دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ڕێوڕهسمی كوتاییهاتنی خولێكی دیكهی سیاسی بۆ پێشمهرگهكان بهڕێوهچوو
٢

بۆ پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات ،چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەچوو
٢

٢١ی خەرمانان ڕۆژی پێکەوەبوون و بەرخۆدانی نەتەوەیی
٣

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

www.kurdistanmedia.com

ژمارە  ،٧٥٧هەینی ١٥ی خەرمانانی ١٣٩٨ی هەتاوی٦ ،ی سێپتامبری ٢٠١٩

 ٧٤ساڵ خهبات
له پێناو مافی
نهتهوایهتیی،
ئازادی ،دادپهروهریی
٤

چاوخشاندنێک بە
پێگە و هێزی واڵتان
لە ئاستی جیهانیدا
٦

کۆماری ئیسالمی
هێزێکی ڕووت و
ناڕەوا كۆمهاڵیهتی

هەوڵە بێئەنجامە
دیپلۆماسییەکان ئێرانی
بەرەولێکترازان بردووە!
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گەمارۆکان بەردەوام دەبن!

پـەیڤ

خوێنی هاوبەش
كەریم پەرویزی

یەکێــک لــە وتەبێژانــی کۆشــکی ســپی
ڕیکەوتــی 14ی خەرمانــان لــە تویتێکــدا
ڕایگەیانــد :دانڵــد ترامــپ ســەرکۆماری
ئامریــکا لــە پێوەندییەکــی تێلێفۆنیــدا
لەگەڵ ئێمانۆئیڵ ماکڕۆن ،سەرکۆماری
فەڕانســە پێداگــر بــووە لەســەر ئەوەیکــە
گەمــارۆکان بــۆ ســەر ئێــران وەک خۆیان
دەمێننەوە و هەڵناوەشێندرێتەوە!
جاد دیر لەم تویتەدا ئاماژەی بەوە کردووە

کــە ترامــپ و ماکڕۆن لەســەر ئــەو خاڵە
کۆدەنگــن کــە پێویســتە پێش بــە هەوڵ و
چاالکییــە تێکدەرانەکانــی ئێــران بگیرێت
کــە بــە هەمــوو شــێوازێک هــەوڵ دەدات
ئازادییــە بازرگانییــەکان بەتایبــەت لــە
کەنداو بخاتە مەترسییەوە.
ناوبــراو تەئکیــدی کردووەتەوە کە ترامپ
وتوویەتی :لە ئێســتەدا بە هیچ شێوەیەک
گەمارۆکان هەڵناوەشێنەوە.

ئــەم هەواڵــە لــە کاتێکــدا بــاو کراوەتەوە
کــە حەســەن ڕوحانــی ســەرکۆماری
ڕێژیمــی تــاران ڕۆژی چوارشــەممە
باســی لــە «هەنــگاوی ســێهەم» لەمــەڕ
کەمکردنەوەی بەڵێنەکانی بەرجام لەالیەن
ئێرانــەوە کردبــوو .هــاوکات جــەواد زەریف
لــە نامەیەکــدا بــۆ فێدریــکا مۆگرینــی
بەرپرســی سیاســەتی دەرەکــی یەکیەتیی
ئۆرووپا باسی لەم دژکردەوە نوێیەی تاران

کردبوو.
ئــەم مەســەلەش دژکــردەوەی تونــدی
یەکیەتیــی ئۆرووپــا و بەشــێک لــە
لێپرسراوانی ئۆرووپایی لێکەوتەوە؛
«گینــز فووندێرموول» وتەبێژی وەزارەتی
دەرەوەی فەڕانســە لەمبــارەوە ڕایگەیانــد:
ئێــران دەبــێ لــە هــەر هەنگاوێــک کــە
بەپێچەوانــەی بەڵێنییەکانــی نێو بەرجامە
خۆی ببوێرێ.

بەپێی نویتریــن ئاماری ناوەندیی ئاماریی
ڕێژیــم ســاڵی 97ی هەتــاوی زۆرتریــن
ڕێــژەی کەلێنــی چینایەتــی لــە ئێــران لە
پاش ساڵی 89ی هەتاوییەوە تۆمار کرا.
لــە ڕاپۆرتــی ناوەندیــی ئاماریــی ڕێژیمدا
هاتووە« :زەریبی جینی» ئێران لە ســاڵی

ڕابــردوودا  0 /4093یەکــە بــووە کــە
بەبەراورد لەگەڵ ساڵی پێشتری 0/0112
یەکە زیادی کردووە.
زەریبــی جینــی بــۆ هەڵســەنگاندنی
ڕێژەی دابەشــکردنی ســامان و دارایی لە
کۆمەڵگەیە کە لەسەرەوەبوونی ئەم زەریبە

دەری دەخــات ،لــەو کۆمەڵگایــەدا ڕێژەی
کەلێنــی چینایەتی و نایەکســانی داهات
لە سەرێیە.
بەپێــی ئــەم ئامــارە لــە ســاڵی ڕابــردوودا
قەیرانــی ئابــووری و هەاڵوســان زۆرتریــن
خەســاریان لــە گرووپــە کەمداهاتەکانــی

کۆمەڵــگا گەیانــدووە و توێــژە
خۆشــبژێوەکانی ئێــران قازانجێکی زۆریان
کــردووە و بەکوورتــی دەوڵەمەنــدەکان
دەوڵەمەندتر بوون و هەژارەکانیش هەژارتر.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ئاماژەبۆکــراو لــە کاتی
هاتنەســەرکاری ڕوحانییــەوە تــا ئێســتە

هەروەهــا وەزارەتــی دەرەوەی بریتانیــا
ئاشــکرای کــرد کــە گەاڵڵــەی ئێــران بۆ
هەڵپەساردنی بەرجام و خاڵەکانی جێگەی
نیگەرانییە و قازانجی لێ ناکات.
کۆمــاری ئیســامی تــا ئێســتە لــە ســێ
قۆناغــدا خاڵەکانــی نێو بەرجامی پێشــێل
کــردووە و ئەمــەش نیگەرانــی جیهانــی
لێکەوتۆتەوە.

کەلێنی چینایەتی لە ئێران زیاد دەبێ و کەم نابێ!
بــەردەوام ئــەم زەریبــە زیــادی کــردووە و
دۆخــی ژیانــی خەڵکانــی ئێــران خراپتــر
بــووە و ســاڵ لەگەڵ ســاڵ چینــی هەژار
و دەوڵەمەنــد زیادیــان کــردووە و توێــژی
مامناوەنــدی کۆمەڵگــە بــەرەو زیاتــر
داڕووخان هەنگاویان ناوە.

ئامریکا ناوەندی «هەوا فەزا»ی ئێرانی تەحریم کرد
وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا گەمــارۆی
نوێــی لــە دژی بەرنامەکانــی «هــەوا
فــەزا»ی ڕیژیمــی ئێرانــدا ســەپاند .ئــەم
گەمارۆیانــە« ،ڕێکخــراوی فەزایــی
ئێــران ،ناوەنــدی توێژینەوەی هــەوا و فەزا
و ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی فەزایــی ئێران»
لەخۆ دەگرێتەوە.

بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵدەریی «ڕویتێرز»،
وەزارەتــی خەزێنەداریــی ئامریــکا ،ڕۆژی
سێشــەممە١٢ ،ی خەرمانان ،ڕایگەیاندووە
کــە بە مەبەســتی ئەوەی گوشــاری زیاتر
بخاتــە ســەر ڕێژیمــی ئێــران ،ڕێکخــراوی
فەزایــی ئێران ،ناوەنــدی توێژینەوەی هەوا
و فــەزا و ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی فەزایی

دەخاتە نێو لیستی گەمارۆکانەوە.
ئــەم بڕیــارەی ئامریــکا چەنــد ڕۆژ دوای
ئــەوەی کــە ڕێژیمــی ئێران لە هاویشــتنی
مووشەکێکی «ماهوارەهەڵگر» شکستی
هێنا ،ڕاگەیەندرا.
لــەم پەیوەندییــەدا «مایــک پۆمپێئــۆ»،
وەزیــری دەرەوەی ئامریــکا ،جەختــی

کــردەوە« :واشــنتۆن ئیجــازە بــە ڕێژیمــی
ئێــران نادات کە لــە بەرنامە فەزاییەکانی
خۆی بۆ پەرەپێدانی بەرنامەی مووشــکی
بالستیک کەڵک وەربگرێت».
بەم پێیە ،ئەو کەسانەی کە ڕەگەزنامەی
ئامریکایــان هەیــە یــان لــەو واڵتــەدا
نیشــتەجێن ،لــە ئەگــەری ئــەوەی کــە

پەیوەندییــان لەگــەڵ بەرنامــەی فەزایــی
ئێراندا هەبێت ،بە تاوانبار دەناسرێن.
ئامریــکا پێشــتر ڕایگەیاندبــوو کــە
سیاســەتی ئامریکا دژ بە چەکی ناوکی
و دروســتکردنی مووشــەکی بالســتیکیی
ڕێژیمی ئێران توندتر دەبێتەوە و گەمارۆی
زیاتر دەخاتە سەر ئێران.

خوێنــی وەکــوو یــەک ،یــان بەواتایەکــی
دیکــە جــۆری خوێنــی نزیک لــە یەک،
وەکوو پێناسە و پێوەرێک بۆ نزیکایەتیی
مرۆڤەکان باسی لێ دەکرێ.
بــۆ وێنــە لــە کەلتــووری کوردەواریــدا
کاتێــک بــاس لە کەســێکی کــە لەباری
بنەماڵەییــەوە نزیــک لــەو کەســەیە کــە
قســەی لەســەر دەکا ،دەڵــێ لــە خوێنــی
خۆمــە ،یان هاوخوێنیــن .ئەم «لە خوێنی
خۆمــە» یــان هاوخوێنییــە بــەو واتــا و
ئاماژەیــە بــەکار دەبــرێ کــە زۆر نزیکــن
لەیــەک و پێوەندییەکــی کۆمەاڵیەتیــی
نزیکیان پێکەوە هەیە.
باســی هاوخوێنــی و لەخوێنــی یەکتــر
بوون ،گەیشــتۆتە باســی پێناســەی نەژاد
و نەتــەوەش .لێکۆڵینــەوە و لێوردبوونەوە و
تاقیکاریی زۆر کراوە کە خوێنی هاوشێوە
و نزیــک لەیــەک چ کاریگەرییەکــی
لەســەر جەســتە و ســیما و هەڵســوکەوتی
مرۆڤــەکان هەیــە و نــەژادی جیــاواز لــە
چیــدا جیــاوازن و لەنێــو گرووپەکــەدا چ
هاوشێوەبوونێکی خوێنییان هەیە.
هــەر لــەم پێوەندییەشــدا تیۆریــی تایبــەت
لەسەر نەتەوە و پێناسەی نەتەوەیی هاتۆتە
ئــاراوە و یەکێــک لــە فاکتۆرەکانــی
نەتەوەبوونــی کۆمەڵێــک مرۆڤیــان بــە
فاکتــۆری خوێن بەســتۆتەوە کــە لەباری
ژێنێتیک و شێوازی خوێنییەوە هاوشێوە و
لێک نزیک بن.
یەکێکــی دیکــە لــە تیۆرییەکانــی
نەتەوەبوونیان بە خەبات و ئیرادەی خەڵک
بەســتۆتەوە کە هەر گەلێک کە ئیرادەی
هاوبەشــیان هەبــێ و لەپێناوی ئــەو ئیرادە
هاوبەشــەدا خەبــات بکــەن ،لــە ڕەوتێکــی
مێژووییدا پیناســەیەکی نەتەوەیی دەگرنە
خۆ.
گــەر دێینە ســەر کــورد ،کاتێک ئاوڕ لە
هەموو ڕابردووەکەی دەدەینەوە و فاکتۆرە
هەڵدەســەنگێنین،
جۆربەجۆرەکانــی
دەگەیــن بەو ئاکامــەی کە بەپێی هەموو
ئــەو فاکتەرانــە ،نەتەوەیــەک جیــا لــە
هەمــوو نەتەوەکانــی دیکــە و پاژێــک لە
نەتەوەیەکــی دیکــە نییــە ،بەڵکــوو خۆی
نەتەوەیەکــی جیــاواز و بــە تایبەتمەندیــی
نەتەوەیی خۆیە.
یەکێک لــە فاکتــۆرە هەرەگرنگەکانیش
کــە لەوبــارەوە نەتەوەبوونــی کــورد
دەسەلمێنێ ،فاکتۆری خوێنە.
ئێســتە گــەر لــە فاکتــۆری نەژادیــی
زۆر ورد نەبینــەوە و زۆر قووڵــی بــۆ
ڕۆنەچیــن ،لەوێشــدا هــەر کــورد خــاوەن
خوێنــی تایبەتــی خۆیــە کــە پارامێتــرە
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ژمارە ١٥ ،٧٥٧ی خەرمانانی ١٣٩٨

ناوەنــدی هاوکاری:
دەس ــەاڵتی سیاس ــی ل ــە ئێ ــران ڕۆژ لەگ ــەڵ ڕۆژ زیات ــر ل ــە
ڕق ــی كۆمەاڵن ــی خەڵك ــی ئێران ــدا نوق ــم دەبێ ــت
ڕۆژی شــەممە ،ڕێكەوتــی ٣١ی
ئاگوســتی ٢٠١٩ی زاینیــی ،بەرابــەر
لەگــەڵ ٩ی خەرمانانی ســاڵی ١٣٩٨ی
هەتــاوی ،بــە میوانداریــی كۆمەڵــەی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی
ئێران و سەرپەرســتیی ســكرتێری گشتیی
كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕ« ،عەبدوڵــا
موهتــەدی» ،كۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران بەڕێــوە چــوو .ئــەم كۆبوونــەوە
بــە بەشــداریی «مســتەفا هیجــری»
لێپرســراوی گشــتی حیزبــی دێمۆكراتــی
كوردستانی ئێران« ،عومەر ئیلخانیزادە»
ســكرتێری كۆمەڵــەی زەحمەتكێشــان،
«مستەفا مەولوودی» سكرتێری حیزبی
دێمۆكراتــی كوردســتان و «عەبدوڵــا
موهتەدی» سكرتێری گشتیی كۆمەڵەی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی
ئێــران ،بەڕێوەچــوو .لــە دانیشــتنەكەدا
چەندین باس و تەوەری گرنگی سیاسیی
پێوهندیــدار بــه ناوچەكە بەگشــتی و ئێران
بەتایبەتی ،گفتوگۆی لەسەر كرا و وێڕای
ئاڵوگۆڕی بیروڕا ،بەشداربووان هەڵوێست
و بۆچوونــی خۆیــان بــە ئــاگاداری یەكتر
گەیانــد .الیهنهكانی بهشــدار لــه ناوهندی
هاوكاریــی حیزبهكانــی كوردســتانی ئێران

سەرجەم هاوڕا بوون كە دەسەاڵتی سیاسی
لــە ئێــران بــە خولقاندنــی قەیــران ،ڕۆژ
لەگــەڵ ڕۆژ زیاتــر لەنێــو ڕق و بێزاریــی
كۆمەاڵنــی خەڵكــی ئێراندا نوقــم دەبێت و
كۆمەاڵنی خەڵک لەوپەڕی ناڕەزایەتی و
بێزاری لەو ڕژیمە ،بە خەباتی جەماوەری
و مەدەنــی لێــی هاتوونەتــە پێش و هەموو
دیــاردەكان دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەن كــە
كۆمــاری ئیســامی لــە بــواری سیاســی
و لە بواری مەشــرووعییەتی دیپلۆماســی
و نێودەوڵەتیــدا ڕۆژ بــە ڕۆژ بــەرەو كــزی
و الوازی دەڕوات .تەوەرێكــی دیكــەی
كۆبوونەوەكە چاوخشــاندنێک بوو بە ســەر
كار و ئەركەكانــی ناوەنــدی هاوكاریــی
حیزبەكانی كوردســتانی ئێــران ،كە وێڕای

هەڵســەنگاندنی كار و چاالكییەكانــی
ئــەم ناوەنــدە و كاردانــەوەی لەســەر
خەباتی گشــتی و هەروەهــا یەكگرتوویی
خەباتــی سیاســی و جەمــاوەری لە نێوخۆ
و دەرەوەی كوردســتان ،بــە پێویســت زانرا.
لــە دەوری داهاتــوودا ئــەم ناوەندە ئاســتی
چاالكییەكانــی بــۆ واڵمدانــەوە بــە پرســە
گشتییەكان و هەروەها هاوئاهەنگیی زیاتر
لــە نێوان حیزبــەكان و خەباتكارانی نێوخۆ
و بزووتنــەوە جەماوەرییــەكان ،پەرە پێبدات
و لــە ئاســتی نێوخۆیــی و نێودەوڵەتیــدا
نوێنەرایەتیــی ئــەم بزووتنەوەیــە بــكات.
واڵمدانــەوە بــهو ئەگەرانەی كــە پێدەچێت
لــە ڕەوتی بهرهوپش چوونــی ڕووداوهكانی
ئێران و ناوچەكە ،حیزبەكانی كوردســتانی

بۆ پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات،
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەچوو

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بەڕێوەبردنــی
چاالکیی تەبلیغی ،پشــتیوانیی خۆیان لە
حیزبــی دێموکرات و بێزارییان لە ڕێژیمی
ئیران دەربڕی.
شــەوی پێنجشــەممە٣١ ،ی گەاڵوێــژ،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
پیرانشــار ،بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
تەبلیغــی ،پشــتگیریی خۆیــان لــە حیزبی
دێموکرات دووپات کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە نووســینی

‹›بــژی حیزبــی دێموکــرات›› و
باڵوکردنەوەی ئارمی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،پشــتیوانیی خۆیان لە
حیــزب و بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی
گەلی کورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت،
دەربــڕی .هەروەهــا ئەندامانــی حیزبــی
دێموکــرات ،بــۆ جارێکــی دیکــە ڕق و
بێزاریــی خۆیــان لە ڕێژیمــی داگیرکەر و
تێرۆریستپەروەری ئێران دەربڕی.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات لە شــاری

ســنە ،لــە ڕۆژی یەکشــەممە٣ ،ی
خەرمانانــدا و لــە یەکەمیــن ســاڵیادی
شــەهیدبوونی شــەهیدانی ژینگــەدا،
شــەهیدان «شــەریف باجــوەر» و «ئومید
کۆنەپۆشــی» ،بە باڵوکردنەوەی پۆستێر
و وێنــەی تایبــەت بــەو شــەهیدانە ،یادی
شەهیدانی ژینگەیان بەرز ڕاگرت.
لــەم یادکردنەوەیــەدا تێکۆشــەرانی
دێموکــرات ،لــە شــوێنەکانی وەک:
«کێــوی ئاویــەر ،پارکــی ئەمیرییــە و
دەوروبــەری مزگەوتــی ئەمیرییــە» و
هەروەهــا لە شــوێنەکانی دیکەی شــاردا،
وێنە و پۆستێریان باڵو کردەوە.
شــەهیدان «شــەریف باجــوەر» و «ئومید
کۆنەپۆشــی» ،لــە ڕەوتــی ئاگرتێبەردانە
بەئەنقەســتەکانی ڕێژیــم لــە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتاندا و لــە کاتــی کوژاندنــەوەی
ئەم ئاگرانەدا ،لە ڕۆژی ٣ی خەرمانانی
١٣٩٧ی هەتاویــدا گیانــی خۆیــان بەخت
کــرد هــەر بۆیــە ڕۆژی ٣ی خەرمانــان
وەکــوو ڕۆژی شــەهیدانی ژینگــە لــە
کوردستان ناودێر کراوە.

دەزگای هەڵبژاردنی حیزبی دێموکرات و
دەزگای هەڵبژاردنی یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستان کۆ بوونەوە

شــاندێکی دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران ســەرەدانی
دەزگای هەڵبژاردنی یەکێتی نیشتمانیی
کوردســتانی کــرد و لــەو دیــدارەدا بــاس
لــە ئاڵوگۆڕەکانــی دوای کۆنگــرەی
شازدەهەمی حیزبی دێموکرات کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە١٠ ،ی خەرمانــان؛
شــاندیكی دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبــی
دێموکــرات بــە سەرپەرەســتیی «ســەلیم
زنجیــری» بەرپرســی ئــەو دەزگایــە،
وێڕای» ئیســماعیل ڕەحمانی» بەرپرسی
پێوەندییەکانــی حیــزب لــە ســلێمانی
سەرەدانی دەزگای هەڵبژاردنی یەکیەتیی
نیشــتمانیی کوردســتانی لــە شــاری
سلێمانیی کرد .شاندی حیزبی دێموکرات
لە الیەن هەیئەتێکی دەزگای هەڵبژاردنی
یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتانەوە
بــە سەرپەرەســتیی «رزگار عەلــی»
پێشــوازییان لێکرا .لەو دیدارەدا ،شــاندی
حیزبــی دێموکــرات وێــڕای پیرۆزبایی لە

ئەرکــی نوێــی و هیــوای ســەرکەوتن بــۆ
بەڕێزیان ،باسیان لە ئالوگۆڕەکانی دوای
کۆنگرەی شــازدەهەم و گۆڕینی پێکهاتە
و دامەزراندنــی دەزگایەکــی تایبــەت بــە
پرســی هەڵبــژاردن لە حیزبــی دێموکراتدا
کــرد .گرنگیــدان بــە پرســی هەڵبــژاردن
کــە کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی لەســەر
چارەنووسی نەتەوەکان و قووڵترکردنەوەی
ڕۆحــی دێموکراســی و ئاشــتی و
سەقامگیری هەیە ،لە باس و بابەتەکانی

ئــەو دیــدارە بوون .لەو دیــدارەدا دوو الیەن
لەبــارەی پرســی هەڵبــژاردن باســیان لــەوە
کرد ،ئێمەی کوردیش لەو ناوچە ئاڵۆز و
پڕ لە کێشــەیەدا دەبێ لــە تاقیکردنەوەی
ئــەو ئەزموونە و پێشخســتنیدا بــەردەوام و
خــاوەن ڕۆڵ بیــن .لــە کۆتاییدا وێڕای
خوشــحاڵی هــەر دوو شــاند لــەو دیــدارە،
جەخت لە سەر پتەوکردنی پێوەندییەکانی
هــەر دوو دەزگا و هاوکارییەکانیــان لــە
پێوەندییەدا کرا.

ڕۆژهەاڵت ،ڕووبەڕووی ببنەوە تهوهرێكی
دیكهی دانیشتنهكهی سكرتێری گشتیی
حیزبهكانــی كوردســتانی ئێــران بــوو .لــهو
تهوهرهدا ههمــووان ڕای خۆیان لهوبارهیهوه
خســتهڕوو كــه چــۆن بتوانن لــه ئهگهری
هاتنهئــارای ههلومهرجــی نــوێ ،ڕەوتــی
خەبــات بــهرهو پێش بەرن و لە بەرژەوەندیی
بزووتنــەوەی ڕەوای گەلــی كــورد لــە
دهرفهتهكان كەڵكی پێویســت وەربگرن .بەم
مەبەســتە لەسەر هاودەنگی ،یەكگرتوویی
هەرچــی زیاتــری حیزبەكانــی بەشــدار لە
بزووتنــەوەی كــورد لــە كوردســتانی ئێــران
جەخــت كرایــەوە .لە كۆتایی ئــەم دیدارەدا
چەنــد بابــەت بــۆ كار و چاالكــی و
چۆنیەتیــی ڕووبەڕوبوونەوە لەگەڵ پرســە
سیاســییەكان بڕیاریــان لەســەر درا تــا لــە
داهاتوودا بچنە بواری جێبەجێكردنەوە.
كۆبوونەوەكــە دوای چەنــد كاتژمێــر
گفتوگــۆ و ئاڵوگــۆڕی بیروڕا لە كەش و
هەوایەكی دۆســتانە و هاودەنگ كۆتایی
پێهــات و لــە الیــەن هەیئەتــی خانەخــوێ
میوانەكان بەڕێ كران.
ناوهندی هاوكاریی حیزبهكانی
كوردستانی ئێران
٩ی خهرمانانی ١٣٩٨ی ههتاوی

حیزبــی دێموکــرات و
پارتی پێشــڤەڕۆ
دیدارێکیــان پێــک هێنا

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ســەردانی پارتــی
پێشڤەرۆیان لە شاری سلێمانی کرد.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی هەینــی ،ڕێکەوتــی
١ی خەرمانــان ،هەیئەتێکــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
سەرپەرەســتیی «محەممــەد نەزیــف
قــادری» ،بەرپرســی دەزگای پەیوەندییــە
گشــتییەکان و جێگــری دووهەمــی
لێپرســراوی گشــتی ،ســەردانی دەفتەری
پەیوەندییەکانــی پارتــی پێشــڤەرۆی
کــوردی ســورییەیان لە شــاری ســلێمانی
کرد.

هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات لــە الیــەن
شــاندێکی ئــەو پارتەوە بە سەرپەرەســتیی
مامۆســتا «حەمید دەرویش» ،سکرتێری
گشــتیی پارتــی پێشــڤەرۆ ،پێشــوازییان
لێکرا.
لەو چاوپێکەوتنەدا باســێکی تێر و تەسەل
ســەبارەت بــە دۆخــی کــورد لە هــەر دوو
بەشــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا تاوتــوێ
کرا.
هــەر دوو الیــەن لەســەر بەردەوامیــی
پەیوەندییەکانــی نێوان حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و پارتــی پێشــڤەرۆی
کورد لە سووریە ،جەختیان کردەوە.

ڕێوڕهسمی كوتاییهاتنی خولێكی دیكهی سیاسی
بۆ پێشمهرگهكان بهڕێوهچوو

بــە بەشــداریی بەشــێک لــە ئەندامانــی
ڕێبەرایەتــی ،کادر ،پێشــمەرگە و
بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات،
ڕێوڕەســمێک بــۆ كۆتاییهاتنــی خولێكی
دیكــهی سیاســی بــۆ پێشــمهرگهكانی
حیزبــی دێموكــرات بەڕێوە چــوو .ڕۆژی
دووشــهممه ،ڕێكهوتــی ١١ی خهرمانــان،
ڕێوڕهســمێک له الیــهن دهزگای پهروهرده
و لێكۆڵینــهوه بــۆ كۆتاییهاتنــی خولێكی
دیكهی سیاسی بۆ پێشمهرگهكانی حیزبی

دێموكرات له یهكێک له بنكهكانی حیزبی
دێموکراتدا بەڕێوە چوو .ڕێوڕهســمهكه به
ســروودی نهتهوایهتیــی «ئهی ڕهقیب» و
ڕاگرتنی خولهكێک بێدهنگی بۆ ڕێزگرتن
له شــههیدانی كورد و كوردســتان دهســتی
پێكرد .پاشــان پهیامی دهزگای پهروهرده
و لێكۆڵینهوه له الیهن «لهیال دڵپهسهند»،
پێشــكهش به بهشــداربووانی ڕێوڕهســمهكه
كرا .دواتر پهیامی بهشداربووانی دهوره له
الیهن «ئارۆ سهمهدیـ»ـــیەوە خوێندرایهوه.

لــه بڕگهیهكــی دیكــ هی بهرنامهكــهدا،
گورانییەک له الیهن «نیزام سهجادی»،
بهشــداربووی دهورهوە پێشــكهش كــرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا،
کەســانی یەکــەم تــا ســێهەم « ماریــا
ئەحمــەدی ،نیــزام ســەجادی ،فــاروق
ســۆهرابی» لــە الیــەن مامۆســتا مــەال
«قاســم کەڵەشــی» ،ئەندامــی ناوەنــدی
سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانەوە خەاڵت کران.

دەزگای هەڵبژاردنی حیزبی دێموکرات سەردانی
دەزگای هەڵبژاردنی پارتی دێموکراتی
کوردستانی کرد

شــاندێکی دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبــی
دێموکــرات ،بــە مەبەســتی پــەرەدان
بــە پەیوەندییــە دۆســتانەکان ،لەگــەڵ
حیــزب و الیەنــە کوردییــەکان ،ســەردانی
دەزگای هەڵبژاردنــی پارتــی دێموکراتی
کوردســتانی کــرد .ڕۆژی دووشــەممە،
٢٨ی گەالوێــژی ١٣٩٨ی هەتــاوی،
شــاندێکی دەزگای هەڵبژاردنــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرســتیی «ســەلیم زنجیــری»،
بەرپرســی ئــەو دەزگایــە ،وێــڕای
«محەممەدســاڵح قــادری» ،بەرپرســی
پەیوەندییــە كوردســتانییەكانی حیزبــی
دێموكرات ،سەردانی دەزگای هەڵبژاردنی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتانیان کــرد.
شــاندی حیــزب لــە الیــەن هەیئەتێکــی
دەزگای هەڵبژاردنــی پارتــی دێموکراتی
کوردســتان بــە سەرپەرســتیی «خوســرۆ
گۆرانـ»ـەوە پێشوازییان لێکرا.
لــەو دیــدارە دۆســتانەیەدا بــاس لــە

گرینگیــی پرۆســەی هەڵبــژاردن و
سیســتمە جیاوازەكانــی هەڵبــژاردن لــە
واڵتانــی جیهاندا كرا و کاریگەرییەکانی
لەســەر چارەنووسی نەتەوە و پێكهاتەكانی
كۆمەڵــگا و جێخســتنی كولتــووری
دێموكراســی و ئاشــتەوایی كۆمەاڵیەتــی
لــە واڵتانــدا بــە چارەنووسســاز زانــی،
بەتایبــەت بــۆ گەلــی ئاشــتیخواز و ماف
پێشێلکراوی کورد کە تاقیکردنەوەی ئەو

ئەزموونە وەکوو کۆڵەکەیەکی سەرەکیی
دێموکراســی تــا چ ڕادەیــەک دەوری
ئەرێنی لە بەرەوپێش چوون و پێکەوەژیانی
ئاشــتییانەمان لەگــەل پێكهاتــە نەتەوەیی
و ئاینییەكانــی دەوروبەرمــان دەبێــت .لــە
کۆتاییدا وێڕای خوشحاڵی هەر دوو شاند
لــەو دیــدارە ،جەخــت لەســەر پتەوکردنــی
پەیوەندییەکانــی هــەر دوو دەزگا و
هاوکارییەکانیان کرا.
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فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی سەر شەقام لە شاری
«کۆچەر بیرکار»
مەریوان کۆتایی پێهات
وەک بیرمەندی یەکەمی ساڵ لە جیهاندا هەڵبژێردرا
دامهزراوهی «پرۆســپێكت» ،پڕۆفیســۆر
«کۆچــەر بیــرکار» ،زانــای کــوردی
بــواری بیرکاریــی وهک بیرمهنــدی
یەکەمــی جیهــان ههڵبــژارد .ڕۆژی
سێشــهممه١٢ ،ی خەرمانان ،دامهزراوهی
«پرۆســپێكت» ،بــراوهی پێشــبڕكێی
 ٥٠كهســایهتیی نــاوداری جیهانــی بــۆ
بهدهســتهێنانی ناســناوی «بیرمهنــدی
جیهــان بــۆ ســاڵی »٢٠١٩ی ڕاگهیانــد
و ئاشــكرای كــرد كــه «كۆچــهر
بیركار» ،مامۆســتای کــوردی زانكۆی
«كەمبریجــی بریتانیــا» ،وهک یەکــەم
بیرمهنــدی ســاڵ ،ههڵبژێــردراوه .بهپێــی
ڕاگهیهندراوێكــی فهرمیــی دامــهزراوهی
«پرۆســپێكت» ،دهیــان هــهزار كــهس
بهشــدارییان لــه دهنگدانــی ئینتهرنێتیــی
ئــەم دامەزراوەیــەدا كردووه و لــه كۆتاییدا
ئــهم بیركاره كــورده ،وهک كهســی یهكهم

دهرچــووه و ناســناوهكهی بردووهتــهوه .لــە
ڕاگەیەندراوەکــەی ئــەو دامەزراوەیــەدا
هاتــووە« :بیــرکار کوردێکــی ئێــران و
یەکێــک لــەو چــوار پارچەیەیــە کــە
نیشــتمانی گەلێکــی بێدەوڵەتــن و ئــەو
گەلــەی کــە هەمــوو کات واڵمــی
داخوازییــان بــۆ مافــە نەتەوەییەکەیــان،
هەمیشە بە مستی ئاسنین دراوەتەوە».
«بیــركار» ســاڵی  ٢٠١٨خهاڵتــی
«فیڵــدزی بیركاریـ»ـــی كــه بــه نۆبێلــی
دونیــای زانســتی بیــركاری ههژمــار
دهكرێــت ،بردووهتــهوه« .فەرەیــدوون
درەخشــانی» بیرکارێکــی ھاوچەرخــی
کــوردە کــە ســاڵی ١٩٧٨ی زایینــی ،لە
گوندی «نێـ»ـــی سەر بە شاری مەریوان
لەدایــک بووە و لە ئێســتادا لــە زانکۆی
«کەمبریــج» پڕۆفیســۆرە٧٣ .هەمیــن
ســاڵیادی دامەزراندنــی ئــەو حیزبــەدا

بەشــداریی کــرد .ئــەو ڕێوڕەســمە ،لــە
شــاری «ســتۆکهۆڵم» و بــە بەشــداریی
دوکتور»جەعفــەر ئێمنکــی» ،ئەندامــی
مەکتەبــی سیاســیی پارتــی دێموکراتــی
کوردســتان و نوێنەرایەتیی «حکوومەتی
هەرێمی کوردســتان» ،لە واڵتی ســوئید،
نوێنەرانی حیزب و ڕێکخراوە کوردستانی
و عێراقییــەکان و چەندیــن کەســایەتی،
بەڕێوەچــوو .لــەو ڕێوڕەســمەدا وێــڕای
پەیامی لیژنەی ناوچەی پارتی ،دوکتور
«جەعفەر ئێمنکیـ»ـــش ،چەند وتەیەکی
بەو بۆنەوە پێشکەش کرد .شاندی حیزبی
دێموکــرات وێــڕای پیرۆزباییکــردن لــە
بەرپرســانی پارتــی دێموکــرات ،هیوایــان
خواســت کە درێژە بە پەیوەندیی دووالیەنە
و هاوخەباتــی و هاوپشــتیوانیی زیاتــر لــە
ڕاســتای پرســە نەتەوەیــی و نیشــتمانییە
هاوبەشەکاندا بدەن.

فێســتیڤاڵی نێونەتەوەیــی شــانۆی ســەر
شــەقام لە شــاری مەریوان ،بە بەشــداریی
داوەرەکانــی فیســتیڤاڵ ،گرووپــە
شــانۆکارەکان ،هونەرمەندانــی کــورد،
ئێرانی  ،بیانی ،کەســایەتییە ناودارەکان
و خەڵک کۆتایی پێهات.
ڕۆژی سێشــەممە پێنجــی خەرمانــان
مەڕاســمی کۆتایــی فێســتیڤاڵی نێــو
نەتەوەیی شــانۆی ســەر شــەقام لە شاری
مەریوان ،پایتەختی شانۆی سەر شەقامی
ئێــران کاژێــر  ٨:٣٠ئێــوارە لــە هۆلــی
«نیشــات» بــە بەشــداریی داوەرەکانــی
فیســتیڤاڵ ،گرووپــە شــانۆکارەکان،
هونەرمەندانــی کــورد ،ئێرانــی ،بیانــی،
کەســایەتییە ناودارەکان و خەڵک بەڕێوە
چوو.
لــە چــوار ڕۆژی بــە ڕێــوە چوونــی ئــەم
فێســتیڤاڵە  ٨٥بەرهــەم بــەم چەشــنە

پێشــکەش کــران  :ڕۆژی یەکــەم ١٤
شــانۆ ,ڕۆژی دووەم  ٣٢شــانۆ ,ڕۆژی
سێیەم  ٣١شانۆ ,ڕۆژی چوارەم  ٨شانه.
مەڕاســمی کۆتایــی فێســتیڤاڵەکە بــەم
چەشــنە بەڕێــوە چــوو :لــەم مەڕاســمەدا
چەندیــن وتــار پێشــکەش کــرا و ڕێــز لــە
هونەرمەندە گەورە و ناودارەکان گیرا.
هەروەهــا چەنــد پارچــە مۆســیقایەک
پێشــکەش کــرا و خەاڵتــەکان بــە ســەر
بەشــە جۆراوجۆرەکانــدا دابــەش کــران.
لــە فێســتیڤاڵی نێونەتەوەیــی شــانۆی
سەرشــەقامی مەریــوان ،ڕێژیــم ئیجازەی
بە بەڕێوەبەرانی ئەم فێستیڤاڵە نەداوە کە
لە بنێرەکاندا ،لە زمانی کوردی کەڵک
وەربگیرێت.
وێــڕای ئــەوەی کــە مەریــوان شــارێکی
کوردنشــینە و بــە پێتەختــی شــانۆی
سەرشــەقامی ئێــران ناســێندراوە و ســااڵنە

لەم شــارەدا ئەم فێستیڤاڵە بەڕێوە دەچێت،
بــەاڵم لە بنێرەکانی نێو شــاردا ،گرینگی
بە زمانی کوردی نەدراوە.
ئەمانــە لە حاڵێکدایە کە زمانی کوردی
بــەردەوام لــە الیــەن ڕێژیمــەوە هێرشــی
دەکرێتــە ســەر و ڕێژیــم لــە هەوڵدایــە بــە
هەمــوو شــێوازێک زمانــی فارســی زەق
بکاتەوە و زمانی نەتەوەکانی دیکە لەنێو
خۆیدا بتوێنێتەوە.
هەروەها  ١١واڵتی جیهان لەم فێستیڤاڵەدا
بەشدار بوون و بەم کارە ڕێژیم ویستوویەتی
ئێران بە واڵتێکی یەک نەتەوە بناســێنێت
و زمانی فارســی بە بااڵدەستی و زمانی
هەموو ئێران لە قەڵەم بدات.
مەریوان چەندین ســاڵە پایتەختی شانۆی
سەر شەقامی ئێرانە بەاڵم بە پێی پێویست
بوجــە و شــوێنی تایبــەت بــۆ ئــەم جــۆرە
فێستیڤااڵنە دابین نەکراوە .

٢١ی خەرمانان ڕۆژی پێکەوەبوون و بەرخۆدانی نەتەوەیی
کەمپەینی ٢١ی خەرمانان ،لە الیەن چاالکانی سیاسی و مەدەنیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت دامەزراوە و داوا لە خەڵکی کوردستان کراوە کە بە چاالکیی تەبلغیی دیاریکراو ،ئەو ڕۆژە وەک ڕۆژی «پێکەوەبوون و بەرخۆدانی نەتەوەیی» دیاری
بکرێــت .لــە بەرەبــەری ٢١ی خەرمانانــدا ،ژمارەیــەک لــە چاالکانــی سیاســی و مەدەنیــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و هەروەها ڕێکخراوە مەدەنی و سیاســییەکانی دەرەوەی واڵت ،کەمپەینێكیان بۆ ڕۆژی ٢١ی خەرمانان پێک هێنــاوە .کەمپەینی ٢١ی خەرمانان لە هەوڵدایە
هەتاکوو ٢١ی خەرمانان وەک ڕۆژی «پێکەوەبوون و بەرخۆدانی نەتەوەیی» بە خەڵکی نیشتمانپەروەری کوردستان ،بەبێ جیاوازیی بیرکردنەوە ،پێشنیار بکات .لەم کەمپەینەدا خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،لە هەڵمەتێکی نەتەوەییدا بە ئەنجامدانی هێماکانی پێکەوەبوون
و ناردنی وێنە و ویدیۆ ،بۆ جارێکی تر حەماســە دەخولقێنن و دەیســەلمێنن کە پێکەوەبوون دەبێتە هۆی ســەرکەوتن .هاوکات لەو کەمپەینەدا داوا کراوە کە خەڵک بە هەر شــێوەیەک که دەتوانن لەو هێمایانە کە بۆ ئەو ڕۆژه دیاری کراوە ،کەڵک وەربگرن .ئەو هێمایانەی
کە بۆ کەمپەینی ٢١ی خەرمانان دیاری کراوە بریتین لە« :وێنە و تراکتی تایبەت بەو ڕۆژه ،ناوی شار و ڕێکەوت لەسەر دەست بنووسرێت» .کەمپەینەکە بە ماوەی  ١٢ڕۆژ بەڕێوە دەچێت.
لە ڕۆژی ٢١ی خەرمانانی ساڵی ١٣٩٧ی هەتاویدا ،خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بۆ مەحکوومکردنی جینایەتەکانی ڕێژیمی ئێران ،لەسێدارەدانی الوانی کورد و هێرشی مووشەکی بۆ سەر بنکەکانی حیزبی دێموکرات ،سەرجەم دووکان و بازاڕەکانیان داخست.

کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر
مااڵوایی لە ژیان کرد
کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر و باوکی
دوو زیندانیی سیاســیی کورد ،لە شــاری
شنۆ مااڵوایی لە ژیان کرد.
فتووحــی»،
«ئەحمــەد
حاجــی
کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر و ناسراوی
ناوچەی ســندووس و شاری شنۆ ،ڕۆژی
هەینــی۱ ،ی خەرمانــان لــە تەمەنــی
٨٨ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
حاجــی ‹›ئەحمــەد فتووحــی›› ،لــە
ســەرەتای شۆڕشــی گەاڵنــی ئێران وەک
ئەنــدام و الیەنگــری حیزبــی دێموکــرات،
لــە شــاری نەغــەدە دەردەکــەوێ .ناوبراو
بە هۆی دەســتپاکی و لێهاتوویی ئەرکی

کۆکردنــەوەی یارمەتــی لــە شــاری
نەغەدەی پێ دەسپێردرێت .حاجی ئەحمەد
بە هۆی چاالکیی سیاسی ،توشی زیندان
و ئەشــکەنجە دەبێــت .پاشــان بــە هــۆی
گوشــاری سپای تێرۆریســتی پاسداران بە
ناچاری زێدی خوی بەجێ دەهێڵت و واز
لــە ســەروەت و ســامانەکەی لــە گونــدی
‹›باڵەخچــی›› دێنێــت .دواتــر ڕوو لــە
گونــدی ‹›کۆنەقــەاڵ›› ســەر بە شــاری
شــنۆ دەکات .دوو کــوڕی ناوبراویــش به
تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبی دێموکراتدا
لــە الیــەن ڕێژیمــەوە دەسبەســەر دەکرێــن.
کوڕێکــی ناوبــراو بــە نــاوی ‹›ڕەحیــم

کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر
کۆچی دوایی کرد
کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەرکانی
شــاری ورمــێ کــە هەمیشــە ماڵەکــەی
شــوێنی حەســانەوەی پێشــمەرگە بــووە،
کۆچی دوایی کرد.
کاک «حەمید قاســمی» ،کەســایەتیی
نیشــتمانپەروەر و ناســراوی شاری ورمێ،
خەڵکــی گونــدی «بانــی» ،ســەر بــە
ناوچــەی «گەلــی بــەردەڕەش» ،لــە
یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی ورمێ بۆ
هەمیشە دڵی لە لێدان کەوت.
ناوبــراو ســاڵی  ١٣٢٢لەدایــک بووە و لە
تەمەنی  ٧٧ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
ناوبــراو کەســێک بــوو کە مــاڵ و حاڵی
هەمیشــە شوێنی حەســانەوەی پێشمەرگە

بــووە .بــە هەمــوو شــێوەیەک هاوکاریــی
پێشــمەرگەی دەکرد و هەتا دواساتەکانی
ژیانیشی هەر پشتیوانی هێزی پێشمەرگە
بوو.
کاک «حەمیــد» لــە الی خەڵکــی
ناوچەکە و شۆڕشگێرانەوە ،جێگای باوەڕ
و متمانە بوو.
تەرمــی ناوبــراو بە بەشــداریی خەڵکێکی
زۆری ناوچەکانــی ورمــێ ،لــه گونــدی
«بانی» ،بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

هاوسەری شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاری
مااڵوایی لە ژیان کرد

هاوسەری شەهیدێکی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری شــنۆ،
مااڵوایــی لە ژیان کرد .ڕۆژی هەینی،
ڕێکەوتــی ٨ی خەرمانــان ،دایــە «زارا
پوورخزر» ،هاوسەری شەهید «ئیسماعیل
دروســتکار» ،لە گوندی «گرکاشــان»،
سەر بە شاری شنۆ ،کۆچی دوایی کرد.
ناوبــراو کەســێکی دڵســۆز و
پێشمەرگەخۆشەویســت بــوو و هەتــا
دواهەناســەکانی ژیانــی بــە ڕێبــازی
هاوژینەکــەی وەفــادار مایــەوە .تەرمــی
ناوبراو لەنێو ئاپۆڕای خەڵکی ناوچەکەدا

بە خاک ئەســپێردرا« .شەهید ئیسماعیل
دروســتکار» ،دوای ئەوەیکــە پەیوەســت
بــە ڕیزەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان بوو ،لە ڕووداوێکدا لە گوندی
«قەاڵتانـ»ـــی ســەر بــە شــاری نەغــەدە،
لــە ڕێکەوتــی ١٢ی بانەمــەڕی ســاڵی
٦٢ی هەتاویــدا ،تێکــەڵ بــە کاروانــی
شەهیدان بوو .گڵکۆی ناوبراو لە گوندی
«قەاڵتانـ»ـــە .حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە،
خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی
بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

یارێکی بەوەفای دوکتور قاسملوو کۆچی دوایی کرد

مامۆســتا مــەال «محەممــەد ئیمامــی»
کەســایەتیی ناســراو ،مامۆســتای
ئایینــی ،نووســەر ،شــاعیر و وەرگێــڕی
نیشــتمانپەروەر ،دانیشــتووی شــاری
ســەقز ،مااڵوایــی لــە ژیان کــرد .ڕۆژی
چوارشــەممە٦ ،ی خەرمانان کەسایەتیی
ئایینی و نیشــتمانپەروەر ،مامۆســتا مەال
«محەممەد ئیمامی» ،دۆستێکی نزیکی
شــەهید دوکتور قاسملوو ،کۆچی دوایی
کــرد .ناوبــراو خۆشەویســتی هەموو چین
و توێژەکانــی ناوچەکــە بــوو .مامۆســتا
لــە دواییــن کەســایەتییە خەباتکارەکانی
دەورانی کۆمار و بەتایبەت بزووتنەوەکەی
دوای کۆمــار بــوو ،ئەندامــی چاالکــی

حیــزب بوو ،لە ســاڵی  1338هەتا 1342
لــە زیندانەکانــی تەورێــز و تــاران لەژێــر
دڕندانەتریــن ئەشــکەنجەکانی ڕێژیمــی
پاشــایەتیدا ،قارەمانیەتــی و وەفــاداری
و خۆڕاگریــی نوانــد .مــەال «محەممــەد
ئیمامــی» ئەندامــی حیزبــی دێموکــرات
بوو کە ســاڵەکانی  ٤٦و  ٤٧بە تۆمەتی
هــاوکاری لەگــەڵ شــەهیدان «ســم›ایل
شــەریف زادە ،ســلێمان موعینــی» ،لــە
الیــەن ســاواکەوە گیرا و بــۆ گرتوخانەی
«قەلعەحەســاری کەرەج ڕاگــوازرا .ئەو
تێکۆشەرە گەورەیە هەتا دوایین ساتەکانی
ژیانی وەفادار بە ئامانجەکانی کۆماری
کوردستان مایەوە و پەیوەندییەکی نزیک

و بەردەوامی لەگەڵ تێکۆشەرانی حیزبی
دێموکراتدا هەبوو .مامۆستا «محەممەد
ئیمامــی» ســاڵی ١٣٠٥ی هەتــاوی لــە
گونــدی «قەرەچــەر» ســەر بــە ناوچەی
گەورکــی ســەقز لــە بنەماڵەیەکــی زانــا
و ئایینیــدا چــاوی بــە دنیــا هەڵێنــا .لــە
تەمەنــی  ٦ســاڵیدا قورئانــی پیــرۆز لــە
الیەن دایک و باوکیەوە فێر بوو .ســاڵی
١٣٢٢ی هەتــاوی خوێندنــی ئایینــی لــە
الی براکــەی دەســت پێکــرد و لە ماوەی
 ١٠ساڵدا توانی ئایین و شەرع فێر ببێت.
دوای زەحمەتێکــی زۆر لــە الیــەن حاجی
باباشــێیخەبنی ئەلکاژاوەیــی (حاجــی
بابــا شــیخ ابــن الــکاژاوەای) لــە گوندی
«ئاڵمانە» سەر بە شاری مەریوان ،توانی
مۆڵەتی وانەوتنەوە وەربگرێت.
دوای ماوەیــەک خزمــەت و ئیمامەت لە
گوندەکانی بانە و دەوروبەری ســەرئەنجام
ســاڵی ٦٢ی هەتــاوی گەڕایەوە ســەقز و
بــۆ مــاوەی  ٣٢ســاڵ لــە مزگەوتــی «
دارولئێحســان» ،واتە گەڕەکی بەردبڕانی
ئەو شارە ژیانی خۆی بەسەر برد.
ناوبــراو چەندیــن بەرهەمــی هەیــە کــە
بریتیــن لــە« :شەســت ســاڵ وانەوتنەوە و

هاوســەری وەفــاداری شــەهیدێکی
ســوورخەاڵتی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،لە شاری پیرانشار ،بۆ
هەمیشە دڵە بەوەفاکەی لە لێدان کەوت.
ڕۆژی دووشــەممە٤ ،ی خەرمانــان،
دایــە «خەجیــج ئەحمــەدی» ،هاوســەری
بەوەفــای شــەهیدی ســوورخەاڵتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
شــەهید «مەحمــوود خەلیفانی» ،ناســراو
بــە «مەحمــوود ســمێڵ» ،لــە گونــدی
«زەنگیاوێ» ســەر بە شــاری پیرانشــار،
بۆ هەمیشە دڵە پڕ لە ئاوات و تاسەکەی

لە لێدان کەوت.
شــەهید “مەحموود” ،لەدایکبووی ســاڵی
 ١٣١٥لــە گونــدی «شــاوەلە» ،ســەر بە
شاری پیرانشار بووە و پاش تێکەڵ بوونی بە
ڕیزی پێشــمەرگە گیان لەسەردەستەکانی
حیــزب ،ســەرەنجام لــە دەرگیرییەکــدا لــە
«گــردی عەرەبــان» ،گیانــی ئازیــزی
پێشــکەش بــە بارەگای ئــازادی دەکات و
لە گوندی «شنۆزەنگ» ،سەر بە شاری
پیرانشــار ،بــە خاکی پیرۆزی کوردســتان
ئەسپێردراوە.
دایــە “خەجیــج” پــاش شــەهیدبوونی

هاوســەرەکەی ،وەک شــێرە ژنێــک لــە
پێی بارهێنان و گەورەکردنی منداڵەکانی
دانیشــت و تــا دواســاتەکانی ژیانــی،
وەفاداریــی خــۆی بــە ڕێبــاز و ڕێــگای
هاوسەرەکەی نیشان دا.
تەرمــی دایــە «خەجیج» لەنێــو ئاپۆڕای
خەڵکــی ناوچەکەدا ،بــە خاکی پیرۆزی
کوردستان ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

هاوسەری شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاری ،کۆچی دوایی کرد

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان
کۆچی دوایی کرد

دایکــی شــههیدیکی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــه شــاری کرماشــان
بــۆ هەمیشــە دڵــی لــە لێــدان کــەوت.
دایــە «نهســرەت ســەلیمی» ،دایکــی
شــەهید «شــوکور فەتاحی» ،شــەهیدی
ســوورخەاڵتی نەتــەوەی کــورد و کاک
«ســەعدوڵاڵ فەتاحــی» ،دانیشــتووی
واڵتــی ئامریــکا ،لە تەمەنی  ٨٥ســاڵیدا

مااڵوایی لە ژیان کرد.
دایــە «نەســرەت» ،دوای شــەهیدبوونی
کــوڕه پێشمەرگەکەیشــی ،هەمیشــە
پشتیوانیی لە حیزبی دێموکرات دەکرد.
تەرمــی دایە «نەســرەت» لەنێو ئاپۆڕای
خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک ئەســپیردرا.
شــەهید «شــوکر فەتاحی» ساڵی ١٣٥١
لە گوندی «زەردە» لەدایک بوو.

دوای ئەوەیکە چەکی پێشمەرگایەتیی بۆ
خاکی خۆی لە شــان کرد ،لە ڕێکەوتی
١٥ی گەالوێژی ٦٨ی هەتاوی ،بههۆی
مینــە چێندراوەکانــی ڕێژیمــی ئێــران،
تێكەڵ بە کاروانی شەهیدان بوو.
حیزبی دێموکرات سەرەخۆشی لە بنەماڵە،
خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی
به شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئیمامــی جەماعــەت ،دانــی جــەواز بــە
زانایانــی ئایینیــی نــاوداری کوردســتان،
کۆمەڵە شێعری کتێبی شەماڵ و زریان،
وەرگێرانــی وێــژە و شــێعری کــوردی و
فارســی (غەزەڵەکانــی حافــز ،ســەنایی،
پەرویــن) ،دیوانێکــی شــێعر (چــاپ
نەکــراو)» .ناوبــراو هەروەهــا ئەندامــی
هەیئەتــی دانوســتانی نەتــەوەی کــورد
و خەڵکــی ســوننە لەگــەڵ بەرپرســانی
ڕێژیمی ئێران لە سەرەتای ئینقالبەوە بوو.
ڕۆژی پێنجشــەممە٧ ،ی خەرمانــان،
کاتژمێــر  ١١بــە کاتــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان و بە بەشداریی هەزاران کەس
لە خەڵکی شارەکانی کوردستان ،تەرمی
ناوبــراو لــە مزگەوتــی دارولئێحســانی
بەردبڕانــەوە بەرەو گۆڕســتانی «شــاناز»
گوازرایەوە و لەوێ بە خاک ئەسپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە  ،خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان دەزانێت.
و

درێژەی پەیڤ

ژێنێتیکییەکانــی دیــاری دەکا ،بــەاڵم
گرنگتــر لــەوە فاکتــۆری خوێنــە وەکوو
خەبات و ئیرادەی نەتەوەیی.
کــورد نــەک لــە پێنــاوی ئیــرادەی
نەتەوەییــدا خەباتی درێژماوە و ماناداری
کــردووە ،بەڵکــوو زۆرجار خوێنی لەســەر
خاکــی کوردســتان تێکەڵ بەیەک بووە.
لە کوشتار و کۆمەڵکوژییە فراوانەکاندا
کــە داگیرکــەران بەســەریاندا هێنــاوە،
فیشــەک و مووشــەکی داگیرکــەر،
جیاوازیی لەنێوان ناو و ناســنامەی تاک
و گرووپیی قوربانیاندا نەکردووە ،بەڵکوو
تەنیــا بەهــۆی کوردبوونــەوە خوێنــی
ڕشتوون.
لە دوای فەرمانی جیهادی خومەینییەوە
بگــرە ،تــا کوشــتاری شــار و گونــدەکان
و تاکــوو بۆمبارانــی شــارەکانی
کوردســتان و تاکــوو دەرمانداوکردنــی
کادر و پێشــمەرگەی کوردســتان و
ژن و منداڵەکانیــان و تاکــوو پێکــەوە
ئێعدامکردنــی الوانــی کــورد و تاکــوو
مووشــەکبارانی تێکۆشــەرانی کــورد
و ژن و منداڵەکانیــان ،لــە هەموویانــدا
کــورد وەکوو نەتەوەیەک خوێنی تێکەڵ
بەیــەک بــووە و بەدەســت یــەک دوژمن
خوێنی رژاوەتە سەر خاکی کوردستان.
ئــەم خوێنە هاوبەشــەیە کــە پێکەوەبوونی
نەتەوەیی بەرپا دەکا.
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 ٧٤ساڵ خهبات ل ه پێناو مافی نهتهوایهتیی ،ئازادی،
دادپهروهریی كۆمهاڵیهتی
ناسر ساڵحی ئەسڵ

بهشی سێههم و كۆتایی
له ســهروبهندی شۆڕشــی گهالنی ئێراندا،
نهتــهوهی كورد له رۆژههاڵتی كوردســتان
و خهباتگێڕانــی وهك باقــی نهتهوهكانــی
ئێــران بــۆ ڕزگاربــوون لــه دهســت زوڵــم و
زۆری رێژیمــی حهمهڕهزاشــای پههلهوی
تێكهڵــی شــهپۆلی خۆپیشــاندانهكان بــوون
و خوازیــاری دهســتهبهربوونی مافــه
زهوت كراوهكانیــان بــوون؛ بــهاڵم رێژیمــی
تــازه بهدهســهاڵت گهیشــتووی خومەینــی
هــهر لــه ســهرهتاوه دژایهتــی لهگــهڵ
گهلــی كــورد دهســت پێكرد و به ڕشــتنی
خوێنــی كــوردان و دهركردنــی فهرمانــی
جیهــاد دژ بــه نهتهوهی كــورد ،نێوهڕۆكی
خــۆی بــۆ ههمــوو الیــهك دهرخســت.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران به
رێبهرایهتی دوكتور قاسملووی رێبهر ،ههر
لــهســهرهتاوه نیازپاكی خۆی نیشــان دا و
بهناردنــی شــاندی دانوســتانكار لهگــهڵ
رێژیمی خومهینی ههوڵی چارهسهركردنی
ئاشــتییانهی كێشــهكانی لهگــهڵ رێژیمی
تازه به دهســهاڵت گهیشــتوو دا ،بهاڵم وهك
دوكتور قاســملووی شــههید فهرموویهتی:
«كۆمــاری ئیســامی هــهر له ســهرهتاوه
بــاوهڕی به دهســتهبهركردنی مافی گهلی
كــورد نهبــوو و ئیدعای ئومهتی واحیدهی
ئیسالمی دهكرد».
له سێبهری دهسهاڵتداری رهش و نگریسی
رێژیمــی كۆمــاری ئیســامیدا نهتــهوهی
كورد له رۆژههاڵتی كوردســتان بهچهندین
شێوه دهچهوسێتهوه كه به كورتی ئاماژهیان
پێدهكهین.
 لهبواری سیاسییهوه:نهتهوهی كورد له كوردســتانی رۆژههاڵت
له سیبهری رهشــی دهسهاڵتداری رێژیمی
كۆماری ئیســامیدا خاوهن هیچ چهشــنه
مافێكی سیاسی نییه.
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران له
پاش ســهركهوتنی شۆڕشی گهالنی ئێران
تــا ههنووكــه له ههموو شــێوهكانی خهبات
بــۆ گهیشــتن بــه دێموكراســی و مافــی
نهتهوایهتیی كهڵكی وهرگرتووه.
لهو پێناوهشدا زیاتر له  5ههزار پێشمهرگه
گیانــی فیدای ئامانجه نهتهوایهتییهكانی
كردووه و به ههزاران پێشمهرگهی دیكهی
كهمئهندام بوون و زیاتر له  50ههزار كهس
له خهڵكی مهدهنی كورد شههید كراون.
ههروههــا چهندین كادری رێبهری له پێناو
گهیشــتن بــه دێموكراســی و ئــازادی و
مافی نهتهوایهتیی شههید بوون.
پێشــهوا قــازی محهممــهد یهكهمیــن
ســهركۆماری كیانێكــی دێموكراتیــك و
گهلــی ،بــه تاوانــی داواكردنــی مافــی
نەتــهوهی كورد و ئــازادی ،له چوارچرای
مههاباد له سێداره درا.
ههروههــا رێبــهر و مامۆســتای
دێموكراســی و گهورهپیــاوی كورد دوكتور
عەبدولڕهحمان قاسملوو سكرتێری گشتیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران له
ســهر مێــزی وتووێــژ لــه الیــهن دیپلۆمات
تیرۆریســتهكانی رێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی لــه ڤییهنــی پێتهختــی واڵتــی
ئۆتریش شههید كرا.
هەروههــا لــه پێنــاوی گهیشــتن بــه
دێموكراســی و مافــی نهتهوایهتییــدا
رێبهرێكــی هەڵکەوتــووی وەک دوكتــور
ســادق شــهرهفكهندی لــه دهســت داوه کــە
له الیهن تیرۆریستهكانی رێژیمی كوماری
ئیسالمی له بێرلین شههید كرا.
له بواری ئابوورییهوە:ئهگــهر له مــاوهی دهســهاڵتداری رێژیمی
كۆماری ئیســامی ئێراندا چاوخشاندنێك
بهســهر ئامار و داتاكانی تهنانهت دهرچوو
لــه الیــهن ئیــدارهی ئامــار و بانكــی
ناوهندیــی رێژیمیشــدا بكهیــن ،دهبینین كه

بــۆ وێنــه له باری پێشــكهوتوویی پارێزگا
كوردنشــینهكانی ئێــران بهپێــی پێــوهری
ئاماری رێژیمی ئێران بهم شێوهیه بووه:
ئیــام لــه نێــوان  31پارێــزگادا پلــهی
28هميــن ،كرماشــان لــه پلــهی 25هــهم،
پارێزگای ورمێ له پلهی  24و پارێزگای
ســنە لــه پلــهی 26دا جێیــان گرتــووه.
یــان بــه پێــی ههڵســانگاندنێكی دیكه بۆ
رێــژهی بێــكاری لــه پارێزگاكانــی ئێران،

رهنج و ماندوویهتێكی زۆرهوه توانیویانه ل ه
بواره جۆراوجۆرهكانی زانســتی بڕوانامهی
بــهرز وهرگــرن  ،بهاڵم بههــۆی هەاڵواردن
و جیــاوازی خســتنی رێژیم له نێوان كورد
و غهیــری كــورد بــۆ دامهزرانــدن ،بێــكار
ماونهتهوه یان مهجبوورن واڵت بهجێ بێڵن
یــان لــه رووی ناچارییــهوه دهبێ خهریكی
كارگهلێكــی زۆر جیــاواز بــن لهگــهڵ
توانایــه زانســتییەكانیانهوه ،ئــهم بــوارهش

19ی یاســای كۆماری ئیسالمی ههموو
گهالنــی نــاو جوگرافیــای ئێــران مافــی
خوێنــدن و نووســین بــه زمانــی دایكــی
خۆیــان ههیــه و دهتوانن پهره به كهلتووری
خۆیــان بــدهن بــهاڵم تــا ئێســتا كۆمــاری
ئیسالمی هیچ ههوڵێكی لهمبارهوه نهداوه
و تهنانــهت پێشــی لــه زۆر رێكخــراوی
ناحوكمی و سهربهخۆ گرتووه كه تهنیا له
بواری كهلتووری و گهشهپێدان به زمانی

خهریكــی زیندووڕاگرتنــی كهلتــوور و
داب و نهریتــی كوردیــن ســااڵنه لهگــهڵ
تهنگ و چهڵهمهی یهكجار زۆر بهرهوڕوو
دهبنــهوه و بهگشــتی پێشــێلكردنی مافــه
كهلتوورییەكانــی گهلــی كــورد یهكێــك له
سیاسهته ههرە بهرچاوهكانی رێژیمه دژ به
نهتهوهی كورد له كوردستانی ئێران.
 له بواری كۆمهاڵیهتییەوە:لــه بــواری كۆمهاڵیهتییــهوه الوان و

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران به رێبهرایهتی دوكتور قاسملووی رێبهر ،ههر له
سهرهتاوه نیازپاكی خۆی نیشان دا و بهناردنی شاندی دانوستانكار لهگهڵ رێژیمی خومهینی ههوڵی
چارهسهركردنی ئاشتییانهی كێشهكانی لهگهڵ رێژیمی تازه به دهسهاڵت گهیشتوو دا ،بهاڵم وهك
دوكتور قاسملووی شههید فهرموویهتی" :كۆماری ئیسالمی ههر له سهرهتاوه باوهڕی به دهستهبهركردنی
مافی گهلی كورد نهبوو و ئیدعای ئومهتی واحیدهی ئیسالمی دهكرد".
پاریزگاكانــی كوردســتانی رۆژههاڵت بهم
شــێوەیە بــوون :پارێــزگای ورمــێ45-30
له ســهد ،پارێزگای ئیالم55-41له ســهد،
پارێزگای سنه 50-42له سهد ،پارێزگای
كرماشان53-35له سهد دایه.
wئــهوه لــه حاڵیكدایــه كــه لــه پارێــزگا
و
ناوهنــدی
فا ر سنشــینە کا نی
ئێــران كــه زۆربهی
بیابانی و له ئاستی
كانزا و سروشتییهوه
زۆر ههژارتــر لــه
پا ر ێز گا كا نــی
كوردســتانه ئــهو
رێژهیــه 16-9/4
بــووه .ههڵبــهت
بــۆ ههمــوو الیــهك
ئاشــكرایه كــه ئــهم
ئامــار و داتایانــه
زۆر لــهم ڕێژەیــە
زیاترن و بارودۆخی
پا ر ێز گا كا نــی
كوردســتانی ئێــران
زۆر خراپتر لهوانهیه
كه رێژیــم ئیدعای
دهكات.
به ڵگــه ی
حاشــاههڵنهگریش بــۆ بێــكاری لــه
كوردستانی رۆژههاڵت ،بوونی به ههزاران

بهڵگهیهكــی تره لهو پێشــێلكردنهی مافی
كوردان .له بهرامبهر ئهوهدا ئهبینین كه ل ه
زۆربهی ئۆرگانه دهوڵهتییەكاندا خهڵكانی
تــر كــه كــورد نین و لــهناوچهكانــی ترهوه
هێنــراون ئهركــدار كراون .ســهرهڕای ئهوه
نهدانــی حهقدهســتی بههــهزاران كرێــكار و

كــوردی چاالكــی دهكهن ،ســهرهڕای ئهوه
چــاپ و باڵوكردنــهوهی كتێب و گۆڤاری
كــوردی زۆر بهدهگمــهن لــه ژێــر تیخــی
تیــژی سانســۆڕی رێژیم بهڕێــوه دهچێت،
مندااڵنی كوردســتان بێبهشن له فێربوونی
زمانی دایكی و بهرنامهی تهلهفزیۆنی به

لــه كار دهركردنــی ئــهم توێــژه هــهژاره لــ ه
دهگمهن كارگه و كارخانهكانی ههڵكهوتوو

زمانی خۆیان و بهدهیان سیاسهت له الیهن
وهزارهتــی پهروهرده و بارهێنان بوونی ههی ه

تازهالوانــی كوردســتان لــه هــهر چهشــن ه
پێداویستییەكی تێپهڕكردنی كاتی بێكاری
یان بهرنامهی پێویستی سهردهمی الوێتی
بــۆ الوان بــۆ وێنــه دامهزراندنــی پــارك و
ســهیرانگا و ناوهنــدی وهرزشــی بێبهریــن
و زۆرجــار نهبوونــی وههــا ئیمكاناتێــك
بهالڕێداچوونــی
ئــهم توێــژهی
لێكهو تۆ تــهو ه،
بهاڵم لهبهرامبهر
ئــهوهدا رێژیــم له
كوردســتان تــا
بــۆی دهكرێــت
بــه
پــهرهی
باڵوكردنــهو هی
مــا د د ه
هۆ شــبهر هكا ن
داوه و به داخهوه
بــه هــهزاران الو
و تــازهالوی
كــچ و كــوڕی
كــورد گیرۆدهی
بــهاڵ
ئــهم
ما ڵو ێر ا نكــهره
بوونــه و ئهگــهر
لــه ناوچهكانــی
تری ئێران رێژیم
قاچاخچییەكانــی مــاده هۆشــبهرهكان بــه
تاوانبــاری باڵوكردنــهوه دهزانێــت بهاڵم له

مامۆستایانی قوتابخانهكان بۆیان نییه هیچ زانیارییەك ل ه سهر زمان و ئهدهبی كوردی ب ه
قوتابیان بدهن و تا ئێستا ههموو ساڵێ به چهندین ڕاگهیەندراو له الیهن بهرپرسانی رێژیمەوە
دهرچووه كه ئهگهر بێت و مامۆستایان له سهر پۆلهكانی قوتابخانه به كوردی بپهیڤن یان باسی كورد
بكهن دهكهونه بهر سزا و لێپرسینهوهیان لهگهڵدا دهكرێت.
الوی بێكار و كۆڵبهره له سهر سنوورهكانی
رۆژههاڵت و باشــووری كوردســتان كه ل ه
رووی ناچارییــهوه بــۆ پهیداكردنــی پارووه
نانێــك خهریكــی كاری تاقهتپڕوكێــن
و پڕمهترســی كرێكۆڵیــن و ڕۆژ نییــه
كــه چهنــد كهســێكیان لهالیــهن هێزهكانــی
رێژیمــی ئێرانهوه به بیانووی قاچاقچێتی

لــه كوردســتان و گۆڕینــی جێــگای
ئــهوان لهگــهڵ كرێــكاری شــاره تــورك و
فارسنشینهكان یهكێكیتر له بێ عهداڵهتی
و مافخوراوییــه كــه دهرحــهق بــە خهڵكی
كوردستان له ئارادایه.
 له بواری فهرههنگییهوه:رێژیمــی كۆمــاری ئیســامی ههمووكات

كــه خهریكی ئاســیمیله كردنی مندااڵنی
كورد لهنێو كهلتوور و فهرههنگ و زمانی
فارســیدانه .مامۆســتایانی قوتابخانهكان
بۆیــان نییــه هیــچ زانیارییــەك لــه ســهر
زمــان و ئهدهبــی كوردی بــه قوتابیان بدهن
و تــا ئێســتا ههمــوو ســاڵێ بــه چهندیــن
ڕاگهیەندراو له الیهن بهرپرسانی رێژیمەوە

كوردســتان بــه شــاهیدی ههمــوو خهڵك و
گیرۆدهبووانــی ئــهم مــهواده ،دهزگای
ئیتالعــات و ســپای پاســداران گهورهترین
باڵوكــهرهوهی ئــهم بهاڵیــهن لهنــاو خهڵكی
كوردستاندا و خهریكن سیاسهتی چهپهڵی
ژێنۆســایدی ســپی بهڕێوه دهبهن ،رێژیم و
دهســت و پێوهندییهكانــی نهتهنیــا پــهره بهم

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ههر له كاتی دامهزرانییهوه تا ئێستا دووربینترین،
پێشكهوتنخوازترین و مۆدێڕنترین حیزبی سهر گۆڕهپانی سیاسی كوردستان و ئێرانه كه باوهڕی قوڵی
به دێموكراسی ومافی مرۆڤ هەبووه.
ههر بۆیه ئێستاش پاش زياتر له حهوت دهیه خهبات و تێكۆشان له پێناوی ئازادی و مافی
نهتهوایهتیدا ،رێباز و قوتابخانهی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران نهك ههر تۆزی كۆنبوونی لی
نهنێشتووه ،بهڵكوو وهك ئهستێرهیهكی پڕشنگدار له ئاسمانی كوردستان ئهدرهوشێتهوه
نهكهونــه بــهر گوللـــه و نهكوژرێــن ،ئــهم
ڕهوشــ ه بهڵگهیهكــی حاشــاههڵنهگره لــهو
زوڵمه ئابوورییهی كه كۆماری ئیســامی
لهههمبــهر خهڵكی كوردســتانی پهیڕهوی
دهكات .ههروههــا بوونــی بــه هــهزاران
دهرچــووی زانســتگایی بێــكار كــه پــاش

حاشــای لــهوه كــردوه كــه كــورد وهك
نهتهوهیــهك پێناســه بــكات و هــهر لــهم
ڕوانگهشــهوه هیچــكات دان بهمافــه
كهلتوورییەكانــی گهلــی كــورد وهك باقی
مافهكانــی تــری دانانێت .ههروهك پێشــتر
ئاماژهمــان پێــدا بــ ه پێــی مــاددهی  15و

دهرچــووه كــه ئهگــهر بێت و مامۆســتایان
لــه ســهر پۆلهكانــی قوتابخانــه ب ه كوردی
بپهیڤن یان باســی كورد بكهن دهكهونه بهر
ســزا و لێپرســینهوهیان لهگهڵــدا دهكرێــت.
ســهرهڕای ئــهوه ئــهو دهگمــهن روناكبیــر و
چاالكــه كهلتوورییانــهش كــه خۆبهخشــانه

مهواده دهدهن بهڵكوو ڕێگری له كردنهوهی
ههرچهشــنه كهمپ و ناوهندێكی وهالنانی
ئــهم مــهواده دهكــهن و ههروههــا جیــا لــه
ڕۆژههاڵتــی كوردســتان لــه چهند ســاڵی
دواییدا باشــووری كوردستانیشیان كردۆته
ئامانج و لهڕێگای دهست و پێوهندییهكانی

خۆیــان لــهم دوو بهشــهی كوردســتان لــ ه
ههوڵــی باڵوكردنــهوهی ئــهم بهاڵیــهدان.
ســهرهڕای ئهمــه هێنانــی ئافرهتانــی
لهشــفرۆش و پهرهپێدان به نهخۆشــی ئەیدز
یهكێكیتــر لــهو سیاســهتانهیە كه ڕێژیم بۆ
خهڵكی كوردستان و به تایبهت بۆ الوانی
كــورد بــۆ دوورخســتنهوهیان لــه ههســتی
نهتهوایهتیــی و شۆڕشــگیری گرتوویهتــه
بــهر .بهگشــتیی ڕێژیم له كوردســتان له
ههرچهشــنه سیاســهتێكی دژی گهلــی
بــۆ تواندنــهوهی كورد و نههێشــتنی كهڵك
وهردهگرێــت و نهتهنیــا مافــی خهڵكــی
كوردســتانی بــۆ گرینــگ نییــه بهڵكــوو
تهنانــهت گیانــی خهڵكــی كوردیشــی لــه
الیهوه بههایهكی نییه.
قۆناغــی لێكگرێدانــی خهباتــی شــار و
شاخ(ڕاسان):
پــاش نزیــك بــه  20ســاڵ لــە راگرتنــی
خەباتــی چەکداری ،هیــچ کات رێژیمی
كۆماری ئیســامی ،هیچ دهرهتانێكی بۆ
خهباتــی سیاســی و مهدهنــی بــه خهڵكی
خۆرههاڵتــی كوردســتان بــهرهوا نهبینــی،
هــهر بۆیــه حیزبــی دێموكــرات هاته ســهر
ئــهو باوهڕه كه رێــگای نوێی بهربهرهكانی
لهگهڵ ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران
لێكگرێدانی خهباتی شار و شاخه.
به مهبهســتی رێكخســتن و بهرینتركردنی
مهیدانی خهباتی شار و شاخ و له ههمان
كاتــدا بــه جهماوهریتركردنــی خهبــات،
وهك رێكارێــك لــه پهیامــی نهورۆزیــی
ســاڵی 1395ی ههتاوی ،بهرێز مســتهفا
هیجــری ،لــه چیاکانــی ســهر ســنووری
باشــوور و رۆژههاڵتــی كوردســتاندا
كهوتۆته بهر ســهرنجی كۆمهاڵنی خهڵك.
بــه لهبهرچاوگرتنــی ئــهو راســتییه كــه
ئهگــهر خهڵكــی رۆژههاڵتــی كوردســتان
پشــتی بــه رێكخســتن و نهخشــهڕێگای
هاوبــهش و ههماههنگــی حیــزب و
رێكخراوه سیاســییهكانی كوردســتان گهرم
بێــت ،كۆمهڵــگای كــوردی رۆژهــهاڵت،
زهرفییــهت و توانــای ئــهوهی تێدایــه لــه
هــهر دهرفهتێك بۆ زهقكردنهوهی ویســت و
داخوازییه رهواكانی كهڵك وهرگرێ.
تا له الیهك به حوزووری هێزی پێشمهرگه
له قوواڵیی خاكی رۆژههاڵتی كوردستان
و لــه الیهكــی دیكهوه ئیراده و بیروباوهڕی
قایمی خهڵكی رۆژههاڵتی كوردســتان به
خهبــات بــۆ ئازادی ،له ڕاســاندا چاالكانه
بهشداری بکەن .لێكگرێدانی خهباتی شار
و شــاخ و دهســپێكردنهوهی ڕاســانی نوێ،
بهگهڕانهوهی هێزی پێشــمهرگه بۆ شــاخ،
بــه مهبهســتی وهدهســتهێنانهوهی قوواڵیی
ئیســتراتیژیك لــه بــواری نیزامیــی -
تهشــكیالتی و كۆنترۆڵكردنی پانتاییهكی
جوغرافیایــی لــه شــاخ بــه مهبهســتی
مودیریهت كردنی چاالكی تهشــكیالتی و
نیزامــی وهك قۆناغێكــی نــوێ له خهبات
و تێكۆشــانی مافخوازانــه له رۆژههاڵتی
كوردســتان لــه الیهن حیزبــی دێموكراتهوه،
دهنگدانهوهی بهرینی نێوخۆیی ،ناوچهیی
و نێونهتهوهیــی بــه دوای خۆیــدا هێنــا
و تابــۆی بێدهنگبوونــی رۆژههاڵتــی
كوردستانی شكاند.
قســهی كۆتایــی؛ حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران هــهر لــه كاتــی
دامهزرانییــهوه تــا ئێســتا دووربینتریــن،
پێشــكهوتنخوازترین و مۆدێڕنترین حیزبی
ســهر گۆڕهپانــی سیاســی كوردســتان و
ئێرانــه كــه بــاوهڕی قوڵی به دێموكراســی
ومافــی مــرۆڤ هەبــووه .هــهر بۆیــه
ئێســتاش پــاش زياتــر لــه حــهوت دهیــه
خهبــات و تێكۆشــان له پێنــاوی ئازادی و
مافــی نهتهوایهتیــدا ،رێباز و قوتابخانهی
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران نهك
هــهر تــۆزی كۆنبوونــی لــی نهنێشــتووه،
بهڵكــوو وهك ئهســتێرهیهكی پڕشــنگدار له
ئاســمانی كوردســتان ئهدرهوشــێتهوه و وهك
گونجاوتریــن رێبــازی ڕێــگای ڕزگاری
و گهیشــتن بــه مافــی نهتهوایهتی گهلی
كورد له گۆڕپانی خهباتدا دهركهوتووه.
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کرماشان ،ئیالم و لوڕستان؛
بازنەی شاراوەو گرێکەرەوەی خەباتێکی دوور و درێژ
ن :مانێشت
ڕاســان ســەرەتایەک بــۆ چــاالک
کردنــەوەی دەنگــە کپکــراوەکان و
توانا سەرکوتکراوەکانی گەلێک
ڕەنگــە زۆر کــەس پێیــان وابــێ
بــاس کــردن و جەخــت کردنــەوە لــە
ســەر شــۆڕکردنەوەی قوواڵیــی
ســتراتێژیکی خەباتــی خۆرهــەاڵت
بــۆ کرماشــان و ئیــام و لوڕســتان
باســێکی نــوێ و تاکتیکێکــی
بڕگەیــی بێت بەاڵم ئەوەی ڕاســتی
بێــت ئــەو باســە هــەم مێژوویەکــی
درێــژی هەیــە و هــەم باســێک و
ســتراتێژییەکی وجوودییە کە دەبێ
بــە شــێوازێکی جیــددی کاری بــۆ
بکــرێ .شــەڕی گوتــاری ،ئەگەر
پێشگریمانەیــەک بــێ بــۆ ئــەو
هەوڵــە ،حــوزووری چەکــداری و
چاالکی پارتیزانی تەواوکەری ئەو
هەوڵــە گرینگەن ،بە خۆشــحاڵییەوە
ئــەو هەســتیارییە چەنــد ســاڵێکە
هــەم لــە ڕووی نیزامییــەوە و هــەم
لە ڕووی دیسکۆرســییەوە ڕۆڵێکی
تــری بــە خۆیــەوە بینیــوەو بــووە بــە
پرســێکی جیــددی؛ هەر چەند کەم
بووە بەاڵم جێگەی دڵخۆشییە.
لــە وەهــا دۆخێکــدا بــە پێویســتی
دەزانــم ئاوڕدانەوەیەکــی کورتمــان
هەبــێ لــە خەباتــی ســەرەتاکانی
ســەدەی ڕابــردووی گەلــی کورد و
بــە دیاریکراوی ســەردەمی کۆمار
لە خۆرهەاڵت :
لــ ه ســاڵی ١٣٢٠دا پــاش ئــهوهی
کۆمهڵێک ل ه ههڵکەوتووانی کورد
لــ ه ناوچهی موکریــان ،ڕێکخراوی
کۆمهڵــهی ژیانــهوهی کوردســتان
پێــک دێنــن و چاالکیهکانیــان بــ ه
مهبهســتی بهدهســتهێنانی مافــی
گهلــی کــورد دهســت پــێ دهکــهن،
ئهم کۆمهڵهی ه پهلوپۆ دهکێشــی بۆ
ناوچهکانی دیکهی کوردستان .لهم
پێوهندییــهدا میرزا عهبدواڵ مودهبهر
( ناســراو بــ ه ئاغهگــهوره) کهڵــوڕ
(کهڵهوڕ) خۆی دهگهیهنێت ه شاری
مههابــاد و لهگــهڵ کۆمهڵێــک ل ه
چاالکانی ئهو کات کۆ دەبێتهوه.
لــهو کۆبوونهوهیــهدا ناوبــراو وهک
بهرپرســی گشــتیی رێکخســتنی
کۆمهڵــهی ژ-ک لــ ه شــار و
ناوچهکانــی ســنه ،کرماشــان،
ئیــام و لوڕســتان دیــاری دهکرێ.
بــ ه گهڕانــهوهی ئاغاگــهوره
لــ ه مههابــادهوه بــۆ کرماشــان،
چاالکییهکانی کۆمهڵهی ژ -ک
پــێ دهنێتــ ه قۆناغێکــی نوێــوه .لهم
پێوهندییهدا کۆمهڵێک چاالکوانی

سیاســی -تهشکیالتی ل ه ڕیزهکانی
کۆمهڵــهی ژ–ک دا دهســت بــ ه
چاالکــی و ڕێکخســتن دهکــهن.
یهک لهو کهسان ه میرزا برایمخانی
نادرییــ ه کــ ه دهبێت ه جێگــری میرزا
مۆدهبــر و چاالکییــهکان لــ ه
ناوچهکانــی کرماشــان ،پشــتکۆ
و لوڕســتان سهرپهرهســتی دهکا.
کهســی دووهــهم لــهو تیکۆشــهران ه
مامۆســتا ســهید تاهیــری هاشــمی
بــووه ک ه دهبێت ه دهبیری کۆمهڵ ه ل ه
شــاری کرماشــان .کهســی سێههم
ڕهشــید باجهاڵنییــ ه کــ ه وهکیلــی
دادگوســتهری بــووه ،بهرپرســایهتی
بهشــی باشــوور ل ه شاری خانهقینی
پێدهســپێردرێ و ههروههــا پێوهندی
نێوان باشــور و کرماشــانیش بهڕێوه
دهبــا کــ ه ل ه شــاری بهغداوه دهســت
پێدهکا تا دهگات ه کرماشان .چوارەم
کــهس یهدواڵ ڕهزایــی دهبێ ک ه ب ه
بهرپرســی پێوهندییــ ه گشــتییهکانی
ئێڵی کهڵوڕ دیاری دهکرێ؛ ناوبراو
کهســێکی شارهزای بواری سیاسی
بــووه .بهمجــۆره کۆمهڵهی ژ -ک
ب ه هۆی ئۆگربوونی به بیر و هزری
نهتهوهییــهوه لــ ه ماوهیهکــی کورتدا
دهتوانێ بیری نەتەوەیی لهو ناوچان ه
پــهره پێبــدا و ڕێکخســتنهکانیان
وهک تهشــکیالتێکی چــاالک
خۆیان بنوێنن.
بــ ه دروســت بوونــی حیزبــی

فهڕەنســی ،ئینگلیــزی ،و عهرهبــی
بــه باشــی زانیــوه ،لــ ه وهزارهتــی
(فهرههنــگ)
ڕۆشنبیریشــدا
ههڵســووڕ بــووه و بابهتــی بــۆ
رۆژنامــهی کوردســتان نووســیوه،
یــان وهریگێڕاوهتــهوه .بهتایبــهت
لــه گۆڤــاری کوێســتاندا چهندیــن
وتاری لهســهر ســهالحهدین ئهیووبی
نووسیوه.
لــه پێوهنــدی لهگــهڵ گۆڤارهکانی
ســهردهمی کۆماری کوردســتاندا،
میــرزا برایم گهاڵڵهی دامهزراندن و
باڵوکردنهوهی گۆڤاری ژیان دهخات ه
بهردهست کاربهدهستانی کۆمار ک ه
ب ه داخهوه لهبهر دهســتپێکردنی شهڕ
لهالیەن دهوڵهتی ئێرانهوه و هێرش بۆ
ســهر کۆماری ئازەربایجان ،ناچێت ه
بواری جێبهجــی کرانهوه ،بهاڵم بهو
حاڵــهش میــرزا برایــم دهبێتــ ه خاوهن
ئیمتیــازی گۆڤــاری دهنگی کورد
بــ ه ســهردهبیری ســهید عۆبهیــدۆاڵ
ئهیووبیــان ،کــ ه لــ ه دوایین ژمارهی
ئــهم گۆڤــارهدا ئاماژه بــ ه رووخانی
کۆماری کوردستان کراوه.
ل ه پێوهندی لهگهڵ نووسینی بابهت
بــ ه زاراوهی کــوردی خــواروودا،
یهدۆاڵ رهزایی ک ه ئهودهم ل ه شاری
گێاڵنی رۆژئاوا نیشتهجێ بووه ،ل ه
گۆڤاری گهالوێژدا بابهتی نووسیوه
کــ ه ناوئاخنێــک بــووه لــ ه شــێعر و
لیکۆڵینهوهی ئهدهبی.

پێگهیهكــی تهواو ژیۆســتراتیژی ل ه
خۆرههاڵتــی كوردســتاندا ههیه .ل ه
رووی ژیۆپۆلێتیكهوه ،پێگهكهی ل ه
(ئامەد ،ههولێر و كهركووك) گرنگتر
و پڕبایهختــره .خــاوهن ڕووبهرێكــی
گهورهی زهویی ه و دانیشــتووانهكهی
نزیكــهی (دوو میلیــۆن كــهس)
ن .ئــهم دوو ملیۆنــ ه كاریگــهری
تهواویــان بهســهر ناوچهكانی (ئیالم
و لوڕســتان و ههمــهدان)هوه ههیــ ه
كــ ه لــ ه خســتنهڕووی هۆكارهكانــی
دواتردا بهتهواوی دهســهلمێت .ئهم
شــاره خاوهنــی (چــوارده) شــار و
شارۆچكهیه .پێگهی ژیۆستراتیژی
و ژیۆپۆلیتیكی كرماشان بهجۆرێك ه
کــە نــاو جهرگــهی خۆرههاڵتــه.
لــ ه باكووریــهوه پارێــزگای ســنهیه،
لــ ه خۆرههاڵتییــهوه پارێــزگای
ههمهدانه ،ل ه باشــووری خۆرههاڵت
و باشــوورییهوه پارێــزگای خــوڕهم
ئــاوا (لوڕســتان)ه ،هــهر لــ ه
باشــوورییهوه پارێــزگای ئیالمــ ه
و لــه خۆرئاواشــییهوه باشــووری
كوردستانه.
بهمــهش گرنگتریــن لینكــی
ستراتیژیی ه ك ه ههم (سن ه و ههمهدان
و لوڕســتان و ئیــام) لــ ه چهقــی
كرماشاندا ب ه یهك دهگهن و ناوهندی
كرماشان دهتوانێت وهك سیمبۆلێكی
سیاســیی و كلتــوری و ئابــووری و
ئاینیــی كاریگهریــان لهســهر دابنێ

بــ ه تۆبۆگرافیاییشــهوه بــ ه شــاخی
زۆر ســهخت دهوره دراوه .ئــهم
دهورهدراوییــهی بــ ه تۆبۆگرافیــای
ســهخت ،بــۆ دیاریكردنــی پێتهخــت
و پاراســتنی لــ ه دوژمــن ســوودی
ههمیشــهیی ههیــه ،ههروههــا تــا
ئهندازهیهكیــش كهوتۆتــ ه چهقــی
خۆرههاڵتــی كوردســتانهوه ،كــ ه
ههمــوو ئهمانــ ه تایبهتمهنــدی
ژیۆپۆلێتیكــی زۆر ســتراتیژیی و
حەیاتین.
 -٢پێگــهی بازرگانــی :ڕاســت ه
پێگــهی بازرگانــی بهشــێوهیهكی
گشــتیی لــ ه چوارچێــوهی
ئابووریدایــه .لــهم ڕووهشــهوه،
شــاری كرماشــان پێگهیهكــی تهواو
ســتراتیژی بازرگانــی ههیــه .ئهم ه
بۆچــی گرنگــه؟ بۆ ئــهوهی ببێت ه
بهســتهرهوهیهك لهگــهڵ ناوچهكانــی
دهوروبهریــی واڵت و تهنانــهت
دهرهوهی واڵتهكهشدا و وهك ناوهندێك
لێــی بڕوانرێــت .شــاری كرماشــان
بههــۆی بازرگانــی نــهوت و گازی
سروشــتییهوه ،هێڵــی بهســتهرهوهی
گرنگــی لهگــهڵ ناوچهكانــی
باشــووری خۆرههاڵتــی كوردســتان
(ئیالم و لوڕستان) دا ههیه.
چونكــ ه لــهو ڕێگهیهشــهوه نــهوت
ههنــاردهی جیهــان دهكرێــت .ئهمــ ه
ســهرهڕای ئــهوهی بــۆ داهاتــووش
دهتوانێت هێڵی بهستهرهوهی گرنگی

شار وەک ناوەندی جوواڵنەوە مۆدێڕنەکان گرنگییەکی وجوودی هەیە و
پەلکاژۆبوونی ڕۆحیەی شۆڕشگێڕی بە نێونجی حزووری هێزی شاخ لەو ناوچانە یارمەتیدەر و
لۆجیستیکی کاراکردنی هێزی شار دەبێ
دێموکراتــی کوردســتان ئــهم
چاالکیانه بهجۆرێکپهره دهستێنن
کــ ه پێوهنــدی دایم ل ه نێوان مههاباد
و کرماشــان و ناوچهکانــی دیکــ ه
شــێوازێکی تایبــهت بهخۆیــهوه
دهگرێ .ب ه شێوەیەک ک ه لهکاتی
پێکهێنانــی کۆماری کوردســتاندا
عهبدواڵخانی مۆدهبهر و برایمخانی
نــادری خۆیان دهگهیێنن ه مههاباد و
چاالکان ه بهشــداری ههڵسووڕاندنی
ئهرکهکان دهبن.
ب ه دامهزرانی کۆماری کوردستان،
میــرزا مۆدهبــهر دهگهڕێتــهوه
کرماشــان و میــرزا برایمیــش
دهکرێت ه راوێژکاری ســهرکۆماری
کوردســتان ،قــازی موحهممــهد.
میــرزا برایــم بێجگــ ه لــهوهی
راوێــژکاری پێشــهوا بــووه ،پلــهی
ســهرههنگی لــ ه ســوپای میللــی
کوردستاندا ههبووه.
بهســهرنجدان بهوهی ک ه زمانهکانی

بــهم جــۆره بــ ه ئامــاژه بــهو بهڵگــ ه
مێژووییانــ ه بۆمــان دهردهکهوێ ک ه
ڕۆڵــی کهڵــوڕهکان لــ ه کۆمهڵــهی
ژێکافــدا و بگــره لــ ه کۆمــاری
کوردستانیشــدا بهرچــاو بــووه.
ههڵبــەت نابــێ لهبیرمــان بچێ ک ه
ئــهوکات ئــهو ناوچانــهی ک ه ئهوان
تیکۆشــانیان تێــدا هەبــووه ،لــ ه ژێر
کۆنتروڵی کۆماردا نەبووە...
ئەمە گۆشــەیەکی کەمتر بینراوی
ئــەو بزاڤــە دوور و درێژەیــە کــە
جێگــەی خۆیەتــی کاری زۆرتــری
بــۆ بکــرێ ،ئێســتا ئــهم خااڵنــهی
وه گرنگترینــی ئــهو فاكتــ ه
خــواره 
ســتراتیژیی و ههمیشــهییانهن كــ ه
(كرماشــان) دهكهنــ ه یەکێــک لــە
گرنگترین ناوهندەکان ل ه ئاســت ههر
چوار پارچهكهی كوردستاندا نەک
هەر خۆرهەاڵت:
 -١پێگــهی ژیۆپۆلێتیكــی و
ژیۆســتراتیژی :شــاری كرماشــان

و ههم ل ه خۆرئاواشــییهوه باشــووری
كوردســتان ه و بهمهش گهمارۆدانی
كرماشــان ب ه تهواوی ئهســتهم دهبێت
بۆ داگیركهر.
ههر بۆیەشه ،ڕێژیمی تیرۆریستیی
ئێــران ،كرماشــان بــ ه ناوهنــدی
پارێزگاكانــی (خــۆراوای دهوڵهتــی
ئێرانــی دهســتكرد) نــاو دهبــات و،
زۆریــش بــ ه ناوهێنانــی (كوردبوون)
ی كرماشــان بێــزارە؛ هــهر ئهمهشــ ه
(لــ ه الوازی بزووتنــهوهی نهتهوهیــی
خۆرههاڵت)یــش دابــووه كــ ه
(موجاهیدینــی خهلــق و ســهرانی
شاپهرســتهكان و تهنانهت دهسهاڵتی
نگریســی ئاخوندهكان)یش ههمیشــ ه
ههوڵی ڕاكێشانی خهڵكی كرماشان
بــهالی خۆیانــدا بــدهن .ههروههــا،
پێگــهی ســهختی ژیۆپۆلێتیكــی
كرماشــان بهجۆرێك ه کــە داگیركهر
ناتوانێت بهســانایی داگیری بكات،
چونكــ ه لــ ه ڕووی ههڵكهوتــهوه

لهگــهڵ (پارێــزگای خوزســتان و
ناوچە عەرەبنشینەکان) دا ههبێت.
 -٣بااڵدهســتی كلتوریــی و
ڕهگهزهكانــی
ڕهنگدانــهوهی
زاگرۆس-نشــین لــ ه كرماشــاندا:
شــاری كرماشــان كۆكــهرهوهی
زۆرینــهی ڕهگهزهكانی كوردهواریی ه
لــ ه خۆیــدا .كرماشــان یەکێــک
لــە پڕبایهختریــن كۆكهرهوهکانــی
ڕهگهزه جۆراوجۆرەكانی كوردســتان
لە ئاســتی هەمــوو کوردســتاندایە.
پێكهاتهی یارســان لــهم پارێزگایهوه
ســهرچاوه دهگــرێ و تــا ههڵهبجــ ه
و كهركــوك درێــژ دهبێتــهوه( .لــهك
و لــوڕ) لــهم پارێزگایــهدا ههیــ ه و
بهتونــدی لینكــی گرێدانی لهگهڵ
(ئیالم و لوڕستان و بهختیارییهكان)
ی زاگرۆسنشینە.
(ســنجابییهكان و گــۆران و
ههرســینی) ســێ ڕهگــهزی تــری
كوردهواریــن و لــهم شــارهدا پێگــهی

گرنگ پێك دێنن.
(كاكاوهنیــی و پایرهوهنیــی و
هویزمانهوهنــی) ســێ ڕهگــهزی
ســهرهكی ســنووری كرماشــانن و ل ه
بنهڕهتدا ســهر بــ ه (هۆزی گهورهی
ههمهوهنــد)ی چهمچهماڵــن و
بهشــێكی تریــان نهفــی كــراون
بــۆ خۆراســان و بهشێكیشــیان لــ ه
سنووری لوڕستاندان و بهشێكیشیان
لــ ه كوردســتانی باكــوورن و
هومایۆنییهكانیش ههر لهم هۆزهن.
و
پــاوه
ههورامییهكانــی
نهوســوودیش هــهر لــ ه ناو ســنووری
ئــهم پارێزگایــهدان و چهقــی
ههورامانــن .ئهمانیــش بەشــێکی
گرنگــی گرێدانــی ئــهم پارێزگایهن
بــ ه ههورامییهكانــی كوردســتانی
باشــوورەوه كــ ه ههتــا ســلێمانی
نفووزیان ههیه .بهو هۆیهی ههموو
ئهم هۆزانە ل ه كرماشانهوه سهرچاوه
دهگرن پارێزگاك ه دهكات ه ناوهندێكی
هــهره گرنگــی پڕحهشــیمهت بــۆ
جوواڵنەوەی شاریی.
 -٤ڕهنگدانــهوهی ئاینیــی و
ئایینزاكانــی كوردســتان لــ ه
كرماشــاندا :ئــهم هــۆكارهش
كرماشــانی كردۆت ه ناوهندێكی (فره
بیریی و فره ئاینیی)
 -٥الیهنی مێژوویی و شارســتانیی
و شــوێنهواریی :شــاری كرماشــان
خاوهنــی گرنگتریــن پێگــهی
وارییه لــ ه ئاســت ههمــوو
شــوێنه 
كوردســتان و خۆرههاڵتی ناوهراستدا
کــە یەکێــک لــە گرنگتریــن
فاکتەرەکانی بە دەوڵەت بوون دێتە
ئەژمار .بە پێی ئەم فاکتەرانە و زۆر
فاکتەری تر بۆمان دەردەکەوێ کە
کرماشــان وەک ناوەندێک و ئیالم
و لوڕســتانیش وەک گرێــدراوی
ئــەو ناوەنــدە ،گرینگییەکــی
حاشــاهەڵنەگریی شۆڕشــی ئــەم
قۆناغــەی بزاڤــی ڕزگاریخــوازی
کوردســتانی خۆرهەاڵتــن و بــە بێ
لەبەرچاوگرتنی ڕۆڵی ئەو ناوچانە
کەلێــن و لەمپــەڕی گــەورە لــە بەر
دەمی ئەم بزاڤەن.
بۆیــە بڕیــاری شــۆڕبوونەوەی
هێــزی پێشــمەرگە بۆ ئــەو ناوچانە
لــە الیــەن فەرماندەیــی هێــزی
پێشــمەرگە ،بڕیارێکــی پــڕ بایــەخ
و جێگــەی ستایشــە .شــار وەک
ناوەنــدی جوواڵنــەوە مۆدێڕنــەکان
گرنگییەکــی وجــوودی هەیــە
و پەلکاژۆبوونــی ڕۆحیــەی
شۆڕشــگێڕی بە نێونجــی حزووری
هێزی شــاخ لەو ناوچانە یارمەتیدەر
و لۆجیســتیکی کاراکردنــی هێزی
شار دەبێ.
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ئاژوان مەریوان
لــە ڕێکەوتــی٢١ی خەرمانانــدا،
بنکەکانــی حیزبــی دیموکــرات لــە
الیــەن شــۆڤێنیزمی دەســەاڵتدار لــە
ئێــران مووشــەکباران کــرا ،هەروەها
ســێ الوی شۆڕشــگێڕی کــورد
لەســێدارە دران .ئــەوە خــۆی لــە
ناخی خۆیــدا هەڵگری پەیامێکی
قــووڵ و مێژوویی بۆ گەلی کوردە
کــە ئــەم پەیامــە لــە دوو ڕوانگەی
دوژمنــەوە بــۆ ســەر کوردســتان
ســەرچاوە دەگرێــت؛ یەکەمیــن
هــۆکار ،ڕق و دوژمنایەتیــی
مێژوویــی لەگــەڵ نەتــەوەی
کــوردە کــە لــە ڕۆژی یەکەمــی

هاتنــە ســەر کاری ڕێژیمــی تــاران
دەســتی پێکردووە و تــا هەنووکەش
درێــژەی هەیــە .خاڵــی دووهــەم،
بەردەوامیــی بێپســانەوەی خەبــات
و بەرخــۆدان لــە کوردســتان ،دوای
بڕینــی هــەوراز و نشــێوەکانیەتی.
ئــەم دوژمنایەتییــە مێژووییــەی
سەردەســت لەگەڵ بندەســتدا نەک
لەمەڕ داخوازییەکان و ویستەکانی
گەلی کــورد ،بەڵکوو ســەرچاوەی
لە دژایەتــی لەگەڵ بوونی کورددا
هەیە ،بوونێک کە بوونی خۆی لە
بندەســتیی نەتەوە داگیرکراوەکانیدا
پێناسە دەکات و بە تێکچوونی ئەم
تــرازە ،پێوەندیــی نێــوان سەردەســت-
بندەســت تێــک دەچێت ،هــەر بۆیە

داگیرکەر هەستی بەو مەترسییەی
کردووە کە بە تێکچوونی پێوەندیی
داگیرکــەر -داگیرکــراو ،پێوەندیــی
نێــوان ئــەو دووانــە تێــک دەچێت و
چیــدی واتایەک بــۆ بوونی خۆی
نامێنێــت .هەروەهــا داگیرکــەر بــەم
هێرشــەی خۆی بۆ سەر ڕۆڵەکانی
کــورد ،ویســتی دوو ئامانج بپێکێت
کە تێیدا ســەرکەوتوو نەبوو؛ یەکەم
بــە الڕێدابردنــی بیروڕای گشــتیی
خەڵــک بــوو لەســەر شــەپۆلی
نوێــی زەخــت و گەمارۆکانــی
ئامریــکا ،دووهــەم چاوترســێنکردن
و پێشــگرتن بــە خەباتــی نوێــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو
کــە تــازە چــرۆی کردبــوو .پــاش

ڕاگەیاندنی قۆناغی نوێی خەباتی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە نــاوی
«ڕاســان» ،بەرخــۆدان و خەبــات
لــە کوردســتان چــووە قۆناغێکــی
نوێ .تێئۆری و پراکتیکی ڕاســان
لــە شــاخدا یەکــی گرتــەوە و شــار
بووەتــە چەقــی ئــەم خەباتــە نوێیە.
مانگرتنــی سەرانســەریی خەڵکــی
کوردســتان لــە ٢١ی خەرمانانــدا،
وەکوو نموودێک لە ڕاســانی نوێی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،ســەنتێزی
خەباتــی مێژوویــی گەلــی کوردە.
ئەگــەر بەرگــری و خەباتــی گەلی
کــورد وەکــوو دژەتێــزی کــورد لــە
بەرانبــەر هێرشــی داگیرکــەر بــۆ
ســەر کوردســتان لەبەر چاو بگرین،

خەباتــی جەمــاوەری و یەکدەســتی
٢١ی خەرمانــان ،دژەتێزێکی نوێیە
لــە ســەنتێزی خەباتــی ڕۆژهــەاڵت
کــە قۆناغێــک لــە پرۆســەی
تەکاموڵــی خەبات لــە ڕۆژهەاڵتدا
بەرەو پێش چووە ،ئەم قۆناغە نوێیە
لــە خەباتــی کوردســتان ،هەڵگــری
کۆمەڵێــک لــە هەمــان ئــەرزش و
تایبەتمەندییــە پێشــووەکانی خەبات
لــە دەیەکانی ڕابردوودا و هەندێک
تایبەتمەندیی نوێ بەپێی پێویستیی
مێژوویی خۆیەتی کە پێویستیان بە
دووبارە خوێندنەوە و پێناســەکردن لە
گۆڕەپانی نوێی ڕۆژهەاڵتدا هەیە.
لــە تایبەتمەندییــە نوێیەکانــی
قۆناغــی تــازەی خەبــات لــە

کوردســتاندا،
ڕۆژهەاڵتــی
زاڵبوونــی گوتارێکــی نەتەوەیــی،
دژەداگیرکەر و بەرباڵوە کە وێڕای
پاراســتنی خاڵــە هاوبەشــەکان لــە
کۆمەڵگــەی ڕەنگاوڕەنــگ و
فرەڕەهەندی کوردستاندا ،ڕەچاوی
جیاوازیــی بیــر و بۆچوونــەکان و
ڕەنگەکانیــش دەکات ،هــەر بۆیــە
مانگرتنــی سەرانســەری لە ڕۆژی
٢١ی خەرمانانــدا ،دەکرێــت وەکوو
دەستپێکێکی نوێ لە قۆناغی نوێی
خەباتــی یەکگرتــوو و جەماوەریــی
خەڵکی کوردستان بەئەژمار بێت و
ببێتە ســەرەتایەک بۆ پێکەوەبوون و
ڕۆحــی بەرخۆدانی نەتەوەیی کورد
لەو بەشە لە واڵتەکەیدا.

6

ژمارە ١٥ ،٧٥٧ی خەرمانانی ١٣٩٨

چاوخشاندنێک بە پێگە و هێزی واڵتان لە ئاستی جیهانیدا
موختار نەقشبەندی
بەسەرنجدان بە ڕووداوەکانی دوای جەنگی
جیهانی دووەم هەتا ئێســتا دەبینین کە لە
بابەتــە جیهانییەکانــدا هێــزی واڵتــەکان
قسەی یەکەم و کۆتایی دەکەن و بابەتی
یاســایی و دامەزراوە نێونەتەوەیی و مافی
مرۆڤییەکان کاریگەرییەکی زۆر کەمیان
لەسەر پەیوەندییە نێونەتەوەییەکان هەبووە و
زۆرتر وەک کەرەســتەیەک کەڵکیان لێ
وەردەگیردرێت و تەنانەت لە واڵتانێکدا کە
لە چوارچێوەی سنوورەکانیان بەڕێژەیەکی
بەرچــاو دێموکراســی و پرســە مافــە
مرۆڤییــەکان ڕەچــاو دەکــەن و پەیوەندییە
نێونەتەوەییــەکان لــە بوارەکانی ئابووری و
ئەمنییــەت لــە وەبەرایەتیدایە بۆیان .بەبێ
ناســینی درووست و زانستی لە پێکهاتەی
سیاســی جیهــان ،ئیمکانــی پێشــکەوتن و
پاراســتنی ئەمنییــەت و ئاســایش نییــە،
واڵتانێک کە ناسینێکی ورد و باشیان لە
پێکهاتە جیهانییەکان نەبووە یان بابەتێکی
ئیدئۆلــۆژی و هەســتیار بووەتــە ڕێگــر
لەبــەردەم بەراوردکارییەکــی دروســت لــە
پێوەندییە نێونەتەوەییەکانیان و ڕووبەڕووی
کێشەی زۆر بوونەتەوە.
بــۆ نموونــە دەتوانین ئامــاژە بە واڵتانێکی
وەک ڕێژیمــی ئێــران و کۆرەی باکوور و
کوبا بکەین ،کە دەیانویست دەست بەسەر
هەموو جیهاندا بگرن ،سیستمی ئابووری و
سیاسی و فەرهەنگی جیهان بگۆڕن ،بەاڵم
دوای دەیــان ســاڵ ئێســتا بــۆ دابینکردنی
پێداویســتی و داخوازییــە ســەرەتاییەکانی
خەڵکــی واڵتەکەشــیان دۆشــداماون.
هەرچەنــدە ڕێبــەران و بەرپرســانی ڕێژیم و
میدیــا و باڵوکراوەکانــی ســەر بــە خۆیان
هەمیشــە باس لە هێز و پێگەی گرینگی
ئێــران لــە جیهانــدا دەکــەن ،بــەاڵم ئامار و
ژمــارەکان دۆخــی ئێــران بــە شــێوەیەکی
دیکە نیشان دەدەن!
ئێــران چ پێگەیەکــی لــە دنیــادا هەیــە و
هێــزی ئێران چەندەیە؟ بە لەبەرچاوگرتنی
ســنوورداربوونی مــەودا بــۆ نووســینی
بابەتێــک ،چاوخشــاندنێکی گشــتی بــە
پێگە و هێزی واڵتانی جیهانی و هەروەها
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دەکەین.
هێــزی واڵتــەکان بــە چ بابەتگەلێکەوە
بەستراوە؟
بەشــێوەیەکی گشــتی خەڵــک هێــزی
واڵتێــک تەنیــا لــە هێــزی نیزامــی و
ســەربازیدا دەبیننــەوە ،بــەاڵم ڕاســتییەکە
ئەوەیــە کــە لــە جیهانــی ئەمــڕۆدا هێزی
واڵتێــک پەیوەنــدی بــە فاکتۆرگەلێکی
زۆرەوە هەیە ،کە هێزی نیزامی بەشــێک
لــە هێــزی ئــەو واڵتــە دەژمێردرێــت ،لــە
بەرهەمــی ناپەتــی نێوخۆییــەوە بگرە هەتا
ڕێژەی حەشــیمەت و پێگەی جوگرافیایی
وژێرخانــە سروشــتییەکان و تەکنەلــۆژی
هەتــا بابەتــە ئیدئۆلۆژییــەکان و هێــزی
نیزامــی و ...لــە هێــز و پێگــەی جیهانی
واڵتێکــدا کاریگــەری هەیە .زۆرێک لەم
خااڵنــەی کــە ناویــان هێنــراوە بەشــێوەی
ڕاســتەوخۆ پەیوەندییــان پێکــەوە هەیــە،
بــۆ نموونــە هەرچەنــد کە هێــزی ئابووری
واڵتێــک زۆرتر بێت دەتوانێت بودجەیەکی
زیاتــر بــۆ بابەتــە نیزامییەکانــی تەرخــان
بکات و هێزی نیزامیشــی بەهێزتر دەبێت.
لــە درێژەدا بەشــێوەیەکی کــورت و پوخت
ئــەو خااڵنــەی ســەرەوە کە ناویــان هێنراوە
شی دەکەینەوە.
هێــزی ئابــووری :بەهەمــان شــێوە کــە
ئامــاژەی پێــدرا هەرچەنێــک بەرهەمــی
ناپەتــی نێوخۆیــی واڵتێــک لەســەرەوە
بێــت دەتوانێــت بودجەیەکــی زۆرتــر بــۆ
بابەتــە نیزامــی و تێکنۆلۆژییــەکان و...
تەرخــان بــکات و هێــزی ئــەو واڵتــە لــە
ئاســتی جیهانــی بەهێزتر دەبێــت ،هەروەها
لــە ڕێگــەی گوشــارە ئابوورییــەکان و
تەنانــەت هاندەرانــی ئابووری بــە تایبەتی
ئــەو واڵتانەی کــە ئابوورییەکی بەهێزیان
هەیــە هەندێــک جــار وەک ئامرازێــک
بــۆ ســزادان لەبەرامبــەر کارێکــی خــراپ
کەڵکــی لێوەردەگــرن .بەپێــی ئامــاری

ساڵی ٢٠١٨ی بانکی جیهانی بەرهەمی
ناپەتی نێوخۆیی جیهان ٨٥٧٩١ ،میلیارد
دۆالرە کــە ئامریــکا بە هەبوونی ٢٠٤٠٠
میلیارد دۆالر بەرهەمی ناپەتی نێوخۆیی
گەورەتریــن هێزی ئابووری جیهانی هەیە،
بــەو واتایــەی کە نزیکەی  ٢٤لەســەدی
کــۆی گشــتی بەرهەمی ناپەتــی جیهان
هی ئامریکایە!
هەروەها واڵتی چین بە هەبوونی ١٣٦٠٠
میلیــارد دۆالر بەرهەمــی ناپەتــی لــە
پلــەی دووهەمدایــە .هەمــوو واڵتانــی

زۆری دیکــە باشــە و ئابووریــی ئێــران
جێگایەکی گرینگی لە ئاســتی جیهانیدا
هەیە تەنانەت زۆر لەسەرترە لە واڵتانێکی
دەوڵەمەنــدی وەک نۆروێــژ و ئیماراتــی
یەکگرتووی عەرەبی!
ڕاســتییەکان شــتێکی دیکــەن ،واڵتــی
نۆروێــژ بــە داهاتــی  ٤٣٤میلیــارد دۆالر
لە بەرهەمی ناپەتیی نێوخۆیی ،بەرهەمی
ناپەتیی نێوخۆیی هاوشێوەی ئێرانی هەیە
بــەاڵم ئێــران ڕێــژەی حەشــیمەتەکەی
 ٨٥میلیۆنــە و نۆروێژیــش  ٥میلیــۆن

و شرۆڤە دەکات ،بۆ نموونە دامەزراوەی
ئاشتی ستۆکهۆڵم ناسراو بە «سیپری»
لــە دواڕاپۆرتــی ســااڵنەی خۆیــدا
ڕایگەیانــدووە کــە  ٩واڵتــی خــاوەن
چەکی ناوکی واتە ئامریکا ،ڕووســیە،
چیــن ،بریتانیا ،فەڕانســە ،هیندوســتان،
پاکســتان ،ئیســرائیل و کۆرەی باشــوور
لە ســەرەتای دەستپێکی ساڵی ٢٠١٩ەوە
بەکــۆی گشــتی  ١٣٨٦٥چەکــی
ناوکییــان هەبــووە کــە  ٩٠لەســەدی
ئــەم چەکانــە لــە ژێردەســتی ئامریکا و

بەهــۆی ئەوەیکــە هێــزە ئاســمانییەکەی
بەهێزترە لەوەیکە لە سەر کاغەز نووسراوە
ڕوون دەبێتەوە و هەروەها واڵتی ئیســرائیل
بەهــۆی مــەودای زۆرەوە زیانگەلێکــی
قورســتر لــە ئێــران دەدات ،هەڵبــەت لــە
هــەر شــەڕێکدا ئەگــەری ئــەوە هەیە کە
واڵتانــی هاوپەیمــان بەشــداری شــەڕەکە
بکــەن و ئێــران کە تەنیــا چەند گروپێکی
تیرۆریستی وەک هاوپەیمان هەیە و هیچ
واڵتێکــی بەهێز لە ناوچەکەدا پشــتیوانی
نــاکات ،ڕێژیمــی ئێــران بە ئاکار و قســە

ئورووپایــی بەرهەمــی ناپەتییان ئەندازەی
واڵتــی چیــن نییــە ،لــە نێــوان واڵتــە
گرینگەکانــی جیهان دەتوانیــن ئاماژە بە
ژاپــۆن بە هەبوونــی  ٤٩٠٠میلیارد دۆالر
بەرهەمــی ناپەتیی نێوخۆیی و ڕووســییە
بــە هەبوونــی  ١٦٥٧میلیــارد دۆالر و
هێندوســتان بــە هەبوونــی  ٢٧٠٠میلیــارد
دۆالر بکەیــن؛ هەروەهــا لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاستدا واڵتی عەرەبستانی سعودی بە
هەبوونــی  ٧٨٢میلیــارد دۆالر بەرهەمــی
ناپەتیــی نێوخۆیــی و واڵتــی تورکیــە بە
هەبوونــی  ٧٦٦میلیــارد دۆالر بەرهەمــی
ناپەتیــی نێوخۆیی گەورەترین و بەهێزترین
ئابوورییان لە ناوچەکەدا هەیە و ڕێژیمی
ئێــران بەهەبوونــی  ٤٥٤میلیــارد دۆالر
بەرهەمــی ناپەتیــی نێوخۆیی بــە بەراورد
لەگــەڵ ئــەو واڵتانەی کە ناویان هێنراوە،
هێزێکــی ئابــووری بچووکــی هەیــە و بە
الواز هەژمار دەکرێت.
هــۆکاری ئــەوەی کــە کاتێــک ئامریکا
هۆشــداری بــە واڵت و شــیرکەتە
جیهانیــەکان دەدات کــە یــان لەگــەڵ
ئامریکا پێوەنــدی بازرگانییان هەبێت یان
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران و هەمــوو واڵت
و شــیرکەتەکان ئامریــکا هەڵدەبژێریــن،
ئەوەیــە کە ئابووریی ئامریکا بە نزیکەی
 ٤٤قاتــی ئابووریی ئێرانە و بە دڵنیاییەوە
هەمــوو شــیرکەتەکان بــازاڕی ئامریــکا
هەڵدەبژێــرن ،هەڵبــەت مەترســی ســزا
ئابوورییەکانــی ئامریــکاش هەیــە بــەاڵم
هــۆکاری ســەرەکی بەهێزیــی ئابووریــی
ئامریکایــە .جێــگای ئامــاژە پێدانــە کــە
بەهێــزی و گەورەیــی ئابووریــی واڵتێک
بە واتای باشی دۆخی ئابووریی خەڵکی
ئەو واڵتە نییە و دۆخی ئابووریی خەڵک

و نیــوە و ئەمــە بــە واتــای ئەوەیــە کــە
ســەرانەی بەرهەمــی ناپەتیــی نێوخۆیــی
هــەر نۆروێژییــەک  ١٦بەرامبــەی
هــەر هاوواڵتییەکــی ئێرانــە! جێــگای
ئاماژەپێدانــە کــە ســەرانەی بەرهەمــی
ناپەتیــی نێوخۆییــش بــۆ بەهێــزی
واڵتێــک گرینگــە چونکــە هەرچــی
ســەرانەی واڵتێــک زیاتر بێــت و خەڵک
لــە خۆشــگوزەرانی زیاتــردا بــن دەتوانــن
ماڵیاتێکــی زۆرتــر بــدەن و دەوڵــەت
بودجەیەکــی زیاتری لە بەردەســتدا دەبێت
هەتا لە بەشــەکانی نیزامی و پەروەردەیی
و تەکنەلۆژیایــی و ...بــەکاری بهێنێت؛
بــەاڵم گەورەیــی بەرهەمــی ناپەتیــی
نێوخۆیــی زیاتــر لــە ســەرانە ،کاریگەری
لەسەر هێزی واڵتێک لە ئاستی جیهانیدا
هەیە ،بە لەبەرچاوگرتنی ئاماری بەرزی
ڕێژیمی ئێران نەتەنیا لە ئاســتی جیهانیدا
بە زلهێزێک لە بواری ئابووریدا بەهەژمار
نەیــەت ،بەڵکــوو لە ئاســتی ناوچەییشــدا
مەودایەکــی زۆری لەگــەڵ عەرەبســتان
و تورکیــەدا هەیــە و بەهــۆی داڕمانــی
ئابــووری و گەمارۆکانــی ئامریــکا کــە
لەوانەیە بــەم زوانە ئیماراتی یەکگرتووی
عەرەبیش بە هەبوونی  ٤١٤میلیارد دۆالر
بەرهەمــی ناپەتیی نێوخۆیی و ئیســرائیل
بە  ٣٦٩میلیارد دۆالر بەرهەمی ناپەتیی
نێوخۆیــی پێــش ڕێژیمــی ئێــران بکەون و
ئــەم بابەتەش لــە درێژمــاوەدا کاریگەری
نەرێنی زۆر لەسەر جێگە وهێزی ڕێژیمی
ئێرانی لە ناوچەکە و جیهاندا دەبێت.
هێــزی نیزامی :هێــزی نیزامی واڵتەکان
بەســتراوەتەوە بــە چەندیــن فاکتــۆر و
لەوانــەش چەندییــەت و چۆنیەتــی
چەکوچۆڵــی نیزامــی «متعــارف و

ڕووسیەدایە و هەروەها چۆنایەتی کاڵوە
ناوکییەکانیشــیان لە باقــی زلهێزەکانی
دنیا باشترە .هەروەها ئامریکا و ڕووسیە
بــە هەبوونی کەلوپەلی پێشــکەوتووتری
ناوکییــەکان
کاڵوە
هەڵگــری
(بۆمبهاوێژی ســتراتیژی و ژێردەریایی
ســتراتیژی و موشــەکە دوورهاوێژەکان)
هێــزی ناوکیــان زۆر جیاوازتــرە لــە
باقــی هێــزە ناوکییــەکان کــە هەتــا
ئاســتێک هــەر کامیان بەتەنیــا توانای
ڕووبەڕووبوونەوەیــان لەگــەڵ هەمــوو
واڵتانــی جیهانــی هەیــە یــان لەوانەیــە
باشــتر بێــت کــە بڵێیــن هەر کامیــان بە
تەنیایــی توانــای لەناوبردنــی ژیانیــان
لەسەر زەوی هەیە؛ هەڵبەت لە شەڕێکی
گــەورەی ناوکــی هەمــوو مرۆڤایەتــی
خەســاری بەردەکەوێــت ،کاریگــەری
چەکــە «غیرمتعارفــەکان» لەســەر
هێــزی نیزامــی واڵتــەکان و بەگشــتی
لەسەر جێگە و هێزی واڵتەکان زۆرە ،بۆ
نموونە واڵتانی بواری یۆرۆ بە هەبوونی
ئابوورییەکــی  ٨بەرامبــەر گەورەتــر لــە
ئابووریــی ڕووســیە و لــە کۆی گشــتی
هێــزە نیزامییە «متعــارف»ەکان بەهێزتر
لــە ڕووســیە و بــە هەبوونــی  ٢زلهێــزی
چەکــی ناوکــی بریتانیــا و فەڕانســە
هێشــتا بۆ دابینکردنی ئاسایشــی خۆیان
پەنا دەبەنە بەر ڕووسیە و ئامریکا.
لــە ڕیزبەندی هێزە «متعارف»ە نیزامی
واڵتــەکان لەالیەن دامــەزراوەی گڵۆباڵ
فایەر پاوەر ،ئامریکا و ڕووســیە و چین
لە پلەی یەکەم هەتا ســێهەمدان و ئێران
لــە پلەی  ١٤دایە و ئیســرائیل لە پلەی
 ١٧و عەرەبســتان لــە پلــەی  ٢٥دایــە،
هەڵبەت لــەم ڕیزبەندییەدا بابەتگەلێکی

و دروشــمەکانی کارێکــی کــردووە کــە
دەتوانیــن بڵێین هەموو واڵتانی ڕکەبەری
ئێــران پێکەوە ببنــە هاوپەیمان و بە پەیمان
و ڕێککەوتنــی نیزامــی و ئەمنیەتــی ٢
الیەنــە و چەنــد الیەنــە تەنانــەت لەگــەڵ
واڵتانــی زلهێــزی وەک ئامریــکا و
فەڕانســە و بریتانیــا هێزیــان چەند بەرابەر
ببێتــەوە و ڕێژیمــی ئێــران بــە شــێوەیەکی
کردەیــی بەهــۆی سیاســەتەکانی خۆیەوە
الوازتر بووە.
لەپــاڵ هێزی ئابــووری و نیزامیدا بابەتی
سیاســی و ئیدئۆلــۆژی و فەرهەنگیــش
کاریگــەری زۆریــان هەبــووە و دەبێــت،
لــە دەیــان ســاڵی ڕابــردووەوە ئامریــکا لــە
ڕێگای میدیاوە کاریگەری زۆری لەسەر
بیروڕای گشتی جیهان و تەنانەت واڵتانی
دوژمنیــش هەبــووە ،کەڵکوەرگرتنــی
ئامرازئاســا لــە ئیدئۆلــۆژی و بابەتــی
فەرهەنگــی و تەنانــەت کەڵکوەرگرتنــی
ئامرازئاســا لــە بابەتــی دێموکراســی
و مافــی مرۆڤــی لەالیــەن هەمــوو
واڵتەکانــەوە بەکاردەهێنرێــت و دزەکردنی
ڕێژیمــی ئێرانیــش لــە چەنــد واڵتێکــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە ڕێگــەی
کەڵکئــاوەژووی لــە بیــروڕا جیاوازەکانی
ئایینــی بــووە .هەموو واڵتــەکان تەنانەت
واڵتانــی دێموکراتیکیــش بــۆ پارێزگاری
کــردن لــە بەرژەوەندییــە ئابــووری و
ئەمنیەتییەکانــی خۆیــان لــە هەمــوو
شــتێک کەڵــک وەردەگــرن و تەنانــەت
لــە پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانیشــیاندا
شــاهیدی بوونــی چەنــد بــەرە لــە نێــو
واڵتانــی جیهانیــدا بەهەبوونــی بیــروڕای
جیاوازی سیاسییەوە هەین ،ڕێژیمی ئێران
واڵتێکــی زلهێــزی جیهانــی نییــە و تەنیا

دواکەوتوویی ڕێژیمی ئێران لە کۆمەڵگای جیهانی و ڕکابەرەکانی لە  ٤٠ساڵی ڕابردووەوە دەستی
پێکردووە کە ڕێبەرانی ڕێژیمی ئیسالمی ئێران لەپاڵ سەرکوتی خەڵک و هەاڵواردنی فراوانی نەتەوە
و ئاینییەکان ،دەستیان بە ئینقالب و دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی دیکەدا کردووە و داهات و
سامانی خەڵکی ئێرانیان لە ڕێگای ئیدئۆلۆژی ڕێژیمدا بەفیڕۆ داوە،
بــە چەندیــن فاکتــۆرەوە بەســتراوەتەوە،
لەوانە باجی بەرهەمی ناپەتیی نێوخۆیی،
بەداخــەوە هەندێک لە ڕۆژنامەنووســان و
کارناســان لــە میدیاکانــدا بــێ گرینگی
دان بــە باســی بــاج و ماڵیــات تەنیــا بــە
ئامــاژەدان بە بەرهەمی ناپەتیی نێوخۆیی
ڕێژیمــی ئێــران هــەوڵ دەدەن کە ئــەوە بە
بەردەنگەکانیــان بگەیەنــن کــە دۆخــی
ئابووریی خەڵکی ئێران لەچاو واڵتانێکی

غیــر متعــارف» .مەبەســتمان لە چەکی
«غیرمتعارف» چەکــە قەدەغەکراوەکان
و کۆمەڵکوژەکانــی وەک چەکــی
ناوکــی و شــیمیایی و میکرۆبــی و..
هتدە ،کە گرینگترینیان چەکی ناوکییە
کــە کاریگــەری زۆری لەســەر هێــزی
واڵتەکان هەیە و بەهێزتریان دەکات.
دامەزراوەگەلێکــی جیــاوازی هێــزی
نیزامی ،واڵتەکان دەخاتە بەر لێکۆڵینەوە

زۆری وەک جوگرافیــا و هێــزی
ئابــووری و ژێرخانــە سروشــتییەکان،
وزە و حەشــیمەت لەبەرچاوگیــراوە کــە
بەبــەراورد لەگــەڵ  ٢واڵت بــە تایبەتی
لە شەڕێکی مەوداکورتدا ئەم بااڵنس و
ڕیزبەندییــە گۆڕانکاری بەســەردا دێت،
بــۆ نموونــە لــە شــەڕی نێــوان ڕێژیمــی
ئێــران و عەرەبســتاندا چونکــە ســنووری
زەوینــی هاوبەشــیان نییــە و عەرەبســتان

یــەک زلهێــزی ناوچەییــە و بە سیاســەتە
هەڵەکانی بەشێوەیەکی کردەیی لە حاڵی
بەزینێکــی گــەورە لــە ناوچەکەدایە و لە
ڕکابەرایەتییــە جیهانییەکانیشــدا زیاتــر
دوا دەکەوێت و هۆکارە سەرەکییەکەشــی
سیاســەتە هەڵەکانــی دەرەوە و الوازی
ئابــووری و بەزیــن لــە شــەڕی ئابووری و
شــەڕی ســارد لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا
دەبێــت ،ئابووریــی جیهانــی بەشــێوەیەکی

گشــتی لە حاڵــی گەشەســەندندایە بەاڵم
ئــەم گەشــەکردنە لــە هەمــوو شــوێنەکان
یەکســان نییــە و واڵتانی جیهانی ســێهەم
بــە خێراییەکــی زۆرتــر گەشــە دەکــەن
و ئەمــە بــە واتــای ئــەوە دێــت کــە بــە
تێپەڕینــی کات ،هەرچەنــدە کە مەودای
نێــوان واڵتانی خاوەن ئابووری گەورە کەم
دەبێتــەوە ،لــە درێژماوەشــدا لــە دەیەکانی
داهاتوودا دەبێتە هۆی گۆڕینی بااڵنسی
هێز لە ئاستی جیهانیدا.
بــۆ نموونــە چیــن ئەگەر هەر بەم شــێوەیە
پێــش بکەوێــت و لــە داهێنانــی ئابــووری
بــەردەوام بێــت تــا نزیکــەی ســاڵی ٢٠٣٠
داهاتــی ناپەتیــی نێوخۆیــی لــە ئامریکا
زیاتــر دەبێــت و ئەمــە بــەو واتایەیــە
کــە بودجەیەکــی زیاتــری بــۆ بابەتــە
نیزامییــەکان و دەســتێوەردان لــە ناوچــە
جیاوازەکانــی جیهانــدا دەبێــت .واڵتانــی
وەک هێنــد و بڕێزیلیــش لــە دەیەکانــی
داهاتــووودا ئابوورییەکــی گەورەتریــان لە
واڵتانێکــی وەک ئینگلیــس و فەڕانســە
دەبێــت و ئەمــەش کاریگــەری لەســەر
هاوکێشــە جیهانییــەکان و تەنانــەت
پێکهاتــەی شــۆرای ئەمنییــەت دەبێــت،
لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بەداخــەوە
بەهۆی شــەڕە نێوخۆیی و مەزهەبییەکان
و شــەڕی ســاردی واڵتــەکان بەشــێکی
گرینــگ لــە داهاتــی بەرهەمــی پەتــی
نێوخۆییــان لە بابەتــە نیزامییەکاندا خەرج
کــردووە و ئەمــەش کاریگــەری نەرێنــی
لەســەر ئابوورییــان هەبــووە ،بــەاڵم ئێران و
ســووریە زیاتــر لــە هەموو واڵتانــی دیکە
تووشــی زەرەر بوون ،هەر ئێســتا سەرەڕای
خەرجییە زۆرەکانی عەرەبستانی سعودی
و ئیمــارات لەبواری نیزامیــدا ئەم واڵتانە
بــاری ئابوورییــان هەرچەنــد کەمیشــە،
گەشــەی بەخۆیەوە بینیوە ،بەاڵم ڕێژیمی
ئێــران بەهۆی گەندەڵــی زۆری ئیداری و
گەمارۆکانــی ئامریــکا لەگەڵ داڕمانی
ئابــووری بەرەوڕوو بووەتەوە و درێژەی ئەم
دۆخــە ،ڕێژیمی ئێــران لەپێوەندی لەگەڵ
پاراستنی پێگەکەی و بوونی لە واڵتانی
دیکــە لەوانــە ســووریە تووشــی کێشــە
دەکات.
دواکەوتوویــی ڕێژیمــی ئێــران لــە
کۆمەڵــگای جیهانــی و ڕکابەرەکانی لە
 ٤٠ساڵی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە کە
ڕێبەرانی ڕێژیمی ئیســامی ئێران لەپاڵ
سەرکوتی خەڵک و هەاڵواردنی فراوانی
نەتەوە و ئاینییەکان ،دەستیان بە ئینقالب
و دەســتێوەردان لــە کاروبــاری واڵتانــی
دیکــەدا کــردووە و داهــات و ســامانی
خەڵکــی ئێرانیان لە ڕێــگای ئیدئۆلۆژی
ڕێژیمــدا بەفیڕۆ داوە ٤٠ ،ســاڵی ڕابردوو
ئێــران بەرهەمــی ناپەتیــی نێوخۆیــی لــە
واڵتی کۆرەی باشوور زیاتر بووە و ئێستا
کۆرەی باشــوور بــە  ١٦٠٠میلیارد دۆالر
داهاتی بەرهەمی ناپەتیی نێوخۆیی هەیە
کە بەبێ شــەڕ و دەســتێوەردان لە ڕێگای
بەرهەمهێنانــەوە جێگــە و پێگەیەکــی
باشــتری لــە ڕێژیمــی ئێــران لــە ئاســتی
جیهانیــدا هەیە ،قوڵیی ســتراتیژی ڕێژیم
لــە دەســتێوەردان و بوونــی لــە واڵتانــی
ناوچەکــە تەنیــا بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە
زیاتــر لــە پەراوێــز بخرێــت و گوشــارێکی
زیاتــری ئابــووری لەســەر بێــت و زۆرتــر
دواکەوتــوو بێــت ،تەنانــەت لــە کاتــی
ڕوودانی هەر شەڕێکیشــدا جگە لەوەیکە
ڕێژیمــی ئێران زیانی زۆرتری بەربکەوێت
هیچ قازانجێکی دیکە ناکات.
تەنیا ڕێگا بۆ کۆتاییهێنان بە کێشەکانی
خەڵکــی ئێــران لەناوچوونــی ڕێژیمــی
ئیســامی و جێگیرکردنــی سیســتمێکی
دێموکــرات و ناناوەندگەرایــە هەتا هەموو
خەڵــک بەبێ بوونی هیچ هەاڵواردنێکی
مەزهەبــی و ڕەگــەزی بتوانــن بــە کار
و هەوڵەکانیــان و کەڵکوەرگرتــن لــە
ســەرچاوەی «هنگفــت»ی ئێــران لــە
ڕێــگای گەشەســەندنی ئابــووری و
پەیوەنــدی دروســت لەگــەڵ واڵتانــی
ناوچەکە بە جێگە و پێگەیەکی باشتری
جیهانــی بگەیەنــن و بــە ئەمنییــەت و
خۆشــگوزەرانی جێگــەی ئێران لە ئاســتی
جیهانیدا بەرز بکەنەوە.
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«کۆچەر بیرکار» دیسان بە سەری کردینەوە
حەسەن ساڵحزادە
ســاڵی رابــردوو لــە میانــەی رەکابەریــی
بردنــەوەی خەاڵتــی فێڵــدز لــە بــواری
بیرکاریــدا ،نــاوی کۆچــەر بیــرکار هاتە
دەرێ و لەو ســاتەوە کۆمەڵگەی کوردی
وەک زانایەکــی هەڵکەوتە لێی دەڕوانن.
لێهاتوویــی و کارامەیــی ئــەو بلیمەتــە
زۆربــەی ناوەنــدە کوردییەکانــی بڕیــار،
لــە بچووکــەوە هەتــا گــەورەی ئەرکــدار
کردووە کە لە ئاست وەها سەرکەوتنێکی
گرینگــدا بێدەنگ نەبــن .لە حاڵێکدا کە
هاونیشــتمانیان لــە رێگــەی جۆراوجۆرەوە
بــەردەوام خۆشــحاڵی خۆیــان دەردەبــڕی
و ناوەندگەلــی کولتــووری و زانســتی
جۆراوجۆریــان بــە ناویــەوە دەکــردەوە،
بلیمەتــی زانــا «کۆچــەر بیــرکار» لــە
نــاکاو جارێکــی تــر وەک ئەســتێرەیەک
لە ئاسمانی زانستی بیرکاریدا درەوشایەوە
و دڵــی میلیۆنــان کــوردی دووبــارە
گەشــاندەوە .وەک دیمــان جارێکــی
تــر نــاوی بیــرکار تواناییەکانــی بــەرۆژ
کرانــەوە و لــە نێو  ٥٠بیرمەندی گەورەی
جیهانــدا ،پلــەی یەکەمی وەدەســت هێنا.
بەمجۆرە شــانازییەکی گــەورەی دیکەی
بــۆ نەتەوەکــەی تۆمــار کــرد و هەروەک
بیــرکار خــۆی ویســتبووی ،بــزە کەوتەوە
ســەر لێــوی گەورەتریــن نەتــەوەی بــێ
دەوڵەتــی ســەر گــۆی زەوی .هــەروەک
دیمان ،یەک ساڵ لەمەوبەر ،دوای ئەوەی
کــە ناوی کۆچــەر بیرکار ســەرترۆپکی
میدیاکانــی جیهانــی داگیــر کــرد و
ئاوازەی باڵو بوویەوە ،کۆڕ و کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان وەک رێز و وەفایەک
بــە گەرمــی پێشــوازیان لێکرد .بــۆ وێنە،
لــە باشــووری کوردســتان ،بــە مەبەســتی
بەرزنرخاندنی زانایی و لێوەشاوەیی بیرکار
و بــۆ ئــەوەی کە بیــری بکرێتــە رێبازی
نەوەکانــی دواڕۆژی الوانــی کوردســتان،
حکومەتــی هەرێــم لــە بەرزتریــن ئاســتدا
و بــە یارمەتــی وەزارەتــی خوێندنــی بااڵ،
وێڕای خەاڵت بەخشین ،پێشوازیان لە بیرو
بۆچوونەکانــی مامۆســتا کۆچەر کرد و
لــە کۆڕێکی بەریندا گوێیان لە پێشــنیار
و ئاماژگارییەکانــی گــرت .لــە درێــژەدا
ئەنســتیتۆ کۆمەاڵیەتی و زانســتییەکان،
الیــەن و رەهەنــدە کوردییەکانــی هــەر
چــوار پارچــەی کوردســتان بە پێــی توانا
چەپکەگوڵــی خۆشەویســتی و ئەوینیــان
لــە بەرۆکــی ئــەم رۆڵــە ســەربەرزەی
نیشــتمانەکەیان دا و بەمجــۆرە وەاڵمــی

ئەمەگناسیان بە پەیامەکەی دایەوە .ئاخر
ئــەوان دەیانزانی کە بیــرکار خەاڵتەکەی
پێشکەش بە  ٤٠میلیۆن کورد کرد ،هەتا
بەشکم بتوانێ بزە بخاتە سەر لێوەکانیان.
لــە بەرانبــەردا قورســایی و ئاراســتەی

رێکەوتــەوە خەڵکــی کوردســتان بزەیــان
وەســەر لێــو کەوتــووە .ســەیر لەوەدایە کە
هەمــووان لــە بەرنامــەو ئامانجەکانــی
شــەبەکە خەبەر ئــاگادارن ،کاناڵێک کە
ئەرکــی جێبەجێکردنــی سیاســەتەکانی

نەکــردووە ،بە بیســتنی هەواڵی بیرمەندی
کــورد بــە خۆیانــدا هاتنەوە و هەڵوێســتی
جۆراوجۆریــان نواند .بڕێکیان دوای چەند
نەســڵ بوونــە بڕبــڕەی پشــتی بیــرکار و
خۆیــان بــە رەچەڵەکــی کــوردەوە گرێ دا

ئــەم دامەزراوەیــەدا كردووه و لــه كۆتاییدا
ئــهم بیــركاره كــورده ،وهک كهســی یهكهم
دهرچووه و نازناوهكهی بردووهتهوه.
لــە ڕاگەیەندراوەکــەی ئــەو دامەزراوەیەدا
هاتــووە« :بیــرکار کوردێکی ئێران و هی

خەاڵتەکە کە پێشــکەش بە گەلی کورد
کــرا لــە الیــەک و مەســەلەی شوناســی
نەتەوەیــی خــودی مامۆســتا بیــرکار لــە
الیەکــی ترەوە ،دەســەاڵتدارانی ئێرانی لەم
باســەدا بــە وشــیاری تاراند و ســەری لێ
شــێواندن .بەوحاڵەش بەرپرسە ئێرانییەکان
نەیانتوانی هەڵوێستی خۆیان بشارنەوە.
وەک بینــرا ،میدیاکانــی حکومــەت
ســەرکەوتنەکەی بیرمەنــد کۆچــەر
بیرکاریــان لــە ســێ ئاراســتەوە خســتە

دەســەاڵتی ئێرانی لەمەڕ بەرەوپێشــبردنی
بیــری بەرتەســکی ویالیەتــی فەقیهـــ و
شــێواندنی بیروڕای گشــتی پێدراوە .هەر
لەم ســۆنگەوە تا ئێستا چەندین بەرهەمی
بەڵگەیــی چەواشــەکارانەی ســەبارەت بە
بزووتنەوەکانــی کوردســتان و کولتــووری
خەڵکــی کــورد بــاو کردۆتــەوە کە هەر
هەموویــان لــە درۆ و بوختان زیاتر هیچی
دیکەیــان بــۆ کۆمەڵگــەی کوردســتان
بــە دیــاری نەهێنــاوە .نوێنەرانــی کوردی

و بەشێکیشــیان وێــڕای نفــرەت و بێزاری،
کۆچــەر بیرکاریــان بــە بــێ ئەمەگــی
تاوانبــار کــرد کە چــۆن رێگەی بە خۆی
داوە بــە بــێ ئیزنــی نەتــەوەی بااڵدەســتی
دەســەاڵتدار بە ناســنامەی کوردستانییەوە
لە گۆڕەپانە زانستییەکان ئامادە بێ؟
شــایانی باســە ،ڕۆژی سێشــهممه١٢ ،ی
خەرمانــان ،دامــهزراوهی «پرۆســپێكت»،
بــراوهی پێشــبڕكێی  ٥٠كهســایهتیی
ناوداری جیهانی بۆ بهدهستهێنانی نازناوی

گەلــی یەکێک لەو چوار پارچەیەیە کە
خــاوەن دەوڵەتــی خۆیان نیــن ،ئەو گەلەی
کــە هەموو کات واڵمی داخوازییەکانیان
بــۆ مافــی نەتەوەیی ،بە مســتی ئاســنین
دراوەتەوە».
«کۆچــەر بیــرکار» ،بیرکارێکــی
ھاوچەرخــی کــوردە کــە ســاڵی ١٩٧٨ی
زایینــی ،لــە گونــدی «نێـ»ـــی ســەر بە
شاری مەریوان لەدایک بووە و لە ئێستادا
لە زانکــۆی «کەمبریج» پڕۆفیســۆری

میدیاکانی حکومەت سەرکەوتنەکەی بیرمەند کۆچەر بیرکاریان لە سێ ئاراستەوە خستە بەرباس
کە ئەم تەوەرانەی لەخۆ گرتبوو :هەوڵی چەواشەکاری ،پەنابردنە بەر بێڕێزی و پێداهەڵگوتنی
بەرباس کە ئەم تەوەرانەی لەخۆ گرتبوو:
هەوڵــی چەواشــەکاری ،پەنابردنــە بــەر
بێڕێــزی و پێداهەڵگوتنــی دووڕوویانــە.
تەنانــەت شــەبەکەی خەبــەری ســەر بــە
دامــودەزگای رێژیــم بــە شــێوەیەکی
چاوەڕواننەکــراو خۆی کردە دەنگورەنگی
بنەماڵــەی بیــرکار و لە رۆڵــی خانەخوێدا
یــاری کــرد .لەو بەرنامەیــەدا هەواڵنێر بە
سەرسامی الپەڕەکانی سەردەمی منداڵی
بیــرکاری هەڵدەدایــەوە و بــە رواڵــەت زۆر
لــەوە خۆشــحاڵ بــوو کــە بــە بۆنــەی ئەم

مەجلیســی شوورای ئیسالمی ،کە زانیان
کەشــوهەواکە لەبــارە ،خۆیــان لــە ئــاو و
ئاور دا و بێ ئەوەی هەســت بە مەترســی
بکەن ،بە ئاشــکرا پڕژانە ســەر مەسەلەی
ســەرکەوتنی بیــرکاری کــورد .ئــەوان لە
پێهەڵگوتنەکەیاندا ئەوەندە بەرەوپێشــچوون
کــە چەندیــن جــار لە دەســتەواژەی بڤەی
«ملت کورد» کەڵکیان وەرگرت.
بەشــێک لــە ئۆپۆزیســیۆنی پاســیڤی
دەرەکــی ئێرانــی کــە هیــچ کات چاویان
بەرایــی دیتنــی گەشــەی کوردســتانی

«بیرمهنــدی جیهان بۆ ســاڵی »٢٠١٩ی
ڕاگهیانــد و ئاشــكرای كرد كــه «كۆچهر
بیــركار» ،مامۆســتای کــوردی زانكۆی
«كامبریجــی بریتانیــا» ،وهک یەکــەم
بیرمهندی ســاڵ ،ههڵبژێــردراوه .بەمجۆرە
ئــاوازەی بیــرکاری بیرمەنــد جارێکــی تر
دەنگــی دایەوە و بەســەری کردینەوە هەتا
بزە وەسەر لێوی کوردەکان بخاتەوە.
بهپێــی ڕاگهیهندراوێكــی فهرمیــی
دامــهزراوهی «پرۆســپێكت» ،دهیان ههزار
كهس بهشدارییان له دهنگدانی ئینتهرنێتیی

بیرکارییــە .ناوبراو بە نــاوی «فەرەیدوون
درەخشــانی» رووی لــە هەنــدەران کــرد،
بــەاڵم زۆر بیرمەندانــە نــاوی خــۆی بــۆ
«کۆچــەر بیرکار» گــۆڕی .ئەو ناوەی
کــە چەند مانای لێ دەکەوێتەوە :ئەو بە
شــانازییەوە کوردە ،کۆچــی کردووە و لە
هەمان کاتدا بیرکاریشە.
ئێســتا ئەگەر کۆچەر بیرکار لە حەوزەی
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی ژیانــی
بەسەر ببردایە و وەکوو جاران بە پێناسەی
«فەرەیــدوون درەخشــانی» بناســرایەتەوە،

ئایــا دەیتوانــی خاوەنــی ئــەو بەرهەمــە
زانســتییە بەناوبانگــە بوایــە کــە پێــی
بەخشراوە؟ ئاوڕدانەوەیەکی خێرا لە رەوتی
سیســتمی خوێنــدکاری و پێکهاتــەی
سیاســی ئێران وەاڵمی ئەم پرســیارەمان بە
نەرێنی دەداتەوە .چونکە:
الوانــی کــورد بــۆ درێــژەدان
بــە خوێنــدن دەبێ لە توونێلــە پێچاوپێچ و
تاریکەکانی کونکووری سەرانســەرییەوە
تێپــەڕن ،کــە لــە هیــچ یــەک لــە
گۆڕەپانەکانــدا لەگــەڵ الوانــی پارێــزگا
پڕئیمکاناتەکانــی دیکەدا خاوەن دەرفەت
و شانسی بەرانبەر نین.
لە ناو سیستمی خوێندکاری
ئێرانــدا ،سیاســەتی هــەاڵواردن و
دووچاوەگــی بــە ئاشــکرا رەچــاو دەکرێ
و لــە ئاکامــدا «کۆچــەر بیــرکار»ەکان
لــە گــەڵ ئەوەیکە خــاوەن بەهــرەو توانان،
کەچی بە ساناهی پشتگوێ دەخرێن.
لــە میانــەی رکابــەری و
کێبەرکــێ جیهانییەکانــدا ،بەرپرســانی
ئــەم بــوارە ،بــەر لــەوەی کــە پشــت بــە
لێهاتوویی تاکەکان ببەســتن ،مەســەلەی
شــوناس و بیروباوەڕی شەخســی و ئایینی
بەشداربووانیان بەالوە گرینگترەو کەسانی
خۆیی خۆیان وەپێش دەخەن.
بەرپرســانی ئــەم بــوارە ،لــە
بــەر ئەوەیکــە لــە گۆڕەپانــە جیهانییــە
زانســتییەکاندا فێڵوتەڵەکــە بەکاردێنــن،
تەنیــا متمانەیــان بــە بژاردەکانــی خۆیــان
دەکەن و ئەوانی تر وەال دەنێن.
بەرتەســکی
روانگــەی
دەســەاڵت بــۆ ســەر نەتــەوە نافارســەکان،
روانگەیەکــی ئەمنیەتییــە« .کۆچــەر
بیــرکار»ەکان کــە هەڵگــری شوناســی
نەتەوەیی گەلێکی بەشخوراون ،بەرلەوەی
بــااڵ بکــەن ،دۆســیەی جۆراوجۆرایــان بۆ
دەکەنــەوە و لە کاریــان دەخەن .بۆ نموونە
کەســانێکی کــوردی زۆرمــان لــە بــوارە
وەرزشــییەکاندا ،چ وەک وەرزشــکار یــان
راهێنــەر هەیــە کــە لــە ســێبەری هەمــان
سیاســەتی نگریســی نژادپەرەســتانەدا
رێگــەی نەشەوگەشــەیان لــێ بڕاوەتەوە و
لــە خزمــەت بە دنیــای مرۆیی بێبەشــیان
کــردوون .پێویســتە کــە الوانــی کــورد
لــە بــەر رۆشــنایی بیــری تیــژی زانــای
کــورد ،کاک کۆچــەر بیــرکار ،هەوڵــی
دامەزراندنــی رێچکەیەکــی بەهێــز بــۆ
بــەرەی داهاتوومــان بــدەن و لــە رێگــەی
زانســت و وەرزشــەوە ،کۆتایــی بــە بیــری
قااڵوئاســای شــۆڤینیزم و کۆلۆنیالیزمی
نێوخۆیی بێنن.

ئۆردووگا نگریسەکانی کۆماری ئیسالمی
سندووس
زۆربــەی ئەو کەســانەی خوێندنەوەیەکی
بابەتیانەیان بۆ عیرفان و ئەدەبی عیرفانی
هەیــە ،دەگەڵ ئەم بۆچوونە ئاشــنان کە:
«لەش زیندانی ڕۆحە».
بــەالی عارفەکانــەوە ،لــەش شــوێنێکی
تەنگەبــەر و بەرتەســکە و ڕێگــە نــادات
ڕۆح بــەرەو خوا هەڵکشــێ ،کەچی گەر
تەرکیــز لەســەر بەرەوهەڵکشــان هەبــێ،
دەبێ گشت نیازەکانی لەش بخرێنە الوە.
«میشــێل فۆکــۆ» ،ئــەم بۆچوونــە
عیرفانییەی وەرداوتەوە و الی وایە «ڕۆح
زیندانی لەشــە» ،لە ڕاســتیدا فۆکۆ بەم
شــێوەیە دەیهــەوێ پێمــان بڵــێ کــە نیــزام
و سیســتمە فکــری و ڕەوشــتخوازەکان،
بــەردەوام لــە هەوڵــی ڕامکردنــی لەشــی
مرۆڤدان تا لەم ڕێگەوە بتوانن هەم لەشی
تاکــەکان و هەم لەشــی کۆی کۆمەڵگا
کۆنتڕۆڵ بکەن و بیخەنە نێو ڕەهەندێکی
تایبەتەوە.
«جۆرجــۆ ئاگامبێن» ئەو بۆچوونەی لە
چوارچێــوەی چەمکــی «ئــۆردووگا»دا
هێناوەتــە بەربــاس .ئــۆردووگا شــوێنی

دیلکردنــی لەشــە ،ئێســتا گــەر
کۆمەڵگایــەک بکرێتــە چەندیــن
ئــۆردووگای گــەورە و بچــووک ،چیمان
بەسەر دێنێ؟
لەم پێوەندییەدا ئاگامبێن باســی دوو جۆر
ڕەوشت دێنێتە ئاراوە:
ئا) ڕەوشتی دامەزراو لە سەر یاسا٭
ب) ڕەوشــتی دامەزراو لە سەر دۆزینەوە/
کەشف٭٭
ڕەوشــتی دامــەزراو لەســەر یاســا ،هەمان
ڕەوشــتە باوەکەیــە و مەبەستیشــی
کۆنتــڕۆڵ و ڕامکــردن و ســەرکوتی
دەروون ،زەیــن و لەشــی مرۆڤەکانــە و
گەرەکیەتــی بــەم شــێوەیە هێــزی خــۆی
بەسەریاندا بسەپێنێ .بە باوەڕی ئاگامبێن
یەکێــک لــە شــێوەکانی درووســتکردنی
ئــۆردووگا لــە کۆمەڵــگادا ،ڕەوشــتی
دامــەزراو لەســەر یاســایە و لــە ڕێگــەی
بەڕێوەبردنێکــی وشــک و بۆش لە بواری
ســۆزی ئینســانییەوە ،لەشــی مرۆڤــەکان
دەکاتــە قۆچــی قوربانــی و بەتەواویــی
وزەی ژیانیــان لێدەســتێنێ .ئاگامبێــن
دەڵێ« :بیۆلۆژی مرۆڤەکان لە سەرووی
کۆمەڵگایــە ،هــەر بۆیە داواتــان لێدەکەم
ڕێزی لێبگرن».
ئاگامبێــن پێمــان دەڵــێ هــەرکاتئامێــز

بۆ ڕەوشــتی دامەزراو لە ســەر دۆزینەوە/
کەشــف نەکەینــەوە و تەنیــا ڕەوشــتی
دامــەزراو لــە ســەر یاســا بــە چەقــی
ڕەفتاریــی خۆمــان بقەبڵێنیــن ،لــە وەهــا
کاتێکــدا تایبەتمەندییەکــی تــۆخ دەدرێ
بــە یاســا .یاســا داپڵۆســێنەرە ،کۆنتڕۆڵ
دەکات بەاڵم پشتیوانی ناکات.
کاتێ کۆمەڵگا دەبێتە ئۆردووگا ،زمانی
یاسا دەبێتە زمانی کۆنتڕۆڵ و ڕامکردن
و ســەرکووت ،دیــارە ئــەم زمانــەش هیــچ
بابــەت و دیاردەیەک بەناوی هاوکاری و
پشتیوانی ناناسێ.
لــە وەهــا هەلومەرجێکــدا ،بــە بــاوەڕی
ئاگامبێــن قەڵشــت و دابڕانێــک لە نێوان
«یاســا» و بەڕێوەبردنی «یاســا»دا دێتە
ئــاراوە و چوونکــە هیــچ پێوەندییەکیــش
لــە نێــوان ئــەم دوو چەمکــەدا نابینــرێ،
توندوتیــژی ســەرهەڵدەدا .بەوتەیەکــی
تــر لــە ڕەوشــتی دامــەزراو لەســەر یاســا،
تەنیــا یاســا بەڕێــوە دەچــێ و کارێکیــان
بە دەرهاویشــتەکەی نییە کە لە ئاکامدا
دەبێتە الوازیی بیر و ئەندێشەی مرۆڤ و
بە شێوەی ئامرازێک چاو لە کۆمەاڵنی
خەڵک کردن.
بەباوەڕی ئاگامبێن ئێمە لە مرۆڤبوونماندا
هاوبەشــین و ئەگــەر ســەرنج نەدەینــە ئەم

خاڵــە گرینگــە و ژیانێکــی گرێــدراو
بــە ڕەوشــتی دامــەزراو لەســەر دۆزینــەوە
هەڵنەبژێرین ،دەبینە دەستە و تاقمگەلێک
کە دەکەونە گیانی یەکتر و لە بەرامبەر
یەکتــردا وەک ئۆردووگایەکــی قوربانی
ڕەفتار دەکرێ.
لەخــۆڕا نییــە ســەید عەلیــڕەزا ئاوایــی،
وەزیــری پێشــووی داد ،لــە وتووێژ دەگەڵ
«باشگاە خبرنگاران جوان»دا ،باسی ئەوە
دەکات کە لە ساڵی ڕابردوو ،واتە ١٣٩٧دا
شــازدە میلیۆن پەروەندە لە دادگوســتەری
و ســێ میلیۆنیــش لــە شــوورای چــارەی
کێشــەدا لێکۆڵینەوەیــان بــۆ کــراوە و
پێــی ڕاگەیشــتوونە ،بــە خوێندنەوەیەکــی
وردی ئاماریــی ،ئــەوە یانی کارەســات و
شــەڕانگێزی تا ناخ و قوواڵیی کۆمەڵگا
شــۆڕبوونەوە!! کارەســاتێک کــە هەمــوو
تاکــی ئێرانــی ،تێــوەگالوی پەروەنــدەی
توندوتیــژی کۆمەاڵیەتیــن ،بگــرە هــەر
نەفــەرەی ڕەنگــە چەندیــن پەروەندەشــی
هەبێ.
بەبــاوەڕی ئاگامبێن ،مرۆڤــی هاوچەرخ،
دەبێ لە ســەر بناخەی ڕەوشــتی دامەزراو
لە ســەر دۆزینەوە ،دەســت بداتە ئافراندنی
گێڕانەوەگەلێکــی بەهەســت لــە ســەر
ژیانــی خــۆی و هاوشــێوەکانی ،کــە لــە

وەهــا هەلومەرجێکــدا بە هیچ شــێوەیەک
ناتوانــرێ ســەبارەت بەوانیتــر توندوتیــژی
بەکار بەرێ.
بــا بــە نموونەیەکــی ئاشــکرا ،بناخــەی
باســەکەمان لە ســەر ڕەوشتی دامەزراوی
یاسایی ،پتەوتر بکەین:
کۆمــاری ئیســامی پۆشــش و حیجابــی
ژنانــی کــردووە بــە جۆرێــک یاســا ،تــا
لــە ڕێگــەی پێکهاتەیەکــی یەکدەســت،
کۆمەڵــگا لــە چوارچێــوەی ئامانجــە
چەپەڵەکانــی خۆیدا بخەســێنێ .حیجاب
میکانیزمێکــی باشــە بــۆ ئــەوەی لەشــی
ژنــان بکاتــە قوربانــی و وزەی ژیانیــان
تێــدا هەڵتەکێنــێ .حیجــاب ژن ناپارێزێ
و ئەمینــی نــاکات ،بەڵکــوو دەیکووژێ.
ئێســتا بــۆ دەبــێ «ژن  -دایــک»
بکــوژرێ؟ چوونکــە گرینگتریــن ماکی
ســەرپێچی لــە کۆمەڵگان ،لــە ڕوانگەی
کۆمەڵــگای پیاوســاالری داپڵۆســێنەر،
ژن  -دایــک گــەر کۆنتــڕۆڵ نەکــرێ،
هەموو ڕۆژێ جیهانی دەستکردی پیاوان
وێــران دەکــەن .وزەی ژن وزەی شۆڕشــە.
«ژوولیــا کریســتوا» دەڵێ :ژن  -دایک
ڕەنگدانــەوەی عەینی شــۆڕش و ڕێگای
تازەیــە .ژن یــان دەبــێ نەزمبەخشــیی
پیاوســاالری کۆنەپەرســتانە قەبــووڵ

بکات و یان دەبێ بکوژرێ ،تا شۆڕشــێ
سەرهەڵنەدات.
هەر بۆیە ئەم هەموو پێکهاتەشــکێنییەی
لــە الیەن بەرپرســانی بااڵی نیــزام وەک،
دزی ،ئیختــاس ،گەندڵــی ،وێرانــی
کۆمەڵــگا و ویشــکاندن و داتەپاندنــی
ژینگــە ،بڕیــن و ئاگرتێبەردانــی
لێڕەوارەکان ،بەڕادەی دەرکەوتنی دووتاڵ
مــووی ســەری خانمــان کاربەدەســتە
کۆنەپەرەســتەکانی کۆماری ئیســامی،
لە ڕواڵەتدا ئازار نادا و هەموویان کۆکن
لەســەر درووســتکردنی ئۆردووگایەکــی
پۆاڵیینی ئاگامبێنی بۆ ژنان.
دیــارە نموونــەی بــە ئۆردووگاکردنــی
کۆمەڵگا یەکجاز زۆرن و هەر شوێنێکی
کۆمەڵگای ئێران ،بووەتە ئۆردووگایەک
کــە لــەش ،ڕۆح و ڕەوانی تاکــی ئێرانی
تێیدا ئەشــکەنجە دەکرێ ،بۆ بینینی ئەم
ئۆردووگایانــە ،پێویســتە ڕاوەســتەیەکیان
لەســەر بکــرێ و ســووکە چاوێکیــان پێدا
بخشێندرێ.
٭ اخالق مبتنی بر قانون
٭٭ اخالق مبتنی بر مکاشفە
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کۆماری ئیسالمی هێزێکی ڕووت و ناڕەوا
جاقل
زۆربــەی بیرمەنــدان و لێکۆڵەرانــی باری
دەرونناســی لــە ســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە
شــتێک مــرۆڤ بــۆ جووڵەکــردن هــان
دەدات .زۆربــەی مرۆڤــەکان ســەرەڕای
ناڕازی بوونیان لە وەزعی ژیان و گوزەران
لــەم جیهانەدا بەاڵم هەمیشــە لــە هەوڵدان
هەتــا دەتوانــن زیاتر ژیان بکەن و لە ســەر
ئەم گۆی زەوییە بمێننەوە .ئەوان بە دوای
ئاواتەکانیــان دەکــەون و هەوڵــی بۆ دەدەن
هەتا بیانهێننە دی  .ناوگەلی جۆراوجۆر
لــە ســەر پاڵنــەرە دەرونییەکــە دانــراوە.
بەشــێکی بەرچــاوی فیلســوف و زاناکان
پێیــان وایــە «چێــژ» « ،قازانــج»،
«خۆنوانــدن» و هتــد هاندەرگەلێکــن کە
بــۆ جووڵەی مرۆڤ لــە کاردان .زۆربەی
کات ئەم پاڵنەرانە نابنە مەترسی لە سەر
ژیــان .بــۆ نمونــە پاڵنــەری لیبیدۆیی یان
چێژوەرگرتــن مەترســییەکی ئەوتــۆی لە
ســەر ژیانــی مرۆڤی خوازیــاری «چێژ»
نییــە .تەنانــەت چێژوەرگرتنــی مرۆڤێک
یــان قازانجخــوازی یــان خۆنواندنــی
مرۆڤێکیش ناتوانــێ ئاڵوگۆڕێکی ئەوتۆ
لــە جیهانــدا پێــک بهێنــێ ،بۆیــە ئــەو
مرۆڤانــەی ئــەو نەوعە پاڵنەرانە بۆ جووڵە
دەبێتــە هاندەریان نەتەنیا ژیانیان ناکەوێتە
مەترســییەوە بەڵکوو تەئسیریشیان بە سەر
خەڵــک و جیهانــەوە زۆر کەمــە .تەنیــا
لە بــەر یەککەوتنــی ئەرزشــەکاندایە کە
دەتوانیــن چاوەڕوانی ئاڵوگــۆڕ بین .بۆیە
بیرمەندانێــک کــە قوڵتر لــە مرۆڤ ورد
دەبنــەوە زۆرتــر خۆیــان بــە مرۆڤگــەل یان
حکومەتگەلێکــەوە کــە خاوەن دەســەاڵتن
یــان لــە ڕێــگای دەســەاڵتدا دەیانهەوێــت
شــەڕێکی لێبڕاوانــە بکــەن خەریــک
کــردووە .ئــەو جۆرە مرۆڤانە بۆ گەیشــتن
بە دەسەاڵت یان سەروەری ئامادەن گیانی
خۆیشــیان بخەنــە مەترســییەوە و زۆربەی
کاتەکانیــش لــەم ڕێگایــەدا گیــان بەخت
دەکــەن .لێرەدا بە ئاشــکرا جیــاوازی نێوان
مرۆڤــەکان و مرۆڤــی شــوێندانەرمان بــۆ
دەردەکــەوێ .بــە هــۆی ئــەوەوە کــە بــە
دەســتگرتنی دەســەاڵت لە توانای هەموو
مرۆڤێکــدا نییــە بۆیــە ئێمــە تەنیــا بــاس
لــەو مرۆڤانــە دەکەین کە لــە ڕێگایەکی
خەباتکارانــەدا هەتا ســەر هەنــگاو دەنێن.
بێگومــان دەســەاڵتداری پیشــەی هەمــوو
مرۆڤێــک نییــە و مرۆڤــی دەســەاڵتدار
دەبــێ خــاوەن «هێــز» بێــت .دەســەاڵت
تەنیا و تەنیا لە ڕێگای هێزەوە دەســتەبەر
دەبێــت ،جــا ئــەو هێزە چ «نــەرم» بێت چ
«سەخت» ،چ ڕەوا بێت چ ناڕەوا .
هێــز لــە نێــو کۆمەڵــگاکان و لــە جیهاندا
قســەی کۆتایــی دەکات .واڵتانی گەورە
و زلهێز لە ڕێگای هێزی سەخت و نەرمی
خۆیانــەوە قازانــج و بەرژەوەندییەکانــی
خۆیــان و نەتەوەکەیــان دەپارێــزن .ئــەوان
لــە نێــو ســنوورەکانی خۆیــان و تەنانــەت
دەرەوەی ســنووری خۆیشــیان خۆشبژیوی
و چێــژی زیاتــر بــۆ تاکەکانــی نەتەوەی
خۆیــان دابیــن دەکــەن ،بۆیــە تاکەکانــی
ئەو واڵتانە هەمیشــە هەســت بە سەروەری
دەکــەن و خۆیان لــە مرۆڤەکانی دیکە بە
مەزنتر دەزانن.
شــەڕی مرۆڤایەتــی دەتوانــێ شــەڕی
دەســەاڵت بێــت کــە هێز دەوری ئەساســی
تێــدا دەگێڕێــت .بــۆ پێناســەکردنی هێــز
نابێــت خۆمــان بە یەک ڕەهەنــدی هێزەوە
گــرێ بدەیــەن بەڵکــوو هێــز ڕەهەندگەلی
جۆراوجــۆری هەیــە وەک هێــزی ئیرادە و
بــاوەڕ ،هێــزی نیزامــی ،هێــزی ئابووری،
هێزی شــۆڕش ،هێزی ڕووت ،هێزی شــا،
هێــزی نەتەوەیــی ،هێزی دینــی و تاد . .
 .هــەرکام لەم هێزانــە دەتوانن لە ناوخۆی
واڵتێکــدا ببنــە هێــزی یەکالکــەرەوە و
کاتێک کە دەســەاڵت بە دەســتەوە دەگرن
دەتوانــن بــە پالنــی تۆکمــەو زانســتییانە
هەوڵــی بەهێزکردنــی ڕەهەندەکانــی
دیکــەی هێــز بــدەن هەتــا واڵت دەبێتــە
خــاوەن ســەربەخۆیی و چیدیکــە چــاو لــە

دەســت یــان ملکەچــی واڵتانــی دیکــە
نەبێــت .هێــزی شــا بــە هەمــوو ناڕەوایی
و کەموکوڕییەکانیــەوە لــە واڵتی ئێراندا
دەیــان ســاڵ توانــی درێــژە بــە دەســەاڵتی
خــۆی بــدات .هێــزی شــای ئێســتاش لــە
زۆربــەی واڵتانــی جیهاندا دەســەاڵتی بە
دەستەوەیە .خەڵکی کوردستان ئەگەرچی
بــە تەنیــا نەیاندەتوانــی ئــەو دەســەاڵتە
بڕوخێنــن بــەاڵم هیچکاتیــش نەچوونــە
ژێــر هێژمۆنــی نەرمــی ئــەو نەوعــە هێــز
و دەســەاڵتەوە چونکــە ئــەو دەســەاڵتە،
دەســەاڵتێکی توتالیتێــر و داگیرکــەر بوو
کــە لــە هــزر و ئەندێشــەیەکی نــاڕەواوە
هەڵقواڵبــوو و لــە ڕێگای هێزی ســەختی
خۆیــەوە توانیبــووی خاکــی کوردســتان
داگیــر بــکات .ڕێژیمــی شاهەنشــاهیش

دەسەاڵتە الی کوردستانیان هەر لە یەکەم
ڕۆژەوە ناپەســەند بــوو و لــە هەمانحاڵــدا
ڕەد کرایــەوە بــەاڵم بۆ بەشــێکی دیکەی
نەتەوەکانی ئێران وەزعییەتەکە بەم شێوەیە
نەبــوو .بەشــێکی بەرچــاو لــەو خەڵکــە
لــە ماوەیەکــی کەمــدا هێــزی ڕێبــەری
کاریزماتیکــی خومەینی و هێزی دینیان
لــە جێــگای هێزی شــاهی قبوڵ کرد .بە
هــۆی ئــەوە کە بەشــێکی زۆری خەڵکی
ئێــران تەشــەیوع مەزهــەب بــوون ،ڕێژیمی
دینی تازە بە دەســەاڵت گەیشــتوو توانی
بەهــا و ئەرزشــە دینیەکانیــان ال شــیرین
بکات و لە ڕێگای پڕوپاگاندا و شــەڕی
نەرمــەوە مێشــکیان داگیــر بــکات ،بۆیــە
جگە لەوەیکە ئەو خەڵکانە لە ماوەیەکی
کەمــدا عادەتیــان بــە دەســەاڵتی نــوێ

هەڵقــواڵوی دیــن بــوو بــەاڵم ڕێگایەکــی
نــوێ بــوو بــۆ ئاژاوەنانــەوە لــە جیهاندا بە
ناوی «سادرکردنی ئینقالب»  .واڵتانی
ئافریقایــی و عەرەبــی وەک مەیدانــی
پیادەکردنی ئیدیۆلۆژی ڕێژیم بە شێوەی
نــەرم دەستنیشــان کــران و پــارە و داهاتی
واڵت لــەو واڵتانــە و لــە زۆربەی واڵتانی
دیکــە بــێ گوێــدان بە قازانجــی خەڵکی
ناوخــۆ بەفیڕۆ چوو .ڕێژیم لە پاڵ هێزی
نەرمــی بانگەشــەیی خۆیــدا بــە شــەڕی
سەخت و تیرۆریستیش پەالماری واڵتانی
جیهانــی دەدا .هەتــا ئێســتاش ڕێژیــم
لــە ڕێــگای ئیدئۆلۆژییــەوە لــە دەرەوەی
سنوورەکانی خۆی شەڕ دەخوڵقێنێ و تاوان
و جینایەت دەکات .لە پاش شــەڕی ئێران
و عێراق و مردنی خومەینی ،پســپۆڕان و

ئاراوە هیچ گومانێک بۆ کەس نەما کە
زۆربەی خەڵکی ئێران وەک حاکمییەتی
تــاران بیرناکەنــەوە و چیــدی فریوی دوو
باڵــی ئوســولگەرا و ڕیفۆرمخــواز ناخۆن.
ڕێژیم بە هێزی ڕووت و بێبەزەییانە توانی
ئــەو خۆپیشــاندانانە ســەرکوت بــکات.
نەبوونــی ئەحزابــی چــاالک لــە مەیداندا
و نەبوونــی ئەڵتێرناتیــو بــۆ کۆمــاری
ئیســامی هۆکارەکانــی بێدەنگی کاتی
ئەو خۆپیشــاندانانە بوون  .کوردستان هەر
لە یەکەم ڕۆژەوە هێزی ڕووت و ناڕەوای
ڕێژیمی تارانی ناسیبوو چونکە ئەو هێزە
یەکەم جار لە کوردستاندا لە پشت فتوای
جیهــادی خومەینــی گۆڕ بە گــۆڕەوە بە
دژی خەڵکی بێدیفاعی کوردســتان هاتە
ئاراوە  .لە ژێر سێبەری ئەو هێز و فتوادا

واڵتانی گەورە و زلهێز لە ڕێگای هێزی سەخت و نەرمی خۆیانەوە قازانج و بەرژەوەندییەکانی
خۆیان و نەتەوەکەیان دەپارێزن .ئەوان لە نێو سنوورەکانی خۆیان و تەنانەت دەرەوەی سنووری
خۆیشیان خۆشبژیوی و چێژی زیاتر بۆ تاکەکانی نەتەوەی خۆیان دابین دەکەن.
هیــچ کات وەک هاوواڵتــی نەیدەڕوانییە
خەڵکــی کوردســتان ،ئــەو دەســەاڵتە
بــۆ بێبەشــکردنی کــوردەکان لــە ژیانــی
ڕاســتەقینە هەمــوو هەوڵێکــی دەدا .ئەو،
کانگا و ســەروەتی کوردســتانی بە تااڵن
دەبــرد و بــە هەمــوو شــێوەیەک بــە دژی
ئازادیخوازانی کورددا دەچووەوە .لە باری
ئەرزشی و دەرونناسی و سەمبولناسیشەوە
پڕئاشــکرایە کــە کــوردەکان هیچــکات
نەدەچوونــە ژێــر هێژمۆنــی فیکــری ئەو
دەســەاڵتە دیکتاتۆری و شاهەنشــاهییەوە
چونکــە «شــا « وەک نوێنــەری خــودا
لــە ســەر زەوی خــۆی پێناســە دەکــرد .
فرەدینی لە نێو کورداندا وەک نەستێکی
مێژوویــی هەمیشــە دەبــووە بەربەســت
هەتــا تاکــی کــورد خــۆی لە ســەر تەنیا
خوایێــک ســاغ بکاتــەوە .لــە ســەردەمی
مودێڕنــدا تەنیــا بەدیلێکــی بەهێــز کــە
توانیویەتــی جێگای دیــن بگرێتەوە هێزی
ناسیۆنالیســتی بووە .ئەگەرچی کورد لە
هاوکێشــە ناوخۆییەکانی دین و نەتەوەیی
خۆیــدا نەیتوانیــوە هێزی دین لە پێش چاو
نەگرێ بەاڵم لەو ڕووەوە کە خواســتێکی
زیاتــر و کۆدەنگییەکــی زیاتــر لــە ســەر
هێــز و خواســتی نەتەوەیی بەدی دەکرێ،
وێدەچــێ هێــزی نەتەوەیی هەمیشــە پێش
هێزی دینی بکەوێ.
بە گۆڕانی هێزی شاهەنشــاهی بۆ هێزی
دینی لە ئێراندا [شۆڕشــی گەالنی ئێران]
کــوردەکان هیــچ قازانجێکیــان نەکــرد،
چونکــە ئــەم هێــزەش هاوشــێوەی هێــزی
پێشــوو لــە ناوەندێکی دوورەوە دەســەاڵتی
ســەخت و ناڕەوای خۆی بە ســەر خەڵکی
کوردســتاندا دەســەپاند .ئــەم هێــزە هــەر

کــرد تەنانــەت بەشێکیشــیان هاوشــێوەی
حکومــەت ،کوردیــان وەک ئاژاوەگێــڕ
پێناســە دەکرد و بۆ شــەڕ بە دژی کورد
دەهاتنــە کوردســتان .نەتــەوەی کــورد بە
هیچ شێوەیەک تەسلیمی هێزی سەخت و
نەرمی دینی تازە بە دەســەاڵت گەیشــتوو
نەبــوو  .ڕێژیمــی بەنــاو دینــی تــاران لــە
ڕێــگای هزری دینییەوە هێزی ئینســانی
بەرانبــەر هێــزی واڵتــی عێــراق ڕازانــدەوە
و بــۆ مــاوەی هەشــت ســاڵ شــەڕێکی
ماڵوێرانکــەری درێژە دا کە ئاکامەکەی
جگــە لــە کــوژران و وێرانــی هیچــی
دیکــە نەبــوو .هێــزی ڕێبــەری خومەینی
لــەو کاتــەدا هێزێکــی ڕۆحــی گــەورە و
کاریزماتیک بوو بۆ زۆربەی ئەو کەسانە
کــە لە ڕیزی هێــزە چەکدارەکانی ئێراندا
گیانیان ئەسپارد .پاش مردنی خومەینی،
دەســەاڵتدارانی تــاران بــۆ درێــژەی
دەســەاڵتی خۆیان پەنایان بــردە بەر هێزی
ئیدئۆلــۆژی و هێــزی ئابــووری .ئــەوان
پێیــان وابوو بە هێــزی ئابووری دەتوانن لە
ناوخــۆدا ئاوەدانــی و کار دروســت بکــەن
و بــە هێــزی ئیدئۆلۆژیکیش لــە دەرەوەی
جوغرافیای ئێران پەرە بە دەسەاڵتی دینی
خۆیــان بــدەن؛ لــەو ڕووەوە کــە زۆربــەی
ئــەو کەســانە کــە لــە یەکــەم ڕۆژەوە
خاوەندارێتــی دەســەاڵتی دینــی تارانیــان
دەکرد کەســانێکی پسپۆڕ و تێکنۆکرات
نەبــوون لــە بــاری ئابووریشــەوە وەک
چــاوەڕوان دەکرا نەیاندەتوانی ســەرکەوتن
بــە دەســت بێنــن .حاکمییەت لــە ڕێگای
ڕانتــەوە و بە پوڵی داهاتی نەوت دەســتی
کەســانی نیزیک لــە خۆیانی ئاوەاڵ کرد
هەتــا ببنە هێزی ئابووری .ئێســتا پاشــی

تیئۆریســیەنەکانی تاران هێزی سێهەمیان
واتــە هێزی ڕیفۆرمیشــیان هێنایــە ئاراوە.
ئــەو هێــزە کــە هاوشــێوەی دوو هێزەکەی
پێشــوو[ئیدئۆلۆژی و ئابــووری] هێزێکی
ناسراو و بەرچاوە ،لە ئێراندا بە مەبەستی
درێژکردنــەوەی دەســەاڵتی حاکمییــەت
کەڵــک و کەڵــکاژۆی لێوەردەگیــرا.
لــەو ڕووەوە کــە بەشــێک لــە حاکمییەت
خوێندنــەوەی ڕێفۆرمخوازانــەی قبــوڵ
نەبــوو ،شــەڕ و دووبەرەکییەکــی نــەرم لە
نێوان حاکمییەتدا ساز بوو .باڵی توندئاژۆ
پێــی وابوو هیچ گرفتێک دروســت نابێ
ئەگەر هەر وەک لە ســەرەتای شۆڕشــی
گەالنــی ئێرانــەوە حکومەتیــان کــردووە،
هــەر بەو شــێوە درێــژە بە دەســەاڵتەکەیان
بــدەن .الیەنــی بەنــاو ڕیفۆرمخــواز پێــی
وابــوو هاتنی تیکنۆلۆژی و چاوکراوەیی
خەڵــک ئیزن نادات دەســەاڵتی دینی یان
ئیدئۆلۆژی بۆ ماوەیەکی زۆر ژیان بکات
بۆیــە ڕیفۆرمێکــی ســنوردار پێویســتە.
زۆربــوون و زاڵبوونــی میدیــا و ماهــوارە
و چاوکراوەیــی خەڵــک یەکــەم گرفتــی
ئەساســی بوو کە یەخەی دەســەاڵتدارانی
تارانی گرت .هەر دوو الیەنی حاکمییەت
بــۆ مانــەوەی ڕێژیــم هەوڵیــان دەدا بــەاڵم
لــە دوو ڕێــگاوە کــە خۆیــان پێیــان وابــوو
جیاوازە .هەڵبژاردنەکانی ساڵی ١٣٨٨ی
هەتــاوی خاڵــی کۆتایــی بــوو لــە ســەر
ئــەو بانگەشــە بێبنەمایانــە چونکە ڕێژیم
ڕواڵەتی ڕاســتەقینەی خــۆی بۆ تەواوی
خەڵــک دەرخســت .ڕێژیــم لــەو کاتــەدا
پیشــانی بەشی هەرەزۆری خەڵکی ناوخۆ
و جیهانــی دا کــە «هێــزی ڕووت»ئــەو
هێزەیــە کــە ڕێژیــم پشــتی پــێ بەســتووە

دەیــان و ســەدان جینایەتــی بــە کۆمەڵــی
وەک قاڕنــێ و قەاڵتــان خوڵقا .یەکێک
لە تایبەتمەندییەکانی هێزی ڕووت ئەوەیە
کە کاتێک کە دەوڵەت یان دەسەاڵتێک
خۆراکــی هــزری بــۆ خەڵکەکــەی پــێ
نامێنێ ئەو هێزە دێتە ئاراوە.
ئــەو هێــزە ئەگەرچــی مێژوویەکــی
دوورودرێژی لە کوردســتان هەیە بەاڵم لە
پانتایــی جوغرافیــای ئێرانــدا پلــە بە پلە
و لە کاتی پێویســتدا خۆی پیشــان داوە.
پەرەگرتنی تیکنۆلۆژی ،داواکارییەکانی
ژنــان ،خراپبوونــی بەردەوامــی بارودۆخی
ئابــووری ،نەدانی مافــە نەتەوایەتییەکان
و دەیــان کێشــە و گرفتــی کەڵەکەبــوو و
چارەســەرنەکراو حکومــەت ناچار دەکات
بــۆ مانــەوەی خــۆی لەمــە بەدوایشــەوە
زیاتــر لــەم هێزە دڕندە کەڵــک وەربگرێ.
ئاخریــن نمونــەی ئــەم دڕندەییــە کــە
بەنــاو بــۆ ڕازیکردنــی خەڵــک هاتووەتــە
ئــاراوە ،دەســتڕاگرتن بە ســەر ســەروەت و
ســامانی کەســانی حکومەتــی و غەیری
حکومەتیدایــە بــە نــاوی بەربەرەکانــێ
لەگەڵ گەندەڵی و ئێختالس !
گەندەڵــی و دزی و تــاوان بــە بــااڵی
ڕێژیمــی ئاخونــدی و پڕ لە پاڕادۆکســی
کۆمــاری ئیســامی هــەر لــە یەکــەم
ڕۆژەوە بــڕاوە .گرتــن و ئێعدام و هەاڵتنی
خەڵکانــی ســەرمایەدار ( چ حکومەتــی
و چ ئاســایی ،چ تاوانبــار و چ بــێ
تــاوان) کێشــەی ڕەوایی ڕێژیم چارەســەر
نــاکات .ئــەو کارانە بــۆ پاکانەحیســابی
دەرون ســاختاری دەکــرێ کەچــی پێیــان
وایە دەتوانن خەڵک بەم نەوعە ســزادانانە
دڵخــۆش بکــەن! بەپێچەوانــە ترســاندن و

گرتن و ئێعدام و هەاڵتنی خەڵکانی سەرمایەدار کێشەی ڕەوایی ڕێژیم چارەسەر ناکات .ئەو
کارانە بۆ پاکانەحیسابی دەرون ساختاری دەکرێ کەچی پێیان وایە دەتوانن خەڵک بەم نەوعە
سزادانانە دڵخۆش بکەن!
لــە یەکــەم ســاتەکانی دەســەاڵتدارییەوە
بەرانبــەر بــە داوا ڕەواکانــی نەتــەوەی
کــورد بــە تونــدی ڕاوەســتا و لــەو ڕووەوە
کــە هێــزی خۆی بــە هێزێکی ئاســمانی
دەزانــی گوێڕایەڵــی داواکارییەکانــی
نەتەوەی کورد نەبوو .بەهەمان شێوەش لە
بەرانبــەردا نەتەوەی کــورد بە ڕێبەرایەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بــە لێکدانــەوەی دروســت و واقعبینانــە
ملکەچــی بڕیــارەکان و دەســەاڵتی
حکومەتــی دینــی تــاران نەبــوون بۆیــە
ئــەو خەباتــە هەتا ئێســتاش هــەر درێژەی
هەیــە .هەر وەک لە پێشــدا باســمان کرد
لێرەدا باســی ئێمە لە ســەر «هێز»ە .بۆیە
دەبــێ بڵێین حاکمییەتی تاران لە ڕێگای
هێــزی دینییــەوە کــە هێزێکی ســوننەتی
و مێژووییــە لــە جیهانــدا توانی شۆڕشــی
گەالنی ئێران بەالڕێدا ببات و لە ئاکامدا
و بە یارمەتی و کارئاسانی واڵتانی زلهێز
ئەو دەسەاڵتە بەدەستەوە بگرێ .دیارە ئەم

زیاتر لە ســی ســاڵ لــەو ڕۆژانــە دەبینین
نەتەنیا ناوخۆی ئێران ئاوەدانی بە خۆیەوە
نەدیــوە بەڵکــوو ئێــران بووەتــە وێرانەیەک
کە کەس بەرپرسایەتیەکەیشــی وەئەســتۆ
ناگرێ.
هەر لەم ڕێگاوە بوو کە گەندەڵی و دزی
وەک نەریتێکــی سیســتماتیک بناغەی
داکووتا و بەردەوام زیاتر پەرە دەستێنێ.
هێــزی ئیدئۆلۆژیکــی ڕێژیــم وەک
وتــار لــە ســەرەتاکانی خۆیــدا زیاتــر لــە
هەڕەشــەیەکی گاڵتەئامێــز دەچــوو بەاڵم
بەرەبــەرە ئــەم هێــزە لــە دوو ڕەهەندی نەرم
و ســەختەوە بوو بە مەترســییەک بۆ سەر
واڵتانــی ناوچــە و جیهــان .هێــزی دینــی
پاشــی مردنی خومەینی ئەو شوێندانەریە
گەورەی لە سەر خەڵکی ئێران بە گشتی
نەمــا چونکــە خەڵــک تــا ڕادەیــەک لە
ناوەڕۆکــی ئــەم ڕێژیمــە تێگەیشــتن کــە
بــە نــاوی دینــەوە دەســەاڵتی بە دەســتەوە
گرتبــوو .ئیدئۆلــۆژی ئەگەرچــی

و هێــزی ئابــووری و دینــی و تــاد تەنیــا
هێزگەلێکی نەرمن کە بە شێوەی ڕۆژانە
و بۆ داگیرکردن و خەڵەفاندنی مێشــکی
تاکەکان کەڵکی لێوەردەگرێ .هەرچەند
«هێــزی ڕووت» یــش لــە دوو ڕهەنــدی
ســەخت و نەرمــەوە ئێعمــال دەکــرێ بەاڵم
ئەوەیکە لەو کاتەدا بە نیســبەت زۆربەی
خەڵکەوە جێبەجێ کرا زۆرتر باری سەخت
و جینایەتکارانــەی کارەکــە بوو .لەباری
نەرمی هێزی ڕووتەوە پێویستە بڵێم کە بۆ
نمونە ڕێژیم دادگا و قانونەکەی خۆیشی
قبــوڵ نەبوو ،واتە لە نادادگاکانی ئێراندا
کەســانی بێتــاوان جەریمــە و زیندانــی
دەکران.
بەرپرســانی ئەو نمایشــە گــەورە خۆیان لە
هەمــوو بەرپرســایەتییەکان دزییــەوە و لــە
ترســی ڕقی کۆمەاڵنی خەڵک بە ناوی
زیندانی [حصر] خۆیان شاردەوە .لە چەند
ســاڵی ڕابردوودا پاشــی ئەوەیکە لە زیاتر
لــە ســەد شــاری ئێــران خۆپیشــاندان هاتە

تۆقانــدن و ڕابڕیــن تەنیــا گرفتەکە قوڵتر
دەکاتــەوە و تەمەنــی ڕێژیمێــک کــە بــە
هێــزی ڕووت دەیهەوێ درێــژە بە حەیاتی
خــۆی بــدات کــەم و کەمتــر دەکاتــەوە.
ئەمڕۆ پاش تێپەڕبوونی چل ساڵ بە سەر
تەمەنــی ئەو ڕێژیمــەدا ،هێزە دینییەکەی
لــە نــاو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا کەمڕەنگ
بووەتــەوە ،واتــە ئیمانــداران لــە ســەر ئــەو
بــاوەڕەن کە ئەم ڕێژیمــە پارێزەری بەها و
ئەرزشە دینیەکانیان نییە.
هێــزی ئیدئۆلۆژیکــی ڕێژیــم کــە لــە
چوارچێوەی ســپای تیرۆریســتی قودســدا
لە دەرەوەی ســنوورەکان چاالکە ،بەردەوام
مەیدانــی چاالکییەکانــی لــە الیــەن
واڵتانــی زلهێــزەوە بەرتەســکتر دەکرێتــەوە
و بەپێــی ئــەو گەمارۆیانــە کــە خراوەتــە
ســەری لــە داهاتــوودا بــە خۆشــی یــان
ناخۆشــی دەبێــت مەیــدان بەجــێ بهێڵێت.
هێــزی ئابــووری ئەگەرچــی لــە ناخــی
خۆیــدا هێزێکی ســەربەخۆ نییە بەاڵم بەو

حاڵــەش لــە ئێراندا شــوێندانەری خۆی لە
ناوخۆشــدا لــە دەســت داوە چ بــگات بەوە
کە تەئســیری لە ســەر الیەنێکی بەرانبەر
ببێت .هەروەک لێپرســراوی گشتی بەڕێز
کاک مستەفا هیجری پێشتر فەرمووی:
«ئەوەیکــە ڕێژیــم پشــتی پــێ بەســتووە
و هەتــا ئێســتاش ڕێژیمــی هێشــتووەتەوە
هێزی ســەرکوتەکەیەتی» .ئەو ڕێژیمانە
کــە متمانــەی خەڵکەکــەی خۆیــان لــە
دەســت دەدەن هێــزی ڕووت ناتوانــێ بــۆ
درێژخایــەن لــە دەســەاڵتدا بیانهێڵێتــەوە.
هێــزەکان لــە ڕێکخراوێکــی یەکگرتــوودا
کــۆ دەبنــەوە و هێزێکــی موقتەدر و تەنیا
دروســت دەکــەن کە کۆماری ئیســامی
لــەم تەعریفــە بــەردەوام دور دەکەوێتــەوە .
هێــزی بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی
کــورد لــە بەرانبــەر هێــزی شاهەنشــاهی
و هێــزی دینــی و توتالیتێــری ئاخوندیــدا
خــاوەن ڕەســەنایەتی خــۆی بــووە و هەیە.
هێــزی کــوردی بەپێچەوانــەی دەســەاڵتە
ناڕەواکــەی بەرانبــەری لە دڵــی خەڵکی
خۆیــەوە هەڵقــواڵوە و ســەرەڕای هــەزاران
کێشەو گرفتی دڕندانە توانیویەتی خۆی
پێناســە بــکات و لــە کەرەســتەی ڕەوا بۆ
دیفاع لە مان و مەوجودییەتی گەلەکەی
کەڵک وەربگرێ .
مێــژوی پــاک و بێگــەردی ڕێبەرایەتــی
ئــەم بزاڤــە باشــترین بەڵگەیە بــۆ ئەوەیکە
لەم ســەردەمەدا زیاتر لە هەمیشــە پشــتی
پێ ببەســترێ .هێزی ئینســانی لە شــاخ
و شــار و خوڵقاندنــی حەماســەگەلی
جۆراوجــۆر بەرانبــەر بــە هێــزی نــاڕەوای
دوژمنی داگیرکەر بووەتە هۆی ئەوە کە
بەردەوام دوژمن لێی بترســێ و لە هەوڵی
ئەوەدا بێت پێش بە تەشــەنەگرتنی بۆ ناو
نەتەوەکانی دیکەی ئێران بگرێ .خەباتی
ســەختی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان
ســەرەڕای کەمبونی کەرەســتەی نیزامی
لــە بەرانبــەر هێــزی پۆشــتە و پــەرداخ و
زۆری دوژمــن توانیویەتــی گەورەتریــن
مەترســی بێت لە ســەر دەســەاڵتی تاران.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان هاوکات
خەباتــی نــەرم و ســەخت بەڕێــوە دەبــات.
هێــزی بــڕوا و ئیــرادەی پێشــمەرگەی
کوردســتان هێزێکــی مەعنەوییــە کــە
دوژمــن وەک گوشــارێکی گورچکبڕی
ناوخۆیی و بە دژی خۆی لێی دەڕوانێ .
لــە وتارێکــی وەهــا کورتــدا بێگومــان
مەجالــی ئــەوە نییــە «هێــز» بە تــەواوی
شــی بکرێتــەوە بــەاڵم بــۆ گەیشــتن بــە
دەســەاڵت دەبێ هێز لە پێش چاو بگرێ.
«ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت» چ لــە هــزر و
وتــاردا و چ لــە کــرداردا ئەندێشــەیێکی
بەهێــزە کــە چەمکەکانی هێزی لە ناخی
خۆیدا هەڵگرتووە .ئەم گوتارە بەردەوام لە
ڕەهەندگەلــی جۆراوجــۆردا مەیدانی نوێ
بۆ خەبات بە دژی داگیرکەر دەستنیشــان
دەکات .داگیرکــەر بــەردەوام لە هەوڵدایە
پێــش بــە بەرفراوانــی ئەو خەباتــە بگرێ.
ڕاپەڕینــی زاگــرۆس لەژێــر کاریگــەری
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا بــۆ هەتاهەتایــە
کۆتایــی بــە ناوەندگەرایــی لــە ئێرانــدا
دەهێنێت .
لە خەباتی شاردا ئەمڕۆ هێما و وتارەکان
بوونەتــە هــۆی یەکگرتوویــی خەڵــک.
ڕێژیــم ناتوانــێ پێش بە خەباتــی مەدەنی
کۆمەاڵنــی خەڵــک بگــرێ کــە خۆیــان
لە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتدا دەبیننەوە .هێزی
باوەڕ و ئیرادە لە ناخی شــاردا چەکەرەی
کردووە و بە خۆشییەوە مەیدان هەتا دەڕوا
بۆ داگیرکەر بەرتەسکتر دەبێتەوە.
حەماســەکانی شــەهیدانی قەرەســەقەل،
کۆســااڵن و پــاوە کــە لە ڕۆحــی بەرزی
گیانفیداییــەوە هەڵقواڵبــوو پیشــانیدا کــە
شــەهیدانی ئاشــتی و ئــازادی هێزێکــی
هەرمانــن کــە داگیرکــەر ناتوانــێ بــە
ئاســانی لە فیکری الواندا بیانســڕێتەوە .
هێزی ڕاســان بە هەمــوو ڕەهەندەکانییەوە
ئێســتا هێزێکی جێــگای متمانەیە کە لە
داهاتــووی نیزیکــدا بەربینگــی ڕێژیم لە
زاگڕۆسدا دەگرێ و بۆ هەمیشە کۆتایی
بــە هێــزی ڕووت و نــاڕەوای تــاران لــەم
پانتاییە جوغڕافییەدا دەهێنێ .
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کۆماری ئیسالمی بهرهو تیرۆریزمی ناوکی
پشکۆ
پێشهکی
رێکهوتی 98/1/19ی ههتاوی ،وهزارهتی
دهرهوەی ئهمریــکا بــ ه فهرمــی هێزهکانی
ســپای پاسدارانی خســته ریزی تیرۆرهوه،
ئهگهرچــی پێشــتر ئهمریــکا هێــزی
ســپای قودســی وهک باڵــی دەرەوەی ئهم
رێکخراوهیه خستبووه ریزی تیرۆرهوه .پێش
ئهوهیکه بچینه سهر تهوهری سهرهکی ئهم
وتاره ،ســهرهتا پێویســته ههندێ پرسیاری
گشــتی ســهبارهت بــه پێناســهی تیــرۆر و
مێــژووی ســهرههڵدانی ئــهم دیاردهیــه،
هۆکارهکانــی پهنابردنــه بــهر تیــرۆر و
پهرهســهندنی تیــرۆر ،جۆرهکانــی تیــرۆر،
گرینگــی و بایهخــی تیرۆر لــه روانگهی
رۆژئاواییهکانهوه ،له ههمان کاتدا پرسیار
ســهبارهت بــه شــێوازی رووبهڕووبوونــهوه
لهگــهڵ ئــهم دیارده جیهانییــه بخرێته بهر
باس و لێکدانهوه.
پێناسه و مێژووی سهرههڵدانی تیرۆر
چهمکــی تیــرۆر لــه وشــهی
فەڕانســەوی( )Terreurوهرگیــراوه
و بــه مانــای ههســت بــه تــرس و تۆقاندن
هاتووه .دهســتهواژهی تیرۆر به رهچهڵهک
بــۆ شۆڕشــی فەڕانســە دهگهڕێتــهوه .لــه
زمانی فەڕانســەدا تیرۆر به مانای خۆف
و ســام و تۆقانــدن هاتــووه .لــه سیاســهتدا
بــه ههڵســوکهوتی توندئــاژۆ و نایاســایی
دهســهاڵت دهگوترێــت ،کــه بۆ ســهرکوت
و ترســاندنی دژبــهران بــه کاری دههێنێ،
ههروههــا ههڵســوکهوتی ئــهو گــرووپ و
الیهنانه لهخۆ دهگرێ که بۆ گهیشتن به
ئامانجــه سیاســییهکانیان پهنــا دهبهنه بهر
توندوتیــژی .لــهو ســهردهمهدا ئهم وشــهیه
ههڵگری دوو مانای تایبهت بوو ،یهکهم،
گرتنهبهری ههندێ شــێواز و دژکردهوهی
توند لهههمبهر دژبهرانی شۆڕش ،دووههم،
نــاوی قۆناغێکــی مێژوویی له شۆڕشــی
فەڕانســە بــه ئهژمــار دههات ،کــه تیرۆر
بــه مانــای یهکــهم لهههمبــهر دژبهرانــی
شــۆڕش بهڕێــوه دهچــوو .ئــهم قۆناغه بۆ
خۆی دهبێته دوو بهشهوه :قۆناغی یهکهم
لــه رێکهوتــی 10ی ئــووت تــا 20ی
ســپتامبری  1792دهگرێتــهوه .قۆناغــی
دووهــهم ئهو ســهردهمه لهخــۆ دهگرێت که
ژاکۆبنهکان دهســهاڵتیان به دهســتهوهیه و
تا 5یسپتامبری  1793دهخایهنێت( عهلی
بابایی.)176 :1369 ،
لــهو ســهردهمهدا بــه هــهزاران کــهس لــه
چینــی ئهشــراف و دژبهرانــی شــۆڕش و
دواتر خهڵکی ئاسایی له الیهن دهسهاڵتی
سیاســییهوه لێپچینهوهیــان لــێ دهکــرێ و
دواتــر درانــه بــهر گیوتیــن و لهناوچــوون.
لــهو کاتــهوه تــا بــه ئهمــڕۆ تیــرۆر
پێناســهی جیــاوازی لێکــراوه .ئانتۆنــی
گیدێنــز پێــی وایــه ،تیرۆریــزم بریتییه له
بهکارهێنانــی توندوتیــژی بهمهبهســتی
تۆقاندن له ئاســتێکی بهربــاودا له الیهن
حکوومهتهکانهوه .دژکردهوهی نازییهکان
لــه ئاڵمــان و پۆلیســی نهێنی رووســیا له
ســهردهمی ئیســتالیندا ،نموونــهی هــهره
بهرچــاوی ئهم کــردهوه قیزهونــه بهئهژمار
دێن (گیدێنز .)390 :1378 ،ههر وهک
گیدێنــز ئاماژهی پێداوه ،له دوو ســهدهی
رابــردوودا بــه زۆری دهوڵهتــان بهرپرســی
هێــرش و بێڕێــزی بــۆ ســهر کهرامــهت و
مافــی ئینســانی بــوون ،بــهاڵم نابێت ئهم
پێناسه ببێته هۆی پاکانه بۆ ئهو گرووپ
و الیهنانهی بۆ رووبهڕووبوونهوه لهههمبهر
دهوڵهتــان ،پهنا دهبهنــه بهر تیرۆر و ژیانی
مــرۆڤ و خهڵکــی ئاســایی دهخهنــه
مهترسییهوه.
بهگشــتی تیرۆریزم جۆرێک ئیستراتیژی
نیزامــی بهئهژمــار دێت ،که هیــواداره له
رێگــهی تهشــهنهدان بــه تــرس و تۆقاندن،
پێگــهی سیاســی خــۆی بگۆڕێــت و
ئامانجه سیاســییهکانی دهستهبهر بکات،
ئهگهرچی مهرج نییه تێچوو و خهســاری
ماددی زۆری بۆ الیهنی بهرانبهر بهدواوه
بێــت (هــراری .)197: 1397،به باوهڕی
یووال نووح هراری ،به زۆری ئهم شــێوازه
لــه رووبهڕووبوونــهوه لــه الیــهن ئــهو هێز و

الیهنانــهوه بــه کار دهبرێــت کــه لــه رووی
هێــزهوه الوازن و هیــچ بژاردهیهکــی دیکه
لــه بهردهســتیاندا نییــه و ناتوانن تێچووی
مــاددی زۆر بگهیەننــه دوژمنهکانیــان،
بهڵکــوو لــه ئاســتێکی بهربــاودا پــهره
بــه تــرس و تۆقانــدن ئــهدهن .ناوبــراو لــه
درێــژهی باســهکهیدا ئاماژه بــه جیاوازی
نێــوان شــهڕی باو(متعــارف) و تیرۆریــزم
دهکات و پێــی وایــه ،لــه شــهڕی بــاودا

ئامــاژهی پێــداوه ،رهنگــه ئاوڕنهدانــهوهی
رۆژئاواییــهکان لــه هۆکارهکانــی
ســهرههڵدانی تیرۆریــزم ،پێوهنــدی بــهوهوه
بێــت کــه ســهردهمانێک رۆژئاواییــهکان
بهگشــتی و ئهمریــکا بهتایبهتــی( لــه
ســهردهمی ســهرکۆماری رێگانــدا) ،لــه
کهشــوههوای شــهڕی ســارددا ،یارمهتی
و پاڵپشــتی دامهزرانــدن و گهشــهی
ههنــدێ دهوڵــهت و هێــزی بناژۆخــوازی

بایهخــی زۆری ههیــه ،تا ئهو راده ههندێ
جار وهک تاعوونی ســهدهی نوێ باســی
لێدهکــهن؛ ههر بۆیه له چهقی سیاســهتی
دهرهوەی ئهمریــکادا ،بــه بایهخــهوه بــاس
لــه رووبهڕووبوونــهوه و شــهڕ لهگــهڵ
تیرۆر دهکات .پرســیاری ســهرهکی لێرهدا
ئهوهیــه ،ئایــا بــه راســتی له ســهر ئهرزی
واقێــع ،تیــرۆر تــا ئــهو راده گرینگــه کــه
رۆژئاواییهکان باســی دهکهن؟ یووال نووح

بــهم شــێوه پێگهیهکــی بههێــز بــۆ خۆیــان
دهســتهبهر دهکــهن .چونکــه لــه واڵتانــی
رۆژئــاوادا بهکارهێنانــی توندوتیــژی
لــه پاوانــی دهســهاڵتی سیاســیدایه و
تیرۆریســتان لــه فاکتــهری توندوتیــژی
وهک هێمــای رهوایــی و مهشــرووعیهت،
لــه دژی حکوومهتی ئهو واڵتانه کهڵک
وهردهگرن(گیدێنــز.)390: 1385 ،
ســهرهڕای ههمــوو ئــهو شــتانهی باســمان

جۆرێک هاوسهنگی له نێوان ترس وهک
بهرههمی تێچووی ماددی ئهو الیهنانهی
تێچــووی ئــهو شــهڕه ئــهدهن لهئارادایــه،
بــهاڵم بهپێچهوان ه ،له تیرۆریزمدا له نێوان
هێــزی راســتهقینهی تیرۆریســتان و ئــهو
ترســهی بهرههمــی دههێنــن ،هیــچ جــۆره
هاوسهنگییەک لهئارادا نییه و ترس وهک
چیرۆکی ســهرهکی تیــرۆر ،لهرادهبهدهر و
لــه ئاســتێکی بهرباڵودایه(ســهرچاوهی
پێشــوو .)197 -198 :لهم رووهوه هراری

وهک عهرهبســتان و پاکســتانیان ئــهدا،
کــه لــه ئاکامــدا هێزگهلێکــی وهک
ئهلقاعیــدهی لێکهوتهوه(چامســکی:
 .) 2018بهمانایەکــی تر رۆژئاواییهکان
له الیەکهوه یارمهتی و پاڵپشــتی ههندێ
دهوڵهت و هێز و تاقمی تیرۆریســت ئهدهن،
لهالیەکــی ترهوه دژ بــهم هێزانه دهجهنگن!
به ههمان شــێوه یارمهتــی رۆژئاواییهکان
له تاقمی خومهینی و دارودهستهکهی له
سهرهتای شۆڕشی ئێراندا ،دهچێته خانهی

هراری له پێوهندی لهگهڵ ئهم باسهدا ،ب ه
خســتنه بــهر بــاس و لێکدانــهوهی ههندێ
ئامار و داتا به شێوهی بهراوردکارانه باس
لــهوه دهکات ،لــه دوای هێرشــی یــازدهی
ســپتامبری  ، 2001تیرۆریســتان هــهر
ســاڵه  50کهس له ئورووپا 10 ،کهس له
ئهمریــکا و نزیکــهی  7کــهس له چین و
 25000کــهس لــه شــوێنهکانی دیکهی
جیهانیان کوشــتوه ،بهاڵم له بهرانبهردا له
ئاکامــی رووداوی هاتووچوو له ئهورووپا

کــرد ،بهپێچهوانــهی واڵتانی رۆژههاڵت،
بۆ ماوهی زیاتر له ســهدهیهکه ئاشــتی و
هێمنایهتی له واڵتانی رۆژئاوا سهقامگیر
بووه و ههر جۆره کردهوهیهکی توندئاژۆی
تهنانــهت بچووکیــش ،دهتوانــێ گۆمــی
مهندی ئهو واڵتانه بشــڵهقێنێ .ههروهک
هــراری ئامــاژهی پێــدهدا ،تیرۆریســتان
بــژاردهی کهمیــان لــه بهردهســتدایه و
ئهوهنــده الوازن ناتوانــن راســتهوخۆ لهگهڵ
دوژمــن رووبــهڕوو ببنهوه ،کهوابوو بهجێی

چهمکی تیرۆر له وشهی فەڕانسەوی( )Terreurوهرگیراوه و به مانای ههست به ترس و
تۆقاندن هاتووه .دهستهواژهی تیرۆر به رهچهڵهک بۆ شۆڕشی فەڕانسە دهگهڕێتهوه .له زمانی
فەڕانسەدا تیرۆر به مانای خۆف و سام و تۆقاندن هاتووه .له سیاسهتدا به ههڵسوکهوتی توندئاژۆ
و نایاسایی دهسهاڵت دهگوترێت ،که بۆ سهرکوت و ترساندنی دژبهران به کاری دههێنێ ،ههروهها
ههڵسوکهوتی ئهو گرووپ و الیهنانه لهخۆ دهگرێ که بۆ گهیشتن به ئامانجه سیاسییهکانیان پهنا
دهبهنه بهر توندوتیژی.
تیرۆریســتان بــه مێشــێک دهشــوبهێنێت
کــه دهیههوێت فرۆشــگایەکی کهلوپهلی
چینــی له نێــو ببات ،بهاڵم مێــش ئهوهنده
الوازه ،تهنانــهت توانــای جواڵندنــی
پیاڵهیهکــی نییه؛ کهوابوو چۆن دهتوانێت
فرۆشــگایەکی گــهوره لــه نــاو ببــات؟
هــراری پێی وایه ،مێش بۆ ئهم مهبهســته
گایێکی نێر ئهدۆزێتهوه و خۆی دههاوێته
نێــو گوێچکــهی و دهس دهکات بــه گیزه
گیــز و گا لــه ترســان شــێت و هــار دهبێت
و فرۆشــگای چینــی لــه نــاو دهبــات.
ئهمــ ه ههمــان ئــهو شــتهیه کــه لــه دوای
رووداوی یــازدهی ســپتامبر هاتــه ئــاراوه،
کاتێــک توندئــاژۆ ئیســامییهکان گای
ئهمریکایــان دنــهدا تا فرۆشــگای چینی
رۆژههاڵتی ناوهڕاســتی ورد و خاش کرد
(هراری.)199 :1397 ،
هۆکارهکانی پهرهسهندنی تیرۆریزم
ههروهها که ســهبارهت به پێناســهی تیرۆر
و تیرۆریــزم کۆدهنگــی لهئــارادا نییــه ،به
ههمــان شــێوه ســهبارهت بــه هۆکارهکانی
پهرهســهندن و تهشــهنهی تیرۆریــزم
هاودهنگــی بوونــی نییــه .د.قاســملوو لــه
وتارێکــدا لــه ژێــر نــاوی «تیرۆریــزم:
بۆچوونێکــی جیاواز» ،باس لهوه دهکات،
رۆژئاواییهکان زیاتر له سهر کارتێکهری و
دهرکهوتهکانی تیرۆریزم پێداگری دهکهن،
نهک له ســهر هۆکارهکانی سهرههڵدانی
ئــهم دیاردهیه(قاســملوو.)1986 :
هــهروهک چامســکی لــه وتووێژێکــدا

ههمان لێکدانهوهوه.
جۆرهکانی تیرۆریزم
تیرۆریــزم لــه رهوتــی گهشــه و
بهرهوپێشــچوونی خۆیدا ،چهندین شێوازی
جیــاوازی به خۆیــهوه گرتووه ،که بریتییه
لــه تیرۆریزمی ســپی ،تیرۆریزمی کوێر،
تیرۆریزمــی دهوڵهتــی .تیرۆریزمی ســپی
زۆرتــر ئــهو شــێوازه لــه رووبهڕووبوونــهوه
لهخۆدهگرێت که له ســهردهمی شۆڕشــی
فەڕانســە لهههمبــهر دژبهرانــی شــۆڕش
پهیــڕهو دهکــرا .تیرۆریزمــی کوێر بریتییه
له :زنجیرهیهک ئۆپهراسیۆن به مهبهستی
پڕۆپاگانــدا و نانــهوهی دهنگوهــهرا
بــه قازانجــی بکهرانــی ئــهو کردهوهیــه.
ســێههمین شــێوازی تیرۆریزم ،تیرۆریزمی
دهوڵهتییــه ،کــه بریتییه ل ه دهســتێوهردانی
دهوڵــهت یــان دهوڵهتگهلێک له کاروباری
ناوخۆیــی یــان دهرهکــی دهوڵهتــی دیکهدا
بهمهبهســتی دروســتکردنی کهشوههوای
تــرس و تۆقانــدن لــه رێگــهی بهڕێوهبــردن
یــان بهشــداری له کــردهوەی تیرۆریســتی
وهکــوو چاندنی بۆمب ،رفاندنی فڕۆکه،
دانانــی میــن و تیرۆریــی کهســایهتییه
بااڵکانــی واڵت و ،....ههروهها یارمهتی
ماددی(چهکوچــۆڵ) و سیاســیی له خۆ
دهگرێت(عهلــی بابایــی-178: 1369،
 .)177پێداگــری ئــهم وتــاره له ســهر ئهم
شێوازه له تیرۆره.
گرینگی دیاردهی تیرۆر
لــه روانگهی رۆژئــاواوه ،دیــاردهی تیرۆر

 80هــهزار کــهس ،لــه ئهمریــکا 40000
کــهس ،لــه واڵتــی چیــن 270000کهس
و بــه گشــتی  1/25میلیــۆن کــهس لــه
تــهواوی جیهانــدا لهنێــو چووه ،بــه ههمان
شــێوه لــه ئاکامــی نهخۆشــی شــهکره و
پیســی کهشــوههوا زیاتــر لــهم ژمارهیــه
دهبنــه قوربانــی .هــراری بــهم شــێوه ئــهو
راســتییه دهســهلمێنێت ،خهسار و تێچووی
تیرۆریــزم بهبــهراورد لهگــهڵ رووداووی
هاتووچــوو ،نهخۆشــی شــهکره و پیســی
کهشــوههوا لــه ئاســتێکی نزمدایــه و
رهنگــه بــۆ بهراوردکــردن نهبێــت کهوابــوو
پرســیار ئهوهیــه ،گرینگــی ئــهم بابهته له
چیدایــه و بۆچــی له رۆژئــاوا تا ئهو راده
بــه بایهخهوه لهم بابهتــه دهڕوانن؟(هراری،
.)197: 1397
بــه بــاوهڕی هراری ،گرینگی ئــهم بابهته
پێوهنــدی بــه نــاوهڕۆک و دهرکهوتــهی
تیــرۆرهوه ههیــه .تیرۆریســتان لــه بــواری
کۆنتڕۆڵکردنــی مێشــکدا شــارهزا و
لێهاتــوون ،واتــه تیرۆریســتان ژمارهیهکی
کــهم لــه خهڵــک دهکــوژن ،بــهاڵم بــه
میلیــارد خهڵــک دهتۆقێنــن و پێکهاتهی
سیاســی واڵتان دهههژێنن(هراری1397 ،
 .)197:بــه ههمــان شــێوه گیدێنــز پێــی
وایــه ،تیرۆریــزم یهکهمیــن دیــاردهی دژ
بــه هێمنایهتــی و ئاسایشــی ناوخۆیــی
واڵتانــی رۆژئاوایــه .بهمانایەکــی
دیکــه تیرۆریســتان لــه رێگهی تیــرۆرهوه
هێمنایهتــی ئــهو واڵتانــه تێــک دهدهن و

شــهڕی راســتهوخۆ ،خهریکــی نواندنــی
هێــزن ،ههر بۆیه تیرۆریســتان به بکهرانی
شــانۆ دهشــوبهێنێت تاکــوو فهرماندهرانــی
ئهرتــهش ،واتــه ئــهو هێزانهی لــه ههوڵدان
بــه کاریگهریدانان له ســهر ههســت نهک
تێچــووی مــاددی بــه الیهنــی بهرانبــهر،
پێگهی خۆیان بههێز نیشان بدهن.
رووبهڕووبوونهوه لهگهڵ تیرۆر
رووبهڕووبوونــهوه لهگهڵ تیرۆر پێویســتی
بــه ناســینی بهســتێن و هۆکارهکانــی
ســهرههڵدانی ئــهم دیــارده ههیــه .بــه بــێ
ناســینی ههمهالیهنــهی هۆکارهکانــی
ئــهم دیــارده ،گرتنهبــهری رێگهچــارهی
عهقاڵنــی و گشــتگیر ئیمکانــی نییــه.
هــهروهک باســمان کرد ،تیرۆریــزم وهکوو
دیاردهیهکــی نهرێنــی ،ههمــوو کــون و
قوژبنێکی ئهم جیهانهی گرتووهتهوه و له
ئهنجامــدا بووهته مهترســییەکی جیهانی.
بــۆ رووبهڕووبوونــهوه لهگــهڵ ئــهم دیــارده
جیهانییــه ،ســهرهتا پێویســته بهرهیهکــی
جیهانــی پێــک بێــت ،بهرهیــهک کــه به
پێداگــری لهســهر هــۆکارهکان ،بتوانێــت
کێشهکان چارهسهر بکات بهاڵم ههروهک
ئاماژهمان پێدا ،رۆژئاواییهکان به دهگمهن
لهسهر هۆکارهکانی ئهم دیاردهیه پێداگری
دهکــهن .بــه مانایەکــی تــر بهجێگــهی
ههوڵــدان بــۆ بنبڕکردنــی بهســتێنی
ســهرههڵدانی ئهم دیاردهیه(هــۆکارهکان)،
لهگــهڵ بهرهــۆ رووبــهڕوو دەبنــهوه .لــه
ههمان کاتدا له بژاردهی سهربازی وهکوو

باشــترین رێگهچــاره دهڕوانــن .بابهتێک ل ه
مــاوهی ســااڵنی رابــردوودا ناکارامهیــی
خــۆی تاقــی کردوهتــهوه و بــه جێگــهی
بهرگــری و ســنووردار کــردن ،بووهته هۆی
تهشهنهی زیاتری ئهم دیاردهیه.
تیرۆریزمی ناوکی
ئهگــهر لــه دوای خســتنه بــهر باســی
ئــهم پێشــهکییه ســهبارهت بــه تیرۆریــزم،
بمانهوێــت لــه بــهر رۆشــنایی ئهم باســهدا،
ئاوڕێــک لــه تــهوهری ســهرهکی ئــهم
وتــاره ،واتــه تیرۆریزمــی ناوکی کۆماری
ئیســامی بدهینهوه ،دهتوانین بڵێین ،ههر له
یهکهمین رۆژهکانی دهســهاڵتی کۆماری
ئیســامییهوه ،بــه هــۆی نادێموکراتیــک
بوونی رێژیم(دێموکراســی وهک یهکهمین
دوژمنــی تیــرۆر) و داخســتنی ههمــوو
دهالقهیهک بۆ وتووێژ و چارهســهر کردنی
ئاشــتیانهی کێشــهکان ،لــه ههمــان کاتدا
کهڵهکهبوونی کێشه چارهسهر نهکراوهکان،
رێژیــم لــه ئاســتی ناوخۆدا پهنــا دهباته بهر
تیــرۆر و تۆقاندنــی دژبــهران و خهڵکــی
ئاســایی و له هیچ جۆره ههڵســوکهوتێکی
توندئــاژۆ و دژهمرۆیــی وهک زیندانــی
کردنــی نهیــاران ،بهردبارانکردنــی ژنــان،
دانانــی بۆمــب ،هێــرش بــۆ ســهر ناوچــه
ئیتنیکییهکان ،ئهشکهنجه و لهسێدارهدانی
دژبــهران بهمهبهســتی تۆقاندنــی خهڵکــی
ئاســایی و ...خۆی نهپاراستووه .لهمبارهوه
گهلی کورد و به تایبهت حیزبی دێموکرات،
پشکی شێری بهرکهوتووه .به ههمان شێوه
له ئاستی دهرهوهدا ،تیرۆر و تۆقاندن دهبێته
گوتــاری زاڵــی ئــهم رێژیمــه .یهکهمیــن
دهرکهوتــهی ئــهم دیــارده ،لــه ههڵکوتانــه
ســهر نووســینگهی ســهفارهتی ئهمریــکا و
بــه بارمتهگرتنــی کارمهندانــی ســهفارهت
بــۆ ماوهیهکــی درێژخایــهن ،فهرمانــی
ههناردهکردنــی شۆڕشــی ئیســامی بــۆ
دهرهوه لــه رێگــهی توندوتیژییــهوه ،دانانــی
بۆمــب لــه تهیــاره ،رفانــدن و کوشــتنی
دژبــهران لــه رۆژئــاوا و واڵتانی دراوســێ،
دزیــن و دهسبهســهرداگرتنی گهمــی و
کهشتی واڵتانی رۆژئاوایی ل هم دواییانهدا
و ...دهگاته لووتکه.
ئهگهرچــی مێــژووی تیــرۆر لــه رۆژئــاوا
ماوهیهکــی کــورت دهخایهنێــت ،بــهاڵم
بهداخــهوه خهڵکــی ئێــران بــۆ مــاوهی چــل
ســاڵی رهبهقه ،تووشــی ئهم دێوهزمه هاتووه
و رۆژ لــه دوای رۆژ زیاتــر پهلوپــۆی
دههاوێــت .هــاوکات له ئاســتی دهرهوهدا چ
به شــێوهی راســتهوخۆ و ناڕاســتهوخۆ ،ئهم
دیارده نگریســه بهردهوام تهشــهنه دهستێنێت
و بووهتــه کێشــهیهکی ســهرهکی ناوچهیی
و جیهانــی ،بابهتێک که واڵتانی زلهێزی
جیهانی بۆ خۆیان له ســهرههڵدان و گهشــه
کردنیــدا رۆڵی بهرچاویــان ههبووه ،واته له
ئاکامی ساتوسهودای ئابووری هیچ جۆره
دژکردهوهیهکیان نهبووه.
ئهگــهر رێژیمــی ئیســامی لــه رابــردوودا
توانیویهتــی تــا ئــهو راده ئاژاوه و بشــێویی
بنێتــهوه و ببێتــه مهترســییەکی گــهوره بۆ
ســهر ئاســایش و هێمنایهتــی خهڵکی ئێران
و ههمــوو واڵتانــی ناوچــه ،بهدڵنیاییهوه له
داهاتوودا ،ئهو جۆره ک ه شــیمانه دهکرێت،
ئهگــهر رێژیمــی دواکهوتوو و دژی گهلی
کۆمــاری ئیســامی دهســتی بــه چهکــی
ئهتۆمــی رابــگات ،ئهگهری ســهرههڵدانی
جۆرێکــی نــوێ لــه تیرۆریزم لهژێــر ناوی
«تیرۆریزمــی ناوکــی» لهئارادایــه،
بابهتێــک که بهبهراورد لهگهڵ جۆرهکانی
دیکــهی تیرۆریــزم ئێجــگار جیــاوازه .بــه
ههمــان شــێوه دهرکهوتهکانــی فرهڕهههند و
چاوهڕواننهکــراوه و ئهگهری ســهرههڵدانی
کارهسات و مهرگهساتی جیهانی لهئارادایه
و بهکردهوه مهترسییەکی گهورهیه بۆ سهر
ههمــوو مرۆڤایهتــی .لــه ههلومهرجێکــی
ئهوتــۆدا ،دهبــێ ههمــوو واڵتانــی جیهان و
بهتایبــهت ئــهو واڵتانــهی لــه ههلومهرجی
ئێســتادا به هــۆی بهرژهوهنــدی ئابووری و
سیاســی ،به کــردهوه پاڵپشــتی و یارمهتی
رێژیــم ئــهدهن ،باجــی قورســی ئهم کــردهوه
بدهنــهوه ،هــهروهک چــۆن ئهمریکاییــهکان
لــه یــازدهی ســپتامبردا باجــی پاڵپشــتی
ئهلقاعیدهیان داوه.
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هەوڵە بێئەنجامە دیپلۆماسییەکان
محەممەد سلێمانی

هەوڵــە سیاســی و دیپلۆماســییەکانی
وەزیــری دەرەوەی ئێــران بــۆ واڵتانــی
ئۆرووپــا و گەیشــتنی بــە شــوێنی
بەڕێوەچوونــی کۆبوونــەوەی  ٧واڵتــە
پیشەســازییەکەی گێتــی ناســراو بە جی
 ،٧ئاکامێکــی ئەوتــۆی لێنەکەوتــەوە
کە بە ســوودی ڕێژیمــی ئاخوندی بێت.
ئامانجــی ســەردانی محەممەدجــەواد
زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران زۆر ڕوونە و
دەســەاڵتی ئێران لە مێژووی حوکمڕانیدا
هەرگیــز بــە وێنــەی ئــەو ماوەیــە نــە
کەوتۆتە ژێر کاریگەری فشــارە سیاسی
و ئابوورییــە نێونەتەوەییــەکان و تــاران بە
دوای دۆزینــەوەی ڕێگایەکــدا دەگەڕێت
کــە هەرنەبێــت لــە گــەرووی هۆرمــۆزدا
دەروازە ئاوییەکانــی لەژێــر کۆنتــڕۆڵ
دەرنەیــەت .چوونکــە زۆر بــە باشــی
سوودی لە دەروازە ئاوییەکان بینیووە و بە
ڕێگای یاســاغدا نەوتەکــەی گەیاندۆتە
دەســتی کڕیارەکانــی بــە نرخێکــی زۆر
هەرزانتــر .ئەمریــکا زۆر بەژیری هەوڵی
هەوســارکردنی ڕێژیمــی ئێــران دەدا و
بەپێچەوانــەی ڕاگەیاندنەکانــی تــاران
کــە بــۆ دڵدانــەوەی خۆیــان
و هاوبیرەکانیــان پێیــان وایــە
توانیویانە بە ســەر قەیرانەکاندا
زاڵ بــن و بارودۆخــی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی واڵت بــەرەو
سەقامگیری زیاتر بەرن.
ئێــران هــەر کارێــك دەکات بۆ
ئــەوەی گەمارۆکانــی لە ســەر
واڵتەکــەی البدات و ســەردانی
جەواد زەریفیش لەو پەیوەندییەدا
خۆی دەبینێتەوە ،هەرچەندە لەو
ســەردانەیدا بــە دەســتی بەتــاڵ
و بێدەســکەوت گەڕایــەوە الی
ڕێبــەری نیزامــی ئاخونــدی و
ڕاســپێردراوی فەرمــی عەلــی
خامنــەی کــە ســەردانیکردنی
واڵتانــی ڕۆژئــاوا و گەیاندنــی
پەیامی واڵتەکەیان کە داوا لە
الیەنــە پەیوەندیــدارەکان بکــرێ
بــە شــێوەی گشــتی فشــار لــە
ســەر ئەمریــکا دروســت بکــەن
بە الیەنگری لە پێشــنیازەکانی
حکوومەتــی ئێران کــە النیکەم
گوشارە سیاسی و ئابوورییەکان
لــە الیــەن ئەمریــکاوە هێندێــك
ســووكتر بکــرێ لە ســەر تاران!
سیاســەتی دووڕووی تــاران
بــە تــەواوی ســەری لــە کۆمەڵــگای
نێونەتەوەیــی تێکــداوە ،ڕۆژێــك داوای
دانووســتان دەکەن و چەند کاتژمێر دواتر
بە زمانی زبر و هەڕەشەکردن هەڵوێستی
واڵتەکەیان ســەبارەت بە کۆی کێشــە و
خاڵە جێناکۆکەکان دەردەبڕن .بە گشتی
حکوومەتــی ئێــران کــە بــە ســەرچاوەی
فیتنــەی سیاســی و تێکدانی ئاسایشــی
ناوچەیــی و گێتــی دەناســرێت ،لــە
بەرنامەیــدا نییە بە رێــگای ژیرانەدا ئەو
هەموو بەاڵیە لەســەر واڵتەکەیان البدەن.
هەتــا حکوومەتی تاران دەســەاڵتی زیاتر
بێــت ،مەترســییەکانیش بەرچاوتر خۆیان
دەنوێنــن .زوو یــان درەنــگ ڕێژیمــی
ئاخونــدی لــە ســەر دەســەاڵت الدەدرێ و
تەمەنــی حوکمڕانیــان بە تەواوی بەســەر
چووە.
ئەگــەر بــە کورتــی خوێندنــەوەی ئــەو
جۆرە لە فەشــەلی سیاســی ئێران بکەین،
بــە دڵنیاییــەوە بــەو ئاکامــە دەگەین کە
تــاران نیــازی ســازان و چارەســەرکردنی
ناکۆکییەکانــی نییــە و هەوڵی بشــێوی
زیاتــر لە ســەر ئاســتی ناوچەیــی دەدات
و هــەر ئــەو ڕۆژانە لــە لوبنان بە ڕێگای
حیزبوواڵی ئەو واڵتەوە هێرشێکی خێرای
مووشەکی کردە سەر ئیسرائیل.
یەکێك لە گرینگترین خاڵەکان کە وەك
پێشنیازی فەرمی حکوومەتی ئاخوندی

گەیەندراوەتــە واڵتانــی پێشەســازی لــە
فەڕانســە ئەوەبوو کە ئیزن بە ئێران بدرێ
نــەوت بــە ڕێــگای فەرمیدا هەنــاردە بکا
و جۆرێــك متمانــەی کڕیارەکان لە بازاڕە
جیهانییەکاندا بە دەست بێنێتەوە .چوونکە
هەراجکردنــی نەوتی ئێران لە بازاڕەکانی
کڕیــاری نەوتــی خــاودا زیانــی زۆر
گــەورە بە کەرتی ئابــووری دەگەیەنێت و
بەشێکی گرینگی سامانی ئێران بە هۆی

پێگــە ســەربازی و ئەمنیەکانــی ئێران لە
ســووریە و عێــراق و لوبنــان هێندەی دیکە
بارودۆخــی حکوومەتی ئاخوندی لەگەڵ
گیروگرفتــی سیاســی پــڕ لــە مەترســی
بەرەوڕوو کردۆتەووە.
ئەگــەر بــە شــێوەیەکی گشــتی
هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی سیاســی و
دیپلۆماســی و ئابووریــی ڕێژیمــی دژی
گەلــی ئاخونــدی ئێــران بکەیــن ،دەبینین

ئــەوە نییــە کــە بەخێرایــی لە سەرئاســتی
بــااڵدا لەگەڵ حکوومەتی تاران بکەوێتە
گفتووگــۆی سیاســی ،چوونکــە ئەگــەر
 ١٢مەرجــەکان وەك خــۆی جیبەجــێ
نــەکات ،کۆشــکی ســپی ناتوانێــت باوەڕ
بــە پابەندبوونی ئێران بە ڕێککەوتنی دوو
واڵت بکا.
ئەگــەر ئێرانیــش ئــەوە بــکات ،دەبێتــە
واڵتێکــی الواز و بێدەســەاڵت و لــە

ترامــپ ،بــە جۆرێــك مامەڵــە لەگــەڵ
حكوومەتــی ئاخونــدی دەکات کــە بــە
تــەواوی لە پەلوپۆی بخــات .ئەمریکا بە
ڕێگای شەڕی ســارددا تارانی بەتەواوی
تەنــگاو کــردووە و ئەگــەر هەتــا دوێنــی
واڵتــە یەکگرتــووەکان بــە دڵخۆشــییەوە
ئامادەیــی دانوســتانیان لەگــەڵ تــاران
دەردەبڕی ،بێگومان ئێستا بە رێگای تردا
خۆیان لەو باسە دەدزنەوە.

ئێران ئەگەر نەتوانێت نەوتی خاو هەناردەی واڵتانی کڕیاری نەوتی خۆی بکات ،لە زۆر بواردا
زیانی گەورەی بەردەکەوێت و بە سانایی ناتوانێت خۆی لە ژێر گوشاری ئابووریدا ڕابگرێ.
ئەو واڵتە بە هەناردەکردنی بەشێکی بەرچاو لە سامانی گشتی گەالنی ئێران بۆ ئەو گروپە
تیرۆریستییانە کە بە گیڤی تاران لە ناوچەکەدا هەڵدەسووڕین و تاران لە کوێ بیهەوێت ،ئاژاوەیان
پێ ساز دەکات.
سیاســەتی حکوومەتــی دژی ئــازادی و
ملهۆڕی تاران بە هەدەر دەدرێت.
ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی هەرچەنــدە
زۆر بــە هێــوری لەهەمبــەر تارانــدا
دەجووڵێنەوە ،بەاڵم بە هۆی ڕیزەبڕیارێکی
سیاسی و بازرگانی نوێ کە لە گەرووی
هۆرمــۆزدا دەســتیان پێکــردووە ،ڕێژیمــی
ئاخونــدی لەگــەڵ کێشــەی گەورەتــر
بەرەوڕوو کردۆتەوە.

کــە ڕێککەوتنــی واشــنگتۆن و تــاران
هێنــدە ئاســان نییــە و بگــرە بــە یــەك یــان
چەندیــن کۆبوونــەوەش ناتوانــن لــە ســەر
کۆی کێشەکان و چۆنیەتی ڕۆڵی تاران
بــە دوای پێكهاتنــدا بگەنــە ئەنجامێکــی
یەکالکەرەوە.
وەختێــك کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی و
لەســەرەوەی هەمووشــیاندا ئەمریــکا و
ئیســراییل و بەشێك لە واڵتانی ناوچەیی،

بڕیاردانــی سیاســیدا دەبێــت پاشــکۆیەتی
سیاسی ئەمریکا بکا.
ئــەو مەرجــە بــە دژوارتریــن خاڵــی
ناکۆکییەکانــی ئەمریــکا و ئێــران
دەرکەوتووە.
کاتێــك سیاســەتی ڕۆژئــاوا لەهەمبــەر
تاراندا بەو جۆرە بێت ،ئیدی چۆن دەکرێت
بگوتــرێ زەمینــەی بەیەكگەیشــتنی ئەو
دوو واڵتە لێك نزیك بۆتەوە.

ئەمریکا بەالیەوە گرینگە کە هاوپەیمانی
مێژوویــی ،واتــە ئیســرائیل لــە بڕیــار و
هەڵوێســتە سیاســی و دیپلۆماســیەکانی
ڕازی بێت.
بــە یــەك یــان دوو کۆبوونــەوەی لوتکەی
ئەمریــکا و ئێــران ناتوانرێــت کۆتایــی بە
کــۆی کێشــە و ناکۆکییەکانی ئەو دوو
واڵتــە بێــت کــە مێــژووی ئاڵۆزییــەکان
ڕیشەی لە مێژینەی سیاسی و سەربازی

ئێــران ئەگــەر نەتوانێــت نەوتــی خــاو
هەنــاردەی واڵتانی کڕیاری نەوتی خۆی
بــکات ،لــە زۆر بــواردا زیانــی گــەورەی
بەردەکەوێت و بە ســانایی ناتوانێت خۆی
لە ژێر گوشاری ئابووریدا ڕابگرێ.
ئــەو واڵتــە بــە هەناردەکردنــی بەشــێکی

ئێــران بــە ڕێژیمێکــی مەترســیدار و
جەڵەونەکــراوی سیاســی و ســەربازی
پێناســە دەکــەن و لــەو بڕوایــەدان کــە
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کاتێك
هەســت بــە ئاســوودەیی و ئارامی دەکات
و دوور دەبێــت لــە ئــاژاوە و بشــێوی کــە

حکوومەتــی فەڕانســە و ســەرکۆماری
ئــەو واڵتــە لە پەراوێزی دیــداری واڵتانی
جــی ٧دا زۆر بــە دەوری ترامپــدا هــات،
بــۆ ئەوەی دەرفەتی پێکــەوە کۆبوونەوەی
کۆشکی سپی و تاران بڕەخسێنێ.
ســەرکۆماری ئەمریکا لە دەرکەوتنێکی

هەیــە و لــە زۆر بــواری جۆراوجــۆردا
سیاســەت و هەڵوێســتی بەتــەواوی ناتەبــا
و دژبەیەکیــان هەیــە و هــەر الیەك هەوڵ
دەدات هەژموونــی خــۆی بــە ڕێــگای
پەراوێزخســتنی الیەنــی بەرانبەریدا فەڕز
بکات.

ئەگەر گەرووی هۆرمۆز بە رووی ئێراندا دابخرێ،
ئیدی ئەو واڵتە ڕێگای هەناردەی نەوتەکەی بە تەواوی کۆنتڕۆڵ دەکرێ و ئەو هێزە نوێیە ئیسرائیل
تێیدا بەشدار دەبێت بێگومان لە بەرژەوەندی تاراندا نابێت.
بەرچــاو لــە ســامانی گشــتی گەالنــی
ئێران بۆ ئەو گروپە تیرۆریســتییانە کە بە
گیڤی تاران لە ناوچەکەدا هەڵدەســووڕین
و تــاران لە کــوێ بیهەوێت ،ئاژاوەیان پێ
ساز دەکات.

حکوومەتــی تــاران لــە ســەر دەســەاڵت
الدرابێــت .ناڕەزایەتییــەکان و بێــزاری
گەالنی واڵت هەتا دێ زیاتر دەردەکەوێ
و خەڵــك ئــازادی و ژیانــی دەوێــت کــە
بەداخــەوە لــە ســێبەری ئــەو حکوومەتەدا

ڕۆژنامەوانیدا کە لە فەڕانســە بۆی پێك
هات ،بە ڕاشكاوی لە واڵمی پرسیارێكدا
کــە ئایــا لەگــەڵ حكوومەتــی تــاران
کۆدەبێتــەوە گووتی« :هێشــتا زۆر زوویە
لەگــەڵ ئێرانــدا کۆبێتــەوە» ! مانای ئەو

ئێــران هەوڵــی زۆر دەدات هــەر نەبێــت
واڵتانــی ئۆرووپایــی لــە رێککەوتنــی
ناوکــی نەچنــە دەرێ و ئەمریــکاش
بــە ڕێــگای فشــاری ئەوانــدا ڕێــز لــە
ڕێککەوتنی ناوکی بگرێ.

ئامانج لە جووڵە دێپلۆماسییە خێراکانی تاران لە سەر ئاستی گێتیدا ،ئەوەیە کە بە ڕێگای
کۆبوونەوە لەگەڵ ئەمریکادا ،پێش بە زیاتربوونی مەترسییەکانی سەر واڵتەکەیان بگرن .بەاڵم
هەڵوێستی ناجێگیری سیاسی ئێران سەبارەت بە کۆی قەیران و ئاڵۆزییەکان سەری لە هەموو الیەك
شێواندووە و بە دژواری لە بڕیاری سیاسی ئەو واڵتە تێدەگەن کە ئاشتی دەوێ یان شەڕ!
ئێــران هــەر لە ڕووی ئابوورییــەوە لە ژێر
فشــاردا نیــە ،بەڵکوو چاالکییە سیاســی
و ســەربازییەکانی ئیســرائیل بــۆ ســەر

هیچــکام لــەو دەســکەوتە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییانەی بۆ دابین نەکراوە.
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ئێســتادا

قســەیە زۆر ڕوونــە و بە هــۆی پێكهاتنی
کۆدەنگی نێونەتەوەیی بەدژی سیاســەتی
ســەرەڕۆیانەی تاران و ســواربوونی داشی

دیــارە فشــارەکانی ســەر تــاران ئەوەنــدە
کاریگــەرن کە زەریف گەریدەی سیاســی
ئــەو واڵتە بــێ ڕەچاوکردنی ڕێوشــوێن و

ئەتیکێتی دیپلۆماســی خــۆی بگەیەنێتە
ئــەو شــارەی لــە فەرانســە کۆبوونــەوەی
واڵتانی پێشەسازی لێ بەرێوە چووە.
دیــداری شــالیاری دەرەوەی ئێــران بەتەنیا
لەگەڵ بەرپرســانی سیاسی فەڕانسە بووە
و بــۆی نەلواوە لە گەڵ ئەمریکاییەکاندا
کۆببێتەوە.
چوونکە سیاســەتی ئەمریــکا لە هەمبەر
ئێرانــدا هیــچ ئاڵوگۆڕێکــی بەســەردا
نەهاتووە و بەدوای دۆزینەوەی جێگرەوەی
تریدان کە تێیدا دەرفەت بە گەالنی واڵت
بدرێ ،وێڕای فشارەکانی کۆشکی سپی
لــە الدانی حکوومەتــی ئاخوندی دەوریان
بگێڕن.
ترامــپ بــە ڕوونــی لــە دیــدارە
ڕۆژنامەوانییەکەیــدا گووتــی« :جــارێ
هێشــتا زوویــە لە گــەڵ ئێرانــدا کۆبێتەوە
و بیــان بینێــت» ئــەو قســەیە بێگومــان
لێکدانــەوەی زۆر هەڵدەگــرێ؛ بەومانایــە
کــە ئەگــەر ئێــران کــۆی مەرجەکانــی
کۆشکی سپی قبووڵ نەکات ،ئەو واڵتە
ناتوانێت لە گەڵیاندا بکەوێتە گفتووگۆی
سیاسی.
پاشــان بــێ بــاوەڕی بــە تاران گەیشــتۆتە
لوتکە و ناکرێ بە هیچ جۆرێك پشت بە
قەول و بەڵێنەکانی تاران ببەستن.
ئێران لە ئێســتادا بە تەواوی کەوتۆتە ژێر
گوشــار و ئیســرائیل لە عێراق و ســووریە
و لوبنانــدا هێزەکانــی دەکاتە
ئامانــج و بەشــێك لــە ســەکۆ
مووشــەکییەکانی لەنێــو
بردوون.
دەســت ئاواڵــە بوونــی
ئیســرائیل بۆ لێدانی ئامانجە
ئێــران،
ســەربازییەکانی
تارانــی بەتــەواوی نیگەران و
هەراســان کردووە و ئەو واڵتە
لــە مەترســی ئــەو رووداوە
تێگەیشــتووە کــە خۆیــان
بێدەنــگ بکەن و هەڵوێســتی
نابەجێ نەگرن.
قســەکانی قاســم ســلێمانی
بێدەســەاڵتی ئــەو واڵتــەی
زیاتــر ســەلماندووە و ئەگــەر
ئەوەندە خۆیان بە بەهێز دەزانن
ئــەی چۆنــە هەتــا ئەمــڕۆش
بوێــری واڵمدانەوەیان نەبووە و
بڕیاری شەڕیان نەداوە.
ئێــران لــەو بارگرژییــەی
بــۆی پێكهاتــووە دەســتی
بــەکاڵوی گرتووە بــا نەیبات
و بارودۆخەکەیــان لە دەســتی
ئەمریــکاش
دەرنەچێــت.
النیکــەم لــە ئێســتادا ئــەو
ئامادەییــەی نییە کە لەگەڵ
ئێرانــدا کۆببێتــەوە ،چوونکــە رووداوە
ناوچەیــی و نێونەتەوەییەکانیــش زیاتــر لە
بەرژەوەندی ئەمریکادان و ئێران بەتەواوی
تەریك و پەراویز خراوە و پێكهاتنی هێزی
دەریایــی هاوبــەش هێنــدەی دیکــە ئێــران
گەمارۆ دەدات.
ئامانــج لە جووڵە دێپلۆماســییە خێراکانی
تاران لە ســەر ئاســتی گێتیدا ،ئەوەیە کە
بە ڕێگای کۆبوونەوە لەگەڵ ئەمریکادا،
پێش بە زیاتربوونی مەترســییەکانی ســەر
واڵتەکەیان بگرن.
بەاڵم هەڵوێستی ناجێگیری سیاسی ئێران
ســەبارەت بە کۆی قەیران و ئاڵۆزییەکان
ســەری لــە هەمــوو الیەك شــێواندووە و بە
دژواری لــە بڕیــاری سیاســی ئــەو واڵتــە
تێدەگەن کە ئاشتی دەوێ یان شەڕ!
ئەگــەر گــەرووی هۆرمــۆز بــە رووی
ئێرانــدا دابخــرێ ،ئیــدی ئــەو واڵتــە
ڕێــگای هەناردەی نەوتەکەی بە تەواوی
کۆنتــڕۆڵ دەکــرێ و ئــەو هێــزە نوێیــە
ئیســرائیل تێیدا بەشدار دەبێت بێگومان لە
بەرژەوەندی تاراندا نابێت.
ئێــران دەڵێــت دژی ئیســرائیل پاڵپشــتی
عێــراق دەکا ،بــێ خەبــەر لــەوەی تەلەبی
بوێرانە شەڕی بە دژی ئێران ڕاگەیاندووە
و بەکــردار لــە ســووریە و عێــراق هێــرش
دەکاتە سەر سپای قودسی ئێران.

ژمارە ٦ ،٧٥٧ی سێپتامربی ٢٠١٩

هونەرمەندێکی نامۆی نەتەوەیی

هونەرمەند و ژیانی خۆش مەحاڵە  /هونەرمەند ڕەنجەڕۆیە ،ژینی تاڵە

هونــەر بوارێکــی بەربــاوە کــە لەالیــەن هونەرمەندگەلێکــی خــاوەن بەهــرەوە دەخوڵقێــت و زۆر جــار ســەرجەم چیــن و توێــژە جیاوازەکانــی کۆمەڵــگا جێــژی لێوەردەگــرن ،هونــەر لــە
ڕووی شــیکارییەوە بەســەر چەنــد لقوپــۆی جیــاوازدا دابــەش کــراوە و گــەورە هونەرمەنــدان و کەســایەتییە بەناوبانگــە جیهانییەکانــی بــواری هونــەر پێناســە و شــرۆڤەگەلێکی جۆراوجــۆر
و ڕەنگاوڕەنگیــان بــۆی کــردووە ،بــەاڵم ئەگــەر ئێمــە پێناســەیەکی ســادە و ســاکار لــە هونــەر و هونەرمەنــد بکەیــن ،دەتوانیــن بڵێیــن کــە هونــەر چەمکێکــی فرەڕەهەنــدە و بــە
ســەرجەم لقوپــۆ و ڕەهەندەکانییــەوە بــەو بەرهــەم و چاالکییانــەی دەوتــرێ کــە لەالیــەن کــەس یــان کەســانێکێکی دیاریکــراو کــە تابلۆگەلێکــی پڕنــاوەڕۆک و پەیامــدار دەخوڵقێنــن،
هەروەهــا هونەرمەنــد کەســێکە کــە بــە بیرۆکەیەکــی جیــاواز لــە خەڵکــی ئاســایی ،هەســتێکی ناســک و خەیاڵێکــی پڕســۆزەوە جوانییەکانــی سروشــت و ڕووداوە تــاڵ و شــیرینەکانی
کۆمەڵــگا تێکــەڵ بــە ســۆز و هەســتی خــۆی دەکات و جیــا لــەوەی کــە کولتــوور و دابونەریتــی نەتەوەکــەی زینــدوو ڕادەگرێــت ،هــاوکات لــە ڕێــگای هونــەرەوە پەیامــی خــۆی بــە
کۆمەڵــگا دەگەنێــت؛ هونەرمەنــدی ڕاســتەقینە ئــەو کەســەیە کــە بەڕاســتی هونــەر دەکاتــە ئامرازێکــی چێژبەخــش لــە پێنــاو خزمەتکــردن بــە کۆمەڵــگای نەتەوەکــەی و هونەرەکــەی
بــە فێــڵ و هەوڵــە فریوکارانەکانــی دوژمنانــی گــەل و نەتەوەکــەی هەرزانفــرۆش نــاکات و هونــەر دەخاتــە خزمــەت پاراســتنی کولتــوور و دابونەریتــی نەتەوەیــی گەلەکەیــەوە.
وێــڕای ئــەوەی کــە هونــەر ســەرجەم ســنوورە جوگرافیاییەکانــی بڕیــوە و زۆر جاریــش بــاس لــەوە دەکرێــت کــە ســنووری نەتەوەکانیشــی تێپەڕانــدووە ،بــەاڵم لــە هونــەری
ه ــەر نەتەوەیەک ــدا ڕەنگدان ــەوەی کولت ــوور و دابونەریت ــی ئ ــەو نەتەوەی ــەی تێ ــدا دەبیندرێ ــت و ئەم ــەش ت ــا ڕادەی ــەک جی ــاوازی هون ــەر ل ــە نەت ــەوە جیاوازەکان ــی جیه ــان
دەردەخ ــات .نەت ــەوەی ک ــورد وەک ــوو گەورەتری ــن نەت ــەوەی بێدەوڵ ــەت ل ــە جیهان ــدا س ــەدان س ــاڵە لەالی ــەن ناحەزانیی ــەوە دەکەوێت ــە ب ــەر پەالم ــار شۆڤینیس ــتی و نەیاران ــی
بــەردەوام هەوڵــی ئاســمیلەکردن ،تواندنــەوە ،لەنێوبردنــی کولتــوور و هونەرەکــەی دەدەن ،بــەاڵم بەپێچەوانــەی ویســتی ئــەوان نەتەنیــا نەیانتوانیــوە و ســەرکەوتوو نەبــوون،
بەڵک ــوو هون ــەری گەل ــی ک ــورد ب ــە ه ــۆکاری خزمەت ــی بێوچ ــان و ماندوونەناس ــانەی کەس ــایەتی و هونەرمەندگەلێک ــی بەتوان ــا و خ ــاوەن بەه ــرەوە ڕۆژب ــەڕۆژ زیات ــر پ ــەرەی
ســەندووە و بــە یەکێــک لــە هونــەرە بەهێــز وبەپێزەکانــی جیهــان ئەژمــار دەکرێــت؛ ئەمــەش لــە الیــەن ڕیکخــراوی «یونێســکۆ»وە بــە فەرمــی دانــی پێــدا نــراوە .یەکێــک
ل ــەو گ ــەورە هونەرمەندان ــەی نەتەوەکەم ــان ک ــە ل ــەم وت ــارەدا باس ــی لێ ــوە دەکرێ ــت و تیش ــک دەخرێت ــە هونەرەک ــەی و ژیان ــی پ ــڕ ه ــەوراز و نش ــێوی ،هونەرمەن ــدی
بەتوان ــا ،خ ــاوەن بەه ــرە و کەس ــایەتیی ون و نام ــۆی نەتەوەی ــی ،خوالێخۆش ــبوو فاتێ ــح مەردۆخ ــی ،ژەنی ــاری پیان ــۆ ،ئاوازدان ــەر و گۆرانیبێ ــژی ک ــوردە .لێ ــرەدا ک ــە دەوترێ ــت
کەس ــایەتییەکی ون و نام ــۆی نەتەوەی ــی ،وات ــە هونەرمەندێ ــک ک ــە ب ــە یەکێ ــک ل ــە کۆڵەکەکان ــی مان ــەوەی هون ــەری ک ــوردی ئەژم ــار دەکرێ ــت و ب ــە ه ــۆکاری ه ــەژاری،
نــەداری ،ســەربەرزانە ژیــان و ملکەچنەبوونــی بــۆ ڕێژیمــی دەســەاڵتداری مەالکانــی تــاران ،هەروەهــا دەســتەنگی و نەبوونــی تێچــوو و تێچــووی پێویســت بــۆ زیاتــر ناســاندنی
بەرهەمەکانــی ،هەرچەنــدە شــوێنپەنجەی لــە هونــەری کوردیــدا دیــار و بەرچــاوە ،بــەاڵم تــا ڕادەیەکیــش بــە نامۆیــی مایــەوە و بەداخــەوە هیچکــەس و الیەنێکیــش ئاوڕیــان لــێ
نەدای ــەوە .هونەرمەن ــد فاتێ ــح مەردۆخ ــی ،ژەنی ــاری پیان ــۆ (پیانیس ــت) ،ئاوازدان ــەر و گۆرانیبێ ــژی ک ــورد ،س ــاڵی ١٣٣٥ی هەت ــاوی ،ل ــە گون ــدی «گڵیانـ»ـ ــی س ــەربە ش ــاری
کامیــاران لــە پارێــزگای ســنەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا لەدایــک بــووە؛ قوناغەکانــی تەمەنــی منداڵــی ،مێرمنداڵــی ،الویەتــی و بەســااڵچوویی لــە گونــدی گڵیــان و شــارەکانی
کامی ــاران و س ــنە ،ل ــە بنەماڵەیەک ــی ناوەن ــدی و ت ــا ڕادەیەکی ــش ه ــەژاردا تێپەڕان ــدووە ،ک ــە ل ــە ژیانی ــدا ب ــە بەه ــرەی هونەری ــی خۆی ــدا  ٣٢پارچ ــە ئ ــاواز و ئاهەنگ ــی دان ــاوە
کــە  ٧پارچەیــان تایبــەت بــە ئامێــری پیانۆیــە .ژیانــی ئــەم هونەرمەنــدە کــوردە ،وەکــوو زۆربــەی هــەرە زۆری هونەرمەندانــی تــری کــورد پــڕە لــە نەهامەتــی ،دەســتەنگی،
ه ــەژاری ،ن ــەداری و بێدەرەتانی ــی ژی ــان و زۆرت ــری تەمەنیش ــی ب ــە کرێ ــکاری و هەژاریی ــەوە ب ــووە و ل ــەم س ــااڵنەی دواییش ــدا ب ــە خاوێنکردن ــەوە و بۆیاخکردن ــی پێ ــاوی
خەڵــک لەســەر شــەقام و کۆاڵنەکانــی شــاری ســنەدا ژیانــی تێپەڕانــد تاکــوو ملکەچــی دەســتی کەســانێکی هەلپەرەســت و بەتایبەتــی ڕێژیمــی داگیرکــەر و هونەرکــوژی ئێــران
نەبێ ــت و س ــەربەرزانە ژی ــان تێپەڕێنێ ــت .مامۆس ــتا فاتێ ــح مەردۆخ ــی ،س ــەرەڕای ئەوەیک ــە هەس ــت و س ــۆز و کولت ــووری نەتەوەی ــی تێک ــەڵ ب ــە هون ــەر و بەتایبەت ــی
کولتوورێکــی کوردانــەی بــە بــەرەی مۆســیقا و ئامێــری پیانــۆدا کردبــوو ،نەتەنیــا ناوەنــدە بەنــاو هونەرییەکانــی ڕێژیــم لــە شــاری ســنە هیــچ ئاوڕێکیــان لــەو هونەرمەنــدە کــوردە
نەدای ــەوە ،بەڵک ــوو ه ــەردەم زیات ــر و زیات ــر ل ــە پەراوێزی ــان دەخس ــت ،بەپێ ــی قس ــەی بەرپرس ــی ناوەن ــدی فەرهەن ــگ و ئیرش ــادی ڕێژی ــم ل ــە ش ــاری س ــنە ک ــە دەڵێ ــت
یەکەمج ــار ل ــە هونەرس ــتانی (پەیمان ــگا) حەس ــەن کام ــکار ل ــەو ش ــارەدا بینیویەت ــی و پاش ــان زیات ــر ل ــە دوو س ــاڵ ل ــە تەنیش ــت دی ــوی کارەکەی ــەوە ب ــووە و گوێ ــی ل ــە مۆس ــیقا
و دەنگ ــی پیانۆوەک ــەی ب ــووە ،پێدەچێ ــت کاک فاتێح ــی هونەرمەن ــد س ــەردەمانێک ل ــەو پەیمانگای ــەدا کارە هونەرییەکان ــی پ ــەرە پ ــێ دابێ ــت و الوان ــی خوازی ــاری هون ــەر و
بەتایبــەت ئامێــری پیانۆشــی فێــر کردبێــت ،بــەاڵم دواتــر کاتێــک هەســتی بــەوە کــرد کــە ڕێژیمــی ســەرەڕۆی دەســەاڵتداری ئێــران دەیهەوێــت لــە هــەژاری و بێدەرەتانــی
و دەســتەنگی ناوبــراو کەڵکئــاوەژوو وەربگرێــت و هونەرەکــەی مەترســی ئــەوەی لەســەر دەبێــت کــە ڕێژیــم بیخاتــە چوارچێــوەی بەرژەوەنــدی و بانگەشــە بێبنەماکانــی خۆیــەوە،
ل ــە س ــەرجەم ناوەن ــد و ش ــوێنە هونەریی ــە حکوومەتییەکان ــی ڕێژی ــم و میدی ــا و س ــەرجەم ئ ــەو کۆڕوکۆبوونەوان ــەی ک ــە تەنان ــەت زەڕەیەکی ــش ب ــۆن و گومان ــی ئ ــەوەی لەس ــەر
بێ ــت ک ــە ل ــە الی ــەن ڕێژی ــم و ناوەندەکانیی ــەوە ڕێ ــک خرابێت ــن ،دووری گ ــرت و ل ــە ژێ ــر پ ــردی «مەردۆخیـ» ــی ش ــاری س ــنەدا قەفەس ــەیەکی چووک ــە دادەنێ ــت و ژی ــان
دەباتــە ســەر و دەســتە هونەرییەکانــی لــە کیبــۆردی ســەر پیانۆکەیــەوە هەڵدەگرێــت و فڵچەیــەک و بۆیاخێــک دەکڕێــت و دەســتی کــردووە بــە بۆیاخکردنــی پێــاوی خەڵکــی و
بــاری منــەت و زۆرەملێــی قبــووڵ نەکــردووە؛ ژیانێكــی ســەربەرزانەی هەڵبــژاردووە ،ســەرەڕای ئــەوەش ناوەنــدە فۆرماڵیتەکانــی داگیرکــەران لــەو شــارەدا وازیــان لێنەهێنــاوە
و لەوێــش دەربەدەریــان کــردووە و ناچــار دەبێــت تەمەنــی بەســااڵچوویی و دواســاڵەکانی ژیانــی لەنێــو پــارک ،باخچــە و شــەقام و کۆاڵنەکانــی شــاری ســنە هــاوکات لەگــەڵ
کارەکەیــدا بەســەر بەرێــت ،بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە تــا دواســاتەکانی ژیانــی هــەر بەرانبــەر بــە ویســت و داواکارییەکانــی دوژمنانــی نەتەوەکــەی کۆڵــی نــەدا و ســەربەرزانە ژیــا.
کاک فاتێحی هونەرمەند ،لەم سااڵنەی دواییدا نەخۆشی دەبێتە میوانێکی نەخوازراوی و دەست لە یەخەی بەرنادات و بەو هۆکارەشەوە بەردەوام لە نەخۆشخانەکانی شاری
سنەدا دەبێت ،تاکوو ڕۆژی ٢٨ی گەالوێژی ٢٧١٩ی کوردی ،بەداخەوە لە نەخۆشخانەی «تەوحید»ی شاری سنە ،دڵە پڕ لە هەست و سۆزەکەی بۆ هەمیشە لە لێدان
کەوت و ماڵئاوایی یەکجارەکی لە هونەر و کۆڕی هونەرمەندان و نیشتمانەکەی کرد و لە گوندی گڵیان و هەمان شوێنی لەدایکبوونی بە خاکی پیرۆزی نیشتمان ئەسپێردرا،
بەاڵم لێرەشدا ئەوەی کە جێگای داخە ،ئەوەیە کە بەبێ بوونی هونەرمەندان و ڕێوڕەسمێکی تایبەت کە شیاوی ئەو هونەرمەندە گەورە نیشتماندۆستە بێت بە خاک سپێردرا.
لــە کۆتاییشــدا پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکرێــت کــە مامۆســتا فاتێــح نموونەیــەک لــە هونەرمەندێکــی نەتەوەیــی بــوو کــە ژیانــی سەرشــەقامی هەڵبــژارد تاکــوو چاوەڕێــی دەســتی
هی ــچ ک ــەس و الی ــەن و ناوەندێک ــی حکوومەتی ــی ڕێژی ــم نەبێ ــت و هێن ــدە خۆشەویس ــتی نیش ــتمان ل ــە دڵ ــە پاکەکەی ــدا ب ــووە ک ــە ،ب ــاس ل ــەوە دەکرێ ــت کاتێ ــک ش ــەوان
ل ــە پ ــارک و باخچ ــە و ش ــەقامەکانی ش ــاری س ــنەدا ڕۆژی کردووەت ــەوە ،ل ــە کات ــی پشودانیش ــیدا دەس ــتی ک ــردووە ب ــە پ ــاک و خاوێنکردن ــەوە ئ ــەو ش ــوێنانە ب ــۆ ئ ــەوەی ک ــە
کەس ــێکی بیان ــی ڕوو ل ــە نیش ــتمانەکەی دەکات ،کولت ــوور و هێم ــای ڕاس ــتەقینەی نەتەوەک ــەی ب ــە میوانەکان ــی نیش ــتمانەکەی و بەتایبەت ــی داگیرکەرانی ــش بس ــەلمێنێت.

ن :کاروان مێراوی

قەڵەمەکان وەک یەک ناژین !
لەم قەفەسی هەناسەدا
قەڵەم هەیە ،باڵ ئەبەخشێ بە باوەڕ و
هاوار ئەدا بە بێدەنگی و
شەبەق دەخاتە تاریکی و
بیــر دەچێنێــت ،لــە بەردینــە مێشــکی
زەمەن
قەڵەمەکان وەک یەک ناژین
لەم قەفەسی مەراقەدا
قەڵەم زۆر هەن،
وەک هەرزەگیان بێنموودی ـ
کەناری جۆباری دەرفەتن
بــۆ ســەرکەوتن ،قاچــی داران
ڕادەمووسن!
بە ئاوی بۆنداری دەسەاڵت دەژین و
بە ڕەنگی ئەوانیش دەنووسن!
گۆرانیەکان وەک یەک ناژین
ئاواز هەیە ،لە گەڵ ورتەکانی دڵدا
لە گەڕیانی نەوەستانی خوێندا
لە ناو تین و ڕازەکانی هەناسەمان،
دەنگی ژیان دەزەنگێنن
هونەرەکان وەک یەک ناژین
هونەرمەند هەن،
لــە گەنــداوی بۆنەکانــی دەســەاڵتا نەبێ
ناژین!
ئاوازبەر هەن ،بازرگانی مەرگی جوانین!
لە خرمەی پێی بارانەوە بگرە،
تا بێدەنگی سەمای بەفر و
سرتەی کانی و قاقای کەو و
سروودی با و سەما و چۆپی چنارستان
...
ڕاز و جوانیم تااڵن دەکەن
هونەرفرۆش ،دزەکۆشکی جوانیەکانە
بۆ شاباشی بەرپێی دااڵشی بێگانە!...
قەڵەمەکان ،هونەرەکان،
وەک یەک ناژین ،بۆ یەک نامۆن!
تەنیا خوداکانی مەرگن،
وەک یــەک دێــن و وەک یــەک
دەڕۆن!...
ڕەحیم لوقمانی
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