەبەرانی 
بەرزەئاواتــی  فێرخوازانــی  و  خۆبەخــش 
فێرگەکانــی زمانــی کــوردی، لە گوند 

و جێگری دووهەمی لێپرسراوی گشتیی 
حیــزب دێموکــرات لــە پەیوەندییەکانــی 

سلێمانی پێشوازییان لێ کرا.
وێــڕای  دانیشــتنەکەدا  ســەرەتای  لــە 
بەخێرهاتنــی هەیئەتــی کۆمەڵــە لەالیەن 
هـــــــــەیئەتی حیزبەوە، پیرۆزبایی گرتنی 
نوێتــــــــــــــرین کۆنگــرە، واتــە کۆنگرەی 

١٨یان لێ کرا.
لە تەوەرێکی دیـــــــــــکەی دانیشتنەکەدا 
دۆخــی  لــە  باســکردن  وێـــــــــــــڕای 
ناوچــە، ئــــــــــــــێران و کــــــــــــوردستان بە 
گشــتی و ئاوڕدانەوەیــەک لــە خەباتــی 

هــەر دوو الیــەن لــە بەرانبــەر کۆمــاری 
هەروەهــا  ئـــــــــــــــــێران؛  ئیســالمیی 
و  الیــەن  دوو  هــــــــــــــەڵوێستەکانی 

هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات پێشــکەش 
بــە بەڕێوەبەرانــی ڕێوڕەســمی هاوبەشــی 

کۆمەڵە کرا.
بــەم  پیرۆزباییەکــە  پەیامــی  دەقــی 

چەشنەیە:
بەڕێزان:

کۆمەڵــەی  سیاســیی  دەفتــەری 
زەحمەتکێشــانی  شۆڕشــگێڕی 

کوردستانی ئێران!
کۆمەڵــەی  سیاســیی  دەفتــەری 

زەحمەتکێشانی کوردستان!
و  شۆڕشــگێڕانە  ســاڵوێکی  وێــڕای 
بــۆ  پێزانینمــان  و  ســپاس  دەربڕینــی 
بانگهێشــتمان بۆ بەشــداری لە ئاهەنگی 
ڕێبەنــدان،  ٢6ی  بەبۆنــەی  هاوبەشــتان 
ئاشــکرابوونی  ســاڵڤەگەڕی  ٤٣ ـــەمین 

کۆمەڵــە، لــەم ڕێوڕەســمە پیــرۆزەدا بــە 
ناوی بەڕێز کاک »مســتەفا هیجری« 
لێپرســراوی گشــتی و ڕێبەریــی حیزبــی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، پڕ بە دڵ 
پیرۆزبایی خۆمان پێشــکەش بە بەڕێزتان 
و هاوڕێیانــی ڕێبــەری و هەمــوو کادر 
و پێشــمەرگە و ئەندامــان و جەمــاوەری 
کۆمەڵــە دەکەیــن و هیوادارین پرۆســەی 
یەکگرتنــەوەی  بــۆ  سیاســیی کۆمەڵــە 

ڕیزەکانی بە سەرکەوتن بگات.
ئاهەنگــە  ئــەم  پێکهێنانــی  بێگومــان 
هاوبەشە دەســتپێکی قۆناغێکی نوێ لە 
ژیانی سیاسی و ڕێکخراوەیی کۆمەڵەیە 

بۆ ئەو مەبەستەی ئاماژەی پێ کرا.
لــەم هەلومەرجــە هەســتیارەدا کە گەلی 
کــورد و بزووتنەوە مافخوازییە ڕەواکەی 

و شــارەکانی کوردســتان ڕادەگەیەنــێ: 
کە ئەگەر لە ئێســتادا زۆرینەی خەڵکی 
بەتایبەتیتــر خەڵکــی کوردســتان  ئێــران 
بڕوایــان هێنــاوە کە کۆماری ئیســالمی 
وەاڵمدەری هیچ کام لە داخوازە ڕەواکانی 
گەالنی نێو جوغرافیای ئێراندا نییە و لە 
ئاستی جیهاندا بە حکومەتێکی سەرەڕۆ 
و دیکتاتــۆر دەناســرێ؛ بەشــێکی زۆری 
ئەم ڕیســوابوونەی ڕێژیمــی تۆتالیتەری 
کۆماری ئیسالمی بەرهەمی ئازایەتیی 
ئێــوە و کۆڵنــەدان و هاوخەباتــی گەلــی 
کــوردە بــە دژی دەســەاڵتدارانی تــاران. 
ســەنگەرچۆڵ نەکردنی  و  چاالکــی 
و  زمــان  بــە  پەرەپێــدان  پێنــاو  لــە  ئێــوە 
هەمــوو  پێــش   نەتەوەیــی  شوناســی 
و  ژیرانــە  »نا«وتنێکــی  شــتێک 
ســەردەمیانەیە بە ڕیژیمــی ئازادیکوژی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و بنیاتنانی 
داهاتوویەکــی گــەش و گەشــاوەیە بــۆ 

نەوەکانی دواڕۆژ.
ئێــوە داژداری فەرهەنــگ و کولتــووری 
گەلێکــی چەوســاوەن و بــە تێکۆشــانی 
خۆتــان شکســتتان بــە پیالنگێڕییەکانی 
دەسەاڵتێک هێناوە کە بێجگە لە هەڕەشە 
ڕۆڵەکانــی  ڕاودوونانــی  و  زینــدان  و 
نیشــتمان و شەرمەزارییەکی نێونەتەوەیی 

هیچی دیکەی بۆ نەماوەتەوە.
هەربۆیــە بوونــی نەتەوەکەمــان لە ئێســتا 
و لــە داهاتووشــدا، بەئــەرک وەخۆگرتــن 
و هاتنــە مەیدانــی بەرفراوانــی هەمــوو 
الیــەک بەســتراوەتەوە. کــە خۆیــان بــە 
دڵســۆز و خەمخــۆری زمــان و شوناســی 
نەتەوەیــی دەزانــن و لــەم یــادە جیهانییە دا 
جیهانیــی  ڕۆژی  ڕەشــەمە،  ٢ی  واتــە 
بەرزنرخاندنــی  وێــڕای  دایــک  زمانــی 
چاالکییەکانتان، داوا لە هەموو خەڵکی 
مامۆســتایان  بەتایبەتــی  کوردســتان، 
مێرمنــدااڵن  و  الوان  و  خوێنــدکاران  و 
بەندییــە  پاڵپشــتی  بــە  خۆیــان  دەکەیــن 
فەرهەنگی و سیاســییەکانی کورد بزانن 
و بە هەناسەگەرمییەوە درێژە بە خەباتی 
فەرهەنگی و سیاسییانەی خۆیان بدەن.

پیرۆز بێ ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک 
و سەرکەوێ خەباتی ڕەوای گەلەکەمان 
بۆ دەســتەبەرکردنی کیانێکی سیاسی و 

فەرهەنگی لە کوردستانێکی ئازادا.

ناوندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢ی ڕەشەمەی ٢٧٢١ی کوردی

تێیــدا تێپــەڕ دەبێــت و ئــەو قەیرانانــەی 
کــە ڕێژیمــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری 
و  نێونەتەوەیــی  ئاســتی  لــە  ئیســالمی 
ناوچەیی و نێوخۆیی لەگەڵی ڕووبەڕووە 
و  سیاســی  خەباتێکــی  دەرەتانــی  و 
جەمــاوەری ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ بــۆ ڕۆڵــە 
خەباتکارەکانــی گەلەکەمان دەڕەخســێت 
و ئەرکــی نەتەوەیــی و سیاســیمانە بــە 
بتوانیــن  یەکگرتووییمــان  و  یەکیەتــی 
لــە پرۆســەی سیاســیی واڵتەکەمــان و 
دێموکراتیکــی  میللــی-  جوواڵنــەوەی 

گەلەکەمان شوێندانەر بین.
یەکێــک  وەک  کۆمەڵــە  بێگومــان   
ڕۆژهەاڵتــی  سیاســییەکانی  هێــزە  لــە 
کوردســتان و هاوپەیمانێکی لە مێژینەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، چ 

لــە ئاســتی کوردســتان و چ لــە ئاســتی 
سەرتاســەریی ئێراندا بە ئــەم یەکیەتی و 
یەکگرتووییــەی بــە گڕوتینتر لــە جاران 
خــۆی  خەباتگێڕیــی  ڕۆڵــی  دەتوانێــت 

بگێڕێت.
لە کۆتاییدا جارێکی دیکە پیرۆزباییتان 

لــێ دەکەیــن و ســەرکەوتنی زیاترتان بۆ 
بە ئاوات دەخوازین.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان

محەممەدنەزیف قادری

پەرەپێــدان بــە پەیوەندییەکانیــان ئــاوڕوی 
لێ درایەوە و جەختیان لەســەر پەیوەندیی 

دۆستانەیان کردەوە.
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بــۆ  نه ته وه ییــه ش  ئیــراده ی  ئــه و  هــه ر  و 
ده ربازبوون له  ژێرده ستی و چاوله ده ستیی 
ڕووسیه  بوو كه  ڕووسیه ی نیگه ران كرد و 

هێرشی نیزامیی كرده  سه ریان.
كه لتــووری  بــاری  لــه   كــه   ئۆكراینێــك 
زۆر  ڕووســیه   له گــه ڵ  مێژووییــه وه   و 
بــه و  گه یشــت  بــووه ،  تێكــه اڵو  و  نزیــك 
ڕاده یــه  كــه  خــۆی لــه  ڕووســیه  ده ربــاز 
بــكا و ســه ربه خۆیی سیاســیی خــۆی له  
دانیشــتن لــه  په نــا ده ســتی ڕووســیه  پــێ 
باشــتر بــوو. ده ربازبــوون لــه  ژێرده ســتی 
ئیراده ی نه ته وه یی ده ویســت و خۆڕاگری 
له به رامبــه ر دووهــه م ئه رته شــی گــه وره ی 

جیهاندا به و ئیراده وه  به ڕێوه  ده چێ.
كه  ئه م سه ربورده یه  چاو لێده كه ی، دووباره  
ده گه ڕێینــه وه  گۆڕه پانه كــه ی مه هابــاد و 
كۆبوونه وه كــه ی دوكتور قاســملوو له گه ڵ 
نه تــه وه ی كــورد كــه  هــه م ده یه ویســت لــه  
ژێرده ســتی ڕزگاری بــێ و هــه م چه نــد 
فه رمانــی  له به رامبــه ر  دواتــر  مانــگ 
خۆڕاگرییه كــی  خومینیــدا  جه هــادی 
بێوێنــه ی كــرد. مێــژوو ســه لماندوویه تی 
بــۆ  ده یســه لمێنێته وه  هه رچه نــد چــه ك  و 
بوونــت  لــه   دیفــاع  و  خــۆت  پاراســتنی 
پێویســته  بــه اڵم ئــه وه ی شــه ڕه كان و وه رزه  
ئیــراده ی  ده كاتــه وه   یــه كال  مێژووییــه كان 
نه ته وه ییــه  بــۆ خۆســه لماندن و پێداگــری 
و  مرۆیــی  كه رامه تــی  و  بــوون  له ســه ر 

نه ته وه یی.

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکـــرات
 لـــە ڕێوڕەســـمی بەخاکســـپاردنی 

تەرمـــی دایکی 
»کۆســـرەت ڕەســـووڵ« بەشـــداریی کرد

بەڕێوەچوونـــی ســـەرکەوتووانەی دوو دەورەی کادریـــی دەرەجـــە ســـێ

هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران 
لـــە کۆنفڕانســـی هاوبەشـــی زانکۆکانـــی ڕاپەڕیـــن و کۆیـــەدا بەشـــداریی کـــرد

بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکی 
لە شنۆ چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو

ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە شــاری شــنۆ بەبۆنــەی ڕۆژی 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  دایکــی  زمانــی 

بەڕێوە برد و ئەو ڕۆژەیان پیرۆز نرخاند.
بایەخێکــی  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
و  داوە  دایکــی  زمانــی  بــە  گەورەیــان 
لەســەر دیــوار نووســیویانە: ›‹کەســێک 
کــە نەزانێت بە زمانی دایکی بنووســێت، 

نەخوێندەوارە‹‹.
ئــەو چاالکییــە لــە حاڵێکدا بەڕێــوە چووە 
کــە ڕێـــــــــــژیمی ئیســالمیی ئێــران بــۆ 
لەناوبــردن و تواندنــەوەی نەتــەوەی کــورد 
ناســنامەی  و  زمــان  ئاســمیلەکردنی 
وەکــوو  کــوردی  نەتــەوەی  نەتەوایەتیــی 
بــە  لــە ڕێگاکانــی گەیشــتن  یەکێــک 
ئامانجە دژە مرۆییەکانی خۆی گرتووەتە 

بەر.
زمانــی کــوردی بووەتــە هۆی ســیمبولی 
و  تێکۆشــان  و  خەبــات  و  ژیانــەوە 
لــە  کــورد  نەتــەوەی  پارێزگاریکردنــی 

١١ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ڕەشــەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی، شــاندێکی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــە سەرپەرســتیی »حەســەن شــەرەفی« 
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی 
حیــزب لە گوندی »شیواشــۆک« ســەر 
بە قەزای کۆیە لە کوردســتانی باشــوور، 
بەخاکســپاردنی  ڕێوڕەســمی  بەشــداریی 
خاتــوو »زبێــدە ســەعید ئۆمــەر« دایکی 

»کۆسرەت ڕەسووڵ عەلی« کرد.
سەرەخۆشــیی  و  پرســە  حیــزب،   شــاندی 
کۆســرەت  »دەربــاز  گەیانــدە  حیزبیــان 

ڕەسووڵ« کارگێڕی مەکتەبی سیاسیی 
کوردســتان  نیشــتمانیی  یەکیەتیــی 
و  ڕەســووڵ«  »کۆســرەت  کــوڕی  و 
هاوخەمییــان لەگــەڵ بنەماڵــەی ناوبــراو 

دەربڕی.
 لــە ڕێوڕەســمەکەدا بەرپرســانی حیزبی و 
حکوومیــی هەرێمی کوردســتان بەشــدار 

بوون. 
ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ شــاندێکی حیزبی 
لــە  لــە مزگەوتــی ســەواف  دیمۆکــرات 
شــاری هەولێر بەشــدارییان لە ڕێوڕەسمی 

پرسەی ناوبراو کرد.

بەڕێوەچوونـــی پێشـــانگایەکی وێنەگـــری لـــە 
کەمپـــی جێژنیـــکان

چاالکیـــی تەبلیغـــی
تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت هـــەر جـــارەو و بـــە بیانوویەکـــەوە 
چاالکـــی تەبلیغـــی ئەنجـــام دەدەن و لەڕاســـتای بەرژەوەندییـــە بااڵکانـــی نەتەوەکەیـــان 

تێدەکۆشـــن. ئەمـــەی بەردەســـتتان بەشـــێک لـــەو چاالکییانـــەن:

چوارشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
هەیئەتێکــی  ڕەشــەمە،  ٤ی  ڕێکەوتــی 
سەرپەرســتیی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
جێگــری  قــادری«  »محەممەدنەزیــف 
حیــزب  گشــتیی  لێپرســراوی  دووەمــی 
لــە کۆنفڕانســی هاوبەشــی زانکۆکانــی 
»ڕاپەڕین و کۆیە« لەســەر بانگهێشــتی 
هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی ئــەو کۆنفڕانســە 

بەشداریی کرد.
نــاوی »هەقــە  لەژێــر  ئــەو کۆنفڕانســە 
لــە ســێبەری مێــژوودا« بــە هاوبەشــیی 
لــە  و کۆیــە«  زانکۆکانــی »ڕاپەڕیــن 
شــاری کۆیە بە دروشــمی »ڕاســتگۆیی 
بەشــداریی  بــە  و  برایەتــی«  و 
مامۆســتایانی  لــە  زۆر  کۆمەڵێکــی 
بزووتنــەوەی  کەســایەتییەکانی  زانکــۆ، 
هەقــە، الیەنــە سیاســییەکان و نوێنەرانی 
مامۆســتایانی  و  کۆنســولگەرییەکان 
ئایینــی و پەیڕەوانــی بزووتنــەوەی هەقــە 
و کۆمەڵێــک کەســایەتیی ئاکادێمیکی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێک هاتووە.
ســروودی  بــە  کۆنفڕانســەکە  ســەرەتای 

دەزگای پــەروەردە و لێکۆڵینــەوەی حیزبــی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
چاالکییەکانیــدا،  و  کار  درێــــــــــــــژەی 
کۆتاییهاتنــی دوو خولــی نوێــی کادریــی 
ڕاگەیانــد کــە تایبــەت بــوو بە پــەروەردەی 

کادری دەرەجە سێ.
گرینگیــی پــەروەردە و پێگەیاندنــی کادر و 
هەروەها گرینگیی ئاشناکردنیان بە ڕوانگە 
و ڕەهەندەکانــی خەباتــی ڕزگاریخوازانەی 
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت هەمان 
ئــەو زەروورەتەیــە کــە دەخــوازێ خولەکانی 
شــێوەی  بــە  پەروەردەکردنیــان  و  ڕاهێنــان 

ئەمڕۆیی بەردەوام بێت.
نوێــی  قۆناغــی  بــە  ســــــەرنجدان  بــە 
خەباتێکــی  وەک  کــە  خەباتەکەمــان 

فرەڕەهەند دەناســرێتەوە، دەزگای پەروەردە و 
لێکۆڵینەوەی حیزبی دێموکرات بە گوێرەی 
ئامانجــداری  و  درێژخایــەن  بەرنامــەی 
خــۆی، لە چوارچێوەی بواری پەروەردەییدا، 
خولێکــی نوێی کادریی بە ســەرکەوتوویی 

بە ئەنجام گەیاند.
ناورۆکــی وانــەکان بە شــێوەیەک بووە کە 
وەاڵمدەر و گونجاو بێت لەگەڵ هەلومەرجی 

نوێی قۆناغی ڕاسان. 
لەم ڕووشەوە دەزگای پەروەرەدە بە پێویستی 
زانیــوە کە ناونیشــان و ناورۆکــی وانەکان، 
لەگــەڵ زەروورەت و دۆخــی  ئــەم قۆناغــە 
نوێیــــــە لــە خەبــات یــەک بگرێتــەوە؛ بــە 
تایبــەت کە جەختی لە ســەر ئاشــناکردنی 
بەشـــــــــــداربووانی خولەکە بە بەشــێک لەو 

نــاوی  لەژێــر  وێنــە  پێشــانگایەکی 
وێنەگریــی  لــە  پۆرتــرە«  »مەشــقی 
چەندین پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکرات 
و به سەرپەرستیی »کەیوان فاتحی« لە 

جێژنیکان بەڕێوە چوو.
»ڕۆمینــا  لەالیــەن  پیشــانگایە  ئــەو 
شــێخانی« کچێکــی شــەهید »لوقمــان 
بەشــداربوواندا  ڕووی  بــە  شــێخانی« 
لــە  پیشــانگایە  ئــەو  کرایەوە.وێنەکانــی 

قاڵبی پۆرترەی »سینگڵ شاتـ«ـدایە.
وێنەگرانی ئەو پیشانگایە بریتی بوون لە: 

»ســاحل خادمی، ستار ئیبراهیمی، سینا 
قاســمی زادە، وریــا تەوەســوولی، ئــاژوان 
شاکری، کامبیز مام ئەحمەدی، ئەسعەد 

عوبەیدی و هاوژین سەیفی«.
ئەو پیشانگایە پێشتر لە بنکەی سەرەکیی 

حیزبی دێموکرات بەڕێوە چووبوو.
ڕووخســاری  لــە  وێنەیەکــە  »پۆرتــرە« 
وێنەیــەدا  لــەو  وێنەگــر  کــە  کەســێک 
کەســایەتی و ماهییەتــی تــاک پیشــان 
دەدات. لــە »پۆرتــرە« داهێنانــی وێنەگر 
زۆر گرینگە تا وێنەیەکی باش بگرێت.

ئاســمیلەبوون، هــەر بۆیــە ڕێژیمــی ئێــران 
بەردەوام ئەو کەسانەی لەوبارەوە چاالکی 

دەکەن، ڕاپێچی بەندیخانەکان کردووە.
بۆکان؛ ئەندامانی حیزبی دێموکرات 
لەسەر گڵکۆی شەهیدان پەیمانی 

وەفادارییان نوێ کردەوە
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
بــۆکان  شــاری  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
ســەردانی گڵکــۆی شــەهیدانی ڕێــگای 
بــۆ  و  کــرد  کوردســتانیان  ڕزگاریــی 
جارێکــی دیکە پەیمانی وەفادارییان نوێ 

کردەوە.
ئەندامانــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات 
چوونەتە ســەر گڵکۆی شــەهید »سەدیق 
کەدخودا‹‹ ناســراو بە »ســەرهەنگ« و 
بــە دانانــی ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان، 
شــەهیدان  ڕێبــازی  درێژەدانــی  لەســەر 

جەختیان کردووەتەوە.
مــام  کــوڕی  »ســەدیق«  شــــــــــەهید 
»ئیبراهیــم کەدخودا«ییــە و لــە ئاوایــی 
»گۆکتەپــە«ی قەرەمووســالی لەدایک 
لــە  هــەر  شــەهیدکرانی  پــاش  بــووە،  
زێدەکــەی بە خاکی پیرۆزی کوردســتان 

ئەسپێردراوە.
بۆکان؛ پێشمەرگەکانی شار ئااڵی 

کوردستانیان هەڵ کرد
پێـــــــــــــــشمەرگەکانی شــار بۆ پشتیوانی 
لــە خەباتی شــاخ  لــە ناوچەی »چۆمی 
مەجیدخانـ«ـی بۆکان ئااڵیەکی گەورەی 
کوردســتانیان هەڵ کرد و لەگەڵ حیزبی 
و  کــردەوە  نــوێ  پەیمانیــان  دێموکــرات 
ئامادەیــی خۆیــان بــۆ بەڕێوەبردنــی هــەر 

چەشنە چاالکییەک نیشان دا.
هەروەها پێشــمەرگەکانی شــار لــە ئاوایی 
»پیروەلی باغی« ســەر بە شــاری بۆکان 
ســــــــــەردانی گڵکۆی پیرۆزی شەهیدان 
»محەممــەد ئیبراهیــم ئــۆف«، »عەلــی 
خورشــیدی«،  »ســمایل  قەڕەڵــی«، 
»ســمایل  و  قولــەری«  »محەممــەد 
عەزیزپوور«ـیان کردووە و گڵکۆکانیان بە 
جامانە و ئااڵی کوردســتان ڕازاندووەتەوە 
و بەڵێنییــان دووپــات کردووەتەوە کە هەتا 
ڕزگاری و سەرکەوتنی یەکجاری دەست 

لە خەبات هەڵناگرن.

سەقز؛ بۆ پشتیوانی لە هێزی 

پێـــــشمەرگە چاالکیی تەبلیغی 
بەڕێـــــــوە چوو

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کــــــــــــوردستانی ئێران لە شاری سەقز لە 
گونــدی »مەلقەرەنی« بە باڵوکردنەوەی 
وێنــە و تراکتــی تایبەت، پشــتیوانییان لە 

هـــــــــــــــێزی پێشمەرگە کرد.
ئــەو چاالکییــە بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە 
هێزەکانی ئیتالعات بڕژێنە نێو ئەو گوندە 

و گوندەکە میلیتاریزە بکەن.
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەروەهــا 
حیزبــی دێموکــرات ئامادەیــی خۆیــان بۆ 
بەڕێوەبردنــی هەرجــۆرە ئەرکێکــی حیزب 

ڕاگەیاندووە.
و  شــار  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
بــەردەوام  کوردســتانی  گوندەکانــی 
و  دەبــەن  بەڕێــوە  تەبلیغــی  چاالکیــی 
و  دێموکــرات  حیزبــی  لــە  پشــتیوانی 

پێشمەرگە دەکەن.

لە شاری »شنۆ« و شارەدێی »نێ« 
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو

ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 

بــۆ پشــتیوانی لــە هێــزی پێشــمەرگە و 
ڕێبــازی  لەگــەڵ  نوێکردنــەوە  پەیمــان 
شــەهیدان، لە شــاری »شنۆ« و شارەدێی 
»نێ« چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

گونــدی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
»گرکاشــان« سەر بە شنۆ بۆ پشتیوانی 
لە هێزی پێشمەرگە چاالکیی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا ئااڵی کوردســتان هەڵ 

کرا و دروشمی حیزبی نووسراوە.
لــەو پێوەندییــەدا ئەندامــان و الیەنگرانــی 
حیزبــی دێموکــرات لــە شــارەدێی »نێ« 
بــۆ پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ ڕێبازی 
شــــــــــــــەهیدان ســەردانی گۆڕستانی ئەو 
گوندەیــان کــردووە و وەک ڕێزلێنانێــک 
حیزبــی  کۆچکــردووی  ئەندامانــی  بــۆ 
دێموکــرات ئــااڵی کوردســتانیان لەســەر 

گڵکۆی ئەو شەهیدانە داناوە.
لــەو  دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی 
چاالکییەدا پشــتیوانیی خۆیان لە حیزبی 
و  کردووەتــەوە  دووپــات  دێــــــــــــموکرات 
بەڵێنییــان داوە کــە درێــژەدەری ڕێبــازی 

شەهیدان دەبن.

چەنــد  و  ڕەقیــب«  »ئــەی  نەتەوەیــی 
ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی 

پاکی شەهیدان دەستی پێ کرد.
»وەلــی«  پڕۆفیســۆر  لەالیــەن  پاشــان 
ســەرۆکی زانکــۆی کۆیــە، بەخێرهاتنی 

بەشداربووان کرا.
سەرەتا پڕۆفیسۆر »وەلی« لە وتارەکەیدا 
وێــڕای ئاماژەدان بە ئامانج لە پێکهاتنی 

ئایینــی،  الیەنــی  کۆنفڕانســەکە، 
بانگــەوازی  و  ئابــووری  کۆمەاڵیەتــی، 
خەباتی ئاشتیخوازانەی بزووتنەوەی هەقە 
و بەشداریی پەیڕەوانی ئەو بزووتنەوەیە لە 
خەباتی نیشــتمانیی کورد لە کوردستانی 

ڕۆژهەاڵت و باشووردا باس کرد.
لــە درێــژەدا پەیامــی وەزیــری خوێندنــی 
بــااڵی حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان 

خوێندرایــەوە و دواتریــش چەندیــن پەیــام 
بــە  ئایینــی  و  مێژوویــی  گوتــاری  و 
ئینگلیــزی  و  کــوردی  زمانەکانــی 

پێشکەش کرا.
لــەو کۆنفڕانســەدا شــاندی حیزب لەگەڵ 
کۆمەڵێــک کەســایەتی لەســەر بــاس و 
بابەت و پرســە سیاســییەکان چاوپێکەوتن 

و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.

پرس و مژارە فکری و سیاســییانە بووە کە 
بتوانــێ ڕوانگەی نوێ بــە کادرەکان بدات 
تاکــوو لــە خوێندنــەوە و لێکدانەوەی پرســە 
هەســتیارەکانی پەیوەســت بــە بزووتنــەوەی 
بەرچاوڕوونیــی  ڕۆژهــەاڵت،  لــە  کــورد 
زیاتریــان هەبێــت و هەوڵــی خۆپێگەیاندنــی 

زیاتر بدەن.
دەورەكان بە شێوەی خوارەوە بەڕێوە چووە:

خولی یەكەم لە ڕێكەوتی ١9ی خەزەڵوەری 
لــە  و  پێكــرد  دەســتی  هەتــاوی  ١٤٠٠ی 
١٤٠٠ی  بەفرانبــاری  ١ی  ڕێـــــــــكەوتی 

هەتاوی كۆتایی پێهات.
٢٠ی  ڕێكەوتــی  لــە  دووهــەم  خولــی 
بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی دەستی پێكرد 
و لــە ڕێكەوتــی ٧ی ڕەشــەمەی ١٤٠٠ی 

هەتاو كۆتایی پێهات.
بەپێــی بەرنامەی كاری خولــەكان بۆ چەند 
وانەیــەك تاقیـــــــــــــكاری بەڕێوەچــووە و لــە 
ئاكامــدا چەنــد بەشــداربوو لــە هــەر دەورە، 
بەدەســت  ســێهەمییان  تــا  یەكــەم  پلەكانــی 

هێناوە:
خولی یەكەم:

نەفــەری یەكەم، ئۆمید عەبدی ـ نەفەراتی 
دیاكــۆ  و  عوســمانی  بەختیــار  دووهــەم، 
مەســعوودیـ   نەفەری ســێهەم، ســلێمان ئە
حمەدی                                

خولی دووهەم:
نەفــەری یەكەم، ســیروان جوقــالنـ  نەفەری 
دووهــەم، مەســعوود ئەفشــاری ـ  نەفــەری 

سێهەم، سەالح دەشتی   



  ژمارە ٨١٨ ، ١٥ی ڕەشەمەی ٤١٤٠٠

مســـتەفا هیجـــری: 
ئێســـتا بـــۆ ئێمـــەی کـــورد ســـەردەم ســـەردەمی یەکگرتنـــە بـــە هەمـــوو کێشـــە و 

جیاوازییـــەکان کـــە هەمانـــە زەمانـــی یەکگرتنـــە، یەکگرتـــن لەســـەر خاڵـــە هاوبەشـــەکان
ڕێکەوتـــی ٥ی ڕەشـــەمەی ١٤٠٠ی هەتـــاوی بەڕێـــز لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە 

کۆبوونەوەیەکـــی سیاســـی – تەشـــکیالتیدا کـــە بـــۆ بەشـــێک لـــە کادرەکانـــی حیـــزب پێکـــی هێنابـــوو، 
پڕژایـــە ســـەر کۆمەڵێـــک بابەتـــی پێوەندیـــدار بـــە ئێـــران، کوردســـتان و حیـــزب. لەبـــەر گرینگـــی 

باســـەکە لێـــرەدا چەنـــد بەشـــێک لـــە وتەکانـــی بەڕێزیـــان دەخەینـــە بـــەر چـــاوی خوێنەرانـــی کوردســـتان

ســاڵوێکی گەرمتــان لــێ بێــت هاوڕێیانی بەڕێــز؛ خۆشــحاڵم بەوەیکــە دوای ماوەیەکی 
زۆر دیســان مەجالێکمــان پێــک هێنــا بــۆ ئەوەیکــە پێکەوە لــەدەوری یەک دانیشــین لە 
پێوەنــدی لەگــەڵ هێندێــک بــاس و بابەتــی ڕۆژ کــە لە ئێــران و لە دەورووبــەری خۆمان 
لــە ئارادایــە قســەوباس بکەین، بەاڵم چوونکە ئاڵوگــۆڕەکان و هەواڵەکان یەکجار زۆر و 
بەرفراوانــن بێگومــان کاتــی ئەوەمان نابێت کە بەســەر هەموویانــدا بڕۆین و باس بکەین، 
بۆیە هەوڵ دەدەم لەو کۆبوونەوەیەدا زۆرتر بابەتەکان چڕ بکەمەوە لەســەر ئەو بابەتانەی 
کە ڕاستەوخۆ پێوەندییان بە ئێمە وەکوو کوردی ڕۆژهەاڵت و هەروەها بە ئێرانەوە هەیە.
لەپێشدا باسێکی کورت لە پێوەندی لەگەڵ بارودۆخی ئێستای ئێران، لەباری ئابوورییەوە، 
لە باری ڕەوایی ئایینی و سیاســییەوە لە نێوخۆی واڵتدا و هەروەها لە دنیای ئەمڕۆدا؛ 
دواتر باسی بووژاندنەوەی بەرجامە کە ئێستا خۆتان دەزانن ماوەی چەندین مانگە باسی 
گەرموگــوڕی دنیایــە و خەریکــە ڕۆژەکانــی کۆتایــی خــۆی تێدەپەڕێنێــت و ئەگــەری 
ئەوەیکــە بــە ئــاکام بــگات زۆرە، لەوێــدا بــاس دەکەیــن کــە ئــەو ئاڵوگــۆڕە ئەگــەر بێتە 
پێشــەوە کاریگەرییەکانــی لەســەر خەڵکــی ئێــران و لەســەر کۆمــاری ئیســالمی چــۆن 
دەبێــت. باســێکی کورتیشــمان دەبێت لــە پێوەندی لەگەڵ وەزعییەتی عێــراق لەوبارەوە کە 
ئێمــە مەرکەزییەتەکەمــان لــە خاکــی عێراقــدا هەڵکەوتــووە، بەداخەوە، بۆیــە هەموو ئەو 
ئاڵوگۆڕانــەی کــە کاریگــەری نەرێنی یــان ئەرێنی دابنێ لەو پێوەندییەدا ڕاســتەوخۆ یا 
ناڕاســتەوخۆ لەســەر دۆخــی ئێمەیــش شــوێندانەر دەبێ بۆیــە زۆر بە کورتیش بەســەر ئەو 

باسەش دێمەوە.
 بەاڵم لە هەمووان گرینگتر ئەوەیکە عەرزم کردن مەسەلەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
ئێران، دۆخی ئێران و ئەوەیکە ئێران ئێستا بە چ قۆناغێکدا تێپەڕ دەبێت ئەوە مەسەلەیەکی 
زۆر گرینگە کە ئێمە دەبێت باسی لە سەر بکەین. ئەو باسە کە ئێمە هەمانە، دۆخێک 
کە ئێستا لە ئێراندا هەیە لەڕاستیدا درێژەی ئەو سیاسەتانەیە کە کۆماری ئیسالمی لە 
ڕۆژی یەکەمەوە گرتوویەتە بەر و هەتا هاتووەتە پێش ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر ئەو سیاســەتە 
کاریگــەری خــۆی دانــاوە لە پێوەندی لەگــەڵ وەزعی ئابووری، وەزعــی ژیانی خەڵک، 
ناڕەزایەتییــەکان و ئــەو سیاســەتی پــڕ کێشــە و ئاژاوەگێڕییــەی کە ڕێژیمــی کۆماری 
ئیسالمی لە ناوچەدا هەیەتی ڕەنگدانەوەی چۆن بووە لە نێو دراوسێکان و لە نێو جیهاندا. 
هەرچەنــد ئەمــە باســێکی تازە نییە بەاڵم ئەوەیکە من لێــرەدا دەمهەوێ ئاماژەیان پێبکەم 

ئاکامی ئەو پڕۆسەیەیە کە ئێستا هاتووە:
لە پێوەندی لەگەڵ مەسەلەی ئابووریدا، هەمووتان دەزانن کە وەزعی خەڵکی ئێران لە چ 
ئاســتێکدایە! خراپترین دۆخ لە ماوەی چلوچەند ســاڵی دەســەاڵتداریی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمیدا تێدەپەڕێــت. بێگومــان ئەوەش ئاکامی سیاســەتی هەڵــەی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمی لە نێوخۆی واڵت، بوونی گەندەڵی و دیاریکردنی بەرپرســانی حکوومەتی نە 
لــەڕووی شایســتەیی و لێهاتووییــەوە بەڵکــوو لــەو ڕووەوە کــە چەندە بەســتراوە بە ڕێژیمن 
و چەنــدە ملکەچــی بڕیارەکانــی ڕێژیمن پێــک دێت. لەوانەش گرینگتــر بیروبۆچوون و 
لێکدانــەوە و جیهانبینــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمییە کە لەگەڵ دنیــای ئەمڕۆدا بە 
تــەواوی ناتەبایــە. ئــەو عەقڵییەت و بەرنامەیەی ئەوان کە لە جەوهەری ئایینییەکەیانەوە 
ســەرچاوە دەگرێــت هــی ئەم ســەردەمە نییە کە بتوانێت لە ڕێگاچــارە بۆ گیروگرفتەکان 
بێڵێتەوە بەاڵم لەالیەکی دیکە بەش بەحاڵی خۆم لەو باوەڕەدام کە بەشــێکی دەگەڕێتەوە 

سەر ئەوەیکە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران لە ڕووی بەرنامەوە کارێکی وا دەکات 
کە خەڵک هەژار بن و بەرەو هەژاری زیاتر بچن؛ هۆکارەکەی ئەوەیە کە لە بنەڕەت ڕا 
شۆڕشــەکان و ئاڵوگــۆڕەکان لە ڕێگای چینــی مامناوەندەوە لە هەموو کۆمەڵگایەک 
دێنە پێشێ. چینی هەژار ڕەنگە شۆڕش بکات، ئەوەیکە هێندێک پێی دەڵێن شۆڕشی 
برســییەکان، بتوانێــت تەنانــەت حکوومەتیــش بگۆڕێــت بــەاڵم ناتوانێــت ئاڵوگۆڕ پێک 

بێنێت.
ئێمــە ئەگــەر چــاو لــە واڵتەکانــی دەورووبــەری خۆمــان بکەیــن ئــەوە دەبینیــن، هەر لە 
مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابردوودا کە نموونەی هەرە نیزیکیــان عێراقە، لە عێراقدا لەگەڵ 
ئەوەیکە خەڵکەکە ناڕازی بوو بەاڵم بە زۆری هێزی بێگانەکان دەڕووخا بەاڵم چوونکە 
چینــی مامناوەنــد زۆر الواز ببــوو نەیانتوانــی حکوومەتێک پێــک بێنن کە خەڵک بە 
ئامانجەکانی خۆی بگات؛ لە سووریە هەر بەو شکڵەیە کە دەیبینن؛ لە ئێرانی زەمانی 
شاشــدا هــەر بــەو شــێوازە بوو، لە زەمانی شــادا ڕاســتە کە کرێکارانی نــەوت لە دوایین 
قۆناغــدا مانیــان گــرت و زەربەیەکــی قورســی ئابوورییان لە حکوومەتدا بــەاڵم ئەوەیکە 
شۆڕشەکەی هەڵدەسووڕاند چینی مامناوەند، مامۆستاکان، مامۆستای قوتابخانەکان، 

مامۆستای زانکۆکان و خوێندکارەکان بوون.
جا بۆیە من پێم وایە ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی بەپێی ئەو ناســیاوییە کە لەم پرســە 
هەیەتــی هــەر لــە ڕۆژی یەکەمــەوە کارێکــی وای کــردووە کــە توێــژی مامناوەند لە 
کۆمەڵــگادا الواز و الوازتــر بێــت یانی کارێکی وەها بکات کــە ئەو توێژی مامناوەندە 
یــان پێوەنــد بدرێتــەوە ڕێژیم و بە حکوومەت، دەســتی ئاوەاڵ بێتەوە لە دزی و گەندەڵی و 
هەموو ئەو شتانەی کە ئێستا دەیکەن و بێتە توێژی بااڵدەست. هێندێکیشییان لە چینی 
مامناوەنــد کــە زۆربەیانــن، وردەوردە هەرچــی هەیانە لە دەســتی دەدەن و پەیوەســت دەبن 
بە هەژارەکان. ئەگەر زۆر نەگەڕێمەوە پێشــتر النیکەم لە ســاڵی ڕابردوودا دەیبینین کە 
هەژارەکان ئێستا بەشێکی زۆریان لە ئێراندا ڕێپێوان و دروشم و مانگرتنەکانیان لە ئێراندا 
بەڕێوە بردووە کە بەشــی هەرەزۆری داخوازەکانیان لە واقیعدا داوای نانە، مامۆســتایان، 
کارمەنــدان، خانەنشــینکراوەکان، ماڵخــوراوەکان، هەموویــان داوا دەکــەن کــە موچەیــان 
بدەنێ، چونکە برســییانە و لەم نێوانەشــدا ژمارەیەکیان دروشــمی سیاســی دژی ڕێژیم 

دەدەن و هێشتا ئەوانە نەبوونەتە زۆربەی ئەو دروشمانەی کە دەبێت خەڵکەکە بیدات.
ڕێژیــم بــۆ وەهــای کــردووە؟ لە بــەر ئەوەیکە خەڵکەکــە ئەوەندە نیازمەند بێــت و ئەوەندە 
پێویستیی بە نان بێت کە زۆر بیر لە ئازادی و گۆڕینی حکوومەتی کۆماری ئیسالمی 
و دامودەزگاکانی نەکاتەوە؛ بەاڵم ئەو ڕەوتە ئەوەندە درێژەی کێشاوە کە ئێستا تەنانەت 
هەژارەکانیــش گەیشــتوونەتە ئەو قەناعەتەی کە دەبێــت حکوومەت بگۆڕدرێت، بێجگە 
لەوە ڕێگایەکی دیکەی نییە و ئەگەر لە سەرەتادا ژمارەیەکی کەم لە خەڵک دروشمی 

سیاسییان دەدا ئێستا وردە وردە ئەوە زیاتر دەبێت.
هێرەمی دەسەاڵتی ڕێژیم کە لە سااڵنی ڕابردوودا زۆرتر یەکپارچە و یەکگرتوو خۆی 
دەنوانــد ئێســتا النیکــەم لــە ماوەی یەک ســاڵ تا ســاڵ و نیوی ڕابــردوودا دەبینین کە 
کەلێنی تێکەوتووە، درزی تێکەوتووە بە چەشنێک کە ئەوانەی کە بۆ خۆیان بەشێکن 

لە دەسەاڵتدارەکان ئەوانە هاواریان لێ هەستاوە.
ئێمەچۆن دەزانین ئەوانە هاواریان لێ هەستاوە؟ 

زۆرتــر بــەو بەرنامــە نهێنییانــەی کــە هەیانــە لە کۆبوونەوەکانیان باســی دەکــەن، زەبت 
کــراون دوایــی دەردەکــەون دەبینین کــە ئەوانیش ناڕازین و لە نێــو کۆبوونەوەی خۆیاندا 
باســی ئەوە دەکەن کە خەڵک گەیشــتووەتە کۆتاشــوێنەکان و مەترسی ڕوخان دەکەن. 

ئەوە دیاردەیەکی تازەیە!
 هاوڕێیــان ئەوەیکــە عــەرزم کــردن خەڵک هەژار بووە، فەقیر بووە و ئەوانە شــتێکن کە 
لەمێــژە هــەن، بــەاڵم ئــەم دیاردەیــە کە لە نێو بەرپرســانی پلەبــەرزدا نائۆمیدی خەریکە 
ڕوویان تێدەکات، ئەوە ڕۆژبەڕۆژ زیاتر دەبێت و بەتایبەت کە دەڵێین کەلێنیان تێکەوتووە 
چوونکە هەر لە نێو خۆیاندا ئەو نهێنییانە ئاشکرا دەبن و لە نێو خەڵکدا باڵو دەبنەوە.

ئەگــەر ئێمــە بــەوردی ســەیری هەواڵــەکان بکەین، لــە هەواڵی ڕۆژانــەدا هەمووی ئەو 
شــتانە دەبینیــن؛ مەســەلەن مــن چەنــد نموونەتان بۆ باس دەکەم بۆ ئەوەیکە بەباشــی لە 
مەســەلەکە تێبگــەن؛ بۆنموونــە لــە هەواڵێکدا کە لێرە لە بەردەســتی مندایــە دەڵێت: لە 
ســەنەدێکی »خیلــی محرمانــە«دا بەقەولــی خۆیان کە لە جەلەســەیەکی کارگرووپی 
پێشــگیری لــە قەیرانــە ئەمنییەتییەکان هاتووەتە دەرێ وتوویانــە: »کۆمەڵگا لە حاڵی 
تەقینەوەدایە و ناڕەزایەتی گشــتی لە یەک ســاڵی ڕابردوودا ٣٠٠% زیادی کردووە«. 
ئەوە دانپێدانانێکە کە خۆیان دەیکەن وەکوو نموونە عەرزم کردن،هی دیکە زۆرن کە من 
وەکوو نموونە لە بەردەســتمدا هەن بەاڵم گرینگترین شــت کە لێرەدا دەمهەوێت ئیشــارەی 
پێبکــەم ڕاگەیەندراوێکــی هاوبەشــی »مجمــع روحانیــون و مجمع مدرســین و محققین 
قــم«ە کــە ئــەوە لەبارەی ئــەو قەیرانــە کۆمەاڵیەتییانەی کە لە ئێرانــدا هاتوونەتە پێش 
بــاڵو بووەتــەوە. ئەوانــە دوو الیەنــی گرینگــی  ئایینیین لە قۆم کــە دەرس بە تەڵەبەکان 
دەڵێنەوە و ئەو ئیدیولۆژی و ئایینی ئیســالمە تەدریس دەکەن و لە ئاخووندەکانی هەرە 
بەئێعتبــار و جێــگای متمانــەی ڕێژیمــن کە ئەو کارانەیان پێ ســپێردراوە و تەنانەت لە 
سیاسەتگوزاریشــدا کاریگەرییــان هەیــە؛ ئەوانــە لــە بەیانییەیەکــی دە دوازدە الپەڕەییدا 
کــە ئــەو ماوەیــە باڵویــان کردووەتــەوە، لــە خاڵێکــدا بــاس لــەوە دەکەن کــە زۆرێک لە 
خەڵکــی ئێــران لــە پیــالن و زەخت و زۆری زاڵمانەی بیانییــەکان و هەروەها لە بەر هەڵە 
و ناکارامەییەکانی نێوخۆیی ئازار دەچێژن؛ هەروەها دەڵێن خەڵک نیسبەت بە ئەسڵی 
شــۆڕش گومانــی لــێ پەیــدا بــووە و ڕەشــبین بوونــە، ئــەوە بــۆ ناوەندێکی لەو چەشــنە 
قســەیەکی زۆر گرینگە کە باســی دەکەن. لە قســەیەکی دیکەدا ئەوانە دەڵێن ئەگەر 
واڵتەکەی خۆمان هەڵســەنگێنین لەگەڵ ئەو واڵتانەی کە چەند ســاڵ لەوەپێش وەکوو 
ئێمــە وابــوون یــان تەنانــەت لە ئێمەیش دواکەوتووتر بوون بەاڵم ئێســتا ئەوان وە پێش ئێمە 
کەوتوونەتــەوە، ئایــا بــەو دۆخــەوە دەتوانیــن بڵێین کــە حکوومەتی کۆماری ئیســالمی 

بەرنامە و کارنامەیەکی سەرکەوتووی هەیە؟ دەیبەنە ژێر پرسیار!
هەروەهــا ئامــاژە بــەوە دەکــەن خەڵــک ئێســتا دەڵێن ئەوەیکــە قەول درابوو ئــاو و بەرقی 
مەجانیتان دەدەینێ ئەوە پێشکەشــی خۆیان، ئێســتا پێداویســتییەکانی لەوانە کەمتریش 
ئێمە پێویســتمان پێی هەیە کە دەبێ بماندەنێ و زۆر شــتی دیکەیش کە لێرەدا هەیە و 

لە خەبەرەکانیش باڵو بووەتەوە.
ئەوە دۆخێکە کە عەرزم کردن ئاکامی ئەو پرۆســەیە کە لە ڕۆژی هاتنە ســەرکاری 
کۆمــاری ئیســالمییەوە دەســتی پــێ کــردووە و زۆری کێشــاوە و ئێســتا ئاکامەکــەی 

دەردەکەوێت، خەڵک بڕوای بە ڕێژیم نەماوە. 
یەکێــک لــە ئاخوونــدەکان کە ئەو بەیانییەی ئیمزا کردووە باس لەوە دەکات کە ئێســتا 
دۆخەکــە وای لێهاتــووە کــە تەڵەبــەکان کاتێــک ئەیانهەوێت بچنە دەرەوە لە مەدرەســە 
لیباســی ئایینــی لەبــەر ناکــەن لەبــەر ئەوەیکــە نەکەونــە بەر تانــە و توانجــی خەڵک! 
تەنانــەت مــەالکان کــە دەچنە دەرێ لیباســیان دەگۆڕن چوونکە مەســەلەی ئایینی لە 
ئێراندا لە نەزەر خەڵکەوە بێبەها بووە! ئەوانە خۆتان دەزانن قسە و ڕادەربڕینی وەهان کە 
پێنج شــەش ســاڵ لەوەپێش ئەگەر کەســێکی دیکە کردبای دەیانبرد ئێعدامیان دەکرد؛ 
تۆمەتباریان دەکرد بە عامیلی بێگانە و ســیخوڕ و خائین و ... بەاڵم ئێســتا ئەوانە لە 

زمانی خۆیانەوە دێتە دەر. 
یــان لــە پێوەنــدی لەگەڵ ئەو تۆمارە دەنگییەی کە باڵو بوویەوە، بەرپرســانی پلەبەرزی 
ســپای پاســداران بــاس لــە گەندەڵــی و لــە دزی دەکــەن ئەویــش گەندەڵــی و دزییەکی 
نجوومــی، وەک خۆیــان دەڵێــن. تەنانــەت باســی قاســم ســولەیمانیش دەکەن کە ئێســتا 
جلکێکــی پیرۆزیــان کردووەتــە بەری و کردوویانەتە ئۆلگوویــەک کە هەر تۆزێک لە 

ئیمام حسەین بە کەمتری دادەنێن. 
ئەو ڕەوتە ئێستا دەورێکی خێراتری وەرگرتووە و خێراتر دەڕواتە پێش و زۆریش گرینگە 
چوونکە دەبینین هەم لە سەرەوە فەرماندەکانی سپای پاسداران کە هەموو شتێکی ئەو 
واڵتەیان بە دەســتەوەیە و لە الیەکی دیکەوە ئاینییەکان کە دەبێت مەشــرووعییەتی ئەو 
ڕێژیمــە ڕابگــرن، ئەوانــە هاتوونەتە دەنگ و ئیســاڵحیش نابیت چوونکە ئەو سیاســەتە 
ئەوان هەیانە لەگەڵ دونیای ئەمڕۆدا ناتەبایە. ئەو سیاسەت و قانوون و بڕیارانەی کە 
هەیانە لەگەڵ ویســت و داخوازی ئێســتای خەڵکەکەدا هەماهەنگ نییە بۆیە ڕۆژ بە 
ڕۆژ ئەو گیروگرفتانە زیاتر دەبن بەتایبەتی کە گەندەڵی کە بەاڵیەکی گەورەیە کە لە 
هەر جێگایەک ببێت، لە کۆمای ئیســالمی ئێراندا ڕۆژ بە ڕۆژ زیادتر پەرە دەگرێت. 
ئەوەش شتێکە کە لەواقیعدا خامنەیی کە شەخسی یەکەمی ئەو واڵتەیە ئاگای لێیە 
بەاڵم نە بە شێوەی ڕاستەوخۆ بەڵکوو بە شێوەی ناڕاستەوخۆ پێیان دەڵێت حکوومەتەکەم 
بۆ ڕاگرن چ دەکەن بکەن. تەنانەت لە سەر ئەو تۆمارە دەنگییەی فەرماندەکانی سپای 
پاســداران کە باڵو بووەوە هات قســەی کرد و باســی هەموو شــتێکی کرد، ئەمریکا وا 
دەکات و پیالن دەگێڕن بۆ سپای پاسداران و ... ئەوەی نەچووە سەری و باسی نەکرد. 

درێژە لە الپەڕەی ٥



٥ ٥ژمارە ٨١٨ ، ٦ی مارسی ٢٠٢٢

هەمــوو ئەوانــە لــە جێــی خــۆی! وای دادەنیــن کە ئامریــکا وا دەکات! بــەاڵم تۆ وەکوو 
شەخســی یەکەمــی ئــەو واڵتە کە ئەو گەندەڵییە دەبینیت قســەی تــۆ چییە لەو بارەوە؟ 
یانی ئەو دووە، ســپای پاســداران لە الیەک و وەلی فەقیە لە الیەکی دیکەوە وەکوو دو 
ئاڵقەن کە ئەو حکوومەتە و ئەو واڵتە و ئەو ســەروەت و ســامانە هەمووی لە ئیختیاری 
ئەواندایە، دەیدەن بە پاسداران بە کەیفی خۆیان چ دەکەن بکەن بەاڵم حکوومەتەکەی بۆ 
ڕاگرن، خەڵکی ناڕازی سەرکوت بکەن بەاڵم خەڵکی ناڕازی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێت، 
لێرەیشدا سیاسەتەکەی شکستی خواردووە بۆیە من پێم وابێت ئەگەر پێشتر باسمان دەکرد 
کە پرۆســەی ڕووخانی ڕێژیم دەســتی پێکردووە ئێســتا دەڵێین ئەو پرۆسەیە خێراتر بووە و 

زۆر خێراتریش لە داهاتوودا دەڕواتە پێش.
کەوابــوو ئیحتیمالــی ڕوخانــی ڕێژیم لە ئێســتادا لە هەموو ڕابــردوو زۆرترە، من نامەوێ 
ڕێکەوت دیاری بکەم کە کەی دەڕوخێت بەاڵم دەردەکەوێت کە ئەو حکوومەتە ناتوانێت 

بــەردەوام بێت چوونکە تەنانەت پاســدارەکانیش 
کــە هەمــوو شــتێکیان لــە ئیختیاردایــە بــەاڵم 
دیسان وردە وردە خەریکە کەلێنیان تێدەکەوێت. 
ئەوەیکــە گرینگە بۆ ئێمە لەم مەرحەلە وەکوو 
دێموکراتــی  حیزبــی  و  گشــتی  بــە  کــورد 
ئەوەیکــە  تایبەتــی،  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
گرینگــە ئێمــە دەبێــت ئەو داهاتــووە لە بەرچاو 

بگرین و بزانین ئاڵوگۆڕەکان دێنە پێش.
 لــەو بــارەوە دڵنیا بین کە ئــەو ئاڵوگۆڕە دێتە 
پێش کەواتە ئێمە لە ئێســتاوە دەبێت چ بکەین 

بۆ ئەو ئاڵوگۆڕانە کە دێتە پێشمان؟ بە بۆچوونی من گرینگترین شت کە لەو پێوەندییەدا 
لــە ئەســتۆی ئێمەیــە ئەوەیــە کە خەڵکەکەمــان یەکگرتوو بکەین، کــورد لە ڕۆژهەاڵت 
دەبێت یەکگرتوو بێت. ئێمە لە بەرنامەی ڕاساندا ڕامانگەیاند کە ڕۆژهەاڵت دەبێ ببێت 
بــە هێــزی شــوێندانەر. چۆن دەتوانێت ببێت بە هێزی شــوێندانەر؟ بە یەکگرتوویی! یانی 
ئێمــە قســەمان، بەیانمــان، تەبلیغمــان لە نێو خەڵکەکەمان ئەوە بێت کە ئێســتا بۆ ئێمەی 
کــورد ســەردەم ســەردەمی یەکگرتنــە؛ بە هەموو کێشــە و جیاوازییەکانمــان کە هەمانە 

زەمانی یەکگرتنە، یەکگرتن لەسەر خاڵە هاوبەشەکان.
 ئەوەیکــە ئیســالمییە، ئەوەیکــە دژی ئیســالمە، کۆمۆنیســتە، دێموکراتــە، هــەر بیر و 
باوەڕێکــی هەیــە، هــەر زمــان و زاراوە و شــێوەزار یان ئایینێکی هەیە، ئێســتا ســەردەمی 
ئەو شــەڕە نییە. دەبێ لە پێشــدا ئێمەی کورد بە هەموو ڕەنگ و بۆنەکانمانەوە بتوانین 
یەکگرتــوو بیــن تاکــوو لە ئاڵوگۆڕەکاندا کاریگەری دابنێین و بســتە خاکێکمان هەبێت 
کــە پێــی لەســەر دابنێیــن، کە بســتە خاکەکەمــان هەبوو ئیتر ئــەودەم قەیناکات، شــەڕ 
دەکەین لە سەر ئایین و لەسەر دێموکراسی و کۆمۆنیست و دیکتاتۆری و ئەوانە بەاڵم 
ئێســتا ســەردەم ســەردەمی یەکگرتنە؛ ئەوە بە بۆچوونی من دەتوانێت بەیانێک بێت کە 
خەڵــک وریــا بکاتــەوە چوونکە کۆماری ئیســالمی ئێــران لە ڕۆژی یەکەمــەوە تاکوو 
ئێســتا خەریک بووە خەڵک دابەش بکات. ســونی و شــێعە لێک جیا بکاتەوە، کورد و 

تورک لەیەک جیا بکاتەوە، ئیسالمییەکان بە دژی دیموکراتەکان و... 
بــۆ ڕێژیــم گرینگــە، نــە تەنیــا ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بەڵکــوو هەمــوو ڕێژیمــە 
دیکتاتۆر و تووتالیتێرەکان ئەوە بەشــێک لە سیاســەتەکەیانە کە دابەشــکاری بکەن بۆ 
ئەوەیکە ئاســانتر زاڵ بن بە ســەر کۆمەڵگادا. ئەوەیکە لە زانســتدا پێی دەڵێن ئەتۆمیزە، 
کۆمەڵگا بە ئەتۆم دابەش دەکەن زەڕە زەڕەی دەکەنەوە چونکە ئەگەر زەڕە زەڕە بوویەوە 

زۆر ڕاحەتتر دەسەاڵتی بەسەردا دەشکێت.
ئێســتا ســەردەمی ئەوەیــە کــە کاتێــک مامۆســتایان ناڕەزایەتــی دەردەبــڕن، لــە ســەر 
شەقامەکانن لە خەڵک داوا بکەین خەڵکینە پشتیان بگرن، ئەگەر بەیانی بازاڕی هاتە 
سەر شەقام هەر ئەوە بە خەڵک بڵێین، کرێکار هات هەر ئەوە بە خەڵک بڵێین. خەڵک 

دەبێت پشتی یەک بگرن. بە خۆشییەوە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەالیەک 
و چوونــە ســەری ئاســتی زانیــاری و وشــیاری خەڵکی کــورد لە کوردســتانی ئێرانیش 
لەالیەکی دیکەوە بووەتە هۆی ئەوەیکە ئەو یەکگرتنە ئێستا شکڵی گرتووە بەاڵم دەبێ 
تەکمیلتر بێت. لەخۆڕا نییە کاتێک لە ناوچەی کرماشان بوومەلەرزە دێت خەڵک لە 
خۆی و سەڵماسەوە ئازوقە بار دەکەن بۆیان دەبەن و هاودەردییان لەگەڵ دەکەن. کاتێک 
ژینگەپارێزێک لە ئاگرکوژانەوەدا گیان لەدەست دەدات لە هەموو کوردستانەوە خەڵک 
هــاودەردی و هاوخەمــی خۆی دەردەبڕێ و پشــتی دەگرێــت. کاتێک زارا محەممەدی 
دەبەنە زیندان کوردستان دەشڵەقێت. لە هەمووی کوردستاندا پشتیوانی لێدەکرێت، ئەوانە 

دەسکەوتی زۆر گەورەن و ئێمە دەبێ ئەوانە بەهێز بکەین.
لە نێو هێزە سیاسییەکانی کورددا زیاتر هەنگاو هەڵبگرین و زۆرتر لێک نیزیک ببینەوە. 
من دڵنیام ئەگەر هەموو پێکەوە دەســت بدەینە دەســت یەک کوردســتان ئاگاهییەکەی 
زۆر زیاتــرە و زۆر ڕاحەتتــر یەکدەگرێــت و ئێمــە دەتوانیــن ئاکامی ئــەو هەموو زەحمەتە 
کــە ئێمــە لــە حیزبی دێموکرات و زۆر خەباتکاری دیکەیش لە ڕۆژهەاڵتدا کێشــاویانە 
تاکــوو ئێســتا بــە ئــاکام بــگات و بتوانیــن النیکــەم بــە بەشــێک لە ویســت و داخوازی 

خەڵکەکەمان بگەین.

مەســەلەیەکی دیکە کە دەمەوێت لەم پێوەندییەدا عەرزتان بکەم لە ســەرەتادا ئیشــارەی 
پێ کرا، مەسەلەی بەرجامە، بەرجام شتێکی تازە نییە، ساڵهایە قسەی لەسەر دەکرێت، 
تێــک دەچێــت و دیســان درووســت دەبێتــەوە و ئێســتاش خەریکــە ســەر دەگرێتــەوە. مــن 
چەنــد مانــگ لــەوە پێش لە وتووێژێکدا کە لێیان پرســیم ئەوەم باس کرد کە ســەرەڕای 
بەرزەفڕییەکانی کۆماری ئیســالمی و ئیدیعاکانی کە دەیکات و ســەرەڕای ئەوەیکە 
ئامریــکا دەیڵێــت بەاڵم لــە نیهایەتدا ئەوانە دەگەن بەو ئاکامەی کە هەنگاو بە هەنگاو 
کارەکە جێبەجێ بکەن. بۆچی وایە؟ چوونکە هەردووکیان ناچارن، کۆماری ئیسالمی 
ئێــران ناچــارە چوونکــە کیســەکەی کەمــی هێنــاوە نــەک لەبــۆ ئەوەیکــە خزمــەت بە 
خەڵکەکــەی بــکات بەڵکــوو لەبــاری ئەوەیکــە هێــزە نیابەتییەکانــی ناتوانێــت باش تێر 
بــکات و ئەیهەوێــت لــە واڵتەکانــی دیکەیش هێزی نیابتی پێــک بێنێت بۆیە دەیهەوێت 
بەرجــام ســەر بگرێــت و پارەیەکــی زۆری دەســت کەوێــت کە بە الچوونــی گەمارۆکان 
دەســتی دەکەوێت تاکوو ئەوان تێر بکات. بێجگە لەوان ئەوەی دەمێنێتەوە ئێســتا ســپای 
پاســداران و باقی بەرپرســانی پلەبەرزی ڕێژیمن کە هەموو شــاییان لەگەڵ دەگەڕێ و 
پارەیان دەست دەکەوێت و دیسان حیسابە بانکییەکانیان لێرە و لەوێ پڕ دەکەن و ئەگەر 
لەوێیش شتێک ماوە ڕەنگە لە ڕێگای ڕازیکردنی خەڵکەکەدا خەرجی بکەن بەاڵم ئەوە 
النیکەمــی شــتێکە کــە بە خەڵک دەگات، چوونکە ئێمە لــەو دەورانەدا کە قەراردادی 
بەرجام ئیمزا کرابوو ئەودەمیش ئەوەمان دیت بەاڵم ئێستا دۆخەکە زیاتر فەرقی کردووە، 
ئێستا گیرفانی بەتاڵی سپای پاسداران زیاتری دەوێت، بەرپرسان بەوەیکە بوویانە ڕازی 
نیــن زیاتریــان دەوێــت و هێزە نیابەتییەکان کە دەبێــت هەر بە گەروویاندا بکرێت، چەک 
و پارەیــان بدرێتــێ، ئیمکاناتیــان لە ئیختیــاردا بنرێ، ئیحتیاجیان هەیــە بەوە و کەوابوو 

کۆماری ئیسالمی لەوبارەوە موحتاجە. 
ئامریکا و ئۆرووپایش لەو بارەوە مەجبوورن کە دەیانهەوێ کارێک بکەن کە کۆماری 
ئیســالمی پیتاندنــی ئۆرانیــۆم ڕابگرێــت و نەگاتــە ئــەو قۆناغەی کــە بتوانێت چەکی 
ئەتۆمــی دروســت بکات، ئەوە مەترســییەکە بۆ دنیا بۆیە هــەردووال بە یەکدی ئیمتیاز 

دەدەن و ئەوەیکە هەواڵەکان باڵو دەکەنەوە لە کۆتاقۆناغەکاندایە.

 جــا ڕوون نییــە قۆناغــی کۆتایــی ئەمــڕۆ دەبێ، ســبەی یا کەی؟ بــەاڵم وا دیارە بەرەو 
نیزیکبوونــەوە دەچــن، ئەوەیکــە نەتیجــەی دەبێتــە چییە بــۆ خەڵک؟ خەڵک هــەر فەقیر 
و هەژارتــر دەبێــت و لــە ژێــر ســتەمدایە چوونکــە وەبــەری ناکەوێت ئەگەر بیشــیانهەوێت 
هەرچەنــد کــە وەک عــەرزم کــردن ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی بەئەنقەســت دەیهەوێت 
خەڵکەکە لە هەژاریدا ڕابگرێت بەاڵم کۆماری ئیسالمی بۆ ماوەیەک باش دەگەشێتەوە، 
ئیمکاناتــی زۆرتــر فەراهــەم دەکات، هێــزە نیابەتییەکانــی ڕازی دەکات، تێرۆریــزم زیاتــر 
تەقوییــەت دەکات، دەســتێوەردان لــە واڵتانــی دراوســێدا زیاتــر دەکات بــەاڵم لــە هەمووی 
ئەوانەشــدا، بە مانای ئەوە نییە کە ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی هەر دەمێنێتەوە چونکە 
عەقڵییەتەکە و سیاســەتەکە سیاســەتی ئەوڕۆ نییە و گیروگرفت و کێشــەکان ناتوانێت 

چارەسەر بکات بەڵکوو زۆرتری دەکات.
باســێکی کــورت کــە دەمەوێــت بیکەم لە ســەر دۆخی عێراق، وەک عــەرزم کردن عێراق 
لەو ڕووەوە بۆ ئێمە گرینگە کە ڕێبەرایەتییەکەی ئێمە لێرەدایە؛ بەشــێکی زۆر لە کادر 
و پێشــمەرگە و بنەماڵەکانمــان لــەم واڵتــەدا نیشــتەجێین. هەرچەنــد هەرێمــی کوردســتان 
بــۆ خــۆی حکوومەتــی خــۆی هەیــە بەاڵم لەواقێعدا بەشــێکە لــە عێراق بۆیە لــە عێراقدا 
هــەر سیاســەتێک پێــڕەو بکرێت ڕاســتەوخۆ یان ناڕاســتەوخۆ کاریگەری لەســەر ئێمەیش 
هەیــە، کاریگــەری لەســەر ژیانــی ڕۆژانەمــان، 
لەســەر خەبــات و بەرنامــە و کارەکانمــان هەیــە 
بۆیە ئێمە دەبێ بە وردی بەدواداچوون بۆ ئەوەش 
بکەین. دۆخێک کە ئێستا بە گشتی دەیبینین 
بە بێ ئەوەیکە بچمە سەر وردەکارییەکان ئەوەیە 
کــە باشــمان پــێ ناڵێــن، کۆمــاری ئیســالمی 
ئێــران نفــووز و دەســەاڵتی خــۆی بە هــۆی هێزە 
نیابەتییەکانییــەوە پاراســتووە، هەڕەشــە دەکات 
هەرچەنــد لە هەڵبژاردنەکاندا کەمترین دەنگیان 
هێناوەتــەوە بــەاڵم هەڕەشــە دەکات چەکــی بــە 

دەستە و هەڕەشەی شێواندن و تێکدانی دۆخی حکوومەت دەکات.
ئەگەر ئێســتا هەواڵەکانی هەرێمی کوردســتان گوێ بدەین، هەواڵەکان ئەوەن کە ئەوڕۆ 
بێنزینیان نەناردووە بێنزین گران بووە، لە زستاندا نەوتیان نەداوە خەڵک نازانێت چی بکات، 
مووچە ئەو مانگە وەدوا کەوتووە و ئەو هەوااڵنە ڕۆژانە تیکرار دەبێتەوە و بەوەوە کوردیان 
خەریک کردووە. بۆ دەتوانن ئەوە بکەن؟ خۆ خودی عەرەبەکەش وەنەبێت زۆر یەکگرتوو 
بــن و زۆر یەکتریــان خــۆش بوێــت و زۆر یەکدەســت بــن، نەوەاڵ زۆر بەربــاڵون، زۆر دژی 
یەکتــرن، ئــەوە بووەتــە هۆی ئەوەیکە کۆماری ئیســالمی ڕۆژبــەڕۆژ زیاتر نفوز بکات و 

دەسەاڵتی خۆی پەرە پێبدات لە بەغداد. 
شتێکی ڕوونە کە لە واڵتێکی ئاوا بەلبشێودا کە وەکوو کوردەواری خۆمان دەڵێن وەکوو 
چێشــتی مجێوری لێهاتووە و کۆماری ئیســالمی دەبێت سیاســەت دیاری بکات لە بەغدا 
و سەرانســەری عێراقدا، ئێمەیش کە ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانین و وەکوو ئۆپۆزیســیۆنی زۆر 
ئەســیل و موقاوم چاومان لێدەکات، ڕوونە کە لە پیالنی ڕۆژانە و هەمیشــەیی ئەوداین 
بۆیە دەبێ لەو بارەشــەوە ئەو وریاییەشــمان هەبێت. یانی شــوێنێک کە ئێمە تێیداین پێتان 
وانەبێت شوێنێکی زۆر سەقامگرتوو و ڕێکوپێک بێت بەڵکوو هەر سات لە ئاڵوگۆڕدایە. 
ئەوەش بۆ خۆی بۆ ئێمە ناخۆشە بەشێک لە وزەی ئێمە و کاتی ئێمە دەگرێت و فکری 
ئێمــە خەریــک دەکات و ناتوانیــن لەحەنایــدا کەمتەرخــەم بین. بــەاڵم دۆخێکە کە بە بێ 
ئەوەیکــە ئێمــە کاریگەرییەکمــان بێت هاتووەتە پێش، گەورەترین کێشــەی ئێمە ئەوەیە کە 
پێمان لە ســەر خاکی خۆمان نییە و ئۆســوولەن خەباتێک کە ڕێبەرایەتییەکەی لەســەر 
خاکــی خــۆی نییــە هەمیشــە لەگەڵ ئــەو گیروگرفتانــە ڕووبەڕوویە؛ لەبــاری ئابووری، 
سیاســی، نیزامییەوە کێشــەکانی زۆرن بۆیە لەو بارەشــەوە دیسان ئێمە بۆ خۆمان دەتوانین 
یارمەتــی بــە خۆمــان بکەیــن بــۆ ئەوەیکــە بتوانیــن بــە یەکگرتوویــی بیر لەو مەســەالنە 
بکەینەوە ئەگەر شــتێکمان لەدەســت دێت، ڕەنگە زۆر شــتمان لە دەســت نەیەت لەو بارەوە، 

بەاڵم ئەگەر شتێکمان لە دەست بێت پێکەوە بیکەین.
باســەکەی من زۆری کێشــا، ماندووم کردن، سپاســتان دەکەم بە تاقەتەوە گوێتان گرت، 

ئەمن شتێکی دیکەم نییە عەرەزتان بکەم.

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەپێی ئەو ناسیاوییە کە لەم پرسە هەیەتی هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە 
کارێکی وای کردووە کە توێژی مامناوەند لە کۆمەڵگادا الواز و الوازتر بێت یانی کارێکی وەها بکات 
کە ئەو توێژی مامناوەندە یان پێوەند بدرێتەوە ڕێژیم و بە حکوومەت، دەستی ئاوەاڵ بێتەوە لە دزی 
و گەندەڵی و هەموو ئەو شتانەی کە ئێستا دەیکەن و بێتە توێژی بااڵدەست. هێندێکیشییان لە چینی 
مامناوەند کە زۆربەیانن، وردەوردە هەرچی هەیانە لە دەستی دەدەن و پەیوەست دەبن بە هەژارەکان

درێژەی الپەڕەی ٤



  ژمارە ٨١٨ ، ١٥ی ڕەشەمەی ٦١٤٠٠

ڕووسیای پاش سۆڤییەت

پێشەکی:
دەروونناســیی سیاســی وەک لقێــک لــە 
دەخاتــە  تیشــک  دەروونناســی  زانســتی 
ســەر هەلومەرجەکانــی دەروونــی ڕووداوە 
سیاســییەکان. ئــەم لقــە لــە دروونناســی 
ڕشــتەیی  نێــوان  زانســتێکی  وەک 
شــرۆڤەی هۆکارێکــی شەخســی کــردەوە 
و ڕەوتەکانــی پاڵنــەری کــردەی سیاســی 
تــاک و گرووپــەکان دەکات. لــە هەمــان 
مودێــڕن  سیاســی  درەوونناســیی  کاتــدا 
جگە لەم ئەرکە گشــتییە، وردتر تیشــک 
دەخاتــە ســەر سیاســەتەکانی هەڵبــژاردن، 
ڕێبــەرەکان،  نەخشــی  و  دەور  ڕێبــەری، 
هەڵوێست گرتنی ڕێبەران و هەڵکەوتەکان، 
ئایدۆلۆژییــە سیاســییەکان، تووندوتیــژی 
زۆر  لەڕاســتیدا  شــەڕەکان.  سیاســی  و 
مێتۆدێکــی  وەک  شــێوازە  ئــەم  جــار 
شــرۆڤە دەتوانێ بەســتینی باشتر، واقعیتر 
تێگەیشــتن  بــۆ  متمانە تــر  جێــگای  و 
بڕەخســێنێت.  قەیرانــەکان  و  کێشــە  لــە 
دەشــێ بگوتــرێ بەســتێنێکە کــە لــەودا 
وەک  دەروونییەکانــی  تایبەتمەندییــە 
کەسایەتی، فام، شوناس، سۆز، ئەزموونە 
و  پێوەنــدی  ڕەوتەکانــی  کەســییەکان، 
نەریتەکانــی کلتــووری کارتێکەر لەســەر 
گرینگــی  تــاک  سیاســی  کــردەوەی 
زانســتە،  ئــەم  ئامانجــی  دەدرێــت.  پــێ 
تێگەیشــتن لە بەســتێنەکانی دەروونناسی 
پێوەندیــدار بــە بابــەت، کــردە و لێکەوتــە 
دەرخســتنی  بەمەباســتی  سیاســییەکانە 
ڕیشــە، ئــاکام و لێکەوتەکانــی کردەوەی 
سیاســیی کۆمەاڵنی خەڵــک، ڕێبەران و 

سیاسەتوانان. 

لەپــاش  ڕووســیا  دەرکەوتنــی 
یەکیەتیی سۆڤییەت:

زایینیــدا،   ٨٠ دەیــەی  دەســپێکی  لــە 
یەکیەتیــی ســۆڤییەت دۆخــی ئابــووری 
دابــوو،  خراپــی  لــە  زۆر  بەڕێژەیەکــی 
بەڕێژەیەکــی  ئابــووری  بەهــرەداری 
پێویســتی  ســۆڤییەت  دابەزیبــوو،  زۆر 
بــە هاتنــی ســەرمایە لــە دەرەوەڕا هەبــوو 
ئایدۆلۆژیــک  دیکتاتۆرییەتــی  بــەاڵم 
یەکجــار  ڕێژەیەکــی  نــەدەدا،  مەجالــی 
بەشــی  خەرجــی  واڵت  داهاتــی  زۆری 
نیزامــی دەکرا و ســۆڤییەت لە کێبڕکێی 
قوڵــی نیزامی لەگــەڵ ڕۆژاوادا بوو. ئەم 
دۆخە ســۆڤییەتی فەلــەج کردبوو. ئەمانە 
هۆکارێکی گرینگ بوون کە بەســتێنیان 
بــۆ دەرکەوتنی میخائیــل گۆرباچۆف لە 
دەســتی  گورباچــۆف  ڕەخســاند.   ١9٨٥
کــرد بــە بەدیهێنانــی هێندێــک ڕێفــۆڕم، 
ئــەو بــە مەبەســتی چاکســازی ئابــووری 
و پیشــەیی و کردنــەوەی دەرگا بــەڕووی 
پرۆســتریکای  دەرەکــی  ســەرمایەدانانی 
ڕاگەیانــد، بــەاڵم ئــەم گەاڵڵەیــە نەتەنیــا 
دۆخەکــەی باشــتر نەکرد کە بوو بەهۆی 
هەڵکشانی ئاوسان و بەم شێوەیە لە ١9٨9 
ســۆڤییەت لــە داڕمانــی ئابــووری نزیک 

ببوویەوە.
گورباچــۆف بە گەاڵڵەی گالسنۆســت بۆ 
یەکەم جار مەجالی باسی ئازاد، ڕەخنەی 
ڕاشکاو لە ڕێبەری حیزبی کۆمۆنیست و 
بڕیارەکانی حیزبی ڕەخســاند، لە ١9٨٧ڕا 
باڵڤۆکەکانــی ئــازاد وردەوردە دەرکەوتن، 
ناڕەزایەتییــەکان  بەرەبــەرە  شــێوەیە  بــەم 
کۆمۆنیســت  حیزبــی  دەســەاڵتی  لــە 
بــۆ  ســەردەمەدا  لــەم  ئەســتاند،  پــەرەی 
جینایەتەکانــی  ڕێــژەی  یەکەمجــار 
ســەردەمی ئیســتالین ئاشــکرا کــرا. ئــەم 
ڕەوتــە بەخێرایی باســەکانی نێو شــەقامی 
فەســاد  بــەرەو  کۆمەڵــگای  گشــتی 
لەنێــو حکوومەتــی تاکحیزبیــدا ڕاکێشــا. 
گالسنۆســتیش  گرینگــی  لێکەوتــەی 
دەســتچوونی  لــە  کــە  بگوتــرێ  دەشــێ 
یەکجاری متمانە بە حکوومەت و حیزبی 
کۆمۆنیســت بــوو لەنێو بیروڕای گشــتی 

کۆمەڵگادا.
شۆڕشــێکی ئایدیۆلۆژیک کە لە ١9١٧ 

شاهۆ حوسێنی
ڕووســیا  لــە  تێزارەکانــی  ئیمپڕاتــووری 
داڕماند، لە درێژەدا بەهۆی کەڵەکەبوونی 
کۆگشتییەک لە قەیرانە سیاسییەکانی: 
 ،)penetration(بڕشــت ڕەوایــی، 
 ، )D i s t r i b u t i o n ( شــین بە ا د
 ، )M e r g e r ( ن ڵکێشــا تێهە
و   )Participation(بەشــداری
شــوناس)Identity( کــە بــوو بە هۆی 
دابڕاندنی کۆمەڵگا لە هەیئەتی حاکمە، 
لە تەنیشــت شکستی سیاســەتە ئابووری، 
کلتــووری و کۆمەاڵیەتییەکان، نەیتوانی 
فازلــەی  مەدینەیەکــی  بەرهەمهێنــی 

کۆمۆنیستی بێت. 
کەڵەکەبوونــی قەیرانــەکان لە ســەردەمی 
گورباچۆفــدا  میخائیــل  ســەرکۆماری 
بەرهەمهێنی دوو گەاڵڵەی پرۆستریکا بە 
مانــای ئاواڵەیــی ئابووری و گالسنۆســت 
بــە مانــای ئاواڵەیی سیاســی هــەر چەند 
النیکەمیش بوو کە لەالیەن گورباچۆفەوە 
گەشــەی  مەبەســتی  بــە  ڕوو،  خرایــە 
ئابــووری و گەشــەی سیاســی، ئــەم دوو 
گەاڵڵەیە بوو بەهۆی پەرەی نەتەوەخوازی 
لەنێــو نەتەوەکانی بــە زۆر کۆکراوە لەنێو 
گرینگتریــن  ســۆڤییەتدا.  یەکیەتیــی 
قەیرانی ناوخۆیی یەکیەتیی سۆڤییەت لە 
١99٠دا نەتەوەخوازی لەنێو کۆمارەکانی 
ئۆکرایــن، لیتوانــی، لێتۆنی و ئێســتۆنیدا 
بــوو کــە لە ئاکامدا لە هەشــتی مارســی 
١99١ ئەم کۆمارانە سەربەخۆ بوون و ٢٥ 
دێســامبەری ١99١ یەکیەتیی سۆڤییەت 
بــە فەرمــی ڕووخا و بەم شــێوەیە ڕووســیا 
بوو بە جێگرەوەی یەکیەتیی سۆڤییەت. 

بەرەو ڕووسیای نێئۆلیبرالی:
ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤییەت هەم وەک 
ژێئۆپۆلۆتیــک و هــەم وەک ئایدۆلۆژی 
فۆڕمــی  لــە  هــەم  ڕۆژاوا،  دژبــەری 
ژێئۆپۆلۆتیکــدا و هەم بــە مانا کلتووری 
و چەمکییەکەی، هەموو بەربەســتەکانی 
دەرکەوتنی شااڵوی سێهەمی دێموکراسی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ئورووپــا لەنــاو بــرد، بــەم 
شــێوەیە لــە ســەرەتاکانی دەیــەی نــەودی 
ڕۆژاوا  زایینــی ڕا  بیســتەمی  ســەدەی 
وەک کلتووری سیاســی، کۆمەاڵیەتی و 
ژێئۆپۆلۆتیک بەرباڵوییەکی کەموێنەی 
بەخۆیــەوە بینــی. ئەمەش لــەم ڕووەوە بوو 
کە بەربەســتە نــەزەری و مەعریفییەکەی 
کــە ئایدۆلــۆژی مارکســیزم-لێنینیزم بوو 
لەناو چووبوو. چارەنووســی ڕووســیا بەاڵم 
وەک مێترۆپۆلــی مەعریفــی، کلتووری، 
نیزامی جیهانی دژبەری ڕۆژاوا جیاوازتر 

بوو. 
لــە کۆتایــی ســاڵی ١99٠ گورباچــۆف 
دەســتی کــرد بە ڕێفۆرم لەنێــو یەکیەتیی 
مەجالــی  بــااڵی  شــۆڕای  ســۆڤییەتدا؛ 
دەرکەوتنــی نیزامــی فرەحیزبی و ئازادی 
ئایینی لە سۆڤییەت ڕەخساند، بەاڵم ئەمە 
بــەالی کۆمۆنیســتە ڕادیکاڵیســتەکانەوە 
قەبوڵکــردن  و  ڕەزامەنــدی  جێــگای 
نەبــوو. گورباچۆف بە هەموو شــێوەیەک 
هەوڵــی پاراســتنی ســۆڤییەتی دەدا، ئــەو 
هەوڵــی دا کــە خودموختارییەکــی زیاتــر 
بــە کۆمارەکانی ســۆڤییەت بــدات، بەاڵم 
حیزبــی  لــە  دابــڕاو  یەڵتیســنی  بوریــس 
کۆمۆنیســت بــە دژ هەمــوو ئــەو هەواڵنە 
ئاگۆســتی  مانگــی  گــرت.  هەڵوێســتی 
ئەو ســاڵە کۆدەتایــەک وەڕێ کەوت کە 
یەڵتســین وەک قارەمانێکــی نەتەوەیی بە 
دژ کۆدەتاگــەران دەرکــەوت و خەڵکــی 
هێنایە سەر شەقامەکان و توانی گەاڵڵەی 
کودەتــا پووچــەڵ بکاتــەوە. بــەم شــێوەیە 
کەوتــە بــەر ســرنجی کۆمەاڵنی خەڵک، 
لــە ٢٤ مانگــی ئاگۆســت گورباچۆف لە 
ســکرتێریی حیزبی کۆمۆنیســت الچوو و 
چەنــد ڕۆژ دواتــر حیزبــی هەڵوەشــاندەوە. 
یەڵتســین بــە درووشــمی دێموکراســی بوو 
بــە ســەرکۆماری ڕووســیا و تــا ســاڵی 
١999 وەک ســەرکۆمار دەوری گێــڕا. 
دەرکەوتنی یەڵتســین دەسپێکی هەوڵەکان 
بــۆ دەرکەوتنــی نیزامێکــی نێئۆلیبڕاڵــی 
لــە ڕووســیا بــوو. تایبەتمەندییەکانی ئەم 
نیزامــە نوێیــە کــە هــەوڵ دەدرا جێگیــر 
خاوەندارێتــی،  لــە  ڕێزگرتــن  بکرێــت 
دەرکەوتنــی  مەجالــی  ڕەخســاندنی 

بــورژوازی و نیزامێکی کۆمەاڵیەتی لە 
سەر ئەساسی چینایەتی بوو، واتە هەموو 
تایبەتمەندییەکانــی ڕۆژاوایــی بەخۆیەوە 
دەدیــت بەاڵم ئەمانە تەنیا لەســەر کاغەز 
بــوون و هیــچ کات مەجالــی دەرکەوتنی 
واڵتێکــی  ڕووســیا  نەدیــت،  بەخۆیــەوە 
تــەوەری  نەبــوو،  پێشــکەوتوو  پیشــەیی 
سەرەکی ئابووری ئەم واڵتە نەوت و گاز 
بــوو کــە لە ژێر چاوەدێــری و کۆنترۆڵی 
دەوڵەتدا بوو. یەڵتســین ئەگەرچی یەکەم 
ڕووســیا  هەڵبژێــردراوی  ســەر کۆماری 
ڕادەیــەک  تــا  بەشــێوەیەکی  کــە  بــوو 
بــەاڵم  هەڵبژێــردرا  دێموکراتیــک 
کۆتاییــش بــوو. لەڕاســتیدا دەرکەوتنــی 
ڤێالدیمێــر پۆتیــن بە مانــای دەرکەوتنی 
کــە  بــوو  دێسپۆتیســتی  سیســتمێکی 
بەشــێوەی هێرارشــیک دەســتی بــە ســەر 
هەموو جوومگەکانی سیاســی، ئابووری 

و نیزامی داگرت.

دەرکەوتنــی پوتیــن لــە ئاســۆی 
سیاسی ڕووسیادا:

دەورە  دوو  کۆتایــی   ١999 ســاڵی 
دەسەاڵتی یەڵتسین بوو و ئیتر نەیدەتوانی 
بۆ ســێهەم جــار پاڵێوراوی ســەرکۆماری 
بێــت، شــەڕی دەســەاڵت بــۆ جێگــرەوەی 
یەڵتســین لەوپــەڕی خۆیــدا بــوو. لە وەها 
لەکارکێشــانەوەیەکی  دەســت  دۆخێکــدا 
یەڵتســین  لەالیــەن  مەســڵەحەتخوازانە 
پوتینــی  دەرکەوتنــی  بەســتێنی 
جێگــرەوەی  وەک  ســەرۆکوەزیرانی 
کاتــی ڕەخســاند. ئەم دەرفەتــە لەبارترین 
ژێرپێــی  تــا  بــوو  پوتیــن  بــۆ  دەرفــەت 
خــۆی لــە دەســەاڵت قایم بکات، دەســت 
لــە  لەخــۆی  نزیــک  پێوەندییەکانــی  و 
نێــو بازنــەی دەســەاڵتدا کــۆ بکاتــەوە و 
بەســتێن بڕەخســێنێت بــۆ ســەرکەوتن لــە 
داهاتــوودا.  ســەرکۆماری  هەڵبژاردنــی 
لەڕاستیدا ئەزموونی دوو شەڕی چیچان 
بەســتێنەکانی بۆرۆکراسییەکی نیزامی 
لە ڕووسیا ڕەخساندبوو، ئەم بۆرۆکراسییە 
ناسیۆنالیســتی  کۆمەاڵنــی  پشــتیوانی 
لەگــەڵ  کۆمەڵــگادا  لەنێــو  ڕووســی 
هەڵگیرســاندن  لــە  پوتیــن  دەوری  بــوو، 
دووهەمــی  شــەڕی  لــە  ســەرکەوتن  و 
چیچــان گرینــگ بــوو، ســەرکەوتن لــە 
شــەڕی دووهەمــدا تەنانــەت پشــتیوانی 

ڕووناکبیرانی لیبرالیشی لێکەوتەوە. 
تانکەکانــی  ســەرکەوتنی  لەڕاســتیدا 
ڕووســی لــە شــەڕی دووهەمــی چیچان 
ڕێگایان بۆ تانکەکانی دەسەاڵتی پوتین 
بەرەو کرێملین خۆش کرد و کۆمەڵگای 
زۆرینــە  یەکگرتوویــی  بــە  ڕووســیا 
پشــتیوانی پوتیــن بوون. پوتیــن توانی لە 
هەڵبژاردنــی ســاڵی ١999 دا ســەرکەوتن 
دەســپێکی  ئەمــەش  و  بێنێــت  بەدەســت 

سەردەمی پوتین بوو. 

ڕووسیا و قەیرانی شوناس:

جیهانــی زەینــی ســۆڤییەت کــە ڕووســیا 
بــوو،  جیهانــە  ئــەم  بنەمــای  و  ئەســاس 
ژینگەیەکی ئایدیۆلۆژیک بوو کە وەک 
مارکســیزم-لێنینیزم پێناســە دەکــرا، ئــەم 
ئایدۆلۆژییە لەخۆگری فۆرماســیۆنێکی 
مانایــی لــە خودی ســۆڤییەتی، ئەویتری 
ســۆڤییەتی  دژبــەری  وەک  ڕۆژاوایــی 
بــوو، ئــەم خودە نوێنەری چینی زۆرینەی 
کەمینــەی  دژ  بــە  کــە  بــوو  پڕۆڵتێــر 
بۆرژوایــی خــاوەن دەســەاڵت وەک ئەویتر 
خەباتــی دەکرد. بەگشــتی تایبەتمەندییە 
گرینگەکانــی ئەم ژینگە ئایدۆلۆژیکییە 
پێشــەنگ،  حیزبــی  لــە:  بریتــی  بــوون 
دەســتداگرتنی دەسەاڵتی سیاسی بە سەر 
دژایەتــی  ئەنترناســیونالیزم،  ئابووریــدا، 
لەگەڵ دێموکراسی بورژوایی  و دژایەتی 
ســەرمایەداری. ئــەم جیهانــە مەعریفییــە 
ئەساســی پــەروەردە و پێگەیاندنی مرۆڤی 
ســۆڤییەتی بــوو کــە لــە زەینــی ئــەودا 
چوارچێوەیەکــی مەعریفــی بــۆ پاســاوی 
ڕۆژاوایــی  ئەویتــری  لەگــەڵ  دژایەتــی 
ئایدیۆلــۆژی  لەڕاســتیدا  داڕشــترابوو، 
شوناســێکی زەینی و ڕواڵەتی بۆ مرۆڤی 
ســۆڤییەتی بەرهــەم  هێنابــوو کــە خاوەنی 
ســنووربەندییەکی دیار و ئاشــکرا لەگەڵ 

شوناسی ئەویتری ڕۆژاوایی هەبوو. 
دەڕووخێــت،  ســۆڤییەت   ١99١ ســاڵی 
ئــەم ڕووخانــە تەنیــا ڕووخانــی ڕواڵەتــی 
حکوومەتێــک نییــە، بەڵکــوو ڕووخانــی 
ئایدیۆلۆژییەک، شوناسێک و فۆرمێک 
خودە وەک دژبەری ئەویتری ڕۆژاواییە؛ 
و  مەعریفــی  بنەماکانــی  هەمــوو  واتــە 
ڕواڵەتی شوناســێکی دژبــەری ڕۆژاوایی 
لەناوچــوون.  ســنوور  و  بەربەســت  وەک 
لــەم ڕەوتەدا هەمــوو واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ئورووپا کە ڕۆژگارێک لەژێر هێژمۆنی 
و  بــوون  ئایدیۆلۆژیکییــە  ژینگــە  ئــەم 
خاوەنی ئەم شوناســە، تێکــەڵ بە جیهانی 
ڕۆژاوایــی بــوون و بــوون بــە بەشــێک لە 
ڕۆژاوای زەینــی و ژێئۆپۆلۆتیکــی، لــەم 
نــاوەدا تەنیــا ڕووســیا هیــچ کات تێکــەڵ 
بــە جیهانــی ڕۆژاوایی نەبوو. ڕووســیای 
بەشــێکی  ئەگەرچــی  پاش ســۆڤییەتی 
زۆری ســنوورە زەینــی و مەعریفییەکانی 
تێکەڵــی جیهانــی ڕۆژاوایی بوو، لەباری 
ئورووپــا  لــە  بەشــێک  ژێئۆپۆلۆتیکــەوە 
بــوو، بــەاڵم ڕووســیای پاش ســۆڤییەتیی 
بــوون!  جیــاواز  دیــاردەی  پووتینــی، 
لەگــەڵ  ســنووربەندی  و  دژبەربــوون 
میــرات  بــە  ســۆڤییەت  لــە  ڕۆژاوای 

سەرچاوەکان:

 Der Zerfall - :)٢٠١٣( Martin Malek,Martin ,Anna Schor-Tschudnowskaja  
 der Sowjetunion. Ursachen – Begleiterscheinungen – Hintergrunde.
Nomos Verlag, Baden-Baden

 Die letzten :)٢٠١٨( Sabrow,Martin/ Susanne Schattenberg  
 Generalsekretare. Kommunistische Herrschaft im Spatsozialismus. Links
Verlag. Berlin

هەڵگــرت و کردییــە ئەساســی ســتراتژی 
هەڵســوکەوتی  و  دەرەوە  سیاســەتی 
ناوچەیــی و جیهانی. ئەگەرچی جیهانی 
دووجەمســەری ڕووخــا بــەاڵم لــە زەینــی 
دووجەمســەری  ســنووربەندی  پووتینــدا 
پاســاوێکی  بەبــێ  بــەاڵم  مایــەوە،  هــەر 
ئایدیۆلۆژیــک، مەعریفــی و بنیادنــەری 
شوناســێکی جیاواز بــۆ دژایەتی ڕۆژاوا، 
واتــە ئەگــەر ڕۆژگارێــک ئایدیۆلــۆژی 
لێنینیــزم ئــەم ئەرکــەی ڕادەپەڕانــد، ئەوا 
لــە نەبوونیــدا وەک ئەساســی شوناســی 
سۆڤییەتی، هیچ ژینگەیەکی مەعریفی 
نەیتوانــی بەرهەمهێنــی خــودی ڕووســی 
هەرچەنــد  بێــت،  دژایەتییــە  ئــەم  بــۆ 
ناســیۆنالیزمی ڕووســی بەهێــز کرایــەوە، 
بەاڵم ئەم ناسیۆنالیزمە بەتەنیا بەس نەبوو 
بــۆ بەرهەمهێنانی شوناســێکی جیاواز لە 
ڕۆژاوا. چوونکە ئەساسەن ئەم فۆرمە لە 
ناســیۆنالیزم خۆی بەشــێک لە ژینگەی 

جیهانی ڕۆژاوایی بوو. 

ئاکام:
نــە  جیهانــی،  شــەڕی  دوو  نــە  پوتیــن، 
بۆمبارانی ئەتۆمی و نە هۆلۆکاست، کە 
ڕووخانی ســۆڤییەت بە کارەســاتی ســەدە 
ناو دەبات. ئەو وەک کۆنە ک.گ.بێی 
و خاوەنــی زەینێکــی ئەمنییەتــی بەهێزی 
دژبــەری ڕۆژاوایــی بــاش دەزانێــت کــە 
ڕواڵەتــی  فۆرمێکــی  تەنیــا  ســۆڤییەت 
نەبــوو،  ئایدیۆلۆژییــەک  و  دەســەاڵت 
بەڵکــوو جیهانێکــی زەینــی و ئەساســی 
شوناسی تاکی سۆڤییەتی بوو، پاساوکەر، 
پاڵنەر و مۆتۆڕی وەرگەڕخەری دژایەتی 
و دژبەرایەتــی ڕۆژاوا بــوو. ڕووخانی ئەم 
جیهانــە لەڕاســتیدا بــە مانــای ڕووخانــی 
هەمــوو بنەماکانی شــوناس، لەناوچوونی 
و  دژایەتــی  پاڵنەرەکانــی  پاســاوەکان، 
دژبەرایەتی جیهان ڕۆژاوایی  بوو. ئەو کە 
تەمەنێــک بەم دژایەتــی و دوژمنایەتییە 
فــۆرم و خۆی گرتبوو، لەســەر ئەساســی 
و  ڕاهێنرابــوو  زەینــە  و  مێنتالیتــە  ئــەم 
ئاڵوگــۆڕی  مەجالــی  ئیتــر  ڕاهاتبــوو، 
نەبوو، بۆیەش ئەم دوژمنایەتی، جیاوازی 
و مەودایــەی پاراســت بــەاڵم لــە نەبوونی 
شوناســێکی ڕاستەقینە، تەنیا بە پاڵنەری 
لەکاتێكــدا  ئەمنییەتــی.  وەهمێکــی 
هۆکارەکانــی  هەمــوو  وەک  ســۆڤیەت 
دژایەتــی ڕۆژاواییــەکان لەگەڵ ڕووســیا 
و  مــەودا  بــەاڵم  ئــەو  چووبــوون،  لەنــاو 
ڕۆژاواییــەکان  لەگــەڵ  دوژمنایەتــی 

پاراســت، خــۆی بــە جەمســەری دژبەری 
ئەمریکایــی  بەتایبەتــی  و  ڕۆژاوایــی 
لــە  هەڵســوکەوتی  شــێوەی  و  دەزانــی 
ســۆڤییەتی  شوناســی  هەمــان  دەالقــەی 
بــوو لەگــەڵ ئــەوان. لەڕاســتیدا ڕووســیا 
هەرچەنــد لــە پــاش ڕووخانــی ســۆڤییەت 
و لــە ســەردەمی دەســەاڵتی پوتینــدا بــوو 
بــە بەشــێک لــە نیزامی جیهانــی و هاتە 
نێــو ڕیــزی واڵتانــی خــاوەن تایبەتمەندی 
ســەرمایەداری بــەاڵم هیچــکات نەبوو بە 

بەشێک لە نیزامی ڕۆژاوایی.
ڕووسیا وەک زلهێزێکی دابەزیو ئێستاش 
خــۆی لــە وەهمــی زلهێزێکــی جیهانــی 
دووجەمســەر دا دەبینێــت و پێــی  وایــە کە 
ئــەم  ئەساســی  ســەر  لــە  جیهــان  دەبێــت 
ڕوانگەیــە هەڵســوکەوتی لەگــەڵ بکات، 
بەتایبەتــی،  ئەمریــکا  و  جیهــان  بــەاڵم 
زلهێزێکــی  وەک  ڕووســیا  بەپێچەوانــە، 
جیهانی دووجەمسەری نابینن، بەتایبەتی 
لەپــاش هاتنە ســەرکاری بــاراک ئۆباما 
و گرینگایەتــی چین لە پالنی ســتراتژی 

دەرەوەی ئەمریکا. 
چینــی مائۆئیســت وەک بەرەی دژبەری 
ڕۆژاوا پێناسە کراوە، چینێک لە بەهێزەوە 
خەریکــی پــەرەی ئابووری و پێشــکەوتی 
پیشــەییە، خاوەنــی ئابوورییەکــی بەهێز و 
خــاوەن هێژمۆنــە لــە بەشــێک لــە جیهان 
و وەک دووهــەم ئابــووری جیهــان لەپاش 
ئەمریکا دەناسرێت، ئەمە لەکاتێکدایە کە 
ڕووسیا جگە لە نەوت و گاز و کەرەستەی 
نیزامــی هیچ پیشــەیەکی پێشــکەوتوو و 
ئابوورییەکــی بەهێــز لەبەرامبــەر چینــی 
پێشــکەوتوو دا  و  زانســتی  پیشــەیی، 
ڕوانگــەی  لــە  دیاردانــە  ئــەم  نییــە. 
دەروونناســەکانەوە دەتوانــن ببنــە بنەمای 
لەنــاو  هەڵســوکەوت  قەیرانــی  و  کێشــە 
مرۆڤدا ، پوتین لە قەیرانی شوناسدایە، ئەم 
قەیرانــە بەرهەمهێنی وەهمی ئەمنییەتی، 
لــە  ڕۆژاوایــە  دژبەرایەتــی  و  دژایەتــی 
دەروونی ئەودا و لەتەنیشــت هەڵسوکەوتی 
بنەمــای  پاڵنــەر  وەک  ڕۆژاواییــەکان 
پووتینــە.  شــەڕئەنگێزی و شەڕفرۆشــی 
ئەمــەی کــە پووتین پێیوایــە هاتنی ناتۆ 
بــۆ نزیــک ســنوورەکانی هەڕەشــەیە لــە 
ســەر ڕووســیا هەڵقــوواڵوی دوو دایــردەی 
گرینگــە یەکیــان وەهمی پیالنە و دووهەم 
ڕۆژاوا  دژبــەری  جەمســەری  وەهمــی 
بنەمــا  نەبوونــی  لــە  ســۆڤییەتە  بوونــی 

مەعریفییەکانی ئەم شوناسە.



٧ ژمارە ٨١٨ ، ٦ی مارسی ٢٠٢٢

لە حاڵێکدا خەریکین لە ٨ی مارس، واتە ڕۆژی جیهانیی ژنان نزیک دەبینەوە کە 
بە دەیان ژنی ئازادیخوازی کورد هەر ئێستا لە ژێر سەختترین و دڕندانەترین ئازار و 

گوشارەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا بەسەردەبەن.
 ژنانێــک کــە بەپێچەوانــەی ژنانــی کرێــکاری کارگەکانــی ڕســتن و چنیــن لــە 
نیۆیۆرک بە دروشمگەلی جیاوازی نەتەوەیی و مرۆیی هاتوونەتە مەیدانی خەباتەوە 
و هەموو هەوڵ و توانای خۆیان خستووەتە گەڕ تاکوو بتوانن زامێک لە زامەکانی 

ژنبوونیان ساڕێژ بکەن.
هەموو ساڵێک یادی ٨ی مارس وەکوو ڕۆژێکی گرینگ لە مێژووی مرۆڤایەتیدا 
دەکرێتــەوە، ئەمســاڵ ٤٥ ســاڵ بەســەر ناودێرکردنــی ئــەم ڕۆژە لە الیــەن رێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە تێدەپەڕێــت، بــە واتایەکی تر نزیک بە نیو ســەدەیە کە ئەم 
ڕۆژە هەیە، باس لە مافەکانی ژنان دەکرێت، باس لە ئازارەکانیان دەکرێت و هەموو 
ســاڵێکیش پێ لە ســەر ئەوە دادەگیرێت کە دەبێ مافی ژنان دەســتەبەر بکرێ، بەاڵم 
پرســیاری جەوهەری ئەمەیە کە بۆچی تاکوو ئێســتا دۆخی نالەباری ژنان کۆتایی 
پــێ نەهاتــووە؟! بۆچــی هەر جــارەو لە قوژبنێکی ئەم جیهانە پــان و بەرینەدا هەواڵی 
ئــازار و چەرمەســەرییەکی دیکــەی ژنــان بــە گوێــی مرۆڤایەتیــدا دەچرپێت و هیچ 

کەسیش لێی بەرپرسیار نییە؟!
زۆرجــار بــە وتنــی ئــەم ڕســتەیە کــە لەوەتــەی مرۆڤایەتــی هەبــووە، توندوتیــژی و 
نایەکســانی بەرانبــەر بــە ژنانیــش هەبــووە ئــاو بە ســەر ئاگردا دەکرێــت و هیچکەس 

ناپرسێ ئەی بۆچی ئەمە تەنیا بۆ ژنان وایە؟
ئەوەی کە پاش ٤٥ ساڵ لە ناودێرکردنی ڕۆژی جیهانیی ٨ی مارس و ئەو هەموو 
چاالکییــە جۆراوجــۆرەی کە لە سەرتاســەری جیهاندا بەنیســبەت ئەم ڕۆژە و پرســی 
مافی ژنان دەکرێت هێشــتا ژنان لە دۆخی چاخی بەردیندا دەژین، نیشــان دەدات کە 
نە هەوڵەکانی چاالکانی ئەم بوارە و نە پێداگریی دەسەاڵت و ناوەندە جیهانییەکانی 
تایبــەت بــە مافەکانــی مــرۆڤ نەیانتوانیــوە رێگاچارەیەکی بــاش و گونجاو بۆ ئەم 

پرسە بدۆزنەوە.
لەڕاســتیدا مافــی ژنــان لــە مافــی مــرۆڤ جیــا نییە و ئــەوەی کە بۆ ژنــان بکرێت 
بێگومان لە ڕاســتای بەختەوەریی کۆمەڵگای جیهانیدایە، بۆیە ئەو ئەرکە لە ســەر 

شانی تاک بە تاکی مرۆڤەکانی سەر گۆی زەوییە.
دیــارە ناکــرێ وەکــوو نەزمێکــی جیهانــی یــان یاســایەکی گشــتگیریش بــاس لــە 
ڕەچاوکردنی مافەکانی ژنان بکرێت چونکە هەندێک دەسەاڵت هەن کە قازانجیان 
لــە پێشــێلکردنی مافەکانــی مــرۆڤ و بەتایبەتیــش ژناندایــە و پەیوەســت بــە هیــچ 
کۆنوانســیۆنێکی تایبەت بەم پرســەوە نابن، لەالیەکی دیکەشــەوە نەبوونی یاســاکان 
و بەرپرســایەتیی یاســایی وا دەکات کــە هەندێــک مرۆڤ بەنیســبەت ئەوانی دیکە 
هیــچ چوارچێــوە و مافێــک نەپارێزن و بە بەردەوامی هەوڵ بۆ خاڵیکردنەوەی گرێیە 
دەروونییەکانــی خۆیــان بــدەن جا ئەگــەر ئەمە بە نرخی ئازاردانــی توێژێکی تایبەتی 

کۆمەڵگاش بێت الیان گرینگ نییە.
کەوابــوو نــەک تەنیــا ڕۆژی ٨ی مــارس بەڵکــوو هەمــوو ڕۆژەکانــی ســاڵیش بــۆ 
بایەخــدان بــە مافەکانی ژنــان و ئاگادارکردنەوەی خەڵک و بەتایبەتیش خودی ژنان 
لە مافەکانیان کەمن؛ کەم چونکە لە ماوەی ئەم نیو ســەدەیەدا و وێڕای پاڵپشــتیی 
بەهێــزی زۆر ڕێکخــراوی جیهانیش لە البردنی ئەم هەاڵواردن و نایەکســانییە هێشــتا 
ژنــان دۆخیــان نالەبــارە، ســەر دەبڕدرێــن، لەتلەت دەکرێــن، ئاگریان تێبــەر دەدرێت، لە 
مافی دایکایەتی بێبەش دەکرێن، مافی هاوسەرگیرییان نییە، مافی خوێندنیان لێ 
زەوت دەکرێــت، ناتوانــن ئازادانــە و بــە دڵخوازی خۆیان بژین و ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش 

دۆخەکە خراپتر دەبێ، وەک بڵێی مرۆڤایەتی خەریکە بەرەو پاش دەچێتەوە!
لەمبارەوە ڕۆڵی خودی ژنان نابێ لە بەرچاو نەگیردرێت، لە کوردستانی داگیرکراودا، 
ڕاستە کە بەشێکی زۆری نائاگایی ژنان بەنیسبەت مافەکانیان تاوانی دەسەاڵتە و 
ئەوە ئیدئۆلۆژیی حاکم بە سەر کۆمەڵگایە کە رێچکە دیاری دەکات و لە ڕێگەی 
قوتابخانە و میدیا و دەنگەبەرەکانەوە هەوڵ دەدات ژنان لە مافەکانیان دوور بکاتەوە 
بــەاڵم ئــەی ژنانی ئازادیخوازی ئەم کوردســتانە لە کوێوە هاتــوون؟ مەگەر ئەوانیش 
هــەر لــە ژێر ســێبەری ئــەو دەســەاڵتە داگیرکەرەدا نەژیــاون؟ ئەی مەگــەر ئەوانیش 
ســتەمیان بەرانبەر نەکراوە؟ ئەی چۆنە کە ئەوان بینیویانە، هەســتیان پێ کردووە و 

هەندێکی دیکەش نا؟!
چەوســانەوەی ژنی کورد ڕەوتێکی مێژوویی پێواوە، هەر بۆیە خۆگێلکردن لەم پرســە 
لەڕاســتیدا تاوانێکی گەورەیە، لە ســەردەمی ئێســتادا ناکرێ بێئاگا لە ده وروبەر بین 
و ژنانیش لەم ڕەوتی بەرەو جیهانیبوون و گەشــەی زانیارییە بێبەش نین، بۆیە نەک 
تەنیــا ٨ی مــارس بەڵکــوو هەمــوو ڕۆژەکان دەبــێ ببنە دەرفەت بــۆ دەنگهەڵبڕین بە 

دژی ستەم و نایەکسانی و ناداداپەروەری.
ڕۆژی ٨ی مــارس، ڕۆژی پێداگریــی هــەزار بارەیــە لــە ســەر مافەکانــی ژنان و بۆ 
ئێمەی ژنی کوردیش ڕۆژی هەستانەوەیەکی هەزارجارە، چونکە هەر ئێستا بە دەیان 
ژنی تێکۆشــەرمان لە ژێر گوشــاری کۆماری ئیســالمیدان و بە دەیان ژنی ئازاشمان 
وەکوو پێشمەرگە پێداگری لە سەر مافی نەتەوایەتیمان دەکەن، هەر بۆیە ڕێزگرتن لە 
٨ی مارس الی ئێمە واتە پێداگریمان لە سەر مافەکانمان و ڕێکخستنی تاکەکانی 
کۆمەڵــگا لــە ســەر ئــەو باوەڕە کە ژیــان بێ ژن نابێ و وەکوو مــرۆڤ دەبێ هەموو 

بە یەکسانی بژین.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

ژنـــان و ٨ی مارس

لــە کاتــی ڕاپەرینــی گەالنــی ئێــران لــە 
ســاڵی ١٣٥٧ هەتاویــدا، ئەرتەشــی ئێــران 
لە بەرانبەر جەماوەری خرۆشاو و خەڵکی 
ڕاپەریــودا بێدەنــگ بــوو، ئــەوە وای لــە 
ســەرکەوتنی  بــەدوای  کــرد  خومەینــی 
بیــر  ئێــران،  بــۆ  هاتنــەوەی  و  شــۆڕش 
وەک  بکاتــەوە  دیکــە  هێزێکــی  لــە 
ئەلتەرناتیڤێک لە بەرانبەر ئەرتەشدا هەر 
بۆیــە بڕیاریــان دا کــە هێزێک بــە ناوی 
»سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی« 

دروست بکەن. 
ســەرەتا وایان بانگەشــە دەکرد، کە ســوپا 
بــۆ پاراســتنی دەســکەوتەکانی شــۆڕش 
ســوپای  لەڕاســتیدا،  بــەاڵم  دامــەزراوە، 
پاسداران بۆ بەرەنگاربونەوەی فکری نوێ 
و ڕێگریکــردن لــە جەمــاوەری ڕاپەریو لە 

بەرانبەر دەسەاڵتی نوێدا دروست بوو.
بێگومان یەکەمین و سەرەکیترین ڕێگاش 
پەنابــردن بــوو بــۆ سیســتمی ســیخوری و 
بەکارهێنانــی هێــزە چەکدارەکان بە دژی 
دەنگــی نــاڕازی و دژبەرانی خۆیان. هەر 
بۆیــە بە فەرمانی خومەینی ڕێبەری ئەو 
کاتــی کۆماری ئیســالمی ئێــران کە بە 
دوای ماوەیەکی کورت لە دوای شۆڕش 
لــە ســاڵی ١٣٥٨ی هەتاویــدا بڕیــاری دا  
لــەو  یەکێکــە  کــە  بەســیج  ڕێکخــراوی 

ســوپای  ژێرکۆمەڵــەی  ڕێکخراوانــەی 
پاسداران دابمەزرێنن. 

یاســای  لــە   ١٣ مــادەی  گوێــرەی  بــە 
دامەزراندن لە ســوپای پاســداران، بەســیج 
بــەو کەســە دەگوتــرێ کــە خۆبەخشــانە 
پەیوەســت دەبێــت بە ســوپای پاســداران بۆ 
دروســتکردنی لەشکری بیست میلیۆنی. 
ڕێکخــراوی بەســیج توانــی هێزەکانی بۆ 
سەرکوتکردنی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک 
بەشــداری  هەروەهــا  ئازادیخــوازان،  و 
پێکردنیــان لــەو شــەڕانه ی کــە ســوپای 
پاســداران چ لــە نێوخــۆی واڵتــدا و چ لە 
دەروەی ئێران ئەنجامیان دەدا بەکاردێنێت.
 ســااڵنە بودجەیەکــی یەکجــار زۆر بــۆ 
ئــەم کارانــە تەرخــان دەکرێــت. ســوپای 
پاســداران توانی ســەرنجی سەرکردەکانی 
ڕابکێشــێت  خــۆی  بــۆ  نــوێ  ڕێژیمــی 
بــە  ئــەوان  بــاوەڕی  جێــگای  ببێتــە  و 
تایبەتــی لــە دوای بەشــداری کردنیان لە 
شــەڕی هەشــت ســاڵەی ئێــران و عێراقــدا 

و هەروەهــا ڕۆڵــی ســەرەکیان لە شــەڕی 
هێــز و الیەنــە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵتی 
دێموکراتــی  حیزبــی  وەکــوو  کوردســتان 
کۆمەڵکــوژی  ئێــران،  کوردســتانی 
خەڵکــی بێتاوانــی کوردســتان، گرتــن و 
ئێعدامــی بــە بــێ دادگایــی زیندانیانــی 
سیاسی، باڵوکردنەوەی ماددەی هۆشبەر 
ســەرمایەی  و  داهــات  بەتااڵنبردنــی  و 
کوردســتان، بێڕێزیکــردن و هەوڵــدان بــۆ 
ســڕینەوەی بیــری نەتەوەیــی و توانەوەیان 
لــە نێــو فەرهەنــگ و زمــان و کلتــوری 
نەتەوەیــی فارســدا، لە ئەنجامیشــدا تەنیا 
دواکەوتوویــی و ســەرکوتکردنی خەڵکی 
ئــەم ناوچەیــەی بــۆ خەڵــک بــە دیــاری 

هێناوە.
و  ئامــاژە  جێــگای  کــە  خاڵێــك 
لێوردبوونەوەیــە ئەوەیــە کــە ڕێژیــم توانی 
بــە دوای شۆڕشــی گــەالن لــە ئێراندا، لە 
ڕێگەی ڕێکخراوەکانی وەکوو بەسیج کە 
ئەویش بۆخۆی چەندین بەشی لێدەبێتەوە، 
ناکۆکــی  زەقکردنــەوەی  دروســتکردن و 
فەرهەنگی، زمانــی، مەزهەبی، هەروەها 
پێکەوەژیانــی  و  یەکڕیــزی  لەناوبردنــی 
ئاشــتیانەی گەالنی ئێرانی کردە ئامانج، 
لــە ناویانــدا عەقلیەتــی دوژمنایەتی پەرە 
پێــدا، ئــەوەش بــوو بــە هــۆی تێکچوونی 
متمانــە لەنــاو هێــزە شۆڕشــگێڕەکان، کە 
هەرکامیــان نوێنەرایەتــی و ڕێبەرایەتــی 
بەشێک لە کۆمەڵگای ئێرانیان دەکرد. 
ســەرباری ئــەو هەمــوو قەیرانــە ئابــووری 

و سیاســی و یاســاییانەی کە لە ســایەی 
سیاســەتە هەڵەکانی کۆماری ئیســالمی 
واڵتــی گرتۆتــەوە، کەچــی ئــەوە نەبۆتــە 
کارانــەی  لــەم  واز  ڕێژیــم  کــە  ڕێگــر 
بێنێــت، ڕۆژانــە بە بەردەوامــی لە هەوڵی 
دروســتکردنی ناکۆکــی لــە نــاو نەتــەوە 
و ئاییــن و مەزهەبــە جیاوازەکانــی ژێــر 

دەسەاڵتیەتی.
لــە ڕێگای بەســیج توانیان کۆمەڵگا بێ 

کاریگەر بکەن
ئۆرگانێکــی  وەکــوو  بەســیج  دیــاردەی 
 ١٣٥9 بەفرانبــاری  لــە  کــە  نیزامــی 
هەتاویــدا لــە الیــەن مەجلیســەوە پەســەند 
هێزێکــی  وەکــوو  ڕێکەوتــەوە  کرا،لــەو 
زیــاد  پاســدارانەوە  ســوپای  بــە  نیزامــی 
بــوو، لە بواری کاریشــدا هەمیشــە لەژێر 
چاوەدێری ســوپادا بووە. بەســیج لە دوای 
عێــراق  و  ئێــران  شــەڕی  کۆتاییهاتنــی 
لــە كاره كانــی خــۆی نەوەســتا، چاالکــی 
و  ســیخوڕی  چوارچێــوەی  لــە  خــۆی 

مانــۆری نیزامیــدا پەرەپێــدا. بــۆ ئــەوەی 
کــە کۆمەڵگا بە گشــتی بــێ کاریگەر 
بێــت، پرۆژەی »بەســیجی جەمــاوەری« 
یان پێشخســت. بەمە بێ باوەڕییان لە نێو 
گۆرەپانــی ژیــان و کۆمەڵگــە و تەنانەت 
بنەماڵەکانیــش دروســتکرد. ڕێکخــراوی 
چەندیــن  و  کــرد  فراوانتــر  بەســیجیان 
نموونــە  بــۆ  دروســتکرد،  لــێ  بەشــیان 
بەسیجی قوتابیان، بەسیجی خوێندکاران، 
بەســیجی کارمەنــدان،  بەســیجی ژنــان، 
بەســیجی کۆمەڵگــەی پزیشــکی، ....
بەســیجکردنی  لــە  مەبەســت  هتــد. 
خەڵک بە واتای پاراســتنی  دەســەاڵتی 
کۆمــاری  تەکــڕەوی  و  دیکتاتــۆری 
ئیســالمی ئێرانــە لــە ڕێــگای ســیخوری 
ناوخۆیــی، دەرەکی بۆ ماوەی درێژخایەن 
کە لە ڕێگای دروســتکردنی ئەو هەموو 
بەشــەی بەســیج دەتوانیــن بڵێیــن بەســیج 
هێزێکــە بــۆ کۆنترۆڵکردنی هەموو چین 
و توێژەکانــی کۆمەڵــگا، لــە منــدااڵن و 
ژنانــەوە بگــرە تــا دەگاتــە مامۆســتایان، 
کرێــکاران، دوکتــورەکان، مامۆســتایانی 

ئایینی ...هتد. 
هیــچ  لــە  دیکــە  سیســتمێکی  هیــچ 
شــوێنێکی جیهــان و هیــچ ڕێژیمێکــی 
دیکــە وەکــوو کۆماری ئیســالمی ئێران، 
لــە ڕێگــەی ڕێکخراوێکــی  بەمشــێوەیە 
بەڕێکخســتن  خــۆی  بەســیج  وەکــوو 
نەکــردووە و ســیخوریکردنی کۆمەڵگای 

بە بنەما نەگرتووە. 

پارەی بێدەنگکردن
چاالکــی  لــە  دەیــە  چــوار  مــاوەی  لــە 
ڕێکخــراوی بەســیج کــە توانــی خــۆی 
بخاتــە نێــو هەمــوو چیــن و توێژەکانــی 
بخاتــە  گــەورە  لەمپــەری  و  کۆمەڵــگا 
بــەر ڕێــگای بەرەوپێشــبردنی کۆمەڵــگا 
پێشــکەوتنخوازیش  و  ئــازادی  بیــری  و 
لــە نێو ئێــران و ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا 
بەتایبەتی ســەرکوت بکات. لەو ماوەیەدا 
بارودۆخێکــی وای هێناوەتــە ئــاراوە کــە 
هەرکــەس کارتــی بەســیجی پێنەبێــت و 
لە ڕێکخراوی بەســیجدا ئەنــدام نەبێت لە 
هیــچ شــوێنێک کارەکانــی بــۆ ناچێتــە 
پێــش و ئاســتەنگی بــۆ دروســتدەکرێت. 
جگــە لەمەش لە نێو ئەندامانی بەســیجدا 
دەســتە دەســتەیان دەکات، بــە بەســیجی 
چاالک، نێوەنجی و ڕەشــایی. دەســتەی 
یەکــەم هەندێــک ئیمتیازیــان پێــدەدات و 

دانەخۆرەیان دەکات. 

دەستەی دووهەم هۆشدارییان پێدەدات کە 
نەیانتوانیوە ئەرکی خۆیان بەباشــی بەجێ 
بگەیەنــن. دەســتەی ســێیەم ســەرکۆنەیان 
بــن هەتــا  دەکات کــە دەبێــت چــاالک 
لەبەرامبــەر  وەربگــرن.  ئیمتیــاز  بتوانــن 
پــارەدا بێدەنگیان دەکات، دەرونیان بریندار 
ناچــار دەکرێــن ملکەچــی  دەکات کــە 
فەرمانــی ئەوان بن نەکا موچەکەیان لێ 
ببــڕن. بەمــە دەڵێن پوڵی بێدەنگکردن واتە 
ســڕکردنی بیــری واڵت، لــە بەرانبەر بڕە 
پارەیەکی شەرمەزاری. هاوواڵتیانی ئێمە 
ناچارکــراون بۆ ئەوەی کارەکانیان بڕواتە 
پێــش بێدەنــگ بــن. بــەاڵم بــۆ بێدەنــگ 
بیــن؟ تەنیــا ئەگــەر بێتو ئــەو بودجەیەی 
کە ســااڵنە بۆ ڕێکخراوی بەسیج تەرخان 
دەکرێت، لە دروســتکردنی کارخانەیەک 
لە یەکێک لە شارە کوردییەکان بەتایبەت 
شــارە ســنوورییەکانی وەکــوو پیرانشــار و 
بانــە و سەردەشــت تەرخــان بکردرێت، کە 
سەرباری ئەو هەموو سامانە سروشتیانەی 
لــەو ناوچانــەدا هەنە، کەچــی ڕۆژانە بە 
هــۆی بێکاری و خراپی باری گوزەرانیان 
کــە  کۆڵبەریــن  کوژرانــی  شــاهیدی 
خەڵکــی ناچــارن بــۆ بەدەســتهێنانی نــان 
کاری  و  هەڵبژێــرن  مــەرگ  ڕێــگای 
کۆڵبەری لەســەر ســنوورەکان بکەن، کە 
بەداخەوە زۆر بێبەزەییانە و بە تەقەی هێزە 
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیم شەهید دەکرێن 
یــان کەمئەندام دەبن و بارودۆخی ژیانیان 
بــە گوێــرەی  دەبێــت.  دوبەرابــەر خراپتــر 

ڕاپۆرتــی ڕێکخراوە مافی مرۆڤییەکانی 
کوردســتان لــە ماوەی ئەمســاڵدا النیکەم 
٥٢ کۆڵبەر و کاســبکاری کورد لە ســەر 
مەدەنــی  هاوواڵتــی   ١٣ و  ســنوورەکان 
ئێــران  بــە تەقــەی هێــزە چەکدارەکانــی 

کوژراون.
کۆمەڵــگا  دینامیزمــی  بــە  کــە  الوان 
دادەنرێــن و هەمیشــە هێزێکــی نوێخواز و 
بەستێنســازن، ڕۆڵــی کاریگەریان هەیە و 
پێویســتە چیدیکە بەم سیستمە دواکەوتوو 
و دیکتاتۆرە ڕازی نەبن و بیری نوێخوازی 
و  پەرەپێبــدەن  خۆیــان  گۆڕانخــوازی  و 
باشــترین میکانیزمیش بــۆ کۆکردنەوەی 
وزە و تواناکان، بۆ لێکنزیکبوونەوەی بیرە 

جیاوازەکان ڕێکخستنە. 
تاوەکوو هەنگاو بەرەو گەشەکردنی زیاتر 
و چاالکبوونی پتر هەڵبنێین، با چیدیکە 
کۆمــاری  سیاســەتی  قوربانــی  نەبینــە 
کــپ  لــێ  دەنگەکانمــان  و  ئیســالمی 

نەکرێت.

سیاسەتی بە بەسیجکردنی کۆمەڵگە

گەالوێژ مێهفەر

ڕێژیم توانی بە دوای شۆڕشی گەالن لە ئێراندا، لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانی وەکوو بەسیج کە ئەویش 
بۆخۆی چەندین بەشی لێدەبێتەوە، دروستکردن و زەقکردنەوەی ناکۆکی فەرهەنگی، 

زمانی، مەزهەبی، هەروەها لەناوبردنی یەکڕیزی و پێکەوەژیانی ئاشتیانەی گەالنی ئێرانی کردە 
ئامانج، لە ناویاندا عەقلیەتی دوژمنایەتی پەرە پێدا، ئەوەش بوو بە هۆی تێکچوونی 

متمانە لەناو هێزە شۆڕشگێڕەکان، کە هەرکامیان نوێنەرایەتی و 
ڕێبەرایەتی بەشێک لە کۆمەڵگای ئێرانیان دەکرد



  ژمارە ٨١٨ ، ١٥ی ڕەشەمەی ٨١٤٠٠

دواهەوڵەکان بۆ بەرجام و کاریگەریی شەڕی ئۆکراینا   

موعتەسەم نوورانی 

وتووێژەکانــی نێــوان ئێــران و واڵتانــی خــاوەن بڕیــار ) ڕووســیە، چین، فەڕانســە، 
بریتانیا و ئاڵمان( لە ڤییەن، بۆ زیندووکردنەوەی ڕێککەوتننامەی ئەتۆمی ساڵی 
٢٠١٥ی زایینی، ناســراو بە بەرجام، کە دۆناڵد ترامپ ســەرکۆماری ئەو کاتی 
ئامریــکا لــە مانگــی مای ٢٠١٨ تاکالیەنە لێی هاتە دەر و گەمارۆی قوورســی 

ئابووریی بەسەر ئێراندا سەپاند، گەیشتووەتە قۆناغێکی جیددیتر. 
کێشــە و ملمالنێیەکانــی نێــوان ئــەو دوو واڵتــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر و ئاڵۆزتــر 
بــوون و ئێرانیــش وردە وردە دەســتی کــرد بە پێشــێلکردنی زیاتــری بەندەکانی ئەو 

ڕێککەوتننامەیە و پوختەکردنی زیاتری ئۆرانیۆم. 
لە مانگی ئاوریلی ٢٠١9 ئامریکا سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی ئێرانی، 
خســتە نێو لیســتی ڕێکخراوە تیرۆریســتییەکان کە لە چەشــنی خۆیدا کەموێنە 
بــوو و وەک دەڵێــن ئــەوە یەکــەم جار بوو کــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئامریکا 
بەشــێک لــە واڵتێکــی دیکــە بخاتــە نێــو لیســتی تیــرۆر و گەمــارۆی ئابووریی 

بەسەردا بسەپێنێ؛ 
ئێران بە گەمارۆی ئابووری ســەر ســوپای 
گۆڤــاری  بــوو.  تــووڕە  زۆر  پاســداران 
نیوزویــک لە وتارێکدا نووســیی: »دوای 
ئــەوەی لــە مانگی مەی ٢٠١9 هێزەکانی 
ئامریکا زانیارییان پێگەیشــت، کە ئێران و 
گروپــە چەکدارەکانــی ســەر بــە ئێــران، لە 
عێــراق و ســووریە، خۆیــان بۆ هێرشــکردنە 
ســەر هێزەکانی ئامریکا ئامادە دەکەن ئەو 
هەواڵــە کاردانــەوەی بــۆ ئامریکا دروســت 

کرد. ئامریکا چەند فرۆکەی بۆمبهاوێژی B٥٢، کە توانای هەڵگرتنی بۆمبی 
ئەتۆمیــان هەیــە،  لەگــەڵ گرووپێکــی هێرشــبەر و نــاوی فڕۆکەهەڵگر و باتری 
زیادیی بۆ موشــەکە پاتریۆتەکانی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراســت دامەزراند. هەر لە 
هەمان حەفتەدا ئێرانیش کاتێکی دیاریکراوی 6٠رۆژە بو پارلمانی ئورووپا دیاری 
کــرد کــە ئەگــەر گەمــارۆ ئابوورییەکان هەتا ئەو ماوە دیاریکــراوە، النەچن ئێران 

دەست دەکاتەوە بە پیتاندنی ئورانیوم.«
 ئەو کێشە و ملمالنێیانە گەیشتنە ئاستی 
پــڕ تونــد و ئاڵــۆز لــە نێــوان هــەردووک 
 ٢٠٢٠ ژانوییــەی  ٣ی  ڕۆژی  لــە  الدا؛ 
ئامریــکا لــە ڕێــگای هێرشــی پەهپادیــی 
قاســم  بەغــدا  فرۆکەخانــەی  ســەر  بــۆ 
قــودس  ســوپای  فەرمانــدەی  ســولەیمانی 
و  ئەبــوو مەهــدی موهەنــدس فەرمانــدەی 
حەشــدی شــەعبی و ١٠ کەســی دیکــە 
لــە هێزکانــی ڕێژیــم کوژران. بــەاڵم دوای 

هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماری لــە ئامریــکا کــە جــۆ بایــدن بوو بە ســەرکۆمار 
تــا ڕادەیــەک بارودۆخەکــە ئــارام کرایەوە و دووبــارە ئامریــکا ڕایگەیاند بەچەند 

مەرجێک ئامادەیە، بگەڕێتەوە بۆ نێو بەرجام. 
نالەبــاری ناوخۆیــی و گوشــاری گەمــارۆ  ئێرانیــش کــە بەهــۆی بارودۆخــی 
ئابوورییــەکان لــە دۆخێکی شــپرزەدا بــوو ڕایگەیاند ئەگەر ئامریــکا گەمارۆکان 
هەڵبگرێ ئامادەیە بگەڕێتەوە سەر مێزی وتووێژ. هەرچەندە، ئێران لە کۆتاییەکانی 
دەسەاڵتی حەسەن ڕووحانی هەوڵی دا کە دووبارە بگەڕێتەوە سەرمێزی دانووستان 
بەاڵم کە براییمی ڕەییســی بوو بە ســەرکۆمار لە ســەرەتادا خۆی لە هەرچەشنە، 
وتووێژێک پاراســت، بەاڵم ئەویش ناچار بوو تیمی دانووســتانکار بنێرێتەوە ســەر 

مێزی وتووێژ لە ڤییەن. چونکە بارودۆخی ئابووریی ئێران زۆر شــپرزەتر لەوە بوو 
کە بیری لێ دەکردەوە.

بەگوێــرەی ڕاگەیەندراوەکانــی ناوخــۆ و دەرەوە لــە ســایەی ســەری ئاخوندەکانی 
دەسەاڵتداردا، زیادتر لە ٥٥%ی دانیشتووانی ئێران لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین. 
لەگەڵ ئەوەش، ڕێژیمی دەســەاڵتداری ئێران بە پەیڕەوکردنی سیاســەتی هەڵەی 

کاربەدەستانی، هەرگیز گوێی لە هاواری خەڵکی هەژار ڕاناگرێ.  
 جێــگای ئاماژەیــە، هــەر لــە ســەرەتادا دەســەاڵتدارانی ئێــران، باوەڕیــان بــە هــەر 
چەشــنە دانووســتان و دیالۆگێک لەگەڵ ئامریکادا نەبووە. ئەوان دەڵێن سوڵتەی 
ئامریکا دەبێ لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، کۆتایی پێ بێ. ئێران لەو وتووێژانەدا 
تەنیــا ئامانجی کات کوشــتنە. هــەر ڕۆژەو بیانوویەک دێنێتەوە. هەروەک جی 
ســەلەمون ســەرۆکی هەواڵدەریــی بەشــی کاروبــاری دەرەوە بــۆ ڕۆژنامــەی واڵ 
ســتریت ژوڕنــاڵ لــە کتێبی شــەڕەکانیی ئێراندا دەنووســێ: »لەڕاســتیدا هەموو 
کات ئامریــکا پێــش قــەدەم بــووە بــۆ ئاشــتی؛ بەاڵم ئێــران خۆی بــواردووە، دوای 
ئــەوە، بــاراک ئۆبامــا بوو بە ســەرکۆمار ٤ جــار نامەی بــۆ ئایەتوڵاڵ خامنەیی 
ڕێبەریی بااڵی شۆڕشــی ئیســالمی ئێران نووســی کە ئامریکا ئامادەیە لەســەر 
پرۆگرامــی ئەتۆمــی لەگەڵ ئێران وتووێژ بکات و گەمارۆ ئابوورییەکان لەســەر 
ئێران البەرێ! بەاڵم ئێران ئامادە نەبوو بەهیچ شــێوەیەک لەگەڵ ئامریکا ئاشــت 

ببێتەوە و دۆستایەتی بکا. ئەوان هەموو کات بە چاوی دوژمن سەیری ئامریکا 
و بەرژەوەندییەکانی ئامریکایان کردووە.«

 تەنانــەت دوای ڕێککەوتننامــەی بەرجــام ئێران پێوەندییەکانــی لەگەڵ ئامریکا 
ئاسایی نەکردەوە. ئێران هەمووکات هەوڵی داوە بەرەو ڕۆژهەاڵت بڕوات. لەگەڵ 
ڕووسیە و چین دۆست و هاوپەیمان بێ بەاڵم سیاسەتی ڕووسیە نیسبەت بە ئێران 
هەمووکات پڕ بووە لە هەڵبەزودابەز و دوور لە واقعیەت؛ هەر لەم ڕاستایەشدا بە 

چاوی ســووک ســەیری کاربەدەستانی ئێران دەکات کە سەفەری ئەو دواییانەی 
براییمــی ڕەییســی، ســەرکۆماری ڕێژیمــی ئێــران بــۆ ڕووســیە ســەلمێنەری ئەو 
ڕاســتییەیە کە لە ناوخۆی ئێراندا کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە؛ بەاڵم بەهەموو 
ســووکایەتییەکانی ڕووســیە قایلن چونکە هەر دووال لەســەر چەند خاڵ هاوبەش 
و هــاوڕان، هــەم ئیدئۆلۆژیــی پوتین و هەم ئیدئۆلــۆژی خامنەیی دژی ئازادی، 

دێموکراسی، مافی مرۆڤ و بەها و نۆرمە کۆمەاڵیەتییەکانن.  
دوای هێرشــی دڕندانــەی ســوپای ڕووســیە بــۆ ئۆکراینــا ڕێبەرانــی کۆمــاری 
ئیســالمی هەســت و ســۆزی خۆیان ســەبارەت بە ڕووســیە نەشــاردەوە. خامنەیی 
ڕێبــەری بــااڵ، براییــم ڕەییســی ســەرکۆمار و بەشــێکی زۆر لــە کاربەدەســتانی 

بــااڵی ڕێژیــم بەڕاشــکاوی پشــتیوانی خۆیــان لــە ڤێالدیمێــر پوتیــن نیشــان دا و 
هەمــوو خەتاکانیان خســتە ســەر شــانی ئامریــکا و واڵتانی ڕۆژاوایــی و ئامادە 
نەبــوون ئیشــارە بــە دڕندەیــی و مرۆڤکوژییەکانــی پوتیــن بکــەن و دەســتدرێژیی 
و وێرانکارییەکانــی مەحکــوم بکــەن کــە زۆر بێبەزەییانــە ژن و منــداڵ و پیــر و 
پەککەوتەی ئۆکراینا بۆمباران و موشەکباران دەکات و ماڵ و حاڵیان لێ کاول 

دەکا و لە هیچ جینایەتێک دەست ناپارێزێ. 
ڕێبەرانی کۆماری ئیســالمی ئێران هەموو ئومیدیان بەوە بەســتووە کە ڕووســیە، 
ئۆکراینــا داگیــر بــکات و لــەو ڕێگایــەوە بتوانن بە پشــتیوانی ڕووســیە و لە ژێر 
ســێبەر و تارمایــی ئــەو شــەڕەدا درێژە بــە بەرنامــە ئەتۆمییەکەیان بــدەن و زیاتر 
دەســتێوەردان لــە کاروبــاری واڵتانــدا بکــەن و هەروەهــا لــە ناوچــەدا لــە هێرش و 

داگیرکارییەکانی خۆیان بەردەوام بن.  
رۆژی ١١ی ڕەشــەممەی ١٤٠٠ی هەتــاوی ڕۆژنامــەی واشــینگتۆن پۆســت 
سەبارەت بە هێرشی ڕووسیە بۆ ئۆکراینا لە وتارێکدا سەبارەت بە کاریگەریی و 
سێبەری شەڕی ئۆکراینا لە سەر کۆبوونەوەی ڤییەن بۆ زیندووکردنەوی بەرجام، 
نووســی: »هێرشــی ڕووسیە بۆ سەر ئۆکراینا ســێبەری خستە سەر وتووێژەکانی 
ڤییــەن، بــۆ بووژاندنــەوەی ڕێککەوتننامــەی ئەتۆمــی ئێــران، بــۆ ئــەو مــەودا 
دیاریکراوەی کە دەبوو هەتا ڕۆژی سێشەممە بگەنە ڕێککەوتنێک؛ بۆ ئەوە کە 
ئامریــکا بگەڕێتــەوە ناو بەرجــام و ئێرانیش 
هەموو خاڵەکانــی ڕێککەوتنامەکە بەجێ 
بگەیەنــێ کە دەبــوو هەتا کۆتایی مانگی 
فێوریە، ڕێککەوتننامەکە بە ئەنجام بگات. 
دیپلۆماتــە بەشــداربووەکانی وتووێژەکانیش 
لــە  ئێرانــی  دانووســتانکارانی  دەڵێــن، 
ســەفەری کۆتایی حەفتەدا کە گەڕانەوە، 
کۆمەڵێک داواکاریی قوورســتریان لەگەڵ 
خۆیــان هێنــاوە بــۆ ڤییــەن. ئەمــەش دوای هێرشــی ڕووســیە بــۆ ســەر ئۆکراینا؛ 
ئێــران داوای ئیمتیــازی زیادتــر دەکا. ئــەوەش بەشــداربووانی کۆبوونەوەکانی بێ 
هیواتــر کــردووە. دیپلۆماتــە دانووســتانکارە ئورووپاییــەکان هۆشــداریان دابــوو بە 
ئێــران، کــە ئەگــەر هەتا ڕۆژی دووشــەممە نەگەنە هیــچ ڕێککەوتنێک ڤییەن 
بەجێدێڵــن و دەگەڕێنــەوە بــۆ واڵتەکانــی خۆیــان. ڕۆژی دووشــەممە، ویالیەتــە 
یەکگرتووەکانــی ئامریــکاش هاتــە ســەر ئــەو بــاوەڕە کــە ئێــران خەریکــی کات 
کوشــتنە، نێــد پرایــس وتەبێــژی وەزارەتــی 
کاروباری دەرەوەی ئامریکا، لە واشینگتۆن 
بە هەواڵدەرییەکانی ڕاگەیاند: ئەگەر ئێران 
لــە وتووێژەکانــدا داهاتــوو بیانــوو بگــرێ، 
دەوڵەتــی جۆ بایــدن ئامادەیە لە وتووێژەکان 

بکشێتەوە.«
 بەگشــتی ئێران خوازیاری البردنی هەموو 
گەمــارۆ ئابوورییەکانــە کــە لە ســەردەمی 
دەوڵەتی دۆناڵد ترامپدا بەسەریدا سەپا بەاڵم 
ئامریــکا دەڵــێ ئــەوان تەنیــا ئــەو گەمارۆ 
ئابوورییانــە الدەبــەن کــە پەیوەنــدی بە بەرجامــەوە هەیە. ئــەو گەمارۆیانەی کە 
بەهۆی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ بەسەر ئێراندا سەپاون، یان ئەو گەمارۆیانەی 
کە پێوەندییان بە پشــتیوانیکردنی تیرۆریزم لەالیەن کۆماری ئیســالمییەوە هەیە 
وەک خۆیان دەمێننەوە.  لەســەریەک ئێران، دوای شــەڕی ئۆکراینا و ڕووســیا 
هەڵوێســتی گۆڕیــوە؛ ئورووپــا و ئامریکاش بۆیان دەرکەوتــووە کە ئێران خەریکە 
وردە وردە لە بەڵێنەکانی بکشێتەوە، لەبەرامبەریشدا دەسەاڵتدارانی تاران، ئامریکا 
و واڵتانــی ڕۆژاوایــی تاوانبــار دەکــەن بە هەوڵدان بۆ ســەرنەگرتنی بەرجام؛ هەر 
ئەمانەش وایان کردووە کە دوورەدیمەن و بەرجەوەنی ڕێککەوتنی ئەتۆمی نێوان 

ئێران و ئامریکا زۆر لێڵ و نادیارتر لە پێشوو بێ.

بەگشتی ئێران خوازیاری البردنی هەموو گەمارۆ ئابوورییەکانە کە لە سەردەمی دەوڵەتی 
دۆناڵد ترامپدا بەسەریدا سەپا بەاڵم ئامریکا دەڵێ ئەوان تەنیا ئەو گەمارۆ ئابوورییانە الدەبەن 
کە پەیوەندی بە بەرجامەوە هەیە. ئەو گەمارۆیانەی کە بەهۆی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ بەسەر 

ئێراندا سەپاون، یان ئەو گەمارۆیانەی کە پێوەندییان بە پشتیوانیکردنی تیرۆریزم لەالیەن کۆماری 
ئیسالمییەوە هەیە وەک خۆیان دەمێننەوە

ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی ئێران هەموو ئومیدیان بەوە بەستووە کە ڕووسیە، ئۆکراینا داگیر 
بکات و لەو ڕێگایەوە بتوانن بە پشتیوانی ڕووسیە و لە ژێر سێبەر و تارمایی ئەو شەڕەدا درێژە 
بە بەرنامە ئەتۆمییەکەیان بدەن و زیاتر دەستێوەردان لە کاروباری واڵتاندا بکەن و هەروەها لە 

ناوچەدا لە هێرش و داگیرکارییەکانی خۆیان بەردەوام بن
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گریمانەکان ئەوە بوون کە قەاڵی ڕووسیا 
لە دوای ڕووخانی سۆڤیەت ئیدی توانای 
بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ بەرەی ڕۆژاوای 
نەمــاوە و ناتوانێــت پێــش لە پەرەســەندنی 
شارســتانیەتی جیهانی ئازادی ڕۆژاوایی 
 ٢٢ ڕۆژی  لــه  ڕووســیا  بــەاڵم  بگرێــت 
هێــزە  بــە  مانگــی فێڤرییــەدا فەرمانــی 
ســەربازییەكانی کــرد تــا ئۆکراینا داگیر 
بکەن، شەڕ دژی ئۆکراینا کۆتاییهاتنی 
سەبری ڕووسیا لە بەرانبەر ڕۆژاوادا بوو.
 قەیرانــی ئۆكراینــا لــە ســاڵی ٢٠١٣وە 
زۆر جیــددی بــوو؛ كاتێــك ئۆپۆزســیۆنی 
ســەركۆماری ئەم واڵتە یۆناكۆویچ دژی 
ئەو، ڕژانە ســەر شــەقام و دوایی لە  ٢٢ 
ســەركۆمار  ســاڵی ٢٠١٤دا،  فێڤرییــەی 
ناچــار بــوو ئۆكراینــا بــۆ ڕووســیه بەجێ 
بهێڵــێ و الیەنگرانــی ڕۆژاوا دەســەاڵتیان 
گرتە دەســت. وەكوو پەرچەكردار ڕووســیا 
نیمچەدوورگــەی كرایمای داگیركرد و 6 
ســاڵ دواتر هەر لەو ڕۆژەدا هێرشــی كردە 
ســەر ئۆكراینــا. لەم نووســینەدا بــە دوای 
وەاڵمدانــەوە بەم پرســیارەداین كە هۆكاری 
و  ئۆكراینــا  ســەر  بــۆ  ڕووســیا  هێرشــی 
گرنگــی ئــەم واڵتە بۆ ڕووســیا و ڕۆژاوا 

لە چیدایە؟
سیستمی سیاسی ڕووسیا دوای سۆڤیەت 
دەرگای بــەڕووی جیهانی لیبراڵدا کردەوە 
و پێوەنــدی ئابــووری و دیپلۆماســی و...
لــە گەڵیــان دامەزرانــد؛ لــە هەمانحاڵدا و 
دواتر دەســەاڵت لەم واڵتە پێناسەی خۆی 
دا بــە تاکێــک کــە سیســتمی سیاســی 
ڕووســیا خەونی ڕۆڵگێڕانــی نێونەتەوەیی 
ئــەودا  لــە  زلهێــز  وەكــوو  واڵتــەی  ئــەم 
دەبینــێ واتە ڤێالدیمێر پووتین. پووتین بۆ 
مانەوەی ڕووســیا وەکوو زلهێز ســتراتێژی 
»لــە نێــو ڕۆژاوا، لەگەڵ ڕۆژاوا و دژی 

ڕۆژاوا«ی ڕەچاو کردووە.
جیهانــی  نێــو  لــە  دەیهەوێــت  ڕووســیا 
ڕۆژاواییــدا بوونــی هەبــێ هــەر بۆیــەش 
پێوەنــدی قووڵــی ئابــووری و ... لەگــەڵ 
و  هەیــە  ئۆرووپــادا  بەتایبــەت  و  ڕۆژاوا 
لــە هەمانحاڵیشــدا دەیهەوێــت وەک زلهێز 
ســەیری بکرێــت و بەپێــی مەرجەکانــی 
بــە  دەیهەوێــت  بجووڵێتــەوە،  خــۆی 
سیســتمێکی دژەڕۆژاوایــی لــه نێوخۆ، لە 

دڵی ڕۆژاودا ڕۆڵی هەبێت. 
جیهانــی  ســۆڤیەت،  ڕووخانــی  دوای    

ئۆکراینا لە نێوان ملمالنێی ڕوسیا و ڕۆژاوادا

 كەیهان یووسفی
لــە  ئامریــكا  ڕێبــەری  بــە  ڕۆژاوا 
چوارچێوەی هاوپەیمانی ناتۆدا پەرەی بە 
گەورەكردنەوەی هاوپەیمانییەكەی خۆیدا. 
گۆڕەپانــی ئــەم گەورەبوونــەوەش واڵتانی 
هاوپەیمانــی  و  ئورووپــا  ڕۆژهەاڵتــی 
ڕووخانــی  بــوون.  ڕووســیا  پێشــووی 
ســۆڤیەت ســەركەوتنی گــەورەی ڕۆژاوا 
بوو، ســەركەوتنێك كە هێشــتا بــە كۆتایی 

نەگەیشتبوو.
ناتــۆ كە پارێزەری ئەمنیەت و بەرژوەندی 
ئامریــكا و بەتایبەتــی ڕۆژاوای ئۆرووپــا 
خــۆی  ئەمنــی  پشــتوێنی  دەبــوا  بــوو 
قوواڵیــی  و  ئۆرووپــا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
ســتراتژیكی ڕووسیادا بەهێز بكردبایەت و 
پەرەی بە دێموكراتیزەكرانی واڵتانی ســەر 

بە سۆڤیەتی پێشوو بدایەت. 

بۆ گەیشــتن بەم مەبەستەش سێ ڕێگای 
لە بەردەستدا بوو:

- ئەندامبوونی ئەو واڵتانە لە ناتۆ
لــە  واڵتانــە  ئــەو  ئەندامبوونــی   -

یەكیەتی ئۆرووپا

- بەهێزكردنی سیستمی دێموكراسی لەو 
واڵتانەدا

لە ناوەڕاســتەكانی دەیەی 9٠ی زایینیەوە 
ڕێبەرانی ڕووسیا نیگەرانی خۆیان لەمەڕ 
گەورەبوونــەوەی ناتۆ دەربڕیــوە، بەاڵم لەو 
توانــای پەرچەكــرداری  كاتــەدا ڕووســیا 

جیــددی نەبــوو. لــە بۆردمانــی ناتــۆ لــە 
ســاڵی ١99٥ لــە بۆســنیا و هێرزگۆویــن 
ســەركۆماری ئەوكاتــی ڕووســیا یلســین 
وتــی: »ئەمــە هێمــای ئــەو شــتەیە كــە 
دەتوانــێ ڕووبــدات كاتێــك ناتــۆ نزیكــی 

سنوورەكانی ڕووسیا ببێتەوە.«
پۆڵەنــد،  واڵتانــی  ١999دا  ســاڵی  لــە 
هەنگاریــا و چێــك بوون بــە ئەندامی ناتۆ 

و پێنج ســاڵ دواتر واتە لە ساڵی ٢٠٠٤دا 
واڵتانــی دیكــەی ڕۆژاوای ئۆرووپــا واتە 
لیتوانیــا،  ئێســتۆنیا،التڤیا،  بۆلگاریــا، 
ڕۆمانیــا، ئیســلڤاكیا و ئێســلۆڤۆنی بوون 
بە ئەندامی ناتۆ. كۆی ئەم واڵتانە ســەر 
بە بەرەی سۆڤیەت و دژ بە بەرەی ڕۆژاوا 
و ناتۆ بوون لە سەردەمی پێش ١99١دا.

ڕووسیا بێدەنگی خۆی لە ساڵی ٢٠٠٨دا 
شكاند؛ كاتێك لە كۆبوونەوەی بۆخارستی 

پێتەختــی ڕۆمانیا لە ســاڵی ٢٠٠٨، ناتۆ 
باســی ئەندامبوونــی دوو واڵتــی ئۆكراینا 
و جۆرجیای)گورجستان( هێنایە بەرباس. 
ئەوكاتــی  ســەركۆماریی  بوشــی  جــۆرج 
ئامریــكا پشــتیوانی لــەم كارە كــرد و دوو 

واڵتــی فەرانســا و ئاڵمانیــا لــە مەترســی 
پەرچەكرداری ڕووسیا دژایەتیان كرد.

دەرەوەی  كاروبــاری  وەزیــری  جێگــری 
ئەوكاتی ڕووســیا، ئێلكســاندیر گرۆشــكۆ 
واڵتــە  دوو  ئــەم  ئەندامبوونــی  وتــی 
كــە  گەورەیــە  ســتراتژیكی  هەڵەیەكــی 
دەتوانێــت ئاســەواری خراپــی ئەمنــی بــۆ 

ئــەم  بێــت. پووتینــش  بــە دواوە  ئۆرووپــا 
بــە هەڕەشــەی ڕاســتەوخۆ دژی  كارەی 

ڕووسیا ناوبرد.
 ئۆكراینــا و جۆرجیــا دوو قەاڵی بەهێزی 
ڕووســیا بــوون كــە ڕۆژاوا بــۆ ســەركەوتن 

دەبوا داگیری بكردایەت. 
هەروەهــا لــە ســاڵی ٢٠٠٨دا یەكیەتیــی 
ئۆرووپــا گەاڵڵەیەكی بۆ  گەورەبوونەوەی 

ئــەم یەكیەتییــە و بردنەســەرەوەی ئاســتی 
ئۆرووپــای  واڵتانــی  خۆشــبژێوی  
ڕۆژهــەاڵت كردەیــی كــرد كــە ســێرگێیی 
دەرەوەی  كاروبــاری  وەزیــری  الگــرۆڤ 
ڕووســیا، یەكیەتیی ئۆرووپای بە ئەســپی 
ناتــۆ نــاو بــرد كــە خەریكــی پــەرەدان بــە 

كارتێكەری ناتۆیە لە دڵی ڕووسیادا.
هێرشی ڕووسیا بۆ سەر جۆرجیا لە ساڵی 
جۆرجیــا  ســەركۆماری   كاتێــك   ٢٠٠٨

خودموختــاری  ناوچــەی  دوو  ویســتی 
ئابخازیا و ئوستیای باشوور لێك بخاتەوە، 
و ببێتــە ئەندامــی ناتــۆ، پەرچەكــردار بــە 
دژی ناتۆ بوو. ڕووســیا دەســتی بە ســەر 

ئەم ناوچانەدا گرت.

ڕۆژاوا بۆ ســەركەوتن بە ســەر ڕووســیادا، 
لــە ڕێگــەی پەرەپێدان بــە كولتوور و بەها 
ڕۆژاواییــەكان و درووســتكردنی ئینتما لە 
نێــو كۆمەڵــگای ئۆكراینا بۆ الی ڕۆژاوا 
و داكەندنــی ئۆكراینا لە ڕووســیا بەردەوام 

بوو.
جێگــری  نۆاڵنــد،  ڤیكتۆریــا  وتــەی  بــە 

بەشــی كاروبــاری ئۆرووپــا و ئۆراســیای 
 ٢٠١٥  ( ئامریــكا  دەرەوەی  وەزارەتــی 
یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە   ،)٢٠١٧ تــا 
ئامریكا بۆ پەرەپێدانی دێموكراسی و بەها 
ڕۆژاواییەكان لە ســاڵی ١99١ تا ٢٠١٣، 
پێنج میلیارد دۆالری لە چوارچێوەی 6٠ 

پرۆژەدا سەرمایەگوزاری كردووە.
ڕووداوەكانــی ســاڵی ٢٠١٣  و ٢٠١٤ لــە 

ئۆكراینــا و هاتنە ســەركاری بەرەی ســەر 
بــە ڕۆژاوا هەڕەشــەیەكی جیــددی بــوون 
بۆ ســەر هەیبەتی ڕووســیا و هەر بۆیەش 
هەڵوێســتی جیــددی ئەم واڵتــەی بەدواوە 

بوو. 
ڕووســیا ،ئۆكراینــا و بیالڕووســیا وەكــوو 
بەشــێك لــە مێــژوو و كولتووری ڕوســیای 
مــەزن پێناســە دەكات و بــە ئاماژەكردن بە 
هاوبەشیی زمانی، كولتووری و مێژوویی 

ئاســانی ڕادەســتی  بــە  كــە  نییــە  حــازر 
ڕۆژاوای بكات. هێرشی ڕووسیە بۆ سەر 
ئۆكراینــا بــە دژایەتــی سیاســەتی ڕۆژاوا 
و ناتۆیــە و ئەمــە دوای ئــەوە ڕووی دا 
٢٠٢١دا  دێســامبری  مانگــی  لــە  كــە 

ڕووسیا كۆمەڵێك داواكاری ئەمنی خستە 
بــەردەم ئامریكا؛ لەوانەش گەرەنتی ئەندام 
نەبوونــی ئۆكراینا لــە ناتۆ و كۆكردنەوەی 
بنكــە مووشــەكی و ســەربازییەكانی ناتۆ 
لە ڕۆژهەاڵتی ئۆرووپادا! داواكارییەك كە 

ئامریكا ڕەتی كردەوە.
ڕووســیا هەنووكــە دوژمنی ســتراتیژیكی 

ئامریــكا وەكوو شــەڕی ســارد بــە ئەژمار 
نایــەت و چــاوی ئامریــكا زیاتــر لە ســەر 
واڵتــی چینــە تــا ڕووســیا. هــەر بۆیــەش 
دەســتێوەردانی ئامریكا لە شەڕی ڕووسیا 
یارمەتــی  تەنیــا  ئێســتا  تــا  ئۆكراینــا  و 

چەكوچۆڵ، زانیاری و ماڵی بووە. 
ڕووســیا خاوەن كولتوورێكی سیاســییە كە 
پێی دەوترێ دۆست گرتنی زۆرەكی، واتە 
لــە ڕێگــەی زۆر و هێــزەوە دۆســت پەیــدا 
كــردن؛ هەربۆیــە لــەم هێرشــەدا بــە دوای 
ئەوەوەیە كە دیســان ئۆكراینا بە دۆســت و 

هاوپەیمانی پێناسە بكاتەوە. 
بــۆ ئەم مەبەســتەش ڕووســیا لــە ڕێگەی 
خودموختارەكانــی   نیمچــە  ناوچــە 
زۆرینــەی  كــە  ئۆكراینــا  ڕۆژهەاڵتــی 
گوشــاری  بــوون  ڕووســی  حەشــیمەتیان 
خســتە ســەر ئۆكراینــا و دوای ملنەدانــی 
ئۆكراینا هێرشــی سەرانســەری ڕاگەیاند. 
ئۆكراینــا لە بــواری ســتراتیژیكەوە خاوەن 
گرنگییەكــی زۆرە بۆ ڕووســیا و ڕووســیا 
بــە هیــچ شــێوەیەك نایهەوێــت ڕادەســتی 
شــەڕەدا ڕووســیا  لــەم  و  بــكات  ناتــۆی 
دەیهەوێت ئۆكراینا ڕازی بە قەبووڵكردنی 
بــە  ئۆكراینــا  یــا  بــكات،  خواســتەكانی 
وێدەچێــت  كــە  بــكات  داگیــر  تەواوەتــی 
ئەمە بۆی زۆر ئەســتەم بێت، یان بەشــی 
ڕۆژهــەاڵت و باشــووری ئۆكراینــا داگیر 
بــكات و دەستڕاگەیشــتنی ئۆكراینــا بــە 
زەریــای ڕەش دابخــات تــا لــە كۆتاییــدا 
قەبــووڵ  خواســتەكانی  بــكات  ناچــاری 
بكات و ئەگەر نا ئەو ناوچانە بخاتە سەر 

خاكی ڕووسیا.
ســتراتێژی شارســتانیەتی ڕۆژاوایــی بــۆ 
دەستڕاگرتن بە سەر جیهاندا بەمە كۆتایی 
نایەت و بێگومان ئەســپی ترۆوای ڕۆژاوا 
هەنووكــە لــە نێو دڵی ڕووســیادا خەریكی 
چاالكییــە و ناڕەزایەتییەكانــی نێوخــۆی 
ڕووســیا دژی شــەڕ لە الیەن الیەنگرانی 

شارستانیەتی ڕۆژاوادا بوو.
ئەوەی جێی سەرەنجە و گرنگە لەم شەڕەدا 
ئەمەیە كە ئەم شــەڕە پێشــی لە دەنگۆی 
هەڵتەكاندنــی یەكیەتیــی ئۆرووپــا دوای 
چوونــە دەرەوەی بریتانیا لــەم یەكیەتییەدا 
گرت و مەترســی ئەمنی ڕووسیا بۆ سەر 
ئەم یەكیەتییە دیسان ڕەوایی بە بوونی ئەم 
یەكیەتییە دا و یەكدەنگی و هاودەنگی لە 

نێو ئەندامانیدا ساز كرد.
شەڕی ڕووسیا بۆ پاشەكشەكردن بە ناتۆ، 
یەكیەتیی ئۆرووپا و شارستانیەتی ڕۆژاوا 
لە ئۆرووپای ڕۆژهەاڵت و واڵتانی سالڤە 
و ئۆرووپــاش  بــۆ بەهێزكردنی ئەمنیەتی 

خۆی پێویستی بەم واڵتانەیە.

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئامریكا بۆ پەرەپێدانی دێموكراسی و بەها ڕۆژاواییەكان لە ساڵی ١٩٩١ 
تا ٢٠١٣، پێنج میلیارد دۆالری لە چوارچێوەی ٦٠ پرۆژەدا سەرمایەگوزاری كردووە

ڕووسیا هەنووكە دوژمنی ستراتیژیكی ئامریكا وەكوو شەڕی سارد بە ئەژمار نایەت و چاوی 
ئامریكا زیاتر لە سەر واڵتی چینە تا ڕووسیا. هەر بۆیەش دەستێوەردانی ئامریكا لە شەڕی ڕووسیا و 

ئۆكراینا تا ئێستا تەنیا یارمەتی چەكوچۆڵ، زانیاری و ماڵی بووە

ئۆكراینا لە بواری ستراتیژیكەوە خاوەن گرنگییەكی زۆرە بۆ ڕووسیا و ڕووسیا بە هیچ شێوەیەك 
نایهەوێت ڕادەستی ناتۆی بكات و لەم شەڕەدا ڕووسیا دەیهەوێت ئۆكراینا ڕازی بە قەبووڵكردنی 

خواستەكانی بكات، یا ئۆكراینا بە تەواوەتی داگیر بكات كە وێدەچێت ئەمە بۆی زۆر ئەستەم بێت، 
یان بەشی ڕۆژهەاڵت و باشووری ئۆكراینا داگیر بكات و دەستڕاگەیشتنی ئۆكراینا 

بە زەریای ڕەش دابخات تا لە كۆتاییدا ناچاری بكات خواستەكانی قەبووڵ بكات و ئەگەر نا ئەو 
ناوچانە بخاتە سەر خاكی ڕووسیا



  ژمارە ٨١٨ ، ١٥ی ڕەشەمەی ١٠١٤٠٠

لــە دۆخێــدا کــە شــەڕ لــە ئۆکراینا هەر 
ڕۆژە تێچــووی گیانــی و ماڵیــی زیاتــر 
»ڤیالدیمیــر  دەدات  دووالیــەن  بــە 
ڕووســیا  ســەرکۆماری  پووتیــن« 
دەڵێــت ئــەو هێرشــە بەپێــی بەرنامە 
پێــش و هەتــا وەدیهاتنــی  دەڕواتــە 
دەبێــت.  درێــژەی  داواکارییەکانــی 
داواکارییەکانــی  بەرچــاوی  بەشــێکی 
ڕووســیا کــەم تــا زۆر هەتــا پێــش لەو 
هێرشــە بابەتی ئەمنییەتی پێوەندیدار 
بەو واڵتە بەتایبەت نزیکبوونەوەی لە 

»ناتۆ« بوو.
لــەم وتووێــژەدا لەگەڵ بەڕێز »دیالن 
شــڕۆڤەکاری  و  نووســەر  هــەردی« 
سیاســی ئــەم بابەتەمــان خســتووەتە 
بەرباس کە سەرنجتانی بۆ خوێندنەوەی 

ڕادەکێشین. 

ئۆکراینــا  لــە  شــەڕ  -ئایــا 
ڕووســیا  ئەگــەر  لەســەرەتادا 
نیگەرانییــە ئەمنییەتییەکانی تا 
،ڕووی  ببــا  چارەســەر  ڕادەیــەک 

نەدەدا؟
ڕووســیا  ئەمنییەکانــی  نیگەرانییــە 
ســەرەکییەکانی  فاکتــەرە  لــە  یەکێــک 
ڕوودانــی شــەڕە لەگــەڵ ئۆکرایناا نەک 

هەمووی. 
فاکتەرەکانی دیکە پەیوەندییان بە پرســی 

مێژوویی و زمانی و نەتەوەییەوەیە. 
ڕووســیا و ئۆکراینــاا لــە مێــژوودا وەکوو 
یــەک نەتــەوە و یــەک زمان بوونــە و لە 
لێــک  مێژووییەکانــدا  ڕووداوە  ڕەوتــی 
دابــڕاون و ئێســتا وەکوو دوو واڵتی لێک 
جیایــان لێهاتــووە. نــاوی واڵتــی ڕووســیا 
پێشــتر بە ناوی واڵتی کیێڤ )پێتەختی 
ئۆکراینــا( بــووە و تا ئێســتاش کیێڤ بە 

شێوە زمانی ڕووسی دەنووسرێ. 
ڕوانگــەی  لــە  ئۆکراینــاا  پرســی 
ڕووســەکانەوە وەکــوو پرســێکی نەتەوەیی 
دەبیندرێ و هێرشکردنە سەر ئۆکراینایاش 
و  ڕووســەکان  ڕزگارکردنــی  وەکــوو 
دایــک  نیشــتمانی  بــۆ  گەڕانەوەیــان 
دەبینــدرێ. وروژاندنــی ئــەو پرسەشــە کە 
ڕەوایــی زیاتــری بــە مانــەوەی ڤێالدێمیــر 
پوتیــن لە دەســەاڵت داوە و ناوبراو لەالیەن 
بەشــێک لــە خەڵکــی ڕووســیاوە وەکــوو 
دەرەوەی  ڕووســەکانی  ڕزگاریــدەری 
ســنوور ســەیر دەکــرێ. ئــەو بابەتــە لەنێو 
گوتارەکانــی پوتینیشــدا دەبینــدرێ. بــۆ 
نموونــە لــە شــوێنێکدا دەڵــێ: »ڕووخانی 
بــوو،  کارەســات  ســۆڤییەت  یەکیەتیــی 
چونکــە ٢٥ میلیۆن ڕووســی لە ڕووســیا 
جیا کرانەوە«. یان لە شــوێنێکی دیکەدا 
دەڵێ: »بۆ من چارەنووسی ڕووسەکان لە 

خاک و سنوور گرنگترە«. 
کــە  گوتــی  ڕۆژانەشــدا  لــەو  هەروەهــا 
»ئۆکرایناییــەکان لــە بنەڕەتەوە ڕووســن، 

بەاڵم مێشکیان شۆردراوەتەوە«.
هەســتیاریی ڕووســیا لێــرەدا زیاتــر دەبــێ 

کاتێــک ئــەو ئۆکراینــا وەکوو بەشــێکی 
دانەبــڕاو لــە ڕووســیا ســەیر دەکا، بچێتە 
بــەرەی دژ بــە ڕووســیا، واتــە یەکیەتیی 
ئورووپــا و ناتۆ. ئەوە بە هیچ شــێوەیەک 
ناکــرێ.  تەحەمــوول  ڕووســیاوە  لەالیــەن 
هــەر بۆیەش ڕووســیا هەمــوو ڕێگەیەک 
بــۆ پێشــگرتن بــەو کارە دەگرێتــە بــەر. 
وەکــوو  ئۆکراینــا  حکوومەتــی  ئەگــەر 

پێشــوو لە ڕووســیا نزیک بوایە، لەوانەبوو 
شــەڕ ڕووی نەدابــا، بــەاڵم بــە گشــتی، 
ســەروەریی  و  ســەربەخۆیی  ڕووســیا 
ڕواڵــەت  بــە  هــەر  ئۆکرایناییەکانــی 
قەبووڵ کردووە و پێیوایە دەبێ سیاســەتی 
نێوخۆیــی و دەرەکیــی ئۆکراینــا لــە ژێــر 
تەنانــەت  و  بــێ  ڕووســیادا  هێژمۆنــی 
ڕۆژێک بگەڕێتەوە باوەشی ڕووسەکان.

- ئامریــکا و واڵتانی ئورووپایی 
لــە  پێشــگرتن  بــۆ  دەیانتوانــی 

ڕوودانی ئەو شەڕە چی بکەن؟

خــۆی واڵتانــی ڕۆژاوایی لــەو بەرەیەدان 
و  دەزانــێ  خــۆی  بــە  دژ  ڕووســیا  کــە 
نایهــەوێ ئۆکراینــا بچێتــە ئــەو بەرەیەوە. 
ســەر کاری  هێنانــە  ڕووســیا  ئامانجــی 
حکوومەتێکــە لــە ئۆکراینا کە لە بەرەی 

ڕووسیادا بێ. 
وەکــوو  ناتــۆ  و  ئورووپــا  یەکیەتیــی 
دەدەن  هــەوڵ  گرینــگ  جەمســەرێکی 
خاک و هێزی خۆیان بەرفراوان بکەن. بۆ 
ئەو مەبەستەش ئۆکراینا کە هاوسنووری 
ڕەش  دەریــای  لەســەر  و  ڕووســیایە 
هەڵکەوتــووە، گرنگیــی زۆری بۆ ناتۆ و 
ڕۆژاوا هەیە، بۆیە هێندە ئاسان نەبوو کە 
داواکارییەکانی ڕووســیا بــۆ وازهێنان لە 

ئۆکراینا جێبەجێ بکەن. 
فراوانبوونــی  ڕووســیاوە،  ڕوانگــەی  لــە 
جوگرافیــای ناتــۆ و یەکیەتیــی ئورووپــا 
هەڕەشــەیە بۆ ســەر ڕووسیا. لە ڕوانگەی 
یەکیەتیــی ئورووپــا و ناتــۆش، وازهێنــان 
فراوانبوونــی  واتــای  بــە  ئۆکراینــا،  لــە 
دووال  هــەر  دێــت.  ڕووســیا  هێژمۆنــی 

خۆیــان  بەرژەوەندییەکانــی  تەنیشــت  لــە 
متمانەشیان بە یەکتر نییە. 

بــە  ڕووســیا  دەوڵەتــی  ئایــا  ـ 
شــتێکی دیکە جگە لە ڕووخاندنی 
دەوڵەتــی ئێســتای ئۆکراینا ڕازی 

دەبێت؟
ئەوە لە داهاتوودا زیاتر دەردەکەوێ، بەاڵم 

بە گشــتی سێ ســێناریۆ هەن: یەکەمیان 
و  ئۆکراینــا  تــەواوی  داگیرکردنــی 
لکاندنی بە ڕووسیاوە. بۆ ئەو سێناریۆیە، 
ڕووخاندنــی  بــە  پێویســتی  ڕووســیا 
دووهەمیــان  ئۆکراینایــە.  حکوومەتــی 
و  ئۆکراینــا  ســنوورەکانی  مانــەوەی 
لەالیــەن  حکوومەتێکــە  ئــارای  هێنانــە 
لەالیــەن  سیاســەتەکانی  کــە  ڕووســیاوە 
ڕووسیاوە دیاری بکرێن و لە چوارچێوەی 

ئــەو  بــۆ  بــن.  ڕووســیادا  بەرژەوەندیــی 
پێویســتیی  ڕووســیا  سێــــــــــناریۆیەش، 
و  ئێســتا  حکوومەتــی  ڕووخاندنــی  بــە 
دامەزراندنــی حکوومەتێکــی دیکتاتۆرە، 
چونکە هیچ حکوومەتێکی دەســتکردی 
ڕووســیا ناتوانێ لــە ڕێگەی هەڵبژاردن و 
دێموکراســی ڕوایــی وەدەســت بێنێت، یان 
بــە ڕوویەکــی دیکــەوە، حکوومەتێکــی 
دێموکراتیــک لــە ئۆکراینا وەک ئەوەی 
ئێســتا هەیە، زەحمەتە ملکەچی ڕووســیا 
بــێ و پشــت لــە دەنگــی هاواڵتییەکانــی 

خۆی بکات . 
سێهەم سێناریۆش دابەشکردن یان دابڕینی 
بەشــێکی خاکــی ئۆکراینایــە کە ئەوەش 
لەوانەیــە ببێتە هۆی شــەڕێکی درێژماوە 
لــە نێــوان ڕووســیا و ئۆکرایناییــەکان بــە 

نوێنەرایەتیی ڕۆژاوا. 
حکوومەتێکــی  لەوانەیــە  حاڵەتــەدا  لــەو 
دەستکردی ڕووســیا و حکوومەتی ئێستا 
بــە پشــتیوانی ڕۆژاوا، ئۆکراینــا دابــەش 
بکــەن و نــاوە بە ناوە هەندێــک ناوچە لە 
نێوانیاندا لە ڕێگەی شەڕەوە دەستاودەست 

بکرێن.

ـ ئایــا ئۆکراینــا توانــای بەرگری 
لە خۆی هەیە؟ واڵتانی ڕۆژاوایی 

و ناتــۆ تــا چ کاتێک لەبەرامبەر 
سیاسەتی مۆسکۆ تەنیا هەڕەشە و 

گەمارۆ بەکار دێنن؟

توانــای بەرگریی ئۆکراینا یەکســان نییە 
توانــای هێرشــکردنی ڕووســیا.  لەگــەڵ 
چــــــــــــونکە هــەم لــە ڕووی چەندایەتــی 
و هــەم لــە ڕووی چۆنایەتییــەوە ڕووســیا 

چەندقات بەهێزتر دیارە. 
دوو فاکتەری سەرەکیی هەن کە بوونەتە 
هێرشــەکانی  هێواشــکردنەوەی  هــۆی 
پالنــە  نەبوونــی  جێبەجــێ  و  ڕووســیا 
شــێوەی  بــەو  ڕووســیا  نیزامییەکانــی 
دەیویســت: فاکتــەری یەکــەم فاکتــەری 
بەرگریــی خەڵکیــی ئۆکراینایــە کــە لــە 
ڕووی دەروونییــەوە ورەی بــە ســوپای ئەو 
واڵتــەش بەخشــیوە، بەتایبــەت مانــەوەی 

و  خەڵکــدا  نێــو  لــە  واڵت  بەرپرســانی 
هاندانی سوپا و خەڵکی خۆبەخش. 

و  خێــرا  یارمەتــی  دووهــەم،  فاکتــەری 
ڕاســــــــــــتەوخۆی واڵتانــی ڕۆژاواییە لە 
ڕووی کەرەســتەی پێشکەوتووی نیزامی 
بوارەکانــی دیکــە، کــە  و چاودێــری و 
ئــەوەش بــوو بەهــۆی ئــەوەی لــە ڕووی 
لــە  بەربەســت  چەکدارانــەوە،  بەرگریــی 
بەرامبــەر هێــزی وشــکانی و ئاســمانیی 

ڕووسیا دروست بکەن. 
بۆیــەش ڕووســیا ناچــار بــوو لــە جیاتــی 
و  وشــکانی  هێــزی  بەفیڕۆدانــی 
ئاسمانییەکەی بە دەست ئۆکرایناییەکان، 
مووشــەک  بــە  بۆمبارانــی  ڕێــژەی 
و  ئابــووری  ژێرخانــە  تــا  بــکات  زیاتــر 

نیزامییەکانی ئۆکراینا بکاتە ئامانج.
ســزادانی ئابــووری و سیاســیی ڕووســیا 
لەالیــەن واڵتانــی ڕۆژاوایــی چەکێکــی 
بەهێــزە و هــەوڵ دەدرێ تا ئەو جێگەیەی 
کە بکرێ، لە ســزادانی ڕووســیا بەردەوام 
بن. ئەوان دەیانهەوێ بە شێوەیەکی دیکە 
ڕووســیا لە بواری سیاســی و ئابوورییەوە 
لــە جیهانــی داببڕێنــن.  وێــران بکــەن و 
بیانوویەکــی  ڕۆژاواییــەکان  ئێســتا  تــا 
بــەو شــێوەیان دەســت نەکەوتبــوو کــە بــە 
یەکگرتوویی ڕووبەڕووی ڕووســیا ببنەوە 

و هەوڵی الوازکردنی بدەن. 
هەڵبەت لە تەنیشــت ئەوەش چەک دەدەن 
بــە ئۆکراینــا، کــە ئــەوەش ناڕاســتەوخۆ 
بەشداری کردنە لە شەڕ لە دژی ڕووسیا 
ڕاســتەوخۆ  ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــەاڵم 
لەگــەڵ ڕووســیا لــە پالنــی هیچــکام لە 

واڵتانی ڕۆژاوایی و ناتۆدا نییە.

ئامادەباشــی  فەرمانــی  پوتیــن  ـ 
ئەتۆمی داوە و ڕۆژاواش هۆشداریی 
داوە کــە ئــەو بڕیــارە دۆخەکــە 
ئایــا  دەکات،  مەترســیدارتر 
رۆژاوا لە هەوڵی خۆئامادەکردنی 
دژەهێرشێکی گەورە دژی ڕوسیایە؟

ئەوەیکــە ڕووســیا پەنــای بــۆ هەڕەشــەی 

دیالن هەردی: 
هەستیاریی ڕووسیا لێرەدا زیاتر دەبێ کاتێک ئۆکراینا وەکوو بەشێکی دانەبڕاو لە ڕووسیا سەیر دەکرێ، بچێتە بەرەی 

دژ بە ڕووسیا، واتە یەکیەتیی ئورووپا و ناتۆ، ئەوە بە هیچ شێوەیەک لەالیەن ڕووسیاوە تەحەموول ناکرێت

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

ناوکی بردووە، خۆی نیشــانەی ئەوەیە کە 
لــە پالنە ســەرەکییەکەیدا تووشــی کێشــە 
بــووە و لــە بەرامبــەر یەکگرتنــی واڵتانی 

ڕۆژاوایی و ناتۆ ترسی لێ نیشتووە. 
هەڵبــەت ئەگــەری ئــەوەی کــە ڕووســیا 
ئــەو چەکــە بــە کار بهێنێــت زۆر کەمــە، 
چونکە خۆیشی هۆشداریی داوە و دەزانێ 
کە مەترســیدارە و خۆیشــی بە ئاگری ئەو 

چەکە دەسووتێ. 
نایانهــەوێ  ناتــۆ  و  ڕۆژاوایــی  واڵتانــی 
ڕاســتەوخۆ لەگەڵ ڕووســیا بکەونە شەڕ، 
مەگەر ئــەوەی ڕووداوێکی نەخوازراو ڕوو 
بــدات. چونکــە دەزانــن دەرئەنجامــی ئــەو 
شــەڕە بــۆ هەموو الیــەک مــــــــــەترسیدار 

دەبێ. 
جگە لەوە، واڵتانی ڕۆژاوایی کە زۆربەیان 
دێمـــــوکراتیکن و سیاسەت و حکوومەت و 
ئابــــــــوورییەکەیان بەستراوەتەوە بە دەنگی 
خەڵک و ئابووریی خەڵک، وا بە ئاسانی 
ناتوانن بکەونە شەڕێکی گەورەوە، چونکە 
کاریگەرییەکانــی دوو شــەڕی جیهانــی 
پێشــوو تــا ئێســتاش بــە ســەر و ســیمای 
واڵتەکانیانــەوە دیارە و دەزانن چ دۆخێک 

بە هۆی شەڕەوە دێتە ئاراوە.

ـ درێــژەی ئــەو شــەڕە هەتا کوێ 
دەڕوات و لێکەوتەکانــی لەســەر 

جیهان چی دەبێت؟

ئەگەر ڕووسیا هەر وەک خۆی ڕایگەیاندووە 
کە تا جێبەجێ بوونی پالنەکەی پاشەکشە 
واڵتانــی  و  ئۆکرایناییــەکان  و  نــاکات 
ڕۆژاواییــش نیــازی پاشەکشــە و قەبووڵی 
داواکارییەکانــی ڕووســیایان نییــە، دەبێتە 
هۆی درێژەکێشــانی شــەڕ. لێکەوتەکانی 
ئەو شەڕە بەرفراوان دەبن، چونکە شەڕەکان 
کاریگەریــی  ڕۆژاوا  ڕووداوەکانــی  و 
ڕاستەوخۆیان بەسەر هەموو جیهاندا هەیە، 
بە تایبەت لە ڕووی ئابووری و سیاسییەوە. 
نرخــی کەلوپەلــە  ئابوورییــەوە  لــە ڕووی 
بنەڕەتییــەکان دەچێتــە ســەرەوە کە ئەوەش 
پێداویســتییەکانی  بەســەر  کاریگەریــی 

خەڵک لە هەموو جیهان هەیە. 
لــە ڕووی سیاسیشــەوە وەکــوو ســەردەمی 
شەڕی سارد لەوانەیە لە درێژماوەدا واڵتان 
بەســەر دوو بەرەدا دابەش بن و بااڵنســێکی 
هێــز دروســت بکــەن. ئــەوەش دەبێتە هۆی 
پێشێلکردنی زیاتری یاسا نێودەوڵەتییەکان.

ســەر  بــۆ  ڕووســیا  هێرشــی  ـ  
ئۆکراینا و پێوەندی تاران لەگەڵ 
کرێملیــن، وتووێژەکانــی بەرجام 

بەرەو کوێ دەبات؟

وتــــــــووێژ لەسەر بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران 
هاوکاتــە لەگەڵ شــەڕی نێوان ڕووســیا و 

ئۆکراینا. 
هــەم واڵتانــی ڕۆژاوایی و هەم ڕووســیا و 
چین هەوڵ دەدەن بە خێرایی ڕێککەوتنێک 
بەرهــەم بێنــن، چـــــــــونکە هــەردوو الیــەن 
وایــە  پێیــان  ڕۆژاواییــەکان  بـــــــــەتایبەت 
ئەگــەر بــە زوویی ڕێککەوتنێــک بەرهەم 
نەهێنــن، لەوانەیە بەرنامەی ئــــــــــەتۆمیی 
ئێــران لــەو دۆخــەدا لە کۆنتڕۆڵیــان بچێتە 

دەر. 
هەیــە،  زیاتریــان  پەلــەی  ڕۆژاواییــەکان 
چـــــــــونکە لــەوە دەترســن ئێــران بکەوێتــە 
پــاڵ ڕووســیا و لــە پەنــای ئــەودا هەوڵــی 
وەدەســـــــتهێنانی چـــــەکی ئەتۆمی بدات 

و دژایەتیی ڕۆژاوا بکات. 
الیەنگــری  کــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  ئێــران 
هێــــــــــــرشی ڕووســــــــیایە، بــەاڵم هــەوڵ 
دەدات بەتایبەت لە کاتی دانوستاندنەکاندا 
خــۆی بــە بێالیەن نیشــان بــدات تــا نەبێتە 

هۆی تووڕەبوونی الیەنەکان. 
الیەنــەکان  هــــــــەموو  جۆرێــک  بــە 
پێـــــــیانوایە ئەگــەر پەلە نەکــەن، لەوانەیە 
چاوەڕوانیــی  لــە  نــاڕوون  ئایندەیەکــی 
بــــــــــەرنامەی ئــــــــــەتۆمیی ئێرانــدا بێت.

لێکەوتەکانی ئەو شەڕە بەرفراوان دەبن، چونکە شەڕەکان و ڕووداوەکانی ڕۆژاوا کاریگەریی 
ڕاستەوخۆیان بەسەر هەموو جیهاندا هەیە، بە تایبەت لە ڕووی ئابووری و سیاسییەوە. لە 

ڕووی ئابوورییەوە نرخی کەلوپەلە بنەڕەتییەکان دەچێتە سەرەوە کە ئەوەش کاریگەریی بەسەر 
پێداویستییەکانی خەڵک لە هەموو جیهان هەیە. لە ڕووی سیاسیشەوە وەکوو سەردەمی شەڕی سارد 

لەوانەیە لە درێژماوەدا واڵتان بەسەر دوو بەرەدا دابەش بن و بااڵنسێکی هێز دروست بکەن.
 ئەوەش دەبێتە هۆی پێشێلکردنی زیاتری یاسا نێودەوڵەتییەکان
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ئەدەبیاتی جەنگ

ژیانــی  گۆڕەپانــی  هەیــە  لەوەتــای 
و  ملمالنــێ  و  خەبــات  لــە  مــرۆڤ 
جەنــگ بەتــاڵ نەبــووە و وێــش ناچێت 
کــە هەرگیز لــەو بابەتانــە بەتاڵ بێت، 
لەبــەر ئــەوەی کە بــە درێژاییی مێژوو 
کۆمەاڵیەتــی،  گــەورەی  گۆڕانــی 
و  وەرچەرخــان  و  جووڵــە  هــۆکاری 
داهێنانــی نوێ لــە فەرهەنگ و زمان 
و نەریــت و باوەڕەکانــی مرۆڤــدا بــووە 
و جەنگیــش یەکێکــە لــە گۆڕانە هەرە 
و  ئەدەبیــات  گۆڕەپانــی  گــەورەکان. 
تــەوەرەی ســەرەکیی بەشــێکی زۆری 
بەرهەمــە ئەدەبییەکانیــش، بەتایبەتــی 
نواندنــەوەی  گێڕانــەوە،  ئەدەبیاتــی 
و  هەمیشــەییانەیە  ئــەو کێشمەکێشــە 
تەنانــەت تێمــی جەنــگ بــە درێژاییی 
مێــژوو بەشــێکی بەرچــاوی ئەدەبیاتی 
کالســیکی گەالنــی جیهانــی تەنیــوە 
و دەتوانیــن بڵێیــن ئەدەبیاتــی جەنــگ 
دەقــە  یەکەمیــن  نووســەرانی  لەگــەڵ 

ئەدەبییەکان هەبووە. 
لــەم بارەیــەوە ئەگەر بڕوانینــە بەرهەمە 
فەرهەنگــی  ســێ  ئەدەبییەکانــی 
و  ڕۆمــی  و  یۆنانــی  ســەرەتاییی 
بەرهەمیــان  زۆرتریــن  کــە  عیبــری 
جەنــگ  دەبینیــن  ماوەتــەوە،  لــێ 
هێــزی زاڵــی نێــو دەقەکانــی ئەو ســێ 
»ئیلیــاد‹‹  لەوانــە  فەرهەنگەیــە، 
بەرهەمی هۆمێر، شــاعیری کەڤناری 
یۆنانــی و، ئانێ ئیز، بەرهەمی ڤێرژیل، 
و...  ڕۆمــی  کەڤنــاری  شــاعیری 
هتــد، هەروەهــا داســتانی گلگامێــش، 
کۆنترین داســتانی ڕۆژهەاڵتی ناڤین، 
داســتانی  و  نەبــەردی  بەســەرهاتی 
جەنگ لەگەڵ دژمن دەگێڕێتەوە، ئەم 
داســتانە دوای پێنج هەزار ســاڵ هێشتا 
هەر دەخوێندرێتەوە و شــرۆڤە و ڕاڤەی 

جیاوازی لێ دەکرێت.
پڕانیی قەبارەی ئەو لێکۆڵینەوانەی لە 
ناوەندە ئاکادیمییەکانی جیهاندا لەسەر 
ئەدەبیاتی جەنگ و ئەدەبیاتی داستانی 
)حەماســی( و تراژێــدی دەکرێت، ئەو 
ڕاســتییەمان بۆ دەســەلمێنێت کە هەتا 
ئێستا جەنگ کەڵکەڵەیەکی گرنگی 
مرۆڤــە، هەربۆیــە ئەدەبیاتی جەنگیش 

بەردەوام نووسەر و خوێنەری هەیە. 
لــە زۆربــەی فەرهەنگەکانــی زاراوەی 
ئەدەبیــدا، ئەدەبیاتــی جەنگ بەو جۆرە 
دەقــە پێناســە کراوە کە بە شــێوەیەک 
و  جەنــگ  بابەتــی  بــە  پەیوەندیــی 
چەمکــە پەیوەندیدارەکانییــەوە هەبێت. 
هەرچەند ئەم پێناســەیە گشتییە، بەاڵم 
هاندەرێکــە بۆ ئەوەی توێژەری بوارەکە 
بــە دوای چەمکــە پەیوەندیدارەکانــی 
ئــەوەی  بــۆ  بگەڕێــت،  جەنگــدا 

تایبەتمەندییەکانیان دیار بخات. 
لــەم پێوەندییەدا، ئــەو وتار و کتێبانەی 
ئەدەبیاتــدا  بــواری کۆمەڵناســیی  لــە 
بــەو  جەنــگ  ئەدەبیاتــی  نووســراون، 
دەدەن  لەقەڵــەم  ئەدەبییانــە  بەرهەمــە 
و  جەنــگ  دیمەنەکانــی  یــان  کــە 
و  قوربانییەکانــی  و  ڕووداوەکانــی 
وەســف  جەنگاوەرەکانــی  نەبەردیــی 
دەکــەن، یــان بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ 
چوارچێــوەی  لــە  جەنــگ  نموونــەی 

کێشــە کۆمەاڵیەتییەکانــدا دەنوێننەوە 
و لێکەوتــە دەروونــی و ڕۆحییەکانــی 
جەنگ لە داڕشتنی کەسایەتییەکانی 
دەکــەن،  وێنــا  ئەدەبیــدا  دەقــی  نــاو 
وەکــوو کۆچــی بەکۆمــەڵ )کۆڕەو(، 
وێرانبوونــی شــارەکان، هاندانــی الوان 
بــۆ ئــەوەی بچنە بەرەکانــی جەنگ و 
بەگشــتی بابەتەکانــی پشــتی بــەرەی 
جەنــگ، کــە ئــەم بابەتــە زۆر گرنگە 
و لە زۆر بەرهەمی ئەدەبیدا ســەرباری 
ئەوەی کە دیمەنی جەنگیی تێدا نییە، 
بەاڵم لێکەوتە قورس و کاریگەرەکانی 
وەها بەســەر کەشــی گێڕانەوە و ژیانی 
دەقــەدا  ئــەو  نــاو  کەســایەتییەکانی 
زاڵــە کە ناشــێ بــە ئەدەبیاتی جەنگ 

هەژمار نەکرێت.
ژانرێکــی  وەک  تراژێــدی،  ژانــری 
و  گــووران  لــە  ئەدەبــی،  دیــاری 
ســەرهەڵدانی ئەدەبیاتــی جەنگــدا زۆر 
کاریگەر بووە، لە ئەدەبیاتی ڕۆژاواییدا 
وەکــوو  بەناوبانگــی  تراژێدینووســانی 
ســۆفۆکلێس و یوریپیدس و ســەنیکای 
الو )لــە یۆنانــی کۆن( و شێکســپییەر 
لــە ڕەوتی داهێنانی ئەدەبیاتی جەنگی 
هاوچەرخــدا، نــەک هــەر لــە ڕۆژاوا، 
بگرە لــە جیهاندا کاریگەرییان هەبووە، 
وایــە  پێیــان  شــرۆڤەکاران  لەوبارەیــەوە 
›‹ژنانــی  تراژێدیــی  کاریگەریــی 
و،  یوریپیــدس  بەرهەمــی  تــروادە‹‹ 
پێنجــەم‹‹  ›‹هێنریــی  تراژێدیــی 
بەرهەمــی شێکســپییەر )ڕووداوەکانی 
پێــش و پــاش جەنگــی ئاگینکۆرت لە 
١٤١٥ز بۆ ماوەی ســەد ســاڵ( لەسەر 
چۆنیەتیی تێکەڵکردنی مێژوو لەگەڵ 
ئــاکار و تاکتیکەکانــی جەنــگ لــە 
چوارچێــوەی بەرهەمێکــی ›‹ئەدەبــی 

گێڕانەوە‹‹دا دیارە. 
هەرچەند تەمەنی ئەدەبیاتی نووسراوی 
کوردی لەچاو تەمەنی پێنج بۆ شەش 
هــەزار ســاڵەی ئەدەبیاتــی یۆنانــی و 
ڕۆمــی و عیبــری زۆر کورتــە و لــە 
چەند ســەد ســاڵ تــێ ناپەڕێــت، بەاڵم 
دەبینیــن هــەم لــە کۆنتریــن دەقەکانی 
ئەدەبیاتــی کوردیدا وەکوو کتێبەکانی 
ئایینــی یاری )یارســانی/کاکەیی( و 
ئێزدی و بەرهەمەکانی فەقێ تەیران و 
ئەحمــەدی خانی و، هــەم لە ئەدەبیاتی 

زارەکیــی کوردیــدا وەکــوو بەیتــەکان 
- کــە زۆرینەیــان دەچنــە چوارچێوەی 
ژانــری تراژێدییــەوە، بــە نموونە بەیتی 
قــەاڵی دمدم، بەیتی خانزادی ســۆران 
و بەیتــی هەمزاغــای مەنگوڕ و... – 
جەنــگ الیەنی نیشــتمانی، نەتەوەیی، 
ئایینــی، پاڵەوانی و داســتانیی هەیە و 
جەنــگاوەر لەپێنــاو نیشــتمان و نەتەوە و 
بیر و باوەڕیدا بە شێوەیەک دەجەنگێت 
کــە وێنــەی تاهەتاییــی شــەڕی نێوان 
ڕووناکی و تاریکی، خودا و ئەهریمەن 

و هەق و ناهەق وێنا دەکات. 
جەنگ لە بەرهەمی ئەدەبیی کوردیدا 
وەکــوو گۆڕەپانێــک بــۆ بەرگــری لە 
نیشــتمان و نەتــەوە و نواندنی ئازایەتی 
دەدرێــت؛  پەســن  لەخۆبووردوویــی  و 
پاڵەوانــی نــاو ئەدەبیاتــی جەنــگ لــە 
دەقــی کوردیــدا الواز دەبێــت، تووشــی 
بــەاڵم  دەبێــت،  تێکشــکان  و  نســکۆ 
هەرگیــز گومانــی لــە دڵ ناگەڕێــت، 
وەک بڵێــی نموونەی وەڕاســتگەڕاوی 
ئــەو وتەیــەی ئەریســتۆ بێــت کــە لــە 
کتێبــی »سیاسەت«ـــەکەیدا دەڵێــت: 
»ئەوانــەی ناتوانن دلێرانــە بەرەنگاری 
مەترســی ببنەوە، دەبنە دیلی بندەستی 
هەرکەســێکی هێرش بکاتە سەریان.« 
ئەریســتۆ پێیشــی وایــە »جەنــگ وا 
لــە مــرۆڤ دەکات کــە دادپــەروەر و 

نەرمئاژۆ بێت.«
الیەنێکــی دیکــەی ئەدەبیاتی جەنگ 
لــە ئەدەبــی کوردیــدا ›‹الشــەڕی‹‹ و 
»مرۆڤدۆستی«یە، تەوەرەی سەرەکیی 
بەرزەکانــی  بەهــا  دەقانــە  جــۆرە  ئــەم 
مرۆڤایەتیــن کــە تێیانــدا کەڵکەڵــەی 
بەبــێ  و کۆمەاڵیەتــی  ڕووناکبیــری 
ئــەوەی جەنگ ڕەد بکاتەوە، بێمەیلیی 
خۆی بۆ شەڕ نیشان دەدات و دەڵێت:

الشــەڕم، کــوا بەدفەڕم، ئەمما لەســەر 
مافی ڕەوام

و  هیــوا  و  ئیمــان  و چــەک،  دەســت 
هەستی ئاورینم دەوێ

بــۆ نەجاتــی ئەم گەلــە کۆیلە و هەژار 
و بێکەسە

و  تیــژ  بیــری  و  پــاک  گیانــی 
ڕێگەناسینم دەوێ

مامۆســتا هێمن لەم شێعرەدا خواستنی 
»بەدفــەڕی‹‹ بــۆ جەنگخــواز بــەکار 

وەســف  الشــەڕ  بــە  خــۆی  و  دێنێــت 
دەکات؛ واتە ئەو کەسەی کە جەنگ 
ناخوازێــت، بــەاڵم ئــەوە مەرجــی هەیە، 
»مافــی  کــە  ئەوەیــە  مەرجەکــەش 

زەوت  لــێ  ڕەوا‹‹ی 
چونکــە  نەکرێــت، 
ئەگــەر ئــەو مافــەی 
بکرێــت،  زەوت  لــێ 
ئــەوە بە ئیمــان و هیوا 
ئاورینــەوە  هەســتی  و 
دەســت دەداتــە چەک 
لــە  دەکات.  شــەڕ  و 
دێــڕی دوای ئەوەشــدا 
دۆخــی گەلەکەی بە 
کۆیلەیــی و هــەژاری 
وەســف  بێکەســی  و 
دەکات و پێی وایە بۆ 
ڕزگاریــی ئــەو گەلــە 
ڕێگەناســیی  دەبــێ 
بیرتیــژ  و  گیانپــاک 
هەبێــت تاکــوو بزانێت 
ئاخــۆ ئــەو ڕزگارییــە 
بــە جەنــگ مەیســەر 
بــە  یــان  دەبێــت، 

الشەڕی؟ 
وەکــوو لــە دێڕەکانــی 
ئــەم  ســەرەوەی 
یادداشــتەدا باسم کرد 
لە ئەدەبیاتی جەنگدا، 
ڕەهەندی پاڵەوانییەتی 
و داستانی، الیەنێکی 
و  گرنگــە  هــەرە 
بەســەر  ســەریەتیی 
ڕەهەنــدە  هەمــوو 
نــی  کا بییە ە د ئە
دیکــەی دەقــدا هەیە، 
بــەاڵم ئــەو ڕەهەنــدی 
و  پاڵەوانیەتــی 
داســتانی )حەماسی(
یــە لــە دوای جەنگی 
یەکەمــی جیهانییــەوە 
بە شێوەیەکی ڕێژەیی 
لە ئەدەبیاتی ڕۆژاوادا 

تــێ گــەڕا و  الیەنــی مرۆڤدۆســتیی 
لەبــەر ئــەوەی دوای جەنگی یەکەمی 
جیهانییــش ڕۆژاوا بــوو بە جەمســەری 
هەرە دەستڕۆیشــتووی دەســەاڵت و هێز 

لــە جیهاندا، ئــەو ڕوانگەیــە ئەدەبیاتی 
گەالنی دیکەی جیهانیشی خستە ژێر 

کارتێکەریی خۆیەوە. 
دیارە هەر لەژێر ئەو هێژمۆنییە سیاسی 
فەرهەنگییــەی  و 
یــە  ا د ا و ا ژ ۆ ڕ
مامۆســتا  کــە 
وایــە  پێــی  هێمــن 
لەپێشــدا  دەبێــت 
خــۆی  الشــەڕیی 
نیشــان بــدات، بــۆ 
ئــەوەی لــە الیەنی 
ە  و ســتییە ۆ ڤد ۆ مر
ڕەوای  مافــی 
بەرگــری بۆ خۆی 
مســۆگەر بکات و 
دەست بداتە چەک 
و لەپێنــاو مانەوەی 

خۆیدا بجەنگێت.
بەگشتی  ئەدەبیات 
ئــەوەی  لەبــەر 
زمانــدا  لــە  کــە 
ئاسۆی  دەخولقێت، 
مــرۆڤ  خەیاڵــی 
دەکات،  فــرەوان 
خەیاڵیش  فرەوانیی 
الی  بــە  مــرۆڤ 
جوانــی و داهێناندا 
دەکات،  پەلکێــش 
ڕوانگەیــەوە  لــەم 
تــی  بیا ە د ئە
بــە  جەنگیــش 
نــی  د نکر ا و ە فر
خەیاڵــی  ئاســۆی 
نــی  کا ە ر ێنە خو
سەبارەت بە جەنگ 
لێکەوتەکانــی  و 
ئاســۆی  دەتوانێــت 
و  خەیــاڵ 
ن  یــا ە و نە د کر بیر
بــە  ســەبارەت 
فــرەوان  جەنــگ 

بکات. 
هــەر  جەنــگ  ئەدەبیاتــی  چونکــە 
تۆمارکردن و نیشــاندانی ڕووداوەکانی 
بــۆ  بوایــە  وا  ئەگــەر  نییــە،  جەنــگ 
ئێســتای  جەنگــەی  لــەو  نموونــە 

ساماڵ ئەحمەدی

کەناڵــە  ئــەوە  ئۆکراینــادا  و  ڕووســیا 
جۆراوجۆرەکانی ڕاگەیاندن ساتبەسات 
ڕووداوەکان بــۆ خەڵکــی هەموو جیهان 
دەگوازنــەوە و خەڵکیــش وەکــوو هــەر 
هەواڵێکی دیکــەی ڕۆژانە کە ڕەنگە 
لــێ  بیــری  بگەیەنێــت،  پــێ  زیانیــان 
دەکەنــەوە، بــەاڵم گێڕانــەوەی هەمــان 
یــان  تراژێــدی،  لــە ژانــری  جەنــگ، 
داستان )حەماســە(ی ئەدەبیدا خەیاڵی 
خوێنەران بە شــێوەیەک فرەوان دەکات 
کــە بتوانــن خۆیــان لەجێــی یــەک بە 
یەکی خەڵکی ناو جەرگەی شــەڕەکە 
دابنێن و بۆ نموونە هەست بە فەزیلەتی 
کــە  بکــەن  ســەربازە  ئــەو  دەروونیــی 
پێــش ئــەوەی خوێنــی بڕژێــت، ڕۆحی 
پێشــکەش بــە نیشــتمانەکەی کــردووە 
قەڵغانــی  کردووەتــە  جەستەیشــی  و 
و  خــاک  کەرامەتــی  لــە  بەرگــری 

نەتەوەکەی.  
تراژێدییەکانــی  و  داســتان  ڕەنگــە 
ئەدەبیاتــی جەنــگ هاوزەمــان لەگــەڵ 
بــەاڵم  نەنووســرابێتن،  جەنگــەکان 
گومــان لــەوەدا نییــە کــە ئــەو دەقانــە 
هــزری  و  ورە  لەســەر  کاریگەرییــان 
جەنگاوەرانــی شــەڕەکان بــووە، چونکە 
جیهانــی  زمانــدا  لــە  ئەدەبــی  دەقــی 
تایبەتــی مرۆڤانــە دەخولقێنێــت، بۆیــە 
لــە ســەرەتای ســەردەمی  بــۆ نموونــە 
مۆدێرنــی ئەورووپــادا داستانەشــێعری 
›‹شاژنی پەریان‹‹ بەرهەمی ئیدمۆند 
سپێنســەر بەهۆی فۆرمە تایبەتەکەی 
کــە  داســتانییەکەیەوە  ناوەرۆکــە  و 
لــە پەســنی »ئیلیزابێتــی یەکــەم«ی 
هەروەهــا  نووســراوە،  ئینگلیســتاندا 
)دۆن  کیخۆتــێ  دۆن  ڕۆمانــی 
کیشــۆت(ی میــگڵ دێ ســێرڤانتس 
لەســەر  بەرچاویــان  کاریگەریــی 
ئەدەبیاتی جەنگ لە ڕۆژاوا و تەنانەت 
لــە جیهــان دانا، بــە هەمان شــێوە دەقە 
زارەکییەکانــی بەیتە کوردییەکان، بۆ 
نموونە داســتانی بەرگــری و تراژێدیی 
خیانــەت لە بەیتی »قــەاڵی دمدم«دا 
هەتــا ئێســتاش مرۆڤی کــورد دەباتەوە 
بــە  و  نەبــەردی  گۆڕەپانــی  هەمــان 
جۆش و خرۆشەوە ئامادە دەبێت لەپێناو 
بەخــت  گیانــی  نیــــــــــــشتمانەکەیدا 

بکات. 

لەو جەنگەی ئێستای 
ڕووسیا و ئۆکراینادا ئەوە 
کەناڵە جۆراوجۆرەکانی 
ڕاگەیاندن ساتبەسات 
ڕووداوەکان بۆ خەڵکی 

هەموو جیهان دەگوازنەوە 
و خەڵکیش وەکوو هەر 
هەواڵێکی دیکەی ڕۆژانە 

کە ڕەنگە زیانیان 
پێ بگەیەنێت، بیری 
لێ دەکەنەوە، بەاڵم 
گێڕانەوەی هەمان 
جەنگ، لە ژانری 

تراژێدی، یان داستان 
)حەماسە(ی ئەدەبیدا 
خەیاڵی خوێنەران 
بە شێوەیەک فرەوان 

دەکات کە بتوانن خۆیان 
لەجێی یەک بە یەکی 
خەڵکی ناو جەرگەی 
شەڕەکە دابنێن و بۆ 
نموونە هەست بە 

فەزیلەتی دەروونیی ئەو 
سەربازە بکەن کە پێش 
ئەوەی خوێنی بڕژێت، 
ڕۆحی پێشکەش بە 

نیشتمانەکەی کردووە و 
جەستەیشی کردووەتە 
قەڵغانی بەرگری لە 
کەرامەتی خاک و 

نەتەوەکەی

جەنگ لە بەرهەمی ئەدەبیی کوردیدا وەکوو گۆڕەپانێک بۆ بەرگری لە نیشتمان و نەتەوە و نواندنی ئازایەتی و لەخۆبووردوویی پەسن 
دەدرێت؛ پاڵەوانی ناو ئەدەبیاتی جەنگ لە دەقی کوردیدا الواز دەبێت، تووشی نسکۆ و تێکشکان دەبێت، بەاڵم هەرگیز گومانی لە دڵ ناگەڕێت
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دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:
ڕێبەنــدان،  ٣٠ی  شــەممە  ڕۆژی   
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »لوقمان 
ســەیدە )جۆاڵ(« خەڵکی شاری پیرانشار، 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر 

کرا.
دوو  ڕەشــەمە،  ٢ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
بــە  »نۆژیــن«  ئەنجومەنــی  ئەندامــی 
ناوەکانی »پەیام میری« تەمەن ٣6 ساڵ 
و »واران )ئەســرا( محەممەدنژاد« تەمەن 
٣٠ ســاڵ خەڵکی گوندی »تەنگیســەر« 
و دانیشــتووی شــاری ســنە، لەالیــەن  هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
هێــزە  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
کرماشــان  شــاری  لــە  ئەمنییەتییــەکان 
ئەندامانــی  ماڵــی  ســەر  کــردە  هێرشــیان 
ئومیــدی«  »ســوحبەتوڵاڵ  بنەماڵــەی 
نێونەتەوەیــی  دادگای  شــاهیدەکانی  لــە 
بــە  دەســتیان  و  »خەزەڵــوەر«  خەڵکیــی 
لــە  لێپرســینەوە  و  ماڵیــان  پشــکنینی 

ئەندامانی ئەو بنەماڵەیە کردبوو.
ڕێبەنــدان،  ٢١ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە ناوی »ســۆران 
ســاڵ   ٣٠ تەمــەن  مەحمــوودی« 
گونــدی  خەڵکــی  »مورتــزا«،  کــوڕی 
»دەرەویانـ«ـــی شــاری پــاوە، لەالیەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.

بانگهێشتکردن بۆ ئیتالعات:
 ڕۆژی دووشــەممە ٢ی ڕەشــەمە، هێــزە 
ئەمنییەتییــەکان بەبــێ بەڵگەی یاســایی 
زەینــەب  دایکــی  حاجــی زادە«  »گــوزەل 
کوردیــان  سیاســیی  زیندانــی  جەاللیــان 
دەسبەســەر کــرد و پــاش چەنــد کاتژمێــر 

لێپرسینەوە، ئازادیان کرد.
ڕۆژی سێشەممە ٣ی ڕەشەمە، بنەماڵەی 
»کەیۆمەرس لەتیفی« چاالکی مەدەنیی 
خەڵکی شــاری سنە، بانگهێشتی ئیدارەی 
لێپرســینەوەیان  و  کــران  ســنە  ئیتالعاتــی 

لەگەڵ کرا.

دادگاییکردنی هاوواڵتییان: 
ڕەشــەمە،  ٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
بــە  پێڕاگەیشــتن  دادگای  کۆبوونــەوەی 
تۆمەتەکانی »جەماڵ یووســفی و حوسێن 
ئیبراهیم حەمــزە« هاوواڵتییانــی بۆکانــی، 
پاش ٥ ســاڵ لە ناڕوونیی چارەنووسیان لە 

دادگای ئینقالبی مەهاباد بەڕێوە چوو.
ڕەشــەمە،  ١٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
»ئــارام  دادگاییکردنــی  کۆبوونــەوەی 
مورادیــان« هاوواڵتیــی خەڵکــی گونــدی 
»تەنگیســەر«ی شاری سنە، لە دادگای 
ئینقالبــی ئــەو شــارە بەڕێــوە چــوو. ئــەو 
دادگای  ١ی  لقــی  لــە  کۆبوونەوەیــە 
ئینقالبی سنە بەڕێوە چوو و ئەو هاوواڵتییە 
بە تۆمەتــی »ئەندامبوون و هاوکاریکردن 
لەگــەڵ یەکێک لە حیزبــە کوردییەکانی 

»ڕۆژنامەی کوردستان« بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای 
مانگی ڕەشەمەی ساڵی ١٤٠٠ هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە 

بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران، کرێکاران، 
خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران .

ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، تۆمار کراوە.
دژبــەری حکوومەتــی ئێــران« دادگایــی 

کرابوو.

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان: 
ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی ڕەشــەمە، ســێ 
هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانی »شــەفیع 
و  ســاڵ   ٤٥ تەمــەن  محەممەدنــژاد« 
کــوڕی محەممەد، »خزر قــادری ئازەر« 
تەمــەن ٥١ ســاڵ و کــوڕی عەبدوڵــاڵ و 
تەمــەن  محەممەدپــوور«  »ئیســماعیل 
٤٨ ســاڵ و کــوڕی محەممــەد خەڵکــی 
شــاری پیرانشار، بۆ جێبەجێکردنی ماوەی 
زیندانییەکەیــان ڕەوانــەی زیندانی نەغەدە 

کران.
ڕەشــەمە،  ٨ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  ســەربازێکی 
کــوڕی  عەزیــزی«  »محەممەدســدیق 
لوقمــان خەڵکی شــاری شــنۆ لە یەکێک 
لــە گرتنگــە ئەمنییەتییەکانی ورمێ، بۆ 

زیندانی ئەو شارە ڕاگوێزرا.

مانگرتن لە خواردنی زیندانیی: 
ڕەشــەمەوە،  ٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی  لــە 
هاوواڵتیــی  هوشــەنگی«  »محەممــەد 
جوانــڕۆ،  شــاری  خەڵکــی  کــوردی 
بەنیســبەت دژایەتیکردنی ئیتالعاتی ســپا 
لەگــەڵ ئازادیــی ناوبراو، مانی لە خواردن 

گرتووە.

ڕاگواستنی زیندانیی بۆ ژووری 
تاکەکەسی: 

محەممــەد هوشــەنگی، زیندانیــی کــورد 
ڕۆژی  ورمــێ  ناوەندیــی  زیندانــی  لــە 
چوارەمیــن  لــە  ڕەشــەمە  ٧ی  شــەممە 
ڕۆژی مانگرتنی خۆیدا لە ســەر بڕیاری 
بەرپرسانی زیندان، بۆ ژووری تاکەکەسی 

ڕاگوێزرا.

مەحکوومکردنی هاوواڵتییان بە زیندان: 
کامــران تەکــووک شــاعیر و چاالکــی 
کرماشــان،  شــاری  خەڵکــی  مەدەنیــی 
لەالیــەن لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی ئەو 
شارەوە بە دوو ساڵ و چوار مانگ زیندانی 
تەعزیــری مەحکــووم کــرا. ئــەو چاالکــە 
مەدەنییــە بە تۆمەتــی »پڕوپاگەندە دژی 
نیزام« بە ساڵێک زیندانی تەعزیری و بە 
تۆمەتی »بێڕێزی  بە ڕێبەری نیزام« بە 
١6 مانــگ زیندانــی تەعزیزی مەحکووم 

کرا.
دوورخرانەوەی هاوواڵتییان بۆ 

زیندانەکانی ئێران:
 زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــە ناوی 
»محەممــەد مــورادی« خەڵکی گوندی 
شــاری  بــە  ســەر  حوســێن«  »قەبــری 
ئینقالبــی  دادگای  لەالیــەن  پیرانشــار، 
مەهابــادەوە بــە ١٥ ســاڵ دوورخرانــەوە بــۆ 
یەکێــک لە شــارەکانی پارێزگای زەنجان 

مەحکووم کرا.

ئیزنی مەرەخەسی بە زیندانیی سیاسی: 
ڕۆژی دووشــەممە ٢ی ڕەشــەمە، ســەالح 
زیندانیــی سیاســیی کــوردی  شــەریفزادە 
زیندانــی  لــە  بــۆکان،  شــاری  خەڵکــی 

خەڵخاڵ ئیزنی مەرەخەسیی پێ درا.

ناڕوونی چارەنووسی هاوواڵتییان لە 
زیندان: 

لــە چارەنووســی شــەش هاوواڵتیــی کورد 
بە ناوەکانی »یووســف عومەر پوور، موراد 
مامــەڕەش، ئەیــووب حەدیســی، ڕەحمــان 
خدمەتگــوزار، عەلی عومەر پوور و فەریاد 
شــیالن« خەڵکــی شــاری پیرانشــار پــاش 
ئەوتــۆ  زانیارییەکــی  دەسبەســەرکرانیان، 

لەبەر دەستدا نییە.
 لــە چارەنووســی هاوواڵتییەکــی کــورد 
ســەلیمی«  »محەممــەد  نــاوی  بــە 
لــە ڕۆژی  کــە  ســەقز  شــاری  خەڵکــی 
سیشــەممە ١9ی ڕێبەنــدان لەالیــەن هێــزە 
کــراوە،  دەسبەســەر  ئەمنییەتییەکانــەوە 

زانیارییەک لەبەر دەستدا نییە

جێبەجێکردنی لێدانی قامچی لە 
زیندانی: 

لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا حوکمــی 
لێدانی ٧٠ زەربە قامچی لە زیندانییەکی 
»چیــا  نــاوی  بــە  کــورد  سیاســیی 
ئاقابەیگ پوور« خەڵکی گوندی »ڕەحیم 
خانـ«ـــی شــاری بۆکان، لــە زیندانی ئەو 

شارە جێبەجێ کرا.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران: 
١ی  یەکشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
ڕەشــەمە، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی 
»عەلــی دەروێشــانفەرد« خەڵکی شــاری 
سەالســی باوەجانی، بەهۆی جەڵتەی دڵەوە 
لە سنووری نەوسوود، گیانی لەدەست دا.

ڕەشــەمە،  ٥ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی تەمــەن ١٨ ســاڵ بــە نــاوی 
»دانا ســاڵح پوور« خەڵکی شــاری بانە لە 

ڕووباری »تاژەبان« خنکا.
دوو  ڕەشــەمە،  ٨ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبــەر بە ناوەکانــی »الیەق ڕەحمانی« 
و »هوشــیار میروەیســی« خەڵکی شاری 
ڕووداوی  بەهــۆی  سەالســی  باوەجانــی، 

هاتوچۆ بریندار بوون.
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی »محەممەد 
مــەال وســووی وەردێ« خەڵکــی گوندی 
ڕەبــەت  شــاری  دانیشــتووی  »وەردێ« 
ســنووری  لــە  ســەرمابردوویی  بەهــۆی 

سەردەشت، گیانی لە دەست دا.

تەقەکردن لە هاوواڵتییان: 
ڕەشــەمە،  هەینــی 6ی  ئێــوارەی ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »ســەعدی 

پیــران« تەمەن ٤٠ ســاڵ خەڵکی گوندی 
بەهــۆی  بانــە،  شــاری  »کەریم ئــاوا«ی 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت 

کوژرا.

تەقینەوەی مین: 
٢ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
ڕەشــەمە، کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی 
»ئەرکان مەحموودی« تەمەن ٢٥ ســاڵ، 
گونــدی  خەڵکــی  و  »بــارام«  کــوڕی 
باینگانــی  بەخشــی  »میرعەولـ«ـــی 
پــاوە، بەهــۆی تەقینــەوەی مینێــک لــە 
لــە  شووشــمێ  ســنووری  بەرزاییەکانــی 

نەوسوود بە سەختی بریندار بوو.
ســێ  ڕەشــەمە،  دووشــەممە ٢ی  ڕۆژی 
کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی »فــواد 
»کیانــووش  مێهدی ئیبراهیمیــان«، 
ئیبراهیم پــوور«  »ئامانــج  و  ڕەئووفــی« 
بەهــۆی  سەردەشــت،  شــاری  خەڵکــی 
ســنووری  لــە  میــن  تەقینــەوەی 
»هەنگەژاڵـ«ـــی بانە، بە سەختی بریندار 

بوون.
ئیبراهیمیــان، کۆڵبــەری  مەهــدی  فــواد 
تەمەن ٢٤ ساڵە خەڵکی شاری سەردەشت 
ڕەشــەمە،  ٢ی  دووشــەممە  ڕۆژی  کــە 
بەهۆی تەقینەوەی مین لە سنووری بانە، 
بە سەختی بریندار ببوو، القی ڕاستی لەو 

ڕووداوە، لەدەست دا.

 ئێعدامکردنی هاوواڵتییان: 
چوارشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی 
٤ی ڕەشــەمە، حوکمــی لــە ســێدارەدانی 
زیندانییەک بە ناوی »فەرشاد فەرزی« 
کوڕی عەلی خەڵکی شاری مەلەکشای 
ئیــالم لە زیندانــی ناوەندیی ئیالم جێبەجێ 

کرا.

گیانلەدەستدان و برینداربوونی 
کرێکاران: 

ڕەشــەمە،  ٤ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
کرێکارێک بە ناوی »ئومید ڕەحمانی« 
کــوڕی ناســر، خەڵکــی گونــدی »لۆن« 
کاتــی  لــە  کامێــران،  شــاری  بــە  ســەر 
کارکــردن تووشــی تــەزووی کارەبــا بوو و 

گیانی لەدەست دا.
ڕەشــەمە،  ٥ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »بەهمــەن 
)حەیــدەر( یەعقووبــی« خەڵکــی شــاری 
جوانــڕۆ بەهــۆی بەربوونەوە لــە بینایەکی 
سێ نهۆمی گیانی لەدەست دا. بەرپرسی 
شــۆرای شــاری تیــکاب لــە وتووێژێکــدا 
حکوومەتییــەکان،  هەواڵدەرییــە  لەگــەڵ 
باســی لــە قرتاندنی دەســتی کرێکارێکی 
نەبوونــی  بەهــۆی  شــارە  ئــەو  خەڵکــی 
خزمەتگوزاریی ڕاگواســتن بۆ نەخۆشخانە 
و وەرنەگیرانی لە نەخۆشخانەکانی ورمێ 

و زەنجان، کرد.

کوشتنی ژنان لەالیەن بنەماڵەوە:
 

ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ٢9ی ڕێبەنــدان، 
ســامتی«  »فاتمــە  نــاوی  بــە  ژنێــک 

تــەور،  و  چەقــۆ  کەرەســتەکانی  بــە 
لەالیــەن مێردەکەیــەوە کــوژرا. بــە وتــەی 
سەــــــــــرچاوەیەکی ئــاگادار، پاڵنەری ئەم 

کوشتنە »کێشەی بنەماڵەیی« بووە.


