لە پێشوازیی ٢ی ڕێبەنداندا

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

لە پێشوازیی ٢ی ڕێبەندانی ئەمساڵدا ،وێڕای پەیمان نوێکردنەوە لەگەڵ ڕێبازی پێشەوای نەمر و
هەموو شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان ،بەڵێن دەدەین کە تا سەرکەوتنی تیشکی نیشتمان بە
سەر ڕەشایی کۆشکی داگیرکەردا لە خەبات نەوەستین و بۆ بەدیهاتنی ئامانجەکانی کۆمارە ساواکەی
کوردستان لە هیچ هەوڵێک درێغی نەکەین.
 ٧٤ساڵ خەبات و تێکۆشان ٧٤ ،ساڵ وەفا بەرانبەر بە ڕێبازی پێشەوا و شەهیدانی کوردستانە،
ڕۆڵەکانی پێشەوا قازی لە سەر ڕێبازە ڕەواکەی بەردەوامن و پاش تێپەڕبوونی  ٧٤ساڵ بە سەر
تەمەنی لەدایکبوونی کۆماردا بۆ وەدیهاتنی ئامانجەکانی ئەو گەورە پیاوەی مێژوو ڕیزی پێشمەرگایەتی
دەکەنە ماوای خۆیان.
بەرز و پیرۆز بێت ٢ی ڕێبەندان٧٤ ،ـەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری دێموکراتیکی کوردستان
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هاتنەوەی «والی کوردان» بۆ ماڵەگەورە
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پاسپۆڕتی كۆمار
كەریم پەرویزی

یەکێک لە دێرینترین زیندانیانی سیاسیی
کورد ،دوای ئەوەیکە لە زیندان ئازاد کرا،
دیســانەوە گەڕایەوە ڕیزی هاوسەنگەرانی
و جارێکــی دیکــەش وەفاداریــی خۆی بە
ڕێبازی نیشتمان سەلماندەوە.
«والــی دروودی» زیندانیــی سیاســیی
کــورد دوای ئازادبوونــی لــە ٢٦ی
ســەرماوەز و پاش  ٢٣ساڵ زیندانی بوون،
پەیوەســت بوویــەوە بە ڕیزی تێکۆشــەرانی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
بەرەنــگاری و خەباتی بەندیخانەیە لەگەڵ
خەباتی شاخ لێک ئااڵندەوە.
«والــی دروودی» بــە تۆمەتــی چاالکی
سیاســی دژ بــە ڕێژیمــی پەتوســێدارە بــە
زیندانــی هەتاهەتایــی مەحکــووم کــرا و
پاش  ٢٣ســاڵ بەگژداچونەوەی ئازارەکان
دیســانەوە بڕیاری شۆرشــی دا و پەیوەست
بوویەوە بە ڕیزی تێکۆشەرانی حیزبەکەی.

27ی بەفرانبــار خامنەیــی پێشــنوێژی
هەینیــی تارانــی گرتە ئەســتۆ تــا بەڵکوو
بتوانێ ورە وەبەر هێزە بێورەکانی بداتەوە؛
بەاڵم بەپێچەوانــەی چاوەڕوانی الیەنگران
و گۆپاڵبەدەســتەکانی ،ڕێبەریــی ڕێژیــم
زۆر لــەوە دۆشــداماوتر بوو کە بتوانێ ورە
ببەخشێ! خامنەیی ترساوە.
ئەوەیکــە زۆر بــە ڕوونــی لــە قســەکانی
خامنەیــی لــە ڕۆژی هەینــی و پــاش
ڕووداوە یــەک لــەدوای یەکەکانــی ئــەم
چەنــد حەوتــووەدا دەرکەوت ،بریتی بوو لە
شــڵەژان و تــرس و دۆشــداماوییەک کــە

ڕەنگە لە هەموو تەمەنی خۆیدا ئەزموونی
نەکردبێــت بــەاڵم نەمانی قاســم ســلێمانی
و تــرس لــە بهردهوامیــی هێرشــی ئامریكا
بــۆ ســهر فهرماندهكانــی ســوپا و هەروەهــا
بەردەوامیــی گوشــارە نێونەتەوەییــەکان و
شــکانی هەیمەنەی پووشاڵی ڕێژیمەکەی
لە ئاســتی ناوچەیی و نێوخۆیی بەشــێکی
تــر بــوون لــەو هۆکارانەی کە لــە نووکی
پــێ تــا تەوقــی ســەری خامنەییــان
داپۆشــیوە؛ لەمانــەش گرینگتــر دروشــمە
دیکتاتۆرڕووخێنەرەکانــی خەڵکــی ســەر
شــەقام پــاش ئاشــکرابوونی جینایەتــی

ئــەو هاتووەتــەوە تاکــوو وێــڕای ئەزمــوون
لــە خۆڕاگــری زیاتــر لــە دوو دەیــەی ،بە
زمانــی ســەبوری ،وشــە بــە وشــە و دێــڕ
بــە دێــڕ بەڵێنەکانــی یەکــەم ڕۆژەکانــی
خەباتــی دووپــات کاتــەوە و دەســت لــە ناو
دەســتی هاوڕێیانــی بــەرەو ســەنگەری
خەبــات هەنــگاو هەڵگرێتەوە .باس باســی
داهاتــووە و ئەرکــی نــوێ .مەزنەپیــاوی
ئــەم شۆڕشــە ،پێشــمەرگەی ئــەم کۆمارە

نەکەوتووە ئاشکراتر لە هەمیشە هاتووەتەوە
هەتــا بــۆ ڕزگاریــی یەکجــاری ،ئــازادی
بــکات بــە دیــاری .ئەهریمــەن ناتوانــێ
خــۆر بشــارێتەوە .شــەو ناتوانــێ پێــش بــە
گزینگــی بەیــان بگــرێ ،حەقیقەت وەک
خەڵفی دار بەڕووی وشکنەبوو ،دەڕوێتەوە.
ئاهەنگــی ئەم بارانــی غەریبییە جارێکیتر
بۆ ڕواندنەوە دەسترێ.
«والی»ـــەکەی نیشــتمانم؛ لــە یەکــەم

کاتــەوە کــە چووی بەگژ ئــەم دێوەزمەدا،
ئەم وەیشــوومەی نەهامەتــی و قاقڕییەدا،
کاتێــک بەرانبــەر بــەم جەلــادە خوێنمــژە
بڕیارت دا ڕابوەستی ،دڵنیا بووین چۆکت
نەلەرزیــوە ،دڵنیــا بوویــن بەرانبەریــان پێلی
چاوت نەترووکاندوە بۆیە ئێستاش قامەتت
سنەوبەرێکی هەمیشە سەوز و بااڵبەرزە بۆ
جێژنی پڕ شکۆی ئەم زستانەمان.

خامنەیی ترساوە
ســپا لەمــەڕ کوشــتنی  176موســافری
فڕۆکــەی ئۆکڕاینــی ،بوون کــە عارەقی
بە خامنەیی دەردا!
ترســی هەمیشــەیی دیکتاتــۆرەکان لــە
ڕووخــان کــە بــە تێپەڕینــی کات دەبێتــە
فوبیایەکی تایبەت هەنووکە لە خامنەیی
و دەسەاڵتبەدەستەکانی ڕێژیمەکەیدا دیار
و بەرچــاوە؛ خامنەییش هاوشــێوەی هەموو
دیکتاتۆرەکانی تر هیچ کات نەیویســتووە
و نایهــەوێ کــە بــە بێدەســەاڵت و الواز
دەرکەوێ بۆیە ڕوونە کە تا دواساتەکانی
ژیانــی خــۆی و دەســەاڵتەکەی خــۆی بە

«قیم»ی خەڵک دادەنێ؛ بەاڵم ئەمجارە
بەچــاوی خــۆی دیتوویەتــی کــە خەڵک
هــەم بــە الوازی دەزانــن هــەم حاشــا لــە
دەســەاڵتەکەی دەکەن و هەم بەرهەڵســتی
دەبنــەوە و نەتەنیــا ئامــادە نیــن کــە بــە
«ولی» و «قیم»ی خۆیانی لەقەڵەم بدەن
بەڵکوو بە دوژمنی خۆیانی ناو دەبەن.
خامنەیــی ئێســتە بەڕوونــی دەبینــێ کــە
خەڵک چیدیکە لێی ناترســن و بەئاشــکرا
دێنە ســەر شــەقام و وێنەی خۆی و قاســم
ســلێمانییەکەی بێ هیچ سڵکردنەوەیەک
دەدڕێــن و وێــڕای ئــااڵ پڕشــوورەییەکەی

وێنەکانــی ئەویــش دەســووتێنن؛ بۆیــە
بەناچــاری و تەنیــا بــۆ ئەوەیکــە ســپاییە
هاوکاســەکانی خــۆی لەکیــس نەچێــت،
سپاسی کردن کە توانیویانە سەرکەوتووانە
فڕۆکەیەکی موسافرهەڵگر لەنێو ببەن.
هەر لەو ئاخاوتنە پڕ لە ترسەیدا سەرجەمی
ئەو کەسانەی کە دژی ڕێژیم درووشمیان
دا و هەڵوێســتیان گرت و «نا»یان وت بە
ڕێژیمەکــەی بە فریوخواردوو و نائێرانی و
دنەدراوی بێگانە ناو برد کە کۆی ئەمانە
دەرخەری ئەو ترســە شــاراوەیە کــە ناوبراو
هەیەتی.

بەنێرەکانی خامنەیی و سلێمانی لە عێراق و لوبنان دەسووتێندرێن
ناڕەزایەتــی دەربڕینەکانی عێراق و لوبنان
بەردەوامــن و ڕێــژەی داخوازییەکانــی
خەڵکــی نــاڕازی لــەم واڵتانــە نەتەنیــا
کەمــی نەکردووە بەڵکوو بــەردەوام ڕووی
لە هەڵکشانە.
شــەوی 29ی بەفرانبــار بــۆ چەندەمیــن
شەوی یەک لەدوای یەک ،ناڕازییان بە

دۆخی داســەپاو بەســەر عێراق لە بەغدای
پێتەختی ئەم واڵتە و چەندین شاری گەورە
و بچووکی تری ڕژانەوە سەر شەقامەکان
و جارێکــی تــر خوازیــاری چاکســازی لە
سیستمی سیاسی واڵتەکەیان بوون.
دواییــن ڕاپــۆرت و هەواڵــەکان بــاس لــەوە
دەکــەن کــە ناڕازییــان جیــا لــە دەربڕینــی

ئێعتــرازی خۆیــان ،وێنــە و بەنێرەکانــی
خامنــەی و سلیمانیشــیان ســووتاندووە
چوونکــە هــۆکاری بشــێوییەکانی
واڵتەکەیــان و ناســەقامگیری لــەم واڵتــە
بۆ دەســتێوەردانە بەردەوامەکانی کۆماری
ئیسالمی دەگێڕنەوە.
هەروەهــا لــە شــەقامەکانی بەیرووتیشــدا

پۆلیــس و خەڵکــی نــاڕازی تێکهەڵچــوون
و هاوشــێوەی نەجــەف و کەربــەال ،خەڵک
دژی حیزبــواڵی ســەر بــە کۆمــاری
ئیسالمی وەستانەوە.
ڕێژیمــی تــاران لــە ســااڵنی ڕابــردوودا
بــەردەوام هەوڵــی داوە لەڕێگــەی گرووپــە
میلیشــیاییەکانی لەوانــەش حیزبــواڵی

لوبنــان و حەشــدی شــەعبییەوە بشــێوی
بخاتــە نێو ئەم واڵتانە و ســەقامگرتووییان
لــێ بســتێنێتەوە تاکوو خــۆی بتوانێ باڵ
بەســەر هەمــوو جمگەکانی دەســەاڵت لەم
واڵتانەدا بگرێ.

گرانتریــن و ناخۆشــترین پرســیارێك كــ ه
لــه دهرهوهی واڵت بــهرهوڕووی كوردێكــی
ئــاوارهی ههنــدهران دهبێتــهوه ئهوهیــه :
خهڵكــی كوێــی؟ چ میلییهتێكــت ههیــه؟
جــا كــوردی پهڕیــوهی ههنــدهران كــه لــه
دهســت ئــهو ههمــوو ســتهمهی كۆمــاری
ئیســامی رۆیشــتۆته ئورووپــا و ئامریــكا
و پێــی وایــه كه ئیدی دهگا به دونیایهكی
ئــازاد و تێییــدا دهحهســێتهوه ،لــه یهكــهم
رۆژهوه تووشی درزێكی گهورهی دهروونی
و ناســنامهیی دهبــێ .له كوێــوه هاتووی؟
ههرچی شــیكردنهوەی بۆ دهكا و لهسهری
زیاتــر دهدوێ و دهڵــێ كه له كوردســتانهوه
هاتــووم ،كــوردم و لــه دهســتی ســتهمی
كۆمــاری ئیســامی هاتــووم بــۆ دونیــای
ئــازاد ،بهرامبهرهكــهی زهحمــهت تێــدهگا.
كهسانێك ههن كه كورد دهناسن و بهتایبهت
لهم سااڵنهی رابردوودا ناوی كورد زۆر به
فراوانــی له میدیاكانــی دهرهوه باس كراوه،
بــهاڵم پرســی ســهرهكی شناســنامه یان به
ئینگلیسیهكهی نهشناڵیتییه.
كــورد لــه ئێرانــهوه رۆیشــتووه و گهر دهڵێ
ئێرانیــم ،وا دهزانــن فارســه و گــهر دهڵــێ
كــوردم ،ئــهی لــه كام واڵتــهوه هاتــووی؟
ئهمــه پرســیارێكی گهورهیــه كه كــورد له
دهرهوهی واڵت تووشــی ئــهو گرفتــه دهكا
كــه ناســنامهت چیه؟ ئایــا ئێرانیت؟ ئهی
ئهگــهر ئێرانــی نیــت و كوردســتانیت ،كوا
كوردستان؟
تــا كاتێــك كــه كــورد لــه نێــو جوغرافیای
ئێراندایــه ،بهرهوڕووی وههــا دووگانهیی و
شــڵهژانێكی ناســنامهیی نابێتهوه چوونكه
لــه نێــو جوغرافیــای ئێرانــدا بــهرهوهڕووی
وههــا پرســیارێك نابێتــهوه كــه نهشــناڵیتی
و تابعیهتــت چییــه .گــهر بــۆ وێنــه لــه
ناوچــه فارس نشــینهكان لێی بپرســن كێی
و لــه كوێــوه هاتــووی ،دهڵــێ كــوردم و له
كوردســتان هاتــووم .له نێــو خودی دایرهی
جوغرافیــای ئێراندا ناســنامهی كوردی و
فارسی و توركی و بهلووچ و عهرهب و..
لــه بهرامبــهر یهكدان و لــه تهقابول لهگهڵ
یهكــدا پێناســهی یهكدیــی پــێ دهكــهن،
ههرچهنــد دهســهاڵتی كۆلۆنیالیســتی
ههوڵــی داوه كــه ناســنامهی ئێرانیبوونــی
ســاخته بســهپێنێ و ههمــوو خۆیــان بــهو
ناســنامهیهوه بناســێنن ،بهاڵم بۆ سیستمی
پاڵهوی -خومهینی نهچۆته سهر.
 ٧٤ســاڵ پێــش ئێســتا ،لــه كوردســتاندا
كۆمارێــك دامــهزرا كــه دهســهاڵتێكی
نهتهوهیــی بــوو و لــه بهرامبــهر هروژمــی
ناســنامهی ئێرانیی دهســكرددا كه رهزاخان
دهیســهپاند ،كۆمــاری كوردســتان وهكــوو
كاردانهوهیهكــی سروشــتیی نهتهوهیــی
دژی راوهســتا و لهدایكبوونــی كۆمــار،
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١٦هەمیــن کۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
بەڕێــوە چوو

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە سەرپەرســتیی
بەرپرســی دەورەیــی ناوەنــد« ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران»،
١٦هـەمین کۆبوونەوەی خۆی بەڕێوە برد.
ڕۆژی سێشــەممە ،ڕێکەوتــی ١٧ی
بەفرانبــاری ١٣٩٨ی هەتــاوی،
شــازدەهەمین کۆبوونــەوەی ناوەنــدی

هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بە سەرپەرستیی بەرپرسی دەورەیی ناوەند
(حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران)
بەڕێوە چوو.
کۆبوونەوەکــە بە بەشــداریی الیەنەکانی
ئەندامــی ناوەنــد دەســتی بــە کار
کــرد و پاشــان دەســتووری کاری
جەلەســەکە لەالیــەن «محەممــەد نەزیف

قــادری» ،بەرپرســی دەزگای گشــتیی
پەیوەندییەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و هەروەهــا بەرپرســی
دەورەیــی ناوەنــد ،خرایــە بــەر بــاس و هەر
یەک لە بەشداربووان تێبینی و بۆچوونی
خۆیــان لەســەر خاڵەکانــی دەســتووری
جەلەسەکە بە وردی خستە ڕوو .
بەشــێکی دیکــەی کاری جەلەســەکە

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لەســەر
کارەســاتی الفاوی بەلووچســتان

هاونیشتمانانی خۆشەویست!
کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان!
خەڵکی مرۆڤدۆستی کوردستان!
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا شــەپۆلی
بــاران باریــن لــە ئێــران و بــە تایبەتــی لــە
پارێــزگای بەلووچســتان کــە لــە ئێوارەی
ڕۆژی هەینی٢٠ ،ی بەفرانبارەوە دەستی
پێکردبوو ،بوو بەهۆی الفاوێکی کاولکەر
کە لە ماوەیەکی کورتدا چەندین شــار و
شــارۆچکەی ئەو پارێزگایــەی گرتەوە و
وێرانییەکــی یەکجار بەربــاوی بە دوای
خۆیدا هێنا.
بەهــۆی ئــەو الفــاوە بەشــێکی زۆر لــە
خەڵــک کــە لەنێــو خانــووە قــوڕی و
خشــتییەکان و لەژێــر گوشــاری هەژاری
و ســتەمی چەندقــات و چەوســانەوەی
سیســتماتیک و ئامانجــداردا دەژیــان ،بە
تــەواوی مــاڵ و حاڵیــان خاپوور و شــپرزە
بــووە ،چەندیــن کــەس گیانیــان لەدەســت
داوە و بەهــۆی ســەرڕێژبوونی ئــاوی

بەنــداوەکان ،ســەدان گونــد کەوتوونەتــە
ژێــر ئــاو و چۆڵ کراون .ئەوە چەند ڕۆژە
کــە الفاولێــدراوان لە گەمــارۆی الفاو و
ســەرما و برســێتیدا چاوەڕێی گەیشــتنی
خێــرا و بەپەلــەی یارمەتیی مرۆیین .ئەوە
لــە حاڵێکدایــە کــە لەنێــو کاربەدەســتانی
ڕێژیمــدا هیــچ جــۆرە هەســتکردن بــە
بەرپرســیاریەتییەک نابینرێــت و تەنانــەت
لــە ڕووی ڕووماڵکردنــی هــەواڵ و
باڵوکردنەوەی ئامارەکانی ئەو کارەســاتە
مرۆیــی و ژینگەییەشــەوە سیاســەتی
بایکۆتــی خەبــەری و پەراوێزخســتن و
حاشــالێکردن و شــاردنەوەی ڕاســتییەکان
لــەو هەرێمــە بەاڵلێدراوەدا هــەروا درێژەی
هەیە.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای دەربڕینــی
هاوخەمیــی خــۆی بــۆ کەســوکاری
قوربانییانی ئەو کارەساتە ،داوا لە خەڵکی
ئێران دەکات بە هەر شێوەیەک کە بۆیان

دەکرێــت ،یارمەتییــە مرۆییەکانی خۆیان
بگەیەننــە خەڵکــی بەشــمەینەتی ناوچــە
الفاولێــدراوەکان و ڕێگــە نــەدەن خەڵکــی
بێدەرەتانــی ئــەو دەڤــەرە پەراوێزخــراوە لەوە
زیاتــر ببنــە قوربانیــی کەمتەرخەمیــی
کاربەدەســتان و سیاسەتە دژەمرۆییەکانی
ڕێژیم.
هەروەهــا داوا لــە کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی و ڕێکخــراوە خێرخــوازی و
مرۆڤدۆســتەکان دەکەیــن فریای خەڵکی
ناوچــە الفاولێدراوەکانــی بەلووچســتان
بکــەون و بــە گەیاندنــی یارمەتیــی خێــرا
و پێداویســتییە ســەرەتاییەکانی ژیــان بەو
خەڵکــە بەشــمەینەتە ،ڕێــگا لــە ڕوودانی
کارەساتێکی مرۆیی گەورەتر بگرن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٤ی بەفرانباری ١٣٩٨ی هەتاوی
١٤ی ژانویەی ٢٠٢٠ی زایینی

پەیوەندیــی بــە دۆخی ئێســتای ناوچەکە
و هەروەهــا بارودۆخــی ئێســتای ئێــران و
هەروەها جەخت کردنەوە لەســەر بایکۆتی
«فەعالــی» هەڵبژاردنەکانــی پارلمانــی
ئێــران بــوو و لــەو پەیوەندییــەدا بڕیــاری
پێویست دران.
بەهــۆی نزیکبوونــەوە لــە ڕۆژی ٢ی
ڕێبەنــدان ،ســاڵیادی دامەزراندنــی

کۆماری کوردســتان ،ئەندامانی ناوەندی
هاوکاری لەسەر پێکهێنانی سێمینارێکی
بەریــن بە بەشــداریی هەمــوو الیەنەکان و
هەروەها ڕاگەیەندنەکان ،هاوڕا بوون.
هەروەهــا لــە کۆبوونەوەکــەدا چەندیــن
تەوەری دیکەی پەیوەندیدار بە کاروباری
ناوەنــد تاوتــوێ کــرا و لــەو پەیوەندییــەدا
بڕیاری پێویستیان لەسەر درا.

کۆبوونەوەکە دوای چەند کاتژمێر کاری
چڕوپڕ کۆتایی پێهات.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٨ی بەفرانباری ١٣٩٨ی هەتاوی
٨ی ژانویەی ٢٠٢٠ی زایینی

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
لەمــەڕ خســتنەخوارەوەی فڕۆکەی
نەفەرهەڵگــری ئۆکراینــی لــە الیەن
ڕێژیمەوە
هاونیشتمانیانی بەڕێز!
خەڵکی ئازادیخوازی ئێران!
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
هــەر وەک ئــاگادارن لــە ڕێکەوتــی
چوارشــەممە ١٨ی بەفرانبــاری ١٣٩٨ی
هەتــاوی ،فڕۆکەیەکــی نەفەرهەڵگــری
بۆیینگــی ٧٣٧ی ئۆکراینی کە بە ١٧٦
سەرنشــینەوە ،کە دەیــان نوخبەی تێدا بوو
و  ١٢لەوانــە کــورد بوون و لە تاران بەرەو
«کــی یێــف» پێتەختی واڵتــی ئۆکراین
هەڵفڕیبــوو ،لــە نێــوان شــەهریار و پەرەنــد
چەنــد خولــەک دوای هەڵفڕیــن کرایــە
ئامانجی مووشــەکی ســپای تێرۆریستی
پاســداران و هەمــوو سەرنشــینەکانی بوون
بە قوربانیی ئەو کارەساتە مرۆییە.
پــاش ســێ ڕۆژ نکۆڵیکــردن لــە
ڕاســتییەکان لــە الیــەن کاربەدەســتانی
بــااڵی ڕێژیمــەوە لــە ژێــر گوشــاری
نێودەوڵەتیــدا ،ڕۆژی شــەممە ٢١ی
خەزەڵــوەری ١٣٩٨ی هەتاوی بەرانبەر بە
١١ی ژانویەی  ،٢٠٢٠بە هۆی ئەوەیکە
بەڵگــەی ئاشــکرا بــۆ ســەلماندنی ئــەو
تاوانە گەورەیە لەبەردەســتدا بوون و ڕێژیم
نەیدەتوانــی لــەوە زیاتــر دەســتی خۆی لە
تاوانەکەدا بشــارێتەوە ،ســتادی هاوبەشی
هێــزە چەکدارەکانی ڕێژیم ڕایگەیاند کە
فڕۆکەکــە لــە الیەن پەدافەنــدی هەوایی
ســپای پاســدارانەوە بــە هــۆی هەڵــەی
ئینســانییەوە کراوەتــە ئامانــج و خراوەتــە
خوارەوە.
دوابــەدوای دانپێدانانــی ڕێژیــم بــەو
تاوانــە گەورەیــەدا پــاش ســێ ڕۆژ درۆ
و چەواشــەکاریی ڕێبەرانــی ڕێژیــم،

شــەپۆلێکی ڕق و تووڕەیــی خەڵــک لــە
زانکۆکانــی تارانەوە دەســتی پێکرد و لە
ماوەیەکــی کورتــدا شــارەکانی دیکــەی
گرتــەوە و خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو بــەو
خۆپیشاندانەوە پەیوەست بوون.
لەو خۆپیشاندانانەدا دروشمەکانی خەڵک
زیاتــر لە جاران دەریخســت کــە کۆماری
ئیسالمی بە تەواوی ڕەوایی خۆی لە نێو
خەڵکدا لە دەست داوە و نەمان و ڕووخانی
ڕێژیم ئێستا ئیتر بووەتە ویستی زۆرینەی
کۆمەاڵنی خەڵک.
دروشــمەکانی وەک «مــرگ بــر اصــل
والیــت فقیــه»« ،دیکتاتــور ســپاهی،
داعش ما شمایی»« ،جمهوری اسالمی
نابــود بایــد گــردد» و  ...دەری دەخــەن
کە خەڵکی ئێران دوژمنی ڕاســتەقینەی
خۆیــان بــە تەواوی ناســیوە و ئــەوەش کە
ڕێژیــم خــۆی بــە پارێــزەری ئەمنییەتــی
ئــەوان دەناســاند ،لــە نێــو خەڵکــدا هیــچ
ڕەواییەکی نەماوە .لە خۆپیشــاندانەکانی
ئــەم جــارەدا دیســان خەڵکــی ڕاپەڕیــو بە
دڕاندنــی وێنــەی ڕێبەرانــی ڕێژیــم و
بەتایبەتــی قاســم ســلێمانی ،تێرۆریســتی
ناســراوی ڕێژیــم ،وەاڵمێکــی گونجــاو و
شۆڕشــگێڕانەیان بــە هەوڵەکانــی ڕێژیــم
بــۆ نیشــاندانی پێگــەی جەماوەریــی
خــۆی لــە شــانۆگەریی بە خاکســپاردنی
ئــەو تاوانبــارەدا دایــەوە وهەمــوو پیالنــە
پڕتێچووەکانــی ڕێژیمیان لــەو پێوەندییەدا
پووچەڵ کردەوە.
ناونــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای ڕاگەیاندنــی
بەداخبوونــی خــۆی لەو تاوانــە قیزەونەی

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ،سەرەخۆشی
لە کەسوکاری قوربانیان و هەموو خەڵکی
ئازادیخــوازی ئێــران و کوردســتان دەکات
و خــۆی بــە بەشــداری خەمیــان دەزانێت.
هەروەها پاڵپشــتیی خۆمان بۆ ناڕەزایەتی
و خۆپیشــاندانی خەڵکــی ڕاپەڕیــوی
واڵتەکەمــان ڕادەگەیەنیــن و داوا لــە
هەمــووان دەکەیــن بە گرتنی هەڵوێســتی
شۆڕشگێڕانە و ئینسانی ،هاوهەڵوێستیی
خۆیــان لەگــەڵ خەڵکــی ڕاپەڕیــو و
پشــتیوانیی خۆیــان لــە داوا ڕەواکانیــان
دەرببــڕن و تا بەچۆکداهێنــان و ڕووخانی
یەکجاریی ئەو ڕێژیمە مرۆڤکوژ و سەدە
ناوەڕاســتییە دەســت لە خەبات و تێکۆشان
و گیانبازی هەڵنەگرن.
هەروەهــا داوا لە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی
و کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان دەکەین
بەهێنانــی گوشــار بــۆ ســەر ڕێژیــم و و
پشــتیوانی لە داخوازییەکانی کۆمەاڵنی
خەڵکــی ڕاپەڕیــوی ئێــران ،یارمەتیدەری
ســەرکەوتن بە ســەر ئەو ڕێژیمە تاوانکارە
تێرۆریســتییەدا بــن و و ڕێگــە نــەدەن
ڕێژیــم بــۆ جارێکــی دیکــە و هاوشــێوەی
ڕاپەڕینەکانــی مانگــی خەزەڵــوەر ،لــە
بێدەنگیــی کۆمەڵــگای نێونەتەوەییــدا بە
وەڕێخستنی کۆمەڵکوژی ،خۆپیشاندانی
ناڕەزایی خەڵک سەرکوت بکات.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٢ی بەفرانباری ١٣٩٨ی هەتاوی
١٢ی ژانویەی ٢٠٢٠ی زایینی
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ڕێکخراوەکانــی الوانــی ڕۆژهەاڵت
شــانۆی هەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی ڕێژیمیــان بایکــۆت کــرد
ڕێکخراوەکانــی الوانــی ڕۆژھەاڵت
بەنیســبەت شــانۆی هەڵبژاردنــەکان لــە
ئێرانــدا کــۆ بــووەوە و ئــەو هەڵبژاردنانەی
بایکۆت کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕاگەیەنــدراوی ڕێکخراوەکانــی الوانــی
ڕۆژھەاڵت ســەبارەت بــە شــانۆی
هەڵبژاردنەکانی ئێران
الوانــی شۆڕشــگێڕ و نیشــتمانپەروەری
کوردستان!
کۆمەاڵنی ئازادیخوازی كوردستان!
وەک ئاشــكرایە ،دەســەاڵتی خوێنڕێــژی
ڕێژیمی ئیســامی بڕیــاری بەڕێوەبردنی
شــانۆی هەڵبژاردنــی مەجلیســی لــە
٢ی ڕەشــەمەی ١٣٩٨ی هەتــاوی ،بــە
مەبەســتی ڕەواییــدان و بەردەوامــی لــە
ســەرکوت و هەڵخەڵەتاندنــی خەڵــک و
جێبەجێکردنی مەرامە دژە ئینسانییەکانی
بەرامبەر بە خەڵکی ســتەملێکراوی ئێران
و کوردستانی داوە.
دەســەاڵتدارانی ڕێژێمــی تۆتالیتێــری
ڕێژیمــی ئیســامی بە بەســتنی شــانۆی
هەڵبژاردنــەکان لــە وەهــا کاتێکــدا زۆر
بێشــەرمانە بێڕێزی بە خوێنی شــەهیدانی

خۆپیشــاندانەکانی مانگــی خەزەڵــوەری
ئەمســاڵی کوردســتان و ئێــران دەکەن کە
بە تەقەی ڕاســتەوخۆ لەســەر شەقامەکان
و لــە ژوورە تاکــە کەســییەکان لەژێــر
ئەشــكەنجەی جەالدەكانــی
ئــەم ڕێژیمــە گیانیان لەدەســت
داوە و پــاش چەندیــن ڕۆژ
تەرمەکانیــان لــە ڕووبــار و
بەنداوەکان دۆزرانەوە.
بێگومــان دەســەاڵتداران لــە
ئێــران ،بــۆ شــاردنەوەی کردەوە
قێزەونەکانیــان ،لەبــەر چــاوی
ڕای گشــتیی جیهانــی و بــۆ
مانــەوەی حوكمــی لەرزۆكیــان
ڕێــکاری زۆر هەڵخەڵەتێنــەر
و گوشــاری جۆراوجۆر بە کار
دەهێنن تا شــانۆی هەڵبژاردن
بەڕێوە ببەن.
شۆڕشــگێڕی
الوانــی
کوردستان!
هــەروەک ئــاگادارن ڕێژیــم لــە دۆخێکدا
ئەم شانۆگەرییە بەڕێوە دەبات کە هەوڵی
دا هەلــی کوژرانــی گــەورە تێرۆریســتی
خاوەرمیانە «قاســم ســلێمانی» و هێرشی

کوێــری مووشــەکی بــۆ ســەر هێزەکانی
ئامریــکا لــە عێــراق بــۆ گــەرم ڕاگرتنی
کورەی هەڵبژاردنەکان بەکار بێنێت .بەاڵم
«فۆبیــا»ی پەرچەکــرداری هێزەکانــی

 ١٧٦کەسی بێتاوانی لێکەوتەوە.
الوانــی تێکۆشــەر و خوێندکارانــی
دەروەست!
دۆخی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی ئێستای

ئامریــکا و ترســی «هیستریکـ»ـــی
ســپای پاسداران ،بوو بە هۆکاری هێرشی
مووشەکی بۆ سەر فڕۆکەیەکی مەدەنی
لەالیــەن ســپا کــە ئەویش قوربانــی بوونی

ئێــران و کوردســتان لــە ســایەی ڕێژیمــی
ئیســامی و ماجەراجووییەکانــی ســپای
پاســداران ئەســتەمترین قۆناغــی بۆ ژنان
و الوان پێــک هێنــاوە ،ژنــان لــە ئازادییە

ســەرەتاییەکانی خۆیــان بێبەشــن و الوان
و خوێندکارانیــش بەهــۆی ئــەو دۆخــە
ســەختەوە یــان پەڕیــوەی دەرەوەی واڵت
بــوون یــان ڕوویــان لــە دیــاردە ســەخت
و تاقــەت پڕووکێنــی وەکــوو
کۆڵبــەری کردووە کە لەوێش بە
تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێزەکانی
ڕێژیم شــەهید دەبــن .بەو بەرچاو
ڕوونییانــەی کــە هەموومــان
هەمانــە ،هەنووکــە ڕێژیــم
دەیەوێــت بــە كەڵکوەرگرتــن لــە
دەســتوپەیوەندییەکانی خۆیــان لە
نەتــەوەی کــورد و نەتەوەکانــی
دیكــە ،مەبەســتیانە وا نیشــان
بــدەن كــە هەڵبژاردنەکانیــان
مەشــروعن و بــە بەشــداری و
دەنگــی هاواڵتییانی کوردســتان
و ئێــران بەڕێوە چــووە ،هەر لەبەر
ســەرنەگرتنی ئــەو پیالنــەی
دەســەاڵت ،پێویســتە الوانــی
كوردســتان بەتایبەت و خەڵکی کوردستان
بەگشــتی ،پیــان و پەیوەندییەکانــی
دەســەاڵت لەقــاو بــدەن و ڕێگــە نــەدەن بە
بەکارھێنانــی ئــەو کەســانە بازاڕگەرمی

بــۆ شــانۆی هەڵبــژاردن بكــەن و تەمەنی
دیکتاتۆری لە ئێران درێژتر بێتەوە.
گرینگــە كــە الوانــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،جەمــاوەر زیاتــر لــە
مەترســییەکانی بەشــداریکردن لە شانۆی
هەڵبژاردنــەکان ئاگادار بكەنەوە و هەوڵی
جیددی و كاریگەر بدەن کە لە هەڵبژاردندا
بەشــداری نەکەن و نەبنە کەرەســتەیەک
بۆ ڕەواییدان بە سەرکۆت و ئەشکەنجە و
ئێعدام و هیوادارین کە خەڵکی کوردستان
وەک هەمیشــە ،وشــیارانە بەرهەڵســتی
پیالنەکانــی ڕێژیمــی ئیســامی بــن لە
هەموو قۆناغێکدا و ئێمەش وەکوو الوانی
ڕۆژهــەاڵت لەنێو شۆڕشــدا بایکۆتی ئەم
سێناریۆیەی دەسەاڵتدارانی تاران دەکەین
و بــە دوور لە بنەماکانــی هەڵبژاردنێکی
ئازاد و دێموکراتی دەزانین.
لێژنەی هاوئاهەنگیی ڕێکخراوەکانی
الوانی ڕۆژهەاڵت
 ٢٦بەفرانباری ١٣٩٨ی هەتاوی
١٦ی ژانویەی ٢٠١٩ی زایینی

ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان بــەرز ڕاگیرا
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە بەرەبــەری ٢ی
ڕێبەندان٧٤ ،ـەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی
کۆمــاری کوردســتان ،بەرەوپیریــی ئــەو
ڕۆژەوە دەچــن و ڕێــز لــەم ڕۆژە پیــرۆزە
دەگــرن .ڕۆژی دووشــەممە٢٣ ،ی
بەفرانبــار قارەمانانی دێموکرات لە ســنە،
لــە بەرەبــەری ٢ی ڕێبەنــدان ،ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان ،بــە
باڵوکردنەوەی تراکت و پۆستێری تایبەت
لەنێــو ســنەدا ،بەرەوپیریــی ئــەم ڕۆژەوە
چــوون .لــە حاڵێکدا کە نێو شــاری ســنە
لەالیــەن هێزەکانــی ڕێژیمــەوە میلیتاریــزە
کــراوە و کەشــێکی ئەمنــی بەســەر ئــەو
شــارەدا زاڵــە ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات
بوێرانــە چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێوە دەبەن
و ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردستان بەرز ڕادەگرن.
ڕۆژی چوارشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢٥ی

بەفرانبــار ،ئەندامانــی حیزبی دێموکرات
لە ئیســفەهان ،بە بەڕێوەبردنی چاالکیی
بەرینــی تەبلیغــی ،ڕێزیــان لــە ٢ی
ڕێبەنــدان گــرت .ئەنــدام و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لە شــارەکانی «ســەقز و مەریــوان» ،بە
ئەنجامدانــی چاالکیــی تەبلیغی ،یادی
٢ی ڕێبەنــدان ،ســاڵیادی دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتانیان بــەرز ڕاگــرت.
ڕۆژی پێنجشــەممە٢٦ ،ی بەفرانبــار،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە گونــدی
«وزمەڵێ» ،سەر بە ناوچەی سەرشیوی
ســەقز ،بــە هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان
لــە بەرزاییەکانــی ئــەو گونــدە ،یــادی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتانیان
بــەرز ڕاگــرت .هەروەهــا چاونەترســانی
دێموکرات لە «مەریوان» و لە شارەدێی
«نــێ» ،ســاڵڕۆژی دامەزرانــدی
کۆماری کوردســتانیان بــە ئەنجامدانی

چاالکییەکــی بەرینــی تەبلیغــی ،پیــرۆز
کــرد .لەو چاالکییەدا بــە باڵوکردنەوەی
تراکت و پووســتێری تایبەت بەو ڕۆژە لە
شوێنە گشتییەکاندا ،پەیمانی وەفادارییان
لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران ،نوێ کردەوە.
تراکــت و پووســتێرەکانی ئــەو چاالکییــە
بــە شــێوەیەکی بەربــاو لە شــوێنەکانی:
«کەمەربەندیــی  ،١کۆاڵنــی مزگەوتی
نەبــی ،کۆاڵنــی بەهــاری شــەبڕەنگ،
کۆاڵنــی مزگەوتــی هــەژارە ،دەوروبەری
بانکــی قەرزولحەســەنەی ڕەســالەت»،
بــاو کرایــەوە .هەروەهــا ئەمەگدارانــی
دێموکرات لە گوندی «وەیســە» ،لە بنار
کێوی «ســوورێن» ،دروشــمی تایبەت بە
٢ی ڕێبەندانیــان لەســەر دیوارەکانــی ئەو
گوندە نووسییەوە.
وەفادارانی دێموکرات هەر لە چوارچێوەی
ئــەو چاالکییانــەدا ،بــە چوونــە ســەر

مەزاری دوو ئەندامی حیزب بە ناوەکانی
«باست بەردارە و هیوا نیک پەی» و بە
باڵوکردنەوەی ســروود ،ڕێزیان لە ڕێبازی
هاوخەباتانیان گرت.
ئێــوارەی ڕۆژی هەینی٢٧ ،ی بەفرانبار،
ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە بــۆکان لــە
چاالکییەکــی بەرینــی تەبلیغیــدا ،هەزار
دانــە تراکت و پووســتێر و بەســتە نوقڵیان
لەنێو مااڵندا دابەش کرد.
نیشــتمانپەروەران لــە شــوێنەکانی:
«کەرێــزەی میــراوا ،قوتابخانــەی
مســتەفا نەجاڕیــی میــراوا ،مزگەوتــی
قودســی میــراوا ،مزگەوتــی محەممــەد
ڕەســووڵ تەنیشت فەرمانداری ،تاقیگای
بیمارســتانی کــۆن ،مزگەوتــی حاجــی
حەســەن ئیفتخاری ،کووی موهەندســین،
پــردی کۆبانــی ،تــاالری ڕۆژ ،جــادەی
کۆســە ،تــاالری ڕازاوە و مزگەوتــی

گونــدی کەرێــزە» ئــەو چاالکییانەیــان
بەڕێوە برد.
هەروەهــا قارەمانانــی دێموکــرات لــە
مەهابــاد ،بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان،
ســاڵیادی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان ،بــە باڵوکردنــەوەی تراکت و
پووســتێری تایبەت بــەو ڕۆژە ،ڕێزیان لەو
یادە گرت.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی لــێ ئەنجــام
درابــوون بریتــی بــوون لــە« :ترمیناڵــی
گــەورە ،بازاڕچەی ئەســغەری ،شــارەکی
کارمەنــدان ،زەوینەکانــی شــارەداری،
فەلەکــەی خولەفای ڕاشــدین ،شــەقامی
ســەرداران واتــە شــەقامی مەزارگــەی
پێشــەوا قــازی محەممــەد و هاوڕێیانــی،
فەلەکەی فەلســتین ،قوتابخانەی ڕازی،
قوتابخانەی شایەگان ،گەڕەکی وەفایی،
بــوداق ســوڵتان ،قوتابخانــەی ســەفا،
خانــە بێهداشــتی پشــت تــەپ و ســێڕای

سەرەخۆشــیی دەزگای ڕێکخســتنی گشــتی لــە خەڵکــی سەردەشــت

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،پەیامێکی
سەرەخۆشــیی بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی
«دوکتــور جــەالل حاجــی زادە»،
کەســایەتیی ئاکادێمیکــی سەردەشــتی،
ڕوو لە خەڵکی ئەو شارە باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
خەڵکی نیشتمانپەروەری سەردەشت!

ڕووناکبیرانــی خەباتــکار و ئۆگرانــی
زانست و پێشکەوتن!
بنەماڵــەی خەمبــاری مامۆســتا جــەالل
حاجیزادە (ڕامان)!
لەدەســتدانی نــاوادەی مامۆســتای
خەباتــکار« ،دوکتــور جــەالل حاجــی
زادە» خەســارێکی گــەورە بــوو کــە وە
کــۆڕ و کۆمەڵــگای تێکۆشــەرانی

خولیــای خزمــەت بــە گــەل و نیشــتمانە
چەوساوەکەمان کەوتووە.
«دوکتــور جــەالل حاجــی زادە»،
کەســایەتییەکی نیشــتمانیی ناســراو،
خۆشناو و بیرمەندی گەلەکەمان بوو کە
فیداکارانــە و خۆنەویســتانە بەشــی هــەرە
زۆری ژیــان و توانــای ،تەرخانی خزمەت
بــە گــەل و واڵتەکــەی کردبــوو و لە بەر

هۆکارێکی گوماناوی ،لە هەڕەتی گوڕ
و توانای خزمەتیدا لەدەستمان چوو.
ئێمــە وێــڕای بەداخبوونمــان لە خەســاری
لەدەســتچوونی مامۆســتا «جــەالل
حاجــی زادە» ،سەرەخۆشــی لــە خەڵکــی
شــاری سەردەشــت ،ڕووناکبیــران و
تێکۆشــەرانی ڕێگای پێگەیاندنی الوانی
نیشــتمانەکەمان بەگشــتی و بنەماڵــەی

بەڕێــزی دوکتــور «جــەالل حاجــی زادە»
دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی

شــیالنان» .هەروەها شەوی هەینی ٢٧ی
بەفرانبــار ،وەفادارانــی دێموکــرات لــە
پیرانشــار ،یــادی دامەزراندنــی کۆماری
کوردســتانیان پیــرۆز کــرد .ئەندامانــی
حیــزب لــە پیرانشــار بــە باڵوکردنــەوەی
تراکــت و پووســتێری تایبــەت بــەو ڕۆژە،
لــە شــوێنەکانی« :شــەقامی مەنگــوڕ،
شــەقامی پیــران ،جــادەی سەردەشــت،
مزگەوتــی حەزرەتــی عومــەر ،مزگەوتی
شــیناوێ ،قــەاڵی شــیناوێ و گەڕەکــی
مام خەلیل» ،چاالکییان بەڕێوە برد و بە
پیریی ٢ی ڕێبەندانەوە چوون.
لــە شــارەکانی کوردســتان و ئێرانــدا،
پێشــمەرگەکانی شــار لــە بۆنــە و
ڕێوڕەســمەکانی تایبــەت بــە حیزبــی
دێموکــرات ،بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
بەرینــی تەبلیغــی ،وەفاداریــی خۆیــان
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ دەکەنەوە.

درێژەی پەیڤ
وپێویســتییهكی مێژوویی -ناســنامهیی بوو
كــه تاكــی كوردی كرد به خاوهن ناســنامه
(هویت)یەكــی جیــاواز له هویهتی پاڵهوی
پهسهند!
ئــهو دهســهاڵته نهتهوهیــی خۆماڵییــه لــه
مههابــادی پێتهختی كۆمار دامهزرا ،جیا
لــه ههموو پێــوهر و كارهكانــی دیكهی ،له
مێشك و هزری تاكی كورددا پێناسهیهكی
نوێی دروست كرد كه له جیهانی مودێڕندا
سهرلێشــێواو نهبــێ و لــه پهرتهوازهیــی و
ئاڵۆزی دهربازی ببێ.
كۆمــاری كوردســتان كــه لــه رێبهندانــی
 ١٣٢٤بــه دهســتی حیزبــی دێموكــرات و
بــه رێبهریــی پێشــهوا دامــهزرا ،واڵمێكی
مۆدێــڕن بــۆ پرســێكی مۆدێــڕن بــوو كــه
لــه تۆفانــه ســهختهكانی ئاڵۆزیــی فكر و
شوناســدا ،كوردستان خاوهنی «ئایدی» و
«ئایدیای» تایبهتی خۆی بێ.
دوای چهندیــن دهیــه لــه تێپهڕیــن به ســهر
رووخانــی فیزیكیــی كۆمــاردا ،كۆمار له
زێهــن و بــڕوای كوردســتانیاندا زینــدووه
و هێمایــه و ناســنامه .پێــم وایــه كــه هــهر
تاكێكی كوردســتان دهبێ النیكهم له روئیا
و بڕواكانی خۆیدا ،پاسپۆرتێكی كۆماری
كوردســتانی لــه گیرفانــدا بێ كــه له ههر
كات و شــوێنێك و لــه هــهر دۆخێكــی
تایبهتیــدا وهاڵمــدهری زۆر پرســیار و زۆر
قهیرانی ناسنامهیی و فیكریی دهبێ .ئهو
پاســپۆرتهی كۆمــار لــه گیرفانماندا ،ههم
نهشــناڵیتیمان دیــاری دهكا و هــهم وهكــوو
ســهردهمی كۆمــار وهاڵمێكــی مۆدێڕن به
پرسه ئاڵۆزه مۆدێرنیتهییهكانمان دهبێ.
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کۆمــار ســەرچاوەی ئیلهــام بۆ ڕاســان

شەماڵ تەرغیبی
ڕەنگــە بۆ هەندێ کەس جێگەی پرســیار
و تێڕامــان بێــت کــە بۆچــی دەوتــرێ
ئارمانجەکانی ڕاســان ســەرچاوەگرتوو لە
خەونەکانــی کۆمــار و دامەزرێنەرانــی
کۆمــارە؟ یــان بەواتایەکــی تــر چ
پێوەندییــەک هەیــە لــە نێــوان بزاڤــی
ئازادیخوازی سەردەمی کۆمار و خەباتی
نوێــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت واتــە
ڕاســان؟ ئاڵقــەی پێوەنــدی نێــوان ئەم دوو
قۆناغە لە خەباتی گەلی کورد چین؟
ڕەنگە واڵمدانەوە بە وەها پرســیارێک لە
یەک ڕســتەدا ئەوە بێت کە ڕاســان لەژێر
تیڕێــژی کاروکــردەوە و سیاســەتەکانی
کۆماری کوردســتاندا هاتووەتە ئاراوە کە
ڕاســتەوخۆ بوونەتە چــرای ڕووناکیدەری
خەباتــی هەنووکــەی هەمــان حیــزب کــە
کۆماری دامەزراند.
بــۆ ڕوونبوونەوەی زیاتر پێویســتە ســەرەتا
پیناســەیەکی گشــتیمان بــۆ ڕاســان و
کۆمار هەبێت:
نازنــاوی
ڕاســان
لەراســتیدا
کۆمەڵەکردارێکی سیاســی – سەربازییە
کــە لەالیــەن حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــەوە وەک میراتگــری
کۆمــار هاتووەتــە ئــاراوە و لە ســەر چەند
بنەمای سەرەکی داڕێژراوە.
ئەوەیکــە ڕوونــە بناغــە ســەرەکییەکانی
ڕاســان بریتین لە شــار و شــاخ بەو واتایە
کــە بەشــداری خەڵــک و کۆمەڵــگای
کوردستان هاوشێوەی سەردەمی کۆمار و
هەروەها پشــتگیری و ڕێنیشاندان لەالیەن
بەڕێوەبەرایەتــی خەبــات پێکەوە دەبنە دوو
باڵی مەلێک کە بۆ ئازادی تێدەکۆشێ.
کۆمــاری کوردســتان لەگــەڵ ئەوەیکــە
وێســتگەیەکی گرینگــی مێژوویــی بــوو
بــۆ کــوردان ،لــە هەمــان کاتیشــدا توانی
مانــا بــە بوونــی گەلێــک ببەخشــێ و
لەخۆنامۆیــی و متمانەبەخۆنەکــردن لــە
زەینی تاکی کورددا بسڕێتەوە؛ ئەمە ئەو
خاڵە گرینگ و هەســتیارە سایکۆلۆژی،
سیاســی و مێژووییەیــە کــە هەنووکــەش
بەپشتبەســتن پێی ئێمــە توانیومانە بوونی
خۆمان ســەرباری هەمو کەندوکۆسپەکان
بپارێزین.
کاتێــک ئــاوڕ لــە زەمــەن و ســەردەمی
دامەزراندنــی کۆمــار دەدرێتــەوە،
لــە کاتێکــدا کــە دەســەاڵتی ئــەودەم
مۆدێڕنبــوون لــە چوارچێــوەی البردنــی
چارشێو و سەرپۆش و بەزۆر لەسەرکردنی
شــەبکە و کاڵوی فەرەنگیــدا دەبینێتەوە،

کۆماری کوردســتان و دامەزرێنەرەکەی
واتە شەخسی پێشەوا و حیزبی دێموکرات
ڕێکخــراوی تایبــەت بــە مافی ژنان و بۆ
پێگەیانــدن و تێگەیاندنیــان دادەمەزرێنــێ
و بڕیــار بــۆ بەخوێندەوارکردنی زۆرەملێی
الوان و مندااڵنی کوردستان دەدات!
بەرچــاوی
نموونەیەکــی
ئەمــە
خەباتکارییەکــە لەپێنــاو یەکســانی
هەقیقەتێکــی کۆمەاڵیەتــی کــە
دوژمنانــی کۆمــار چەندیــن ســاڵ دواتر
درکیان پێکرد.
لــەم بڕگــە مێژووییــەدا ،کــە پــرۆژەی
مودێڕنیزاســیۆنی «ئێــران» دەســت
پێدەکات کە پشت ئەستوورە بە دەسەاڵتی

جــاران دەردەکەوێتــەوە و پێمــان دەڵــێ
کــە «ڕچەشــکێنبوون» خســڵەتی هــەرە
دیاریەتی؛
ئەمانــە بەشــێکن لــەو ڕۆحــە ئــازاد و
سەربەستە کە لە کۆماردا دەرکەوتن و لە
ژیانی سیاســی نەتەوەی کــورد و حیزبی
دێموکراتدا بە شــێوازی جۆراوجۆر پەرەیان
ســەند و بــەردەوام لــە بڕگــە جۆراوجــۆرە
مێژووییەکانــدا لەدایــک بوونەتــەوە و
ڕۆحــی گۆڕانــکاری و نوێبوونەوەیــان
بــە زیندوویەتــی ڕاگرتــووە ،هــەر بۆیــە
کاتێــک لــە ســاڵی ١٣٣٤ی هەتــاوی
حیزبــی دێموکــرات پێوەندی تەشــکیالتی
لەگــەڵ حیزبــی تــوودە دەپچڕێنــێ،

داکوتاوە و بە چاوخشاندنێکی خێرا بەسەر
نووســراوە بەجێماوەکان لــە کۆمار و وتارە
ڕەســمییەکانی حکوومەتــی نەتەوەیــی
دێموکراتیکی کوردستان ئەم ڕاستییەمان
بە تەواوی بۆ دەردەکەوێ.
لێــرەدا جارێکــی تــر دەگەڕێینــەوە بــۆ
بەشــێک لــە نوتقــی جەنابــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد لــە ڕۆژی دووی
ڕێبەندانــی ســاڵی 1324ی هەتــاوی
واتــە کاتــی دامەزراندنــی کۆمــار کــە
دەفەرمــێ« :کوردســتان مەوقعییەتــی
جوغرافیاییەکــی مەخسووســی هەیــە
کــە بــێ پســانەوە و بــێ ئــەوەی نەتــەوە
و میللەتێکــی کــە لــە نێویانــدا فاســڵ و

بــە گەلــە مافپێشــێلکراوەکەی دا و
حکومەتێکــی وەهــای بنیات نــا کە پاش
 74ســاڵ هێشــتا بــە فەخــر و شــانازییەوە
باســی لێــوە دەکــرێ ،ئــەوا ڕاســانیش لــە
لووتکــەی بێهیواییــدا چــرۆی کــرد و
بــە هاتنــی خــۆی ســەرمای زاڵ بەســەر
کۆمەڵــگای ڕەوانــدەوە و بەســتەڵەکی
هــزری توانــدەوە و تۆوی هیوا بەدواڕۆژی
گەشی چاند؛ هەر بۆیە ئەمڕۆ پاش زیاتر
لە سێ ساڵ لە دەسپیکی خۆی کورد لە
خورهەاڵت بە چاوی هیواوە لێی دەڕوانێ.
ڕاســان توانــی لــە ماوەیەکــی کورتــی
زەمەنیــدا بــەاڵم بــە تێچوویەکــی قــورس،
پیالنــی داماڵینــی شوناســی نەتەوەیــی

کۆمار هەم لە کاتی ژیانیدا و هەم پاش هەرەسهێنانی بەشێوەیەکی بەرچاو و بێوێنە باندۆڕی لەسەر
نەتەوەی کورد دانا و میراتێکی وەها دەوڵەمەندی لەدوای خۆی بەجێهێشت کە ئێستاشی لەگەڵدا بێ
ڕۆڵەکانی کوردستان بە چاوی ڕێزەوە لە کردار و دەسکەوتەکانی دەڕوانن.
بەهێزی ســانتراڵیزە بۆ دەسخستن ،ڕاگرتن
و بەهێزکردنی «دەوڵەت نەتەوەیەک»ی
یەک ناســنامەیی و یەک نەتەوە مێژوو
دەنووســێتەوە ،زمانــی «نەتەوەیــی»
دادەڕێــژێ و ناســنامەی تاکــی ئێرانــی
لەســەر بنەمای ناســیۆنالیزمی مێژوویی
و کەونگەرایانــە هەڵدەچنــێ ،کۆمــاری
کوردســتان بــاس لــە مافــی ئیتنیکــی و
کەمینەکانی جوغڕافیای کوردســتان بۆ
ژیانێکــی ئارەزوومەندانــە دەکات و ڕێگە
دەدات کە ڕووناکبیری گەشە بکات.
کۆمــاری کوردســتان توانی ناســنامە بە
گەلــی کــورد ببەخشــێ و بیکاتــە خاوەن

سوسیالیزمی دێموکراتیک بەپێچەوانەی
سوسیالیزمی باو پەسند دەکا ،کۆنگرەی
نەتەوەکانــی ئێرانــی فیــدراڵ پێکدێنــێ،
پێکهاتەیەکــی نزیــک بــە  ٥٠ســاڵەی
دەگــۆڕێ ،هــەوڵ بۆ یەکخســتنی هێزی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
دەدات« ،سیاســەتی ســەربەخۆ» دەبێتــە
سیاسەتی هەمیشــەیی ،کاتێک دەرفەت
بــۆ کەســانی غەیرەحیزبی نیشــتمانپەروەر
بە مەبەســتی خزمەتکردن دەڕەخســێنێ و
چەندیــن نموونــەی دیکــە کــە هەموویان
دەرخەری ئەو ڕاســتییەن کە ڕچەشکێنی
و ڕۆحی ئازادی کۆمار بوونەتە ناسنامە

لێکیان بپچڕێتەوە ،کورد بە ســەر یەکەوە
و پێکەوە سکوونەتیان تێیدا هەیە و دارای
مالکییەتی میللین دەوێدا.
بەســەرهات و سەوابقی تاریخییان یەکە و
عموومەن تێیدا شەریکن.
خاوەنــی ئــاداب و عــادات و ڕســوومی
ملییەکــی وان کــە هیــچ جــۆرە ســەدەمە
و حەوادســێک نەیتوانیوە سســتییەک لە
بناغەی ملییەتی ئەواندا پەیدا بکات».
ئــەم گوتــارە بەپێــزە ،بەچاوخشــاندنێک
بەســەر گوتــاری ڕەســمی هەنووکــەی
حیزبــی دێموکــرات و لــە چوارچێــوەی
خەباتــی ڕاســاندا جارێکــی تــر بەدیــار

لــە نێــو بەرداشــی بــەرەی ئیســاحخواز و
پاوانخــواز هەڵوەشــێنێتەوە و هاوشــێوەی
کۆمــار ،متمانەبەخۆیــی بگەڕێنێتــەوە
بــۆ گەلەکــەی و لەخۆنامۆیــی بکاتــە
دەستەچیلەی ئاگری شۆڕش و بەرخودان.
بــەم چەشــنەش جارێکــی تــر کەرامەت و
کەســایەتی بۆ گەل گەڕایەوە هاوشــێوەی
ساڵی 1324ی هەتاوی!
ڕەنگــە ئەگــەر بمانهــەوێ خاڵــە
وێکچووەکانــی کۆمــار و ڕاســان
هەڵســەنگێنین ،زۆر ڕەهەنــدی جیــاواز و
جۆراوجــۆر لەخــۆ بگــرێ بــەاڵم لێــرەدا بۆ
بەرچاوڕوونــی زیاتــر و ســەلماندنی ئــەو

بوون و بەردەوامی خەباتی نەتەوەیی لە کوردستان دەیسەلمێنێ کە ستەمی نەتەوەیی بوونی
هەیە و ئەم گەلە هەر لە کۆمارەوە تا ئێستە بڕیاری داوە کە تا بنبڕکردنی ئەم ستەمە بەردەوام
دەبێت لە خەبات و وەک وتراوە :ڕاسان دژ بە تاریکی و تا لووتکە بەردەوامە.
شکۆیەکی لەشکاننەهاتوو.
شــکۆیەک کــە وەک قەاڵیەکــی
لەگیراننەهاتــوو بــە دەوری ژیــار و
شارســتانییەتی کورددا کێشــراوە و دژبەر
و دوژمنانــی هەرچەنــد پەلەقــاژە دەکــەن
کە ســووکی بکەن خۆیان ســووکتر دەبن!
لــە هەمــان کاتیشــدا ناســنامەیەک کــە
ناســنامەیەکی نەتەوەیــی و نیشــتمانییە
کە جیاوازە لە رەوتی مێژووی سەرەڕۆیی
و دڕندەیــی لــە ناوچەکــەدا و کــورد و
کوردستان دەکا بە گەوهەری درەوشاوەی
مێژووی دوور و نزیک.
هــەر ئەمەشــە کــە کۆمــار لــە بیــر و
هــزری تاکەکانــی نیشــتمانی کوردانــدا
پتەوتــر و قایمتــر دەبــێ و بەشــکۆتر لــە

و بە شادەمارەکانی بزووتنەوەی نەتەوەیی
کورددا لە گەڕاندان.
تایبەتمەندیگەلێــک کــە هەنووکــە و لــە
پــاش  74ســاڵ خەباتــی بێوچــان نەتەنیــا
نەفەوتــاون بەڵکــوو بــەڕۆژ بوونەتــەوە و
ئەمڕۆکە ئێمە لە هەیکەلی «ڕاســان»دا
بــە زەقــی دەیبینیــن؛ بــۆ ڕوونبوونــەوەی
زیاتــری ئــەم باســە ،لێــرەدا چەنــد نموونە
دەهێنینەوە:
ڕاســان لە پێناســەی گشــتی خۆیدا باس
لەوە دەکات کە کورد نەتەوەیەکی جیا لە
گەالنــی دیکەی ناوچە و خاوەن شــوناس
و تایبەتمەنــدی کەســێتی خۆیەتــی؛
ئەمــە دۆکتۆرینێکــی نامــۆ نییە بەڵکوو
ڕەگــی لە فەلســەفەی هزریــی کۆماردا

دەکــەوێ؛ بــەو واتایــە کــە ئێســتەش
ڕاســانی خۆرهــەاڵت بــاوەڕی وایــە کــە
کوردســتان نیشــتمانێکی پــڕ پیتــە کــە
بەهــۆی ســتڕاتیژیک بوونــی هەڵکەوتە
جوغڕافیاییەکــەی بــەردەوام کراوەتــە
ئامانجــی دوژمنانی بەاڵم بەو حاڵەشــەوە
دانیشــتووانەکەی کوردانــی ڕەســەنن کە
هەڵگــری دابونەریتــی مێژووییــن و هیــچ
پیالنگێڕییــەک نەیتوانیــوە شوناســی
ڕاستەقینەیان خەوشدار بکات.
ڕەهەندێکــی گرینگی دیکەی ئەم باســە
ئەو الیەنەیە کە ئەگەر بە دەسپێشــخەری
حیزبــی دێموکــرات لــە ســاڵی 1324دا
کۆمــاری کوردســتان لــە دڵــی وەرزی
ســەرمادا دامەزرا و هیوا بۆ گەشــانەوەی

وتەیــە کــە «کۆمار ســەرچاوەی ئیلهامە
بۆ ڕاسان» کورتەئاماژەیەک بە بەشێک
لە نوتقی جەنابی پێشەوا پاش گەڕانەوەی
لــە تەورێــز دەکەیــن کــە لە ژمــارە 47ی
ڕۆژنامەی کوردســتان زمانحاڵی فەرمی
حیزبی دێموکراتدا چاپ کراوە؛
« دوژمنانی کورد وایان شۆرەت دەدا کە
دەوڵەتی کوردســتان ئەساسێکی نییە و بە
ڕۆیینی هێزی سوور تێک دەچێ.
درۆ بوونی ئەو ئیدیدعایە زوو هاتە جێ و
کورد ئیمتحانی خۆی دا.
دەو چەنــد ڕۆژانــەدا کــە ئوردووی ســوور
خاکــی ئێرانــی چــۆڵ کرد ،ســەد هێندی
جــاران کــورد وە جۆشــش کەوتــووە و
هەزارەها کەس لەخۆبوردووانە لە سنووری

کوردســتاندا ئامــادەن تا ئاخریــن تنۆکی
خوێنیان لە ڕێی کوردستاندا بڕێژن».
ئێســتە پــاش زیاتــر لــە حــەوت دەیــە لــە
دامەزرانــی کۆمــار ســەیری لێــدوان و
دەربڕینــی دوژمنانی کورد لە خۆرهەاڵت
دەکەیــت هەمان ســیناریۆ و لــە قاڵبێکی
تــردا دەردەکەوێــت؛ پــاش ڕاگەیاندنــی
ڕاســان دوژمنان و نەیارانی حیزب و گەل
هەمــان تۆمەتیان بۆ ڕاســان دەهێنایە گۆ
کــە گوایە بە دنەی واڵتانی ئیســرائیل و
عەرەبســتان چــێ بــووە و دەوام ناهێنــێ و
پاش ماوەیەکی کەم کۆتایی بە تەمەنی
دێت؛ بەاڵم هاوشێوەی وتەکانی پێشەوای
مەزنیش لەو وتارەدا ،ئێستەش دەبینین کە
بە نەمانی کەفوکۆڵەکان دەرکەوتووە کە
ڕاســان نەتەنیــا گرێــدراو بــە الیەنێکی تر
نییە بەڵکوو بەرهەمی بیرێکی خۆماڵییە
و هاتنی بەلێشــاو و ســەدان کەســی الوان
بــۆ ڕیزەکانــی شــۆڕش و بەرخــودان و
هەروەهــا تۆکمەتربوونــی ســەنگەرەکانی
شار سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن.
کۆبەند
بەگشــتی و وەک دواوتــە ئەوەنــدە بەســە
کــە بڵێیــن کۆمار هەم لە کاتــی ژیانیدا
و هــەم پــاش هەرەســهێنانی بەشــێوەیەکی
بەرچاو و بێوێنە باندۆڕی لەسەر نەتەوەی
کــورد دانا و میراتێکی وەها دەوڵەمەندی
لــەدوای خۆی بەجێهێشــت کە ئێستاشــی
لەگەڵــدا بــێ ڕۆڵەکانــی کوردســتان بــە
چاوی ڕێزەوە لە کردار و دەسکەوتەکانی
دەڕوانن.
بــە درێژایــی مێــژووی پــڕ کەندولەنــدی
بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی گەلــی
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران ،دوژمنــان
هەمــوو هەوڵیــان ســڕینەوە ،نکۆڵیکــردن
و ســەرکوتی ئــەم گەلــە بــووە و هەیــە و
بــەردەوام بــۆ مانەوەی خۆیــان ناچار بوون
هــەوڵ بــۆ بەرهەمهێنانــەوەی سیاســەتە
کۆلۆنیالییەکانیان بدەن.
هەنووکەش کە بزووتنەوەی کوردستان لە
ســێبەری قارەمانەتیی هێزی پێشمەرگە و
قوربانیدانــی خەڵــک توانیویەتــی بوونی
خــۆی بــە دنیــا بســەلمێنێ ،دیســانەوە بە
شــێوازی نوێ لە هەوڵدایە تاکوو گەل لە
ڕێڕەوی سەرەکیی خۆی بە الڕێدا ببات؛
بــەاڵم خۆی لە خۆیدا بــوون و بەردەوامی
خەباتــی نەتەوەیــی لــە کوردســتان
دەیسەلمێنێ کە ستەمی نەتەوەیی بوونی
هەیــە و ئــەم گەلــە هــەر لە کۆمــارەوە تا
ئێستە بڕیاری داوە کە تا بنبڕکردنی ئەم
ســتەمە بەردەوام دەبێت لە خەبات و وەک
وتراوە :ڕاسان دژ بە تاریکی و تا لووتکە
بەردەوامە.
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شەرەفکەندی شکۆی شۆڕش

واڵت زاگرۆس
بەشی یەکەم

دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی
لــە تۆرەمــەی ئــەو ڕێبەرانەیــە
کــە باوەڕێکــی قووڵــی بــە
شــۆرش  -بــێ هیــچ وەهمێــک
 ،بــەو واتــای بەشــێک لــە
داگیرکــەران بە باش بزانێ _دژ
بە داگیرکەرانــی زاگڕۆس بووە
و لــەم پەیوەندییــەدا هەوڵــی داوە
بە پشــت بەستن بە گەلی خۆی
و لــە هەمــان کاتــدا خوڵقێنــەر
بوونــی دەرفەتی شۆڕشــگێڕانەو
دۆخــی
نــاو
نەکەوتنــە
چاوەڕوانییــەوە و بە گرتنەبەری
ڕێبازێکــی شۆڕشــگێڕانەی
ســەربەخۆ واڵتەکەی لە کلۆنی
داگیرکەران ڕزگار بکات.
پێناسەیەکی کورتی شۆڕش
وشــەی شــۆڕش بــە واتــای
ئاڵوگــۆڕی بنەڕەتییە و دەکرێ
لــە هەمــوو چەمکەکانــدا بــۆ
ئامــاژە بــە گۆڕینــی بناغــە و
ســەرهەڵدانی شــێوازیکی نــوێ
و کەڵکــی لێوەربگیرێــت ،وەک
شۆڕشــی کەلتووری ،شۆڕشــی
پیشــەیی و شۆڕشــی زانســتی
و هتــد .داریــوش ئاشــوری لــە
کتێبــی زانســتنامەی سیاســیدا
دەڵێــت :ئــەم وشــە ســەرەتا لــە
زانســتی گەردونناســیدا و بــۆ
بزوتنــی ئەســتێرەکان و هەتــاو
کەڵکــی لێوەرگیــراوە و لــە
ســەدەی حەڤدەیەمــی زاینییــەوە
لــە ئۆرووپــادا و پاشــانیش لــە
سەرانسەری دنیادا بۆ راپەڕینی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی بەکار
هاتووه.
هەنووکە کاتێک وشەی شۆڕش
بــەکار دێت نزیکترین مانایەک
کــە دەگاتــە زەینی مــرۆڤ یان
النیکــەم مرۆڤــی رۆژهەاڵتــی،
واتــا سیاســییەکەیەتی و لــە
گۆڕانی دەســەاڵتدا خــۆی وێنا
دەکات .رووداوێکــی بناغەیــی
کــە لــەودا چوارچێــوەی کــۆن
لەنێو دەچێت یان بەرەو لەنێوچوون
دەچێــت و روانگــە کۆنــەکان و
دەموچــاوە کۆنــەکان جێگــەی
خۆیــان بــە روانگــەی نــوێ و
دەســەاڵتداری نوێ ئەدەن  .هانا
ئارێنت لەســەر ئــەو باوەڕەیە کە
واتای نوێی شــۆڕش لەو روانگە
جیــا ناکرێتەوە کە رەوتی مێژوو
لــە نــاکاودا ســەر لە نــوێ دەس
پێــدەکات و چیرۆکێکــی تــەواو
نــوێ کــە هیچــکات نەوتــراوە
یــان نەزانــراوە بــە زوویــی دەس
پێدەکات .
جیاوازییــە
و
ڕێفــۆرم
بنەڕەتییەکانی لەگەڵ شۆڕش
لــە هەمبــەر ئەم وشــەدا وشــەی
رێفۆڕم یان چاکســازی دێت .لە
مانــا سیاســییەکەیدا بۆ چاک
کــردن یــان کەمکردنــەوەی
کەموکوڕییەکانــی سیســتمی
سیاســی دەســەاڵتدار کەڵکــی
لێوەردەگیرێــت و رێفۆرمخــوازان
ئــەو کەســانەن کــە هیوایــان بــە

ئاڵوگــۆڕ لــە سیســتمدا هەیــە و
پێیان وایە یاسای بنەڕەتی واڵت
ئــەو دەرفەتەیــان پــێ ئەبەخشــێ
ئەو چاکســازییانەی کە بڕوایان
پێیەتی بە گوشــار خســتنە ســەر
دەســەاڵت وەدی بێنــن و قۆنــاغ
بــە قۆنــاغ لــە ئامانجەکانــی
خۆیــان نزیــک ببنــەوە .کەوایــە
هیــوا بــە گۆڕانــی دەســەاڵت و
سیســتمی بەڕێوەبەرایەتی قۆناغ
بــە قۆنــاغ و لــە درێژمــاوەدا
خاڵــی بنەڕەتــی جیاکــەرەوەی
شــۆڕش و ڕێفۆرمــن لە یەکتر و
بێهیوایــی بــە چاکســازی لە ناو
دەســەاڵتدا و چــاوەڕوان نەمانەوە
بــۆ داهاتوویەکــی نادیــار،
شۆڕشــگێڕان لــە ریفۆڕمخــوازان
جیــا دەکاتــەوە .ئــەم پێناســە
کورتــەی کــە لــە شــۆڕش و
ڕێفــۆرم کردمــان دەروازیەکە بۆ
بــاس کــردن لــە ڕێبەرێــک کــە
پێــی وابوو گۆڕین لە سیســتمی
کۆمــاری
دەســەاڵتداریەتی
ئیســامیدا ئیمکانــی نییە و بەم
پێیــە ڕێبەرێکــی ڕێفۆرمخــواز
نییــە و لــەم پێوەندییــەدا لــە
152رۆژنامــەی
ژمــارەی
کوردســتاندا دەنووســێت «
لــە ســایەی هاوپەیوەنــدی و
یەکیەتــی کــردەوەدا ڕێژیمــی
ڕەشــی ئاخونــدی ،نوێنگــەی
تــەواوی کۆنەپەرەســتی کوێرانە
و ســەرەڕۆیی وەحشــیانەی
سەدەکانی نێوەڕاست فڕێ دەینە
ئــەو جێگایــەوە کــە دەبــێ بــۆی
فــڕێ درێ ،واتــە نێــو زبڵدانــی
مێژوو» .ئەم نووســینە بە روونی
دەری دەخــات کــە دوکتــور
شەرەفکەندی هیچ هیوایەکی بە
داگیرکەر و گــۆڕان لە هزریاندا
بەرامبــەر بــە نەتەوەکــەی نییــە
و تەنیــا رێگەچــارە لــە رووخانی
ڕێژیم و فڕێدانی بۆ نێو زبڵدانی
مێژوو دەزانێ.
ڕوانینــی ئەرەســتوو بەرامبــەر بە
شۆڕش
شــۆڕش هــەر لــە ســەرەتاوە
زەینــی بیرمەندانــی بــە خــۆوە
خەریــک کردووە و لە ڕوانگەی
ئەرەســتووەوە شۆڕش پێکهاتوو لە
دوو گۆڕانــی سیاســییە ،یەکــەم
گــۆڕان لــە ڕێــڕەوی بنەڕەتــی
رێکخــراو یــان دەســەاڵتدا کــە
دەکــرێ وەک یاســای بنەڕەتــی
لێکی بدەینەوە و دووهەم گۆڕینی
کەســانی دســەاڵتدار .لــەم
ڕوانگەوە ئەگەر لە نووسینەکانی
شــەرەفکەندی رێبــەر ڕابمێنیــن
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە چەنــدە
ژیرانــە و بــە ڕوونــی و بێ هیچ
دوودڵــی و وەهمێــک لەهەمبــەر
داگیرکــەردا خوازیاری شۆڕشــە
نــەک ریفــۆڕم و پێــی وا نییــە
یاســا یــان کەســانی دەســەاڵتدار
توانــای دەســتەبەرکردنی مافی
نەتــەوەی ئــاخ داگیرکــراوی
کوردیــان هەبــێ .دوکتــور
شــەرەفکەندی لە سەر ئەو باوەڕە
بــوو کــە یاســایەک لــە ئێرانــدا
لە واتــا ڕاســتەقینەکەیدا بوونی
نییــە و هەرکام لە مــەالکان یان
ئاخونــدەکان بــە خواســتی خۆیان

ئەو یاسا ناڕوون و دژەمافەکانی
مرۆڤە لێک ئەدەنەوە و لەم بارەوە
دەبێژێــت« :بــە وتەیەکی روونتر
لە ڕێژیمی ئێستای ئێراندا ،دیارە
بــە ڕواڵەت قانوونێکی ئەساســی
هەیە کە چوارچێوەی قانونیی بۆ
بەڕێوەبەری واڵت دیاری دەکا و
بە پێی قاعیدە هیچ کار و هیچ
قانونێــک و بڕیارێــک نابێ لەو
چوارچێوەیــە دەربچــێ؛ بەاڵم لە
عەینی کاتدا ڕێژیم ،ڕێژیمێکی
مەزهەبییــە و هەمــوو قســەو
ئیددعــای ئەوەیە کــە کاروباری
واڵت دەبــێ لــە چوارچێــوەی
قانوون و ڕێوڕەســمی ئیســامیدا
بێ و بەس .لە ئاکامدا قانوونی
ئەساســی ڕێژیمــی ئیســامی
ئێــران لــە واقیعــدا قانوونــەکان و
ڕێوشــوێنەکان ئیســامین کــە
شــارەزا و پســپۆڕ لەو قانوونەشدا
ئاخوندەکانــن و لەبەر ئەوەی هەر
ئاخوندێکــی پایەبەرز دەتوانێ بە
تێگەیشــتنی خــۆی ئــەو قانوونە
لێــک بداتەوەو نــەزەری تایبەتی
لەســەر بدا .ئەو وەزعە بە کردەوە
مانــاکای ئەوەیــە کــە قانوونــی
واڵت لە ئەسڵدا بریتییە لە بڕیار
و نەزەری ئاخوندەکان ،نەک ئەو
شــتەی ناوی قانوونی ئەساســی
لەسەر دانراوە .ڕێژیمی ئاخوندی
لــە ڕاســتیدا بێقانوونتریــن
ڕێژیمــی دنیایــە .هــەر بۆیــە چ
قانوونــی ئەساســی ئاڵوگــۆڕی
بەســەردا بــێ چ وەک خــۆی
بمێنــێ ،بە کردەوە ئاڵوگۆڕێکی
بەرچــاو و کاریگــەر لــەو وەزعە
شــپرزە و بێســەروبەریەدا پێــک
نایــە .چونکــە لــەم ڕێژیمــەدا
تــەواوی دەســەاڵت و ئیختیارات
بــە ڕەســمی لــە دەســت ویالیەتی
فەقیهدایــە کــە ئەویــش لە الیەن
خەڵکەوە دیاری ناکرێت».
بە پێی یاسای بنەڕەتی کۆماری
ئیسالمی ئێران خواست و ئیرادەی
خوایــی ســەرچاوەی تــەواوی
ئیرادەکانــە و دەســەاڵتی بەســەر
بڕیارەکانــی دەســەاڵتدارانەوە
هەیە ،بە چەشــنێک کە ڕەوایی
هەر چەشــنە کــردار و بڕیارێک
لە الیــەن دەســەاڵتەوە گرێدراوی
خواســتی خوایــە .ئــەم ئیــرادە
مــەزن و گەورەیە لە چوارچێوەی
ڕێبــەری و رێنیشــاندەری
ویالیەتــی فەقیهەوەیــە و یاســا
ئیســامییەکان کــە لــە الیــەن
کــۆڕی نیگابانــەوە بە عەینیەت
دەگا  .کەســێک ئەگــەر
یاســاکانی کۆماری ئیســامی
دیتبێــت جگــە لــە بەندەکانــی
کــە دژ بــە مافەکانــی مرۆڤــن
و بەتــەواوی لەگــەڵ بایەخــە
ئینســانییەکان دژبــەرن و بناغەن
بــۆ هــەاڵواردن وەک ئەســڵی
دوو ،دوانزە...یەکێکــی دیکــە
لــە گرفتە هەرە ســەرەکییەکانی
یاســای کۆمــاری ئیســامی
ئەوەیە کە وەک دوکتور سەعید
بــە درووســتی ئامــاژە پێکــردووە
دەکــرێ یاســاکانی کۆمــاری
ئیسالمی شیکردنەوەی جیاوازی
لێبکرێــت و لە هەمــوو دۆخێکدا
لە قازانجی مانەوەی دەســەاڵتدا

کەڵکی لێوەربگیرێت بۆ نموونە:
لــە ئەســڵی 26دا هاتــووە :حیزب
یــان ئــەو کەمینــە ئاینییانــەی
کــە لــە یاســای بنەڕەتیــدا
ئاماژەیــان پێکراوە ،ئــازادن بەاڵم
بــەو مەرجــەی کــە بنەماکانــی
ســەربەخۆیی ،ئازادی ،یەکیەتی
نەتەوەیی ،ڕێوشــوێنی ئیســامی
و بناغــەی کۆمــاری ئیســامی
نەخەنە مەترســییەوە ،یاســاکانی
کۆمــاری ئیســامی ئاخنراو لەم
وشــانەن بــێ ئــەوەی ماناکەیــان
بــە ڕوونــی دیــاری کرابێــت،
ســەربەخۆیی ،ئازادی ،یەکیەتی
نەتەوەیی ،ڕێوشوێنی ئیسالمی و
بناغەی کۆماری ئیسالمی»...
کــە لێکدانــەوەو راڤــەی جیــاواز
هەڵدەگــرن و وەک دوکتــور
ســەعید دەبێژێــت هــەر کــەس
دەتوانێ بە خواســتی خۆی شــی
بکاتەوە و دیاریشە یاسا لە الیەن
دەســەاڵتدارانەوە شی دەکرێتەوە و
لە مێژووی کۆماری ئیســامیدا
نەبینــراوە کــە ئــەم وشــانەی کە
شــیکردنەوەی جیــاواز هەڵدەگــرن
بە قازانجی خەڵک راڤە کرابن.
یەکێکــی دیکــە لــە گرفتــەکان
کــە وەهمی ئاڵوگۆڕ بە قازانجی
خەڵــک لە کۆماری ئیســامیدا
دەڕەوێنێتەوە ئەوەیە کە لە ماوەی
چــل ســاڵی دەســەاڵتداریەتی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیدا
ئاواتــی هەنــدێ کــەس و بــە
واتایــەک نــەک ئاڵوگــۆڕی
بنەڕەتی لە یاســاکانی کۆماری
ئیســامی بەڵکــو پــاش چــل
ســاڵ جێبەجێکردنی خــودی ئەو
یاســایانەیە کــە هێشــتا جێبەجێ
نەکراون ،لێرەدا ئەو پرســیارە دێتە
گۆڕێ کە ئاخۆ ڕێژیمێک پاش
چــل ســاڵ نەیتوانیبێ هەندێ لە
مادەکانی یاسای بنەڕەتی خۆی
وەک ئەســڵەکانی ســێ ،نــۆ،
نــۆزدە ،بیســت و هتــد جێبەجــێ
بــکات و هەندێکــی دیکــە کــە
مافی سەرەتایی هەموو مرۆڤێکە
و تــا ڕادەیــەک جێبەجێ کرابوو
وەک ئەســڵی ســی ،کە باس لە
خوێندنــی خۆڕایــی تــا قۆناغــی
دواناوەنــدی دەکات خەریکــە
بــەرە بــەرە لــە بیــر دەچێتــەوە و
خوێنــدن لە زۆربــەی هەرە زۆری
قوتابخانەکانــی ئێــران بــە پارەیە
و بــە کــردەوە مندااڵنــی چینــی
هەژار لە خوێندن بێبەش دەکات،
چــۆن و بــە چ میکانیزمێــک
دەتوانێ ئاڵوگۆڕ لە بەرژەوەندی
خەڵــک لە خۆیــدا وەدی بێنێت؟
ئەمــە جگــە لەوەیــە کــە خــودی
خوێنــدن لــە ئێرانــدا و بــە هــۆی
زمانــی فەرمــی فارســییەوە کە
زمانی زیاتر لە شەست لە سەدی
خەڵکــی ئێــران نییــە بناغــەی
گەورەتریــن هەاڵواردنــە دژ بــە
نەتەوەکانی ئەم یەکە سیاسییە.
لێــرەدا ڕەنگــە هەنــدێ کــەس و
بەتایبــەت ئەوانــەی کــە باوەڕیان
بــە ڕێفــۆڕم لــە یاســای بنەڕەتی
کۆمــاری ئیســامیدا هەیــە یان
بەشــێک لــە دەســەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیســامی بــە بــاش
دەزانــن و لــە نێــوان بەڕێوەبەرانــدا

ســنووری باش و خراپ دادەنێن،
ئــەو باســە بێننــە گــۆڕێ کــە
شــەرەفکەندی نزیــک بــە ســێ
دەیە بە جەســتە نەماوەو ناتوانین
بڕیارەکانــی و بۆچونەکانــی
بــۆ ئەمڕۆکــە بــەکار بێنیــن!
ئەگــەر بمانهــەوێ بــە کورتــی
واڵمــی ئەم بابەتە بدەینەوە دەبێ
ئامــاژە بــەو ڕاســتییە بکەیــن
کــە لــە پــاش شــەهیدکرانی
دوکتــور ســەعیدەوە تــا هەنووکە
بەڕێوەبەرایەتــی
دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی کــە خۆی
لــە ســەرکۆماردا دەبینێتــەوە
ئــەوە خەریکــە نزیــک دەبێتــەوە
بــە دوو دەیــە کــە بــە دەســت
ڕێفۆرمخوازانــەوە بــوو ،ئاخــۆ
تەنانــەت توانیویانــە خــودی
یاســا بنەڕەتییەکانــی کۆماری
ئیســامی جێبەجــێ بکــەن؟
بەڕاســتی ئــەو ئاڵوگۆڕانــە
کامانــەن کە ئەم ڕێفۆرمخوازانە
لە بەرژەوەندی خەڵکدا بەڕێوەیان
بردبێــت؟ ئەگــەر گــۆڕان قونــاغ
بــە قۆناغــە و دەکــرێ چاوەڕوان
بمێنینــەوە ئــەوە کام قۆناغە کە
ڕێفۆرمخــوازان بڕیویانــە و لــە
ئــازادی و دادپــەروەری خەڵکیان
نزیــک کردووەتەوە؟ بە ڕاســتی
واڵمێــک بــۆ ئــەم پرســیارانە
بــەدی ناکــەم بــۆ ئامــاژە کردن
بــە پێکنەهاتنــی ئاڵوگــۆڕ لــە
کۆماری ئیســامیدا بۆیە لێرەدا
بــۆ درێژنەبوونــەوەی بابەتەکــە
تەنیــا ئامــاژە بــە چەنــد نموونــە
دەکەم :هەر وەک پێشــتر باسمان
کرد تەنانەت بەڕێوەبردنی یاسای
بنەڕەتــی ســەرەڕای هەمــوو
کەموکوڕییەکانــی بــۆ هەنــدێ
کەس بووەتە ئاواتێکی شــیرین و
لــە هەمان کاتدا ئەگەر ســەیری
مێــژووی کۆمــاری ئیســامی
بکەیــن بۆمــان دەردەکــەوێ کە
لــە جیاتــی کرانــەوەی قۆناغ بە
قۆنــاغ بەپێچەوانــەوە تــا هاتــووە
ئاڵقــەی بەڕێوەبەرایەتــی ئــەم
دەســەاڵتە چوکەتر_بــە واتــای
بووەتــەوە
یەکدەســبوونەوە_
هەتــا تەمەنــی درێژتــر دەبێــت
دەســەاڵتداران یەکدەســتتر دەبــن،
لــەم پەیوەندییــەدا لێپرســراوی

گشــتی حیزبــی دێموکــرات
مستەفا هیجری لە کۆبوونەوەی
ڕێبەرانی بەشێک لە حیزبەکانی
خۆرهەاڵتی نیشــتمان لە ناوندی
مێریــدا دەبێژێــت« :کۆمــاری
ئیســامی جیاوازی بیرو بۆچون
قەبــووڵ نــاکات نــە لە کــورد نە
لــە نزیکتریــن کەســایەتی ســەر
بــەو ڕێژیمــە» لــەم پەیوەندییەدا
دەتوانیــن بــاس لــە چەندیــن
رێکخــراوە بکەیــن کــە ســەرەتا
هاوپەیمانــی ویالیەتــی فەقیــە
بــوون و پاشــان لــە دەســەاڵت
دوور خرانــەوەو تەنانــەت کەوتنــە
بــەر شــااڵوی کوشــتن و گرتــن
و پاکتاوکــردن ،وەک نێهزەتــی
ئــازادی ،حیزبی تودە ،بەشــێک
لــە چریکە فیداییــەکان و ..هەر
لــەم پەیوەندییــەدا دەکرێ ئاماژە
بە ســەدان کەسایەتی بکەین کە
بەرچاوترینیــان ســەرۆکوەزیران
و دواتــر ســەرکۆمارەکانی
مێــژووی کۆمــاری ئیســامین
کە زۆربەیان لە هەڵبژاردنەکاندا
هەڵبژێردراوی ئەو کەســانە بوون
کە زۆرینەی دەنگدەرانیان پێک
دەهێنــا و ئێســتاکە کەوتونەتــە
بــەر غەزەبــی ویالیەتــی فەقیە و
تەنانەت دەرکەوتنیشیان لە دەنگ
و ڕەنگــی کۆمــاری ئیســامیدا
قەدەغەیــە .گەلۆ دەکــرێ بڵێین
لە وەهــا دۆخێکدا بۆچوونەکەی
دوکتــور شــەرەفکەندی کــە
دەبێژێــت« :ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی
ئەگــەر قــەرارە پێــک بــێ ،ئــەو
ئاڵوگــۆڕە بریتییــە لــە البــردن و
فڕێدانــی سیســتمی ویالیەتــی
فەقیهی و بەس! غەیری ئەوە هەر
کارێکی دیکە لە شانۆســازی و
ڕەنگ گۆڕینێکی ڕواڵەتی پتر
تێناپەڕێ» ،بۆ سەردەمی ئەمڕۆ
نابێــت و بارودۆخەکە گۆڕدراوە؟
کەوایــە تەنیــا رێگەیــەک کــە
لەهەمبــەر تاکەکانــی نیشــتمان
زاگڕۆســدا
داگیرکــراوی
دەمێنێتەوە تێپەڕینە لە کۆماری
ئیســامی کە بەداخەوە ناســینی
مێــژووی کۆمــاری ئیســامی
ئــەو راســتییەمان بــۆ دەردەخــات
کــە تێپەڕیــن لــەم دەســەاڵتە بێ
توندوتیژی یەکجار زەحمەتە.
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خێڵ و عەشیرە
ڕمبازگەی شانۆکارییەکانی ڕێژیم
پژمان شەریعەتی
کاتیــک بــاس لــە هەڵبــژاردن دەکرێــت
یەکــەم وێنــە کــە لــە زەینــی تاکــدا
وێنــا دەکرێــت ئەوەیــە کــە کۆمــەڵ،
داخوازیــی و چارەنــووس و ویســتەکانی
لــە ڕێگــەی دەنگــدان دیــاری دەکات.
هەڵبــژاردن یەکێــک لــە کۆڵەکــە
بنەڕەتییەکانــی دێموکراســییە ،بــەاڵم
لــە واڵتــە نادێموکراتیکەکانــدا ڕۆڵــی
جیــاوازی هەیــە ،بۆ نموونە لە سیســتمی
کۆلۆنیالیســتی کۆمــاری ئیســامیدا،
نەتەنیــا پێکهێنــەری دێموکراســی
نەبــووە بەڵکــوو ڕێژیــم لــە ڕوانگەیەکــی
ماکیاولیییەوە بۆ مانەوەی دەســەاڵتداری
خــۆی کەڵــکاوەژووی وەرگرتــووە لــە
هەڵبــژاردن .بەدرێژایی تەمەنی کۆماری
ئیســامی ،ڕێژیمــی زاڵ بەســەر ئێــران
بــەردەوام هەوڵی داوە کە بە وەڕێخســتنی
نمایشــی هەڵبــژاردن ،بوونــی خــۆی بــە
پاڵپشــتی خەڵــک نیشــان بــدات؛ بــۆ ئەم
مەبەســتەش لــە کاتــی هەڵبژاردنەکانــدا
بــە پێکهێنانی کەشــێکی تەمومژاوی لە
ئێراندا هەوڵی داوە خەڵکانی ئێران تووشی
چەشنێک لە سەرلێشێواوی بکات تاکوو
لەوەهــا کەشــێکدا کۆمەڵــگای جیهانــی
و ڕای گشــتی نەتوانێــت بــە باشــی لــەو
تەمومژەدا لە وردەکارییەکانی هەڵبژاردن
و داخوازییەکانــی خەڵــک بــە ڕوونــی
ئــاگادار بــن ،لە کۆتاییشــدا بــە البردنی
ئــەو تەمــە دەســت دەکات بــە پڕوپاگاندا
و وەکــوو بەڵگەیــەک بــەکاری دێنێــت
کــە خەڵک دەنگ دەدەن بە دەســەاڵت و
ڕەوایی دەدەن بە مانەوەی خۆیان.
لــەم کەشــە تەماوییــەدا یەکێــک لــەو
ڕێگایانــەی کــە بــە بەردەوامــی ڕێژیــم
گرتوویەتــە بــەر ،دروســت کردنــی بــەرە

لــە نێــو خۆیدایــە کــە هەمــوو بەرەکانــی
بە شــێوەی نمایشــی باس لە چارەســەری
گرفــت و ئاریشــەکان دەکــەن بــەاڵم
ئەزموونی  40ســاڵ دەســەاڵتداری ڕێژیم

دەنگدان بە خودی دەسەاڵتە.
یەکێــک لــە ڕێگەکانی دیکە کە ڕێژیم
بــە کار دێنێــت بــۆ کۆکردنــی دەنــگ،
پڕوپاگانــدا لەنێوان خێڵ و عەشــیرەتەکان

هەڵخەڵەتاندنــی خەڵــک لــە کوردســتان
لــە الیەن ڕێژیمەوە زۆر بــەکار دەبردرێت،
چونکــە لــە الیــەک هێشــتا لە بەشــێک
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ســاختار و

کوردســتان دەسەاڵتی خۆیشــیان ڕابگرن،
بــە ڕوانینێکــی ئەربــاب و ڕەعیەتــی
دەجوڵێنــەوە و هەمــوو ســەرمایە و
ئیمتیــازەکان لە دەســتی خۆیاندا ڕادەگرن

دەریخســتووە کــە هیچــکام لــەو بەرانەی
کــە کۆماری ئیســامی پێکیــان دێنێت،
نــە ئامانجیــان چارەســەرییە و نــە ئامادەن
هێڵــە ســوورەکانی «ئینقــاب»  ،کــە
ســەرچاوەی ســەرەکی نەهامەتییەکانــی
خەڵکــە ،تێپــەڕ دەکــەن ،بەڵکــوو ئەوەیکە
وەک کەتوارێکــی سیاســی خــۆی
دەردەخات ئەوەیە کە تەنیا لەو تەمومژەدا
خەڵــک ناچار دەکەن کە لە نێوان خراپ
و خراپتر هەڵبژاردن بکەن ،کە لە ڕاستیدا

و کۆکردنــەوەی دەنگــی عەشــیرەکانە لە
ڕاســتای ئامانجــی خۆیانــدا .ڕێژیــم لەو
ڕاســتایەدا ،هەوڵ دەدات بــە دیاریکردنی
ئیمتیــازی تایبــەت ،کێبڕکێیەکی ناڕەوا
لەنێــوان عەشــیرەکان دروســت بــکات،
هەتاکــوو خێڵەکان بۆ بەدەســتهێنانی ئەو
ئیمتیازانــە لــە هەڵبژاردنــەکان بەشــدار
بــن ،کــە لــە کۆتاییشــدا بــە هەندێــک
ئیمتیــاز کــە لــە ڕاســتیدا مافــی خەڵکە
واڵمیــان دەداتــەوە .ئــەم شــێوازە لــە

پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی بە شێوازی خێڵ
و عەشــیرەیە و لــە الیەکــی دیکەشــەوە،
خەڵکــی کوردســتان تێکــەڵ بــە جەریانە
سیاسییەکانی دەسەاڵت نەبوونە هەتاکوو
لە سیناریوی بەرەکان بەشدار یان النیکەم
ئاگادار بن .لە کوردستانی داگیرکراودا،
دەســەاڵتەکان کە بە زەبری هێز و چەک
و خوێنڕشــتن ،مانــەوەی خۆیــان گارانتی
دەکــەن ،بــۆ ئەوەیکــە بتوانــن ســەرەڕای
بەتااڵنبردنــی ســەروەت و ســەرمایەی

و وەکــوو کارتێکــی گوشــار بــە دژی
خەڵک بەکاریان دەهێنن.
لــەم نێوانــەدا لــە کاتــی هەڵبژاردنەکاندا
دەبینیــن کــە لــە نێــو عەشــیرەتەکاندا
هــەوڵ دەدرێــت بە نزیــک کردنی خۆیان
لــە دەســەاڵت ،ئیمتیــاز وەربگــرن ،بــە
شــێوەیەک کە نوێنەر دیــاری دەکەن یان
تەنانەت نوێنەریشــیان نەبێت دەست دەکەن
بــە پاڵپشــتی نوێنەرێــک کــە لــە بواری
خزمایەتی و عاتفی لێیان نزیک بێت.

ئــەم ڕوانیــن و کردەوانــە لــە نێــو
عەشــیرەکاندا ،ســەرچاوە لــە هــەژاری و
نەبوونی دەســەاڵت دەگرێت ،زۆر جار کە
دەچیتە نێو گرێچنی کۆمەڵگا ،لە کاتی
هەڵبژاردنەکانــدا ،لەنێو خێڵ و ئێڵەکاندا،
بــاس لــەوە دەکرێــت «کــە فاڵنــی خۆی
وەکوو نوێنەر دیاری کردووە لە هەڵبژاردن
کــە لــە «خۆمانــە» بــا پشــتی بگریــن
هەتاکوو بەشــکەم بتوانێت خزمەتگوزاری
بــۆ گونــد و ناوچــە و شــارەکەمان دابیــن
بــکات ،هەرچییــەک بێــت ئــەو کەســە
سۆزی هەیە بۆ عەشیرەتەکەی».
لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا ئەم ڕســتەیە بە
شــێوازی جیاواز دەبیســترێت ،کە نەبوونی
خزمەتگوزاری و دابین نەبوونی مافەکان
بووەتــە هــۆکار کــە بــۆ دەربازبــوون لــەو
گرفتانــە وەکــوو ڕێگەچارەیــەک دیاری
بکرێت ،لە هەمانکاتیشدا ئەو کەسانەیش
کــە بەنــاو نوێنەری خەڵکــن ،لەوانەیە بۆ
دابینکردنــی ئــەو مافانە بەڵێنــی بدەن بە
خەڵــک ،بــەاڵم ڕێژیــم نــە ئــەو نوێنەرانە
ئەهێڵــێ خۆیــان بەربژێــر نکەن نــە ڕێگە
دەدات نوێنەرێــک بتوانێــت لەڕاســتای
بەرژەوەندی خەڵک هەنگاو هەڵگرێت.
ئەوەیکــە ڕونــە و ئەزموونــی ڕابــردوو
دەریخســتووە ،بەتایبــەت دواهەڵوێســتی
بەناونوێنەرانــی مەجلیــس لــە جەریانــی
جینایەتــی ســپای پاســداران کــە 176
کــەس لە خەڵکی بێتاوانیان لە فڕۆکەی
بوویینگــی 752ی ئۆکڕاینیــان کوشــت،
ئەوەیــە کــە هەڵبــژاردن لــە ســاختاری
کۆمــاری ئیســامیدا تەنیــا و تەنیــا
ڕەواییدانــە بــە دەســەاڵت؛ بــۆ خەڵکیــش
وەکوو»شمشــێری دامۆکلێس»ە ،کەواتە
تەنیــا ڕێگــە بــۆ خەڵک بۆ گەیشــتن بە
مافەکانیــان نەمانــی ئــەو ڕێژیمەیە و بە
بەشــداری نەکــردن لــە هەڵبژاردنــەکان،
زەربــە لــە پێگــە و بناغەی ئەو دەســەاڵتە
ناڕەوایە دەدرێت.

هەموومان بەرپرسیارین!
دیار
لــە هەمــوو کۆمەڵگایەکــدا تاکــەکان
بەپێی شوێنی ژیان و شێوازی پەروەردە و
داخــوازی و مافەکان ،جێگەی خۆیان لە
کۆمەڵگا دیاری دەکەن بۆ بەرەوپێشــبردن
و دەســکەوتنی داخوازییەکانیــان ،هــەر
تاکێک لە کۆمەڵگا کەسایەتی تایبەتی
خــۆی هەیــە و بە شــێوازێکی تایبەت بۆ
داهاتوو و ئارمانەکانی دەڕوانێت.
کۆمەڵــگا لــەو تاکانــە پێــک دێــت کــە
ســەرەڕای کەســایەتی جیاوازیــان ،بــە
دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشــەکانیان لە نێوان
یەکتــر ،هەوڵ دەدەن بۆ بەرەوپێشــچوونەوە
و پاراســتنی مافــەکان و دەســکەوتنی
داخوازییــەکان ،کــە ئەتوانین بڵێین تاک
و کۆمەڵــگا بەیەکــەوە واتــا دەکرێــن،
لــەم نێوانــەدا تاکــەکان لــە دەســتەبەندی
کۆمەاڵیەتــی لــە چین و توێــژی جیاواز
جێگیــر دەبــن و بــە پێکهێنانی گرووپ و
بەشداری لە ڕێکخراوەکان و دامەزراوەکان
لە ڕاســتای بەرژەوەندی گشــتی هەنگاو
هەڵدەگرن کە بەرژەوەندییەکانی تاک لە
بەرژەوەندی گشتی بەدی دەکرێت.
تــاک لــە کۆمەڵگا یــان شــارۆمەند ،بە
نیســبەت خــۆی و کۆمەڵــگا مــاف و
ئەرکــی دیاریکــراوی هەیــە و کاتێــک
ئەتوانێــت بەرژەوەندییەکانــی خــۆی و
کۆمەڵــگا دیــاری بــکات و هەوڵــی بــۆ
بــدات ،کــە بــە باشــی ئــاگاداری مــاف
و ئەرکــەکان بێــت هەتاکــوو بتوانێــت
ســەربکەوێت ،بــە گشــتی ســەرکەوتنی
کۆمەڵگا سەرکەوتنی تاکە.
لــە ئێرانــی چەندنەتــەوەدا کــە لــە ژێــر
دەســەاڵتی دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆیی

کۆمــاری ئیســامییە ،بــە بەردەوامی لە
الیــەن ڕێژیــم هــەوڵ دراوە کــە کۆمەڵگا
بــە شــێوازێک بێت کە نە تــاک بتوانێت
جێگــە و پێگــەی خــۆی دیــاری بکات و
نــە بەرژەوەنــدی گشــتی واتــای بمێنێــت،
هەتاکــوو ئــەو سیســتمە ئۆلیگاریشــییە
بەرژەوەندییەکانی پارێزراو بێت.

باشــی بۆیــان دەرکەوتــووە کــە ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی بە تەواوەتی بە دژی
دێموکراســی و داخوازی و مافی خەڵکە
و هــەر لــە یەکــەم ڕؤژەکانــەوە هەوڵیــان
داوە و هــەوڵ دەدەن کــە لەبنەڕەتــدا ئــەو
دیکتاتۆرییــە بڕووخێنــن ،بــەاڵم پرســیار
ئەوەیــە کــە بــۆ خەڵــک هەتــا ئێســتا

هێزیــک کە دەتوانێت لە بەرامبەری هەر
شــێوە دەسەاڵتێکی دیکتاتۆری ڕاوەستێت
و توانای گۆڕینی هەبێت خەڵکە ،ئەویش
بە مەرجــی هاودەنگی و لەبەرچاوگرتنی
بەرژەوەندی گشتی.
ڕێژیمــی ئێرانیــش بــە باشــی دەزانێت کە
هەرچــی توانــای نیزامیــی بباتە ســەرەوە

حیزبــی و دروســتکردنی کەشــێکی بــی
متمانەیــی لەنێــو کۆمەڵــگا ،ڕێگــە لــە
هاودەنگی و بەشداری گشتی دەگرێت.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا کــە شــەپۆلی
ناڕەزایەتییــەکان و خۆپیشــاندان و
نافەرمانــی مەدەنــی هەمــوو ئێرانــی
گرتووەتــەوە و بــە بەردەوامــی خەڵــک

هــەر لــە دەســپێکی دەســەاڵت
بەدەســتەوەگرتنی کۆمــاری ئیســامی
لــە ئێــران ،بــە باشــی دەرکــەوت کــە ئەم
ڕێژیمــە نەک دێموکراتیک نییە بەڵکوو
بــە تەواوەتــی دژی خەڵکە و لە ســامان و
سەرمایەی نەتەوەکانی ئێران کەڵکاوەژوو
وەردەگرێــت بــۆ بەرەوپێشــبردنی ئامانجــە
دواکەوتووانەکانی خۆی و بە دەماگوژی
خەڵــک دەکاتــە قوربانــی ئیدئۆلــۆژی
ویالیەتی فەقیه و پەرەپێدان بە تێروریزم.
لەبەرامبــەردا خەڵکیــش لــە دەســپێکی
ئــەو دەســەاڵتە ناڕەوایــە هەتــا ئێســتا بــە

نەیانتوانیوە ئەو دیکتاتۆرییە لەنێو ببەن؟
بــۆ واڵمدانــەوەی درووســت بــەم پرســیارە
دەکــرێ لــە دوو ڕەهەنــدەوە پرســەکە
تاوتــوێ بکرێــت :یەکەم ،کۆلۆنیالیســت
بوونــی کۆمــاری ئیســامی پرســێکی
حاشاهەڵنەگرە و پشت بەستنی ئەو ڕێژیمە
بــە هێزی نیزامی و ڕاگرتنی دەســەاڵتی
بــە کوشــتن و بڕیــن و تێــرور و دروســت
کردنــی کەشــی تــرس و تۆقانــدن لەنێــو
کۆمەڵــگا و ســەرکوت بە وەحشــیانەترین
شــێوازەکان الیەکی ئەو پرسەیە و دووهەم
ڕەهەندیــش بریتییــە لــە خەڵــک ،تەنیــا

و هەرچــی نامرۆڤانەتــر هەڵســوکەوت
بکات و توندترین شــێوازەکانی ســەرکوت
بگرێتــە بــەر ،توانــای بەرەنگاربوونــەوەی
لەگــەڵ خەڵکــی نییە ،هــەر بۆیە هەوڵی
داوە ئاپۆلیتیــزم لــە کۆمەڵــگادا پــەرە
بــدات هەتاکــوو کۆمەاڵنــی خەڵــک
هێڵێکــی ڕوونــی سیاســییان نەبێــت و
یەکدەنگی و بەشداری بە کۆمەڵ لە نێو
کۆمەڵــگا کەم بکاتەوە و لەو پێناوەشــدا،
بــە دروســتکردنی کەلێــن لــە نێــو چین و
توێــژەکان ،ڕێگەنــەدان بــە دروســتکردنی
ســەندیکا و ڕێکخــراو ،نەبوونــی ئــازادی

بــە هاتنــە ســەر شــەقام دژایەتــی خۆیــان
لەگــەڵ دەســەاڵت ڕادەگەیەنــن و
داوای مافەکانیــان دەکــەن ،بــە ڕوونــی
دەردەکەوێــت کــە چیــن و توێــژەکان لــە
یــەک دابڕاون و هێشــتا یەکدەنگییەکی
ئەوتــۆ لــە پێنــاو بەرژەوەنــدی گشــتی لە
کۆمەڵگادا ساز نەبووە.
نموونەکانی ئەو دابڕانە لە ناڕەزایەتییەکان
بە باشی دیارە کە ،کاتێک چینی هەژار
ناڕەزایەتــی دەردەبڕێــت ،چینی مامناوەند
و خۆشــبژیو بە هانــای هەژارانەوە ناچن،
یــان دەبینیــن کاتێــک کــە شــۆفیری

کامیۆنــەکان دەســت دەدنــە مانگرتــن،
شــۆفیر تاکسی و ئوتوبوســەکان بێدەنگن
و پەیوەســت بــە مانگرتنەکــەوە نابــن
یــان نموونەیەکــی بەرچاوتــر ناڕەزایەتــی
دەربڕینــی خوێنــدکاران لــە چەنــد ڕۆژی
ڕابــردوو بــوو کە بە دژی سیاســەتەکانی
ڕێژیم و کردوەوە تێروریستییەکانی سپای
پاســداران دەســتی پێکــردووە ،دەبینیــن
کــە مامۆســتایان و قوتابیــان و چیــن و
توێژەکانــی دیکــەی کۆمەڵــگا خۆیــان
دەبوێرن لە هاودەنگی لەگەڵ خوێندکاران.
ئەگــەر لــە ڕەهەندێکی ترەوە ســەیری ئەم
بابەتــە بکەیــن دەبینیــن کــە لــە ئاســتی
نەتەوەکانــی ئێرانــدا لەبەرچاونەگرتنــی
بەرژەوەنــدی گشــتی خــۆی بــە باشــی
نیشــان دەدات؛ لــە کاتێکــدا بــۆ نموونــە
نەتــەوەی کــورد داخوازییەکی هەیە و لە
بەرامبەر زوڵمی ڕێژیم دەنگ هەڵدەبڕێت،
نەتەوەکانــی دیکــە نــەک بــە هانــای
کــوردەوە نایەن بەڵکوو بێدەنگ دەبن ،ئەم
کێشــەیە بە نیســبەت هەمــوو نەتەوەکانی
نێو جوغڕافیای سیاسی ئێران لەبەرچاوە.
ئەمانــە هەمــوو هــۆکارن بــۆ ئەوەیکــە
خۆپیشــاندانەکان و ناڕەزایەتییــەکان بــە
ئاکامــی پێویســتی خۆیــان نەگــەن لــە
ئاســتی هەمــوو ئێرانــدا و ڕێژیم بــەردەوام
بێــت لــە دەســەاڵتداری نــاڕەوای خــۆی؛
بــە گشــتی تــاک و کۆمەڵــگا و هەموو
چیــن و توێژەکان بــە هەموو نەتەوەکانەوە
لــەو چوارچێــوە سیاســییەی ئێرانــدا کــە
دەســەاڵتی دیکتاتــۆری ڕێژیمــی ئێــران
بەســەریدا زاڵــە لــە بەرامبــەر یەکتــردا
بەرپرسیارن و لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی
گشــتی و هاودەنگــی تەنیــا ڕێگەیــە بــۆ
لەنێوبردنــی زوڵــم و ســتەمی کۆمــاری
ئیسالمی.

ژمارە ٢٠ ، ٧٦٦ی ژانویەی ٢٠٢٠
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وێــــــــــستگە

ژنان
قورســایی بــە جوواڵنــەوە
دەبەخشن

هێــــمۆ
جاقل
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی 27ی بەفرانبار
و پــاش  10ڕۆژ بێدەنگــی لەهەمبــەر
دواڕووداوەکانــی ئێــران ،عەلی خامنەیی
بەناچــاری پێشــنوێژی هەینیــی تارانــی
گرتــە ئەســتۆ تاکــوو لەژێر نــاوی چەند
حەوتووی پڕ لە ڕووداوی تاڵ و شــیرین،
کۆدی پێویست بۆ داهاتوو و چارەنووسی
ناڕوونــی خــۆی و رێژیمەکــەی بــدات
بــە دەســتوپێوەندییەکانی تــا بەڵکــوو
لــە دەستەوەســتانی و ئاڵــۆزی فکــری
ڕزگاریان بکات!
کورتەگەڕانەوەیــەک بــۆ ئــەم چەنــد
حەوتــووە تاڵ و شــیرینەی کــە خامنەیی
هێمــای بــۆ دەکات پێویســتە؛ ڕێکەوتــی
8ی بەفرانبــار هێزەکانــی ئامریــکا لــە
عێــراق پێنــج بنکــەی میلیشــیاکانی

کردە ئامانجی درووشمە ڕادیکاڵەکانیان؛
لێــرەدا بوو کــە خامنەیی پاش چەند ڕۆژ
خۆشــاردنەوە ،ناچــار بــوو دەرکەوێت و بۆ
ڕازی کردنــی دڵــی هاوپیاڵەکانیشــی
بووبــێ بێتــە گــۆ! بــەاڵم قســەکانی
نەتەنیــا بــە قازانجــی گشــتییەتی ڕێژیــم
نەبــوو و تەنانــەت الیەنگرانــی خامنەییش
ڕەزایەتێکــی ڕێژەییــان لــە قســەکانی
نەبــوو ،بەڵکــوو دەکــرێ وەک زەبرێکــی
کوشــندەی تــر بــۆ هەیکەڵــی پووشــاڵیی
«نیــزام» ســەیر بکرێــت .لە قســەکانیدا،
خامنەییــی تــووڕەی نێوچــاوان ترشــاوی
لێوانلێو لە ســترێس ،بۆ داپۆشینی دوایین
جینایەتی سپای پاسدارانەکەی لەوپەڕی
ڕووهەڵمالراویــدا وتــی« :هەنــدێ کــەس
بــە دنەی میدیاکانــی ئامریکا و بریتانیا
هەوڵیان دا مەسەلەی «کەوتنەخوارەوەی»
فڕۆکە ئۆکڕاینییەکە بەجۆرێک نیشــان
بــدەن کە خەڵــک کارەســاتی «یوماللە»
واتە کوژرانی سلێمانی لە بیر بکەن».

دژایەتی تەواوییەتی ڕێژیم.
خاڵی گرینگ کە دەســمایەی ســەرەکی
ئــەم وتارەیــە ئەوەیە کــە ڕووداوەکانی ئەم
دواییە ،پۆتانسیەڵی ئەوەیان تێدا هەیە کە
ببنــە چەڵێنجێکــی جیددی بــۆ کۆماری
ئیسالمی! درۆ و دەلەسەی  ٤٨کاتژمێری
یەکــەم پــاش خســتنەخوارەوەی فڕۆکــە
ئۆکڕاینییەکــە و دواتــر ڕاگەیەنــدراوی
ســتادی فەرماندەیی هێــزە چەکدارەکانی
ڕێژیــم و بەتایبەت لێدوانەکانی خامنەیی
لــە نوێــژی هەینــی ،کەشــێکی وەهــای
درووســت کرد کــە خەونی پەلهاویشــتنی
زیاتــری ئۆختاپووســی ســەردەم دەکاتــە
بڵقــی ســەر ئــاو .خامنەیــی دەیــان ســاڵە
کە بە «درۆ»« ،قســەی هەڵبەســتراو»
و «خۆزلنیشــاندان» دەیهــەوێ ترســێک
لــە دڵــی ڕۆژاواییــەکان ســاز بــکات کە
ئەگــەر بێــت و لەگەڵمــان ڕێــک نەکەون
بــە «هێــزی بێوێنــەی ســەربازیمان»
سەیروســەمەرە
«دەســکەوتە
و

خەونــی خامنەیــی بــۆ ڕێبەریــی کردنی
تــەواوی دنیــا و لەنێوبردنــی ئیســڕائیل و
ئامریــکا ،ســەرانی ڕێژیــم و لەســەرووی
هەمووان خامنەیی تووشــی نســکۆیەکی
فکری کردووە کە هەنووکە هیســتریایی
بڕیــار دەدات و قســە دەکات .ئەمــەش
بــەردەوام تووشــی هەڵــەی دووبــارە و
ناچاربوون بە درۆی دووبارەی دەکاتەوە.
مەســەلەیەکی تر کە لێرەدا دەبێ هێمای
بــۆ بکرێ ئەو ڕاســتییەیە کــە خامنەیی
لــە مــاوەی  31ســاڵی ڕابــردوودا کــە
پــاش خومەینــی جڵــەوی کاروانــی گێــڕ
و خواروخێچــی ڕێژیمــی بەدەســتەوە بووە،
لــە کاتــی ئاخاوتــن و قســەکردنەکانیدا
بەتایبــەت لــە نوێــژی هەینــی زۆر بــە
جیدییەتــەوە قســەی کــردووە ،بــەاڵم
دوائاخاوتنــی لــە نوێــژی هەینــی
27ی بەفرانبــار دەری خســت کــە ئــەو
تایبەتمەندییــەی لە قســەکردندا لە کیس
چــووە و چیدیکــە ناتوانــێ وەک جــاران

هێرشە بێئاکامەکانی سپا بۆ سەر بنکە سەربازییەکانی ئامریکا لە عێراق ئەو ڕاستییەی جارێکی تر
خستەوە ڕوو کە هەموو ئەوانەی لەم سااڵنەدا وتراوە و مانۆڕی لەسەر دراوە تەنیا هەندێ فڕوفیشاڵی
خامنەییە بۆ بەرزڕاگرتنی ورەی دابەزیوی چەکدار و مشەخۆرەکانی
حیزبواڵ لە عێراق و سووریەیان لە تۆڵەی
کوشــتنی پەیمانکارێکــی ئامریکایــی
لەالیــەن حیزبــواڵ لــە  K1بوردومــان
کــرد کــە بــە هۆیــەوە  28کەســیان
کــوژران و  48میلیشــیاش برینــدار بوون؛
رێکەوتــی 10ی بەفرانبــار چەکــدار و
الیەنگرانی حەشــدی شەعبیی کۆماری
ئیســامی بــۆ تۆڵەکردنــەوە ،هێرشــیان
کــردە ســەر باڵوێزخانــەی ئامریــکا لــە
بەغــدا؛ ڕێکەوتــی 13ی بەفرانبــار لــە

هــەر لــەم چوارچێوەیەشــدا وێــڕای
ئامــاژەدان بــە «هەلومەرجــی ســەخت»
لــە ئێــران ،ناڕەزایەتــی دەربڕینەکانــی
ڕۆژانــی ڕابــردووی خســتە بــەر لۆمــە
و لەگــەڵ ئەوەیکــە ئامــادە نەبــوو دان
بــە جینایەتەکەیانــدا بنێــت یــان النیکــەم
داوای لێبــوردن لــە بنەماڵــەی قوربانیــان
بــکات و هاوخەمییــان لەگــەڵ دەرببڕێ،
وتــی« :ئەوانــەی کــە لــە شــەقامەکاندا
ئێعترازیــان کــرد« ،فریوخــواردوو» و

زانســتییەکانمان» ئاسایشــتان لــێ زەوت
دەکەین! بەاڵم هێرشــە بێئاکامەکانی سپا
بــۆ ســەر بنکــە ســەربازییەکانی ئامریکا
لــە عێــراق ئــەو ڕاســتییەی جارێکــی تــر
خســتەوە ڕوو کــە هەمــوو ئەوانــەی لــەم
ســااڵنەدا وتــراوە و مانۆڕی لەســەر دراوە
تەنیــا هەنــدێ فڕوفیشــاڵی خامنەییــە
بــۆ بەرزڕاگرتنــی ورەی دابەزیــوی
چەکــدار و مشــەخۆرەکانی .پرســێکی
تــر یــان الیەنێکی تــری ئەم باســە ئەوەیە

بئاخفــێ! کــە ئەمــەش لە دوو مەســەلەوە
سەرچاوە دەگرێ :جیا لە پیری و الوازیی
جەســتەیی و نەخۆشــییە جۆربەجــۆرەکان
کــە یەخەیان گرتووە ،مەســەلەی ترس لە
ڕووخان و بیستنی درووشمەکانی خەڵک
هێندەی دیکە کاریگەرییان لەسەر ڕۆحی
ئاڵــۆزی دانــاوە و توانــای قســەکردن و
«خطیب»بوونی لێ ئەستاندووە.
خامنەیــی لــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــردوودا
و بەتایبــەت لــە ئەمســاڵدا کــە گوشــارە

خامنەیی لەم چەند ساڵەی ڕابردوودا و بەتایبەت لە ئەمساڵدا کە گوشارە سیاسی ،ئابووریی،
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەکان بەردەوام ڕوویان لە هەڵکشان کردووە ئەو ڕاستییەی زیاتر بۆ دەرکەوتووە
کە تەمەنی ئەویش هاوشێوەی دیکتاتۆرەکانی دیکەی هاوچەشنی خۆی بەرەو کۆتاییە؛ ئەمەش ئەو خاڵە
جەوهەرییەیە کە بەردەوام لێی دەترسا و ئێستە خەریکە بە چاوی خۆی دەیبینێ
ئۆپەراســیۆنێکی تایبەتدا ئامریکاییەکان
توانییان گەورەتێرۆریستی سەر بە ڕێژیم،
قاســم ســلێمانی کــە هەنــدێ جــار وەک
جێگری خامنەییش ناوی لێ دەبرا ،لەنێو
ببــەن؛ 17ی بەفرانبار و پاش چەند ڕۆژ
گەڕاندنــی جەنازەی نوێنگــەی تێرۆر بە
شارەکانی ئێران ،لە کرمان لە چاڵ خرا؛
هــەر هەمان ڕۆژ ســپای پاســداران وەک
خۆیــان دەڵێن لــە تۆڵەی کوژرانی قاســم
سلێمانی بە  10مووشەک هێرشیان کردە
ســەر بنکــە ســەربازییەکانی ئامریــکا؛
هاوکات فڕۆکەیەکی موســافرهەڵگری
ئۆکڕاینی کرایە ئامانج؛ پاش چەند ڕۆژ
شــاردنەوە و حاشالێکردن ،سپای پاسداران
ڕایگەیانــد کــە بــە هەڵــە فڕۆکەکــەی
خســتووەتە خوارەوە؛ بنەماڵەی قوربانیانی
ئەم جینایەتە و خەڵکی ناڕازی لە ڕێژیم
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان و بــۆ مــاوەی
چەندین شەو و رۆژ تەواوییەتی ڕێژیمیان

«ئێحساساتین»! و هێڵێکی جیاکەرەوەی
لــە نێــوان شــوێنکەوتووانی ڕێژیمــی
جینایــەت و خەڵکانــی نــاڕازی لــە
شــەقامەکاندا کێشا و بەشێوەی نافەرمی
ناڕازییانی بە غەیرەئێرانی ناو برد».
ئــەم دەربڕینانــەی خامنەیــی کــە
الی خەڵــک بەتایبــەت لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان وەک «ڕاوەســتان لــە
بەرامبــەر خەڵــک» پێناســەی بــۆ کــرا،
لەگەڵ ئەوەیکە نێوەڕۆکی ڕاســتەقینەی
ڕێژیمی دەرخست بەاڵم لەهەمان کاتیشدا
بــوو بــە هەوێنــی یەکگووتــاری زیاتــری
شــەقام ،بــەو واتایــە کــە خامنەیــی بــە
قســەکانی ئــەو کەتــوارە کەتمانکــراوەی
خســتەوە ڕوو کــە تــاک لــە کۆمەڵگای
ئێــران تەنیــا کاتێــک وەک مــرۆڤ بــە
ئەژمــار دێــت کــە لــە خزمــەت ڕێژیمــدا
بــێ و هەرچەشــنە جیابیــری و بــە جیــا
هەنگاوهەڵگرتنێــک دەچێتــە خانــەی

کــە کوشــتنی  176تاکــی بێتــاوان
لەالیــەن ســپای پاســدارانەوە کــە وێدەچێ
بەئەنقەســت بووبــێ! هیــچ ڕەواییەکی بۆ
ڕێژیــم نەهێشــتۆتەوە کە ســااڵنێکە لەژێر
نــاوی «حکومەتــی عەدڵــی عەلــی»
خوێنــی خەڵکانــی ئێــران هەڵدەمــژێ و
خۆی بەســەریاندا فەڕز کردووە؛ ڕوونیشە
کــە نەمانــی ڕەوایی لە واڵتێکــدا چەندە
کوشندەیە بۆ بەڕێوەبەریی ئەو واڵتە.
الیەنێکــی تــری ئــەم باســە کە پێویســتە
ئــاوڕی لێ بدرێتەوە ئەوەیە کە کۆماری
ئیسالمی بەو هۆیەوە کە هەر لە سەرەتاوە
بناغەی دەســەاڵتەکەی بە درۆ و فێڵ و
تەقییــە دامەزرانــدووە ناچارە بۆ ڕاگرتنی
بااڵنســی هێزێــک کــە بەســەر ئێرانــدا
ســەپاندوویەتی ،بــەردەوام درۆ بــکات.
مایەپووچی تەواوی سیاسەتەکانی رێژیم
و دەوڵەتــە یــەک لــەدوای یەکەکانی لە
چــوار دەیــەی ڕابــردوو و شکســتهێنانی

سیاســی ،ئابووریــی ،فەرهەنگــی و
کۆمەاڵیەتییــەکان بــەردەوام ڕوویــان لــە
هەڵکشان کردووە ئەو ڕاستییەی زیاتر بۆ
دەرکەوتووە کە تەمەنی ئەویش هاوشێوەی
دیکتاتۆرەکانــی دیکــەی هاوچەشــنی
خــۆی بــەرەو کۆتاییە .ئەمــەش ئەو خاڵە
جەوهەرییەیــە کــە بەردەوام لێی دەترســا و
ئێستە خەریکە بە چاوی خۆی دەیبینێ؛
بــەم پێیــەش هەمــوو هەوڵــی ئــەوە دەبــێ
کــە پێــش لــە مــردن و لەنێوچوونی خۆی
دواپەالمــار و پەلەقاژەکانــی لە خەڵکانی
ئێــران بوەشــێنێت تاکــوو النیکەم تووشــی
بەسەرهاتی قەزافی و سەدام نەبێت؛ غافڵ
لەوەی کە ئەگەر تەمەنیش مەودا نەدات
تاکوو بکەوێتــە بەر دادگایەکی عاداڵنە
چارەنووســی دەبێتــە ڕەزاشــای میرپێنــج
و وەک دارودەســتەکەی خومەینــی لــە
گۆڕیان دەرهێنا و ســووکایەتییان پێکرد،
ئەمیش لەنێو گۆڕدا سزا دەدرێت!

ئــەوەی کــە لــە چوارچێــوەی ئەم وتــارەدا باس دەکرێت ،ئەرک و ڕۆڵــی ژنانی ئێران
بــە گشــتی لــە ڕەوتی ناڕەزایەتییــە جەماوەرییــەکان بە دژی دەســەاڵتی پاوانخوازی
ویالیەتــی فەقیهــە ،ناڕەزایەتیگەلێــک کــە مێژووەکەیــان بۆ ســەرەتاکانی شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران دەگەڕێتــەوە ،شۆڕشــێک کە لــەم ڕۆژانەدا لە الیــەن خەڵکی دڵگران
لــە کەوتنەخــوارەوەی فڕۆکــە ئۆکراینییەکــەوە بــە «هەڵــەی ئینســانی» نــاوێ لێ
بــرا! دوکتــور قاســملووی نەمر ،ڕێبەری زانــای گەلی کــورد دەفەرمێت« :هەرچی
ژنــان لــە کارە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکاندا بەشــدار بن ،کۆمەڵ پێشــکەوتووترە و
هەرچــی لــە بزووتنــەوەی سیاســیی نەتەوەیەکــدا ژنــان تێکۆشــەرتر بــن ،بزووتنەوەکە
پێشــکەوتووترە و شانســی ســەرکەوتنی زیاترە ».ڕاســتە کە پێناســەی کورد وەکوو
نەتەوە ،جیاکارییەک لە نێوان پرســە گشــتییەکانی تایبەت بە ئێراندا دێنێتە گۆڕێ
بەاڵم ،بەپێی ئەوەیکە حیزبی دێموکرات وەکوو حیزبی ئااڵهەڵگری خەباتی نەتەوەیی
دێموکراتیکی خەڵکی ڕۆژهەاڵت بۆ دامەزراندنی سیستمێکی دێموکراتیکی فیدراڵ
لە ئێراندا و بە مەبەستی وەدەستهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوەی کورد
تێدەکۆشــێت و بــە ڕاشــکاویش لــە بەرنامــە و پێــڕەوی نێوخۆیــی خۆیــدا ئامــاژە بەوە
دەکات کــە لەگــەڵ نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی ئێران خۆی بــە هاوچارەنووس دەزانێت
بۆیە بە هەمەگیرکردنەوەی وتەکەی دوکتور قاســملوو کە لە ســەرەتا ئاماژەی پێ
کرا ،دەتوانین بڵێین کە بەشــداریی کارای ژنان لە پرســە کۆمەاڵیەتیی و بەتایبەت
سیاسییەکانی ئێستادا ،شانسی سەرکەوتنی بزووتنەوە جەماوەرییەکان زیاتر دەکاتەوە.
مــاوەی زیاتــر لــە  ٤دەیەیە کــە کۆمەڵگای ئێران لەگەڵ دەســەاڵتێکی تێرۆریســت،
گەندەڵ ،شــەڕخواز ،ئاژاوەگێڕ ،دژە خەڵک و ســەرکوتکار بەرەوڕوویە ،دەســەاڵتێک
کــە بــە ڕێبەرایەتیــی ئاخوندەکان لە دیکتاتۆربوونیش تێپەڕیوە و ئێســتا ئیدی وەکوو
دەسەاڵتێکی تۆتالیتێر لەگەڵ خەڵک و جەماوەر هەڵسوکەوت دەکات .لە ماوەی ئەم
سااڵنەدا کۆمەڵێک ناڕەزایەتی هاتوونەتە ئاراوە ،ئەگەر هیچکامەیان بە ئاکامێکی
دڵخۆشــکەر بــۆ خەڵک نەگەیشــتبێتن النیکەم هەرکامەیــان توانیویانە گورزێک بۆ
بەردی بناغەی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران بن کە کۆڵەکەکانی لەرزۆک کردوون و
هەر دەم ئەگەری ڕووخانیان هەیە .لە ماوەی ئەم سااڵنەدا ،ڕێژیمی ئێران زۆر هەوڵی
دا کــە لــە ڕێگــەی میدیا و پەروەردەوە ،هەندێک کڵێشــە بێنێتــە نێو ژیانی خەڵکەوە
و کۆمەڵگای دەرەوە بە مۆتەکەیەک بۆ ژنان و شــوێنێک بۆ دەســتدرێژی بۆ ســەر
ژنان پێناســە بکات و بناغەی ترســێک دابنێت کە دەرفەتی بەشــداری و گەشەکردن
لە کۆمەڵگا لە ژنان بستێنێت ،بەاڵم بە پێچەوانەی هەموو پڕوپاگەندەکان و هەموو
تێچووەکانی بۆ ئەم مەبەستە نەیتوانی سەرکەوتوو بێت .لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا،
هــاوکات لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی خۆپیشــاندان ،ناڕەزایەتــی و مانگرتنــەکان،
بینــەری بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بەشــداریی ژنــان لــەم پرســە گرینگانــەدا بووین .هەر
لــە مانگرتنــی مامۆســتایان و هــاواری حەقبێژی ژنانی مافناســەوە کە ئێســتاش لە
زیندانەکانــی ڕێژیمــدان بگــرە هەتــا ،ناڕەزایەتییەکانــی ســاڵی  ٨٨و  ٩٦و  .٩٨لــە
ڕاســتیدا پڕڕەنگبوونــەوەی هەبوونــی ژنــان لەم پرســەدا بــۆ ڕێژیمی ئێــران هەواڵێکی
دڵخۆشــکەر نییە ،چونکە چوونەســەرەوەی ئاســتی تێگەیشــتن و ئاوەزی ژنان بووەتە
هۆی ئەوەیکە ئیدی ئەو حەشــیمەتە ناچاالکەی کۆمەڵگا هەســت بە گرینگبوونی
ڕۆڵ و ئەرکــی خۆیــان لە بەرەوپێشــبردنی کۆمەڵگادا بکــەن هەربۆیە لە ماوەی ئەم
سااڵنەدا بینەری چاالکییە بەردەوامەکانیان لە بوارە جیاجیاکاندا بووین .ناکرێ بڵێێن
کە ژنان پێشــتر بەرانبەر بە پرســەکان بێهەڵوێســت بوون ،ئەوان لە ســااڵنی ڕابردوودا
ئەرکــی خۆیــان تەنیا لە پاڵپشــتیکردنی هاوســەر یــان منداڵەکانیاندا پێناســە دەکرد،
بــەاڵم ئەمــڕۆ تێگەیشــتوون کــە ئەوانیش ئەبێ لە ســەنگەری بەرخوداندا بن و داوای
مــاف بکــەن .ئەم تێگەیشــتنە وای کرد کە لــە ناڕەزایەتییەکانی مانگی خەزەڵوەری
٩٨دا ،دایکەکان لەگەڵ منداڵەکانیان بێنە مەیدان ،ژمارەیەکی بەرچاویان بە دەستی
هێزەکانی ڕێژیم گیانیان ئەســپارد ،ژمارەیەکیان برینداربوون و ژمارەیەکیشــیان هەتا
ئێستا لە گرتووخانەکانی ڕێژیمدان .ڕۆڵ و ئەرکی ژنان لە جووڵە جەماوەرییەکاندا،
زۆر گرینگ و حاشاهەڵنەگرە ،لە ڕاستیدا ژنان قورسایی بە جوواڵنەوەکە دەبەخشن،
چونکە ڕێژەی بەشــداربووانی کۆمەڵ لە نیوەوە بۆ تەواوی کۆمەڵگا بەرز دەکەنەوە
و ئــەو کاتەیــە کــە هێــزی جەمــاوەر زاڵ دەبێــت بــە ســەر کۆمەڵــگا و دۆخەکــەدا.
بەخۆشحاڵییەوە وێنە و ڤیدیۆ باڵوکراوەکان سەبارەت بە ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییانە
بە باشی نیشانیان داوە کە ژنان زۆربەی کاتیش پێشەنگی مەیدانی بەرەنگاربوونەوە
لەگــەڵ مۆرەکانــی ڕێژیــم بــوون .لە ماوەی ڕۆژانــی ڕابردوودا ،خوێنــدکاران یەکەم
کەسانێک بوون کە بەرانبەر بە خستنەخوارەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە دەستیان دایە
ناڕەزایەتیدەبڕیــن کــە لــەم نێوانــەدا دەبــێ بە بایەخەوە ســەرنجی کردەوە و هەڵوێســتی
بوێرانەی خوێندکارانی کچ بدرێت ،چونکە سەرەڕای ئاگاداربوون لە دۆخی گشتیی
ئێــران و هەروەهــا شــێوازی هەڵســوکەوتی دەزگا و ناوەنــدە ســەرکوتکەرەکانی رێژیــم
لــە زانکۆکانــدا لەگەڵ کەســانێک کە بە قەولی خۆیان هەنجارەکانیان شــکاندوون،
دیســانەوە زانکۆیان کردووەتە ســەنگەری بەرخودان و داوای داهاتووی ڕوون دەکەن.
هەرچەنــد کــە تاکوو ئێســتا ژنان زۆر بە باشــی لــە ناڕەزایەتییەکانــدا دەرکەوتوون و
توانیویانــە ئەرکــی خۆیــان بــە جــێ بگەیەنــن بــەاڵم پێویســتە زیاتر لە جــاران ئەرک
وەئەستۆ بگرن و لەم ناتەبایی و ئاڵۆزییەدا پێگەی ڕاستەقینەی خۆیان دیاری بکەن.
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ئایا هەموو ڕووداوەکان
سێناریۆ بوون ؟
ن :موختار نەقشبەندی
و :ئاسۆ مینبەری
ڕێژیمــی ئێــران لــە مــاوەی  ٤٠ســاڵی
رابــردوودا بــە سیاســەتگەلێکی ســەخت و
ســەرەڕۆیانە لە نێو واڵت و سیاسەتگەلی
هێرشــبەرانە و پشــتیوانی لــە گرووپــە
تێرۆریستییەکانی دەرەوەی واڵت بەردەوام
خەڵکــی ئێــران و تەنانــەت ڕۆژهەاڵتــی
ناوینــی لەگــەڵ قەیــران و کێشــەگەلی
جۆراوجــۆر بــەرەوڕوو کردووەتــەوە،
ڕووداوەکانــی دوو حەفتــەی ڕابــردوو
نموونەیــەک لــە هەمــوو ڕووداوەکانــی
 ٤٠ســاڵی رابــردوو بــوون و گوشــار و
سترێســێکی زۆری بــە ســەر خەڵکــدا
ســەپاند ،خەڵکێکــی بەشــەرەف کــە بــۆ
دابینکردنی النیکەمی پێداویستییەکانی
ژیــان لەگەڵ کێشــە بــەرەوڕوون ،زیاتر لە
هــەر کاتێک مەترســی شــەڕیان هەســت
پێکــرد و زیاتــر لــە هــەر کاتێــک درۆ و
دەلەســەکانی ڕێژیمیــان لــە ال ئاشــکرا
بــوو ،وتووێــژ و ئاڵۆگــۆڕی بیروڕایەکی
زۆر ســەبارەت بە سێ ڕووداوی گرینگی
ئەم حەوتوویە کراوە و هەندێک هەر سێ
ڕووداوەکــەی ئــەم دواییانە بە ســێناریۆی
بــەردەوام نــاو دەبــەن و هەندێکیــش تەنیــا
دوو ڕووداوی کۆتایــی بــە ســێناریۆ
دەزانــن ،هەندێکیش لە ســەر ئــەو بڕوایەن
کە هیچ ســێناریۆ و سازانێکی نهێنی لە
نێــوان ئامریــکا و ئێراندا لــە گۆڕێدا نییە
و هەر سێ ڕووداوەکە پیشاندەری الوازی
و بێدەرەتانیــی ئیتالعاتــی و نیزامیــی
ڕێژیمن.
لەم وتارەدا ،هەر ســێ ڕووداوەکە تاوتوێ
دەکەیــن تاکــوو ڕووداوەکان و باســە
پێوەندیدارەکان بەشــێوەیەکی وردتر بۆمان
ڕوون ببێتەوە.
کوژرانی قاسم سلێمانی:
لە یەکەم ســاتەکانی ٣ی ژانوییەدا قاسم
ســلێمانی بــە فڕۆکــەی موســافربەری
لــە ســووریەوە هاتــە عێــراق و لــە
نزیــک فڕۆکەخانــەی بەغــدا لەگــەڵ
ئەبووموهەندیــس و چەندیــن ئەندامــی
پایەبــەرزی حەشــدی شــەعبی کەوتنــە
بــەر هێرشــی ئامریــکا و کــوژران،
پرســیارگەلێکی گرینــگ ســەبارەت
بــەم ڕووداوە هــەن وەکــوو ئەوەیکــە
ئامریکاییەکان چۆن بە وردی ئاگاداری
کاتــی هاتنی قاســم ســلێمانی بــۆ بەغدا
بــوون؟ ئایــا لــە ســووریەدا شناســایی
کرابوون؟ ئایا کەسێک لە نێوان بەرپرسە
ئەمنییەتییەکانی سوورییەدا زانیارییەکی
وردی ســەبارەت بــە چوونــەدەرەوەی
قاســم ســلێمانی بــە ئامریکاییــەکان
دابــوو؟ ئایــا ئیســرائیلییەکان یارمەتــی
ئامریکاییەکانیــان دابــوو؟ لــە نێــوان
ئەندامانی بااڵی سپای قودس و حەشدی
شــەعبیدا سیخوڕ هەیە؟ یا ....یا ئەوەی
کە ڕێژیمی ئێران لەگەڵ ئامریکاییەکان
مامەڵەیەکــی ئەنجــام داوە و البردنــی
جــان بۆڵتــۆن و کوژرانی قاســم ســلێمانی
بەرنامەیەکــی لەپێشــدا دارێــژراو بــووە!
دەکــرێ بە کەڵکوەرگرتن لە بەڵگەکان و
زانیارییە باڵوکراوەکان ئەم پرســە تاوتوێ
بکــرێ بــەاڵم واڵمــی ئــەم پرســیارانە
بــەوردی لــە داهاتــوودا ڕوون دەبێتــەوە،
زۆر جــار ئامریــکا دەیــان ســاڵ پــاش
ڕووداوگەلێکــی لــەم چەشــنە ،زانیارییــە
وردەکان ئاشــکرا دەکات ،هەڵبەت ئەگەر
لــەو ماوەیــەدا زانیارییــەکان دزە نەکەن و
لــە الیــەن میدیاکانــەوە بــاو نەکرێنــەوە،
رێژیمــی ئێــران و ئامریــکا لــە ڕابــردوودا
چەندیــن جــار ســازان و رێککەوتنــی
نهێنییــان هەبــووە کــە دواتر ئاشــکرا بووە
بــەاڵم بــە ســەرنجدان بە دۆخی سیاســیی
ئێســتا و وتە توندئاژۆیانەکانی خامنەیی

لــە نوێژی هەینیدا کــە هیوا بە وتووێژ و
کۆتاییهێنــان بــە کێشــەکانی لە ڕێگەی
وتووێــژەوە کــەم کــردەوە ،بــەدوورە کــە
رێژیمی ئێران ســەبارەت بە البردنی قاســم
سلێمانی لەگەڵ ئامریکا رێککەوتنێکی
ئەنجام دابێت چونکە ئەگەر البردنی قاسم
ســلێمانی رێگایــەک بۆکۆتاییهێنــان بــە
بشــێوی و هەموارکردنــی ڕێگای وتووێژ
بووبــێ ،نابێ خامنەیی بەمشــێوەیە قســە
بــکات .هــەروا کە ئامــاژەی پێ کرا ،لە
داهاتوودا ئەم پرسە بە وردی ڕوون دەبێتەوە
بــەاڵم لــە هەر دوو حاڵەتــدا ڕێژیمی ئێران
دۆڕاوی پرس و ڕووداوەکان بووە ،چونکە
ئەگــەر رێژیم بە هۆکارگەلی ناوخۆیی و
سیاسی لە سێناریۆی نەمانی گرینگترین
فەرماندەکەیــدا دەســتی هەبووبێــت،
نیشــاندەری الوازیــی ڕووبــە دۆڕانــی
سیاســەتی هێرشــبەرانەی هەناردەکردنــی
ئینقالبە و ئەگەر ڕێژیم ڕۆڵێکی نەبووبێ
و هیچ ســێناریۆیەک لەئــارادا نەبووبێت،
کوژرانی قاسم سلێمانی بەواتای الوازیی
ئیتالعاتــی و ئەمنیەتیــی ئێــران و هێــز و
زاڵبوونی ئیتالعاتیی ئامریکایە.
هێرشــی مووشــەکیی ئێران بۆ سەر پایگا
نیزامییەکانی ئامریکا لە عێراق:
لە یەکەم ســاتەکانی ٨ی ژانوییەدا ئێران
لــە ڕێگــەی چەند مووشــەکەوە هێرشــی
کــردە ســەر دوو پایــەگای ئامریــکا لــە
عێراقــدا ،بەپێــی راپۆرتــە باڵوکــراوەکان
وەک ئــەوەی لــە الیــەن عێراقــەوە بــاو
کرایــەوە ،بەگشــتی  ٢٢مووشــەک
هاویژراونەتــە ســەر پایەگاکانی ئامریکا
کە  ١٧مووشــەکیان ئاراستەی پایەگای
عەینولئەســەد کــراون کــە النیکــەم ٢
مووشــەک لــە مەودایەکــی زۆر دوورتــر
لــە پایەگاکــەدا کەوتوونەتــە ســەر زەوی
و  ٥مووشــەک ئاراســتەی پایــەگای
هەوایــی ئامریکا لــە هەولێر کراون کە ٣
مووشــەکیان بە مەودای دەیان کیلۆمیتر
لە پایەگەی ئامریکا کەوتونەتە عەرز.
ســەرەڕای ئیدعــای بەرپرســانی ئێــران
بەنیســبەت کوژرانــی دەیــان ئامریکایــی
و برینداربوونــی ســەدان کەســی دیکــە،
بەرپرســانی عێراقــی و ئامریکایــی
رایانگەیانــدووە کــە هێرشــەکان تەنیــا
زیانیــان بــە پایــەگاکان گەیاندووە و هیچ
ســەربازێکی ئامریکایــی یــان عێراقــی
نەکــوژراوە و برینداریــش نەبــووە ،بەپەلــە
ئەم پرســە لە میدیاکان و سوشــیالمیدیادا
باڵوبوویەوە کە ڕەنگە ئەمە سێناریۆیەک
بووبێــت و رێژیمــی ئێران لــە کردەوەیەکی
هاواهەنــگ لەگــەڵ ئامریکاییەکانــدا و
بــۆ پاراســتنی ڕۆحییــەی الیەنگرانی لە

ئامریکاییــەکان ئەنجــام بدایــە چونکــە
ڕۆحیــەی مــۆرەکان و هەودارانــی رێژیــم
چ لــە ناوخــۆ و چ لــە دەرەوەی واڵت بــە
رادەیەکــی زۆر الواز ببــوو بەاڵم تەوژمی
قســەکانی ڕێبەرانــی رێژیــم ســەبارەت بە
تۆڵە و هەروەها هەڕەشــەکانی بەرپرسانی
ئامریکایی بەنیســبەت هێرشــکردنە ســەر
دەیان شــوێنی ئێران لە ئەگەری کوژرانی
هێزەکانیان ،مەترسیی ڕوودانی شەڕێکی
بەتــەواو مانای بردە ســەرەوە و بەم هۆیەوە
ئەگەری ئەوە زۆرە کە رێژیمی ئێران کە
لــە ڕێوڕەســمی ناشــتنی قاســم ســلێمانی
زیاتریــن کەڵکــی تەبلیغاتــی وەرگرتبــوو
و لــە ڕووی تەبلیغییــەوە دۆخەکــەش بــە
قازانجیــان بوو بۆ پێشــگرتن لە شــەڕێک
کــە ئەگــەری ڕووخانــی رێژیمــی
بــەدواوە بــوو ،لــە ڕێگەیەکــەوە هێــزە
ئامریکاییەکانیــان لــە هێرشــەکە ئاگادار
کردبێتــەوە تاکوو بەمشــێوەیە هەم واڵمی
کوژرانــی قاســم ســلێمانییان دابێتــەوە و
هەم بە پێشــگرتن لــە کوژرانی هێزەکانی
ئامریــکا پێشــیان بــە دژکــردەوەی توندی
ئامریــکا و شــەڕ گرتبێــت .ئەگــەری
هەبوونــی ئــەم ســێناریۆیە تاوتوێی وردی
هێرشــەکە لە بواری نیزامــی و فەننییەوە
تووشــی کێشــە دەکات و پرسیارگەلێکی
زۆر بێــوەاڵم دەمێننــەوە؛ بۆ نموونە ئەگەر
کۆمــاری ئیســامی بیهــەوێ هێرشــی
مووشــەکی بکاتــە ســەر ئامریــکا،
سیســتمی قەڵغانــی دژەمووشــەکیی
ئامریکا ،توانای بەرەنگاربوونەوە و لێدانی
مووشــەکەکانی ئێرانــی نابــێ یــا ئەوەی
کە چــون ئامریکاییەکان لە چوارچێوەی
ســێناریۆیەکی لەپێشــدا چنــراودا هیــچ
هەڕەشــەیەکیان بۆ ســەر هێزەکانی خۆیان
نەدەبینــی خۆیــان لــە کەڵکوەرگرتــن لــە
سیســتمی دژە مووشــەکی بواردووە یان نا
ئامریکاییەکان هەر لە عێراقدا سیســتمی
دژەمووشەکییەکان دانەمەزراندووە!
بە هەرحاڵ ئەم هێرشــە چ ســێناریۆیەکی
لەپێشــدا داڕێــژراو بێــت یــان هێرشــێکی
راستەقینە ،چەند خاڵ سەبارەت بە هێزی
مووشەکیی ئێران و ئەم هێرشە ڕوونە:
 .وێنــە باڵوکــراوەکان لــە پایــەگای
عەینولئەســەد نیشــان دەدەن کــە
مووشــەکەکان ڕێــک وە بــەر بینــاکان
کەوتــوون و ئەمــەش بــەو مانایەیــە
کــە ڕێژیمــی ئێــران لــە هێــرش بــۆ ســەر
ئامانجگەلی سابت بەتوانایە.
 .ژمارەیــەک لــە مووشــەکەکان بــە
مــەودای دەیــان کیلۆمیتــر دوورتــر لــە
ئامانجــەکان کەوتوونەتــە ســەر زەوی
و ئەمــەش بــەو مانایەیــە کــە رێژیمــی
ئێــران لــە درووســتکردنی مووشــەک بــە

لــە باشــترین مووشــەکەکانی خــۆی
کەڵکــی وەرگرتبــوو بۆ نموونــە لە هێرش
بــۆ ســەر پایــەگای عەینولئەســەددا لــە
مووشــەکەکانی فاتــح  ٣١٣و زولفەقــار
کەڵکــی وەرگرتبــوو ،کاتێــک لــە
بەرهەمهێنانی باشترین مووشەکەکانیاندا
بەمشێوەیە تووشی کێشە دەبن بەدڵنیاییەوە
دۆخی مووشەکە غەیرە دەقیقەکانیان زۆر
خراپترە.
فڕۆکەی موسافیربەریی ئۆکراینی
چەند کاتژمێر پاش هێرشــی مووشەکیی
ئێــران بــۆ ســەر پایەگاکانــی ئامریــکا
لــە عێراقــدا ،هەواڵــی کەوتنەخــوارەوەی
فڕۆکەیەکــی موســافیربەریی ئۆکراینی
و کوژرانــی  ١٧٦کــەس موســافر و
سەرنشــینەکانی باڵوبوویــەوە ،لــە هەمــان
ســەرەتادا بەرپرســانی رێژیــم هــۆکاری
کەوتنەخوارەوەکەیــان کێشــەی فەننــی
ڕاگەیانــد ،بــەاڵم ڕاگەیاندنەکانی دەرەوە
لــە زاری بەرپرســانی چەنــد واڵتــەوە
هــۆکاری کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەکەیان
بەهــۆی هاویشــتنی مووشــەک لە الیەن
پەدافەنــدی هەوایــی ئێرانــەوە راگەیانــد،
پــاش چــوار ڕۆژ نکۆڵیکــردن ،ڕێژیمــی
ئێــران لــە ژێــر گوشــاری میدیــاکان
و واڵتانــی دیکــەدا و باڵوبوونــەوەی
چەندیــن ویدیــۆ لــە هێرشــی مووشــەکی
بــۆ ســەر فڕۆکەی موســافیربەری ناچار
بــە دانپێدانــان بــوو و ســپای تێرۆریســتیی
پاســداران بەرپرسایەتیی خســتنەخوارەوەی
فڕۆکەکــەی لــە ئەســتۆ گــرت و
هۆکارەکــەی بــۆ هەڵــەی پیرســۆنێلی
پەدافەنــد لــە شناســایی فڕۆکــەی
موســافیربەری و مووشــەکی کــرووزدا
ڕاگەیاند .لەم ڕووداوەدا دیسانەوە باس لە
ســێناریۆیەک هاتە ئاراوە و هەندێک لە
ســەر ئــەو بــاوەڕەن کــە رێژیمــی ئێــران بە
ئەنقەســت فڕۆکەکەی خستووەتە خوارەوە
و بــۆ ئــەم گریمانەیــەش هۆکارگەلــی
سیاســیان هەیــە ،بــەاڵم بــە ســەرنجدان
بــە شــوێنی ئــەم ڕووداوە کــە لــە نزیکی
تــاران ڕووی داوە و بەرپرســانی نیزامــی

لــە ڕێژیــم بەشــێوەیەکی بێوێنــە زیــاد
بــکات و بەســتێنێک بــۆ ناڕەزایەتییــە
جەماوەرییــەکان درووســت بــکات؛ بــەاڵم
خاڵگەلێکی گرینگ هەن کە نەشــیاویی
بەرپرسانی ڕێژیم دەسەلمێنن و کەسانێک
کە ئەم ڕووداوە بە ســێناریۆ دەزانن بەپێی
ئــەم خااڵنــە ئــەو گریمانەیە بــاس دەکەن؛
 )١بۆچــی پاش هێرشــی مووشــەکی بۆ
ســەر پایەگاکانــی ئامریــکا و ئەگــەری
دژکــردەوەی نیزامیــی ئامریــکا بەپەلــە
واڵتیــان نەخســتە ئامادەباشــییەوە و
فڕۆکەخانە و وێســتگەکانی شەمەندەفەر
و ترمیناڵــە موســافربەرییەکانی نێــوان
شارەکان و  ...یان دانەخست؟ فڕۆکەکە
 ٤کاتژمێر پاش هێرشە مووشەکییەکە بۆ
سەر پایەگاکانی ئامریکا کەوتەخوارەوە،
کەوایە بەرپرسانی رێژیم بۆ هەڵوەشانەوەی
هەمــوو فڕینــە غەیرەنیزامییەکانیــان
کاتیان لە بەر دەســتدا بــوو )٢ ،فەرماندە
نیزامییەکانــی ڕێژیــم چەنــد ســاڵ پێــش
رایانگەیانــد کــە سیســتمی پەدافەنــدی
هەوایــی ئێــران یەکپارچــە و هاواهەنگــە،
ئــەی چــۆن دەکــرێ پێرســۆنێلی یــەک
سیستمی پەدافەندی وەکوو تۆڕی ئێم ،١
بە شــێوەی ســەربەخۆ تەقە لە ئامانجێک
بکات؟ ئایا فەرماندە نیزامییەکانی ڕێژیم
ســەبارەت بە سیســتمی یەکپارچە درۆیان
کردبوو یا ئەمە تەنیا سێناریۆیەک بووە؟
)٣ئەگەر ئەمە تەنیا هەڵەیەک بوو ئەی
بۆچی دوای  ٤ڕۆژ راگەیەندرا؟
حاجیزادە ،فەرماندەی هەوافەزای ســپا لە
وتوێژێکــی ڕۆژنامەوانیدا وتی لە هەمان
کاتژمێرەکانــی ســەرەتاوە بەرپرســانی لــە
کەوتنەخــوارەوەی فڕۆکەکــە بەهــۆی
مووشــەکەکانەوە ئــاگادار کردووەتــەوە.
ئــەم ڕووداوە چ ســێناریۆ بووبێــت و چ
هەڵەیەکــی رێژیــم ،تاوانبــار و بەرپرســی
ســەرەکیی ئــەم ڕووداوە کێیــە؟ بەپێــی
ڕاپۆرتێــک کــە نیۆیــۆرک تایمــز چەند
ســاڵ پێش لە زاری بەرپرســانی وەزارەتی
بەرگریــی ئامریــکاوە بــاوی کــردەوە،
ڕێژیمــی ئێــران لــە ســاڵەکانی  ٢٠٠٧و
٢٠٠٨دا بــە هەڵــە ،تەقــەی لــە چەندیــن

ڕووداوەکانی دوو حەوتووی ڕابردوو پەیامگەلێکی گرینگی بۆ خەڵکی ئێران پێ بوو ،زۆربەی
سووپاپ ئێتمینانەکانی ڕێژیم (ڕێفۆرمخوازەکان) ،لە جەریانی کوژرانی قاسم سلێمانیدا پشتیوانییان
لە ڕێژیم و سپای تێرۆریستیی پاسداران کرد و ئەمەش دەیسەلمێنێ کە هەموویان لە پاراستنی
ئەسڵی ڕێژیمدا یەکگرتوون و تەنیا لە سەر دابەشکردنی دەسەاڵت پێکەوە دژایەتی و جیاوازییان
هەیە و خەڵک هیچ بایەخێکیان بۆ ئەوان نییە
ناوخۆ و دەرەوە لە واڵمی کوژرانی قاســم
ســلێمانیدا ئــەم عەمەلیاتــە نمایشــییەی
ئەنجــام داوە ،وتەکانــی چەندین کەس لە
بەرپرسانی عێراقی و واڵتانی دیکە لەوانە
فەرمانــدەی هێــزە غەیرەئامریکاییەکانــی
ئەنــدام لــە بــەرەی دژ بــە داعــش بــە
نیســبەت ئــاگاداری لــە هێرشــی ئێران بۆ
ســەر پایەگاکانــی ئامریــکا ،هەبوونــی
ســێناریۆکەی بەهێــز کــردەوە بــەاڵم لــە
ڕاستیدا چی ڕووی دا؟
لــە یەکــەم ســاتەکانی باڵوبوونــەوەی
هەواڵی کوژرانی قاســم سلێمانییەوە هەتا
رێوڕەســمی ناشــتنی ،بەگشــتی هەمــوو
بەرپرســە سیاســی و نیزامییەکانــی رێژیم
باســیان لــە تۆڵــەی ســەخت و قــورس دژ
بــە ئامریــکا دەکرد ،لە ڕاســتیدا رێژیمی
ئێــران دەبــا کردەوەیەکــی بــە دژی

ڕێژەیەکــی زۆر کێشــەی هەیــە و هەموو
مووشــەکەکانی ورد و دەقیق نین و ئەمە
الوازییەکــی زۆر گەورەیــە بەتایبــەت
لەکاتی شەڕێکی بە تەواو مانادا چونکە
نەپێکانــی ئامانجــە دیاریکراوەکانی پێش
لە شەڕ ،لە سەر ڕەوتی شەڕەکە بەگشتی
کاریگەریی دەبێت.
پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکرێت کــە بەپێی
زانیارییەکان لە هێرشــی ســاڵی ٢٠١٧ی
ڕێژیمی ئێران بۆ سەر پایەگای هێزەکانی
داعــش لــە ســوورییە ،لــە  ٧مووشــەکی
ئاراســتەکراو ٣ ،مووشــەک لــە حێرقــادا
کەوتنــە خــوارەوە و  ٢مووشــەک لــە
مــەودای دەیــان کیلۆمیتــری لە شــوێنی
دیاریکــراو و تەنیا  ٢مووشــەک ئامانجە
دیاریکراوەکەیــان پێکا! ئەمە لەحاڵێکدایە
کە رێژیمی ئێران لە هەر دوو هێرشەکەدا

و ئەمنیەتیــی ڕێژیمیــش بــە باشــی لــە
هەبوونــی ژمارەیەکــی زۆری دووربیــن
لــەو شــوێنە ئــاگادارن و پێــش بــە وێنە و
فیلمهەڵگرتنــی خەڵــک لــە فڕۆکــەی
موسافربەری تا ڕادەیەکی زۆر ئیمکانی
نییــە ،کەوابــوو ئەگــەری ئەوەیکــە ئــەم
ڕووداوە ســێناریۆیەکی لەپێشــدا داڕێژراو
بووبێــت الوازە ،چونکــە ئــەم ڕووداوە بووە
هــۆی ئــەوەی کــە هەمــوو هەوڵەکانــی
رێژیــم بــۆ بردنەســەرەوەی ئاســتی ورەی
الیەنگرەکانــی و هەروەهــا نمایشــی
ئیقتدارەکەی چ لە کاتی ناشــتنی قاســم
ســلێمانیدا و چ لــە هێرشــی مووشــەکی
بــۆ ســەر پایەگاکانــی ئامریــکا بە فیڕۆ
بچێت و بابەتی فڕۆکە موسافربەرییەکە
ببێتــە پرســی یەکەمی میدیــاکان و تۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان و ڕقــی خەڵــک

فڕۆکــەی نیزامــی و غەیرەنیزامیی ئێران
کــردووە و هۆکارەکەی بۆ نەناســینەوەی
فڕۆکەی خودی و بەهەڵەگرتنیان لەگەڵ
فڕۆکەگەلــی ئامریکایــی وئیســرائیلی
بــووە! هەمــوو ئــەم ڕووداوانە دەیســەلمێنن
کــە ڕێژیــم بەپێچەوانــەی ئیدعــاکان و
پڕوپاگەنــدە بەرباڵوەکانــی ســەبارەت بــە
توانایــی نیزامیی خــۆی تەنانەت توانایی
ناســینەوەی درووســت و بەجێــی فڕۆکــە
خودییــەکان لــە غەیرەخودییەکانی نییە و
بایەخێک بۆ گیانــی غەیرە نیزامییەکان
تەنانەت خەڵکی واڵتەکەی خۆی دانانێت
و ئەگەر گوشاری واڵتانی دەرەوە نەبوایە
هیچکات بەرپرســایەتیی خستنەخوارەوەی
فڕۆکەکەی لە ئەستۆ نەدەگرت!
چ ئــەم ڕووداوانــە ســێناریۆ بووبێتــن
و چ راســتی لــە ئەســڵی پرســەکە و

ئاکامەکەی گۆڕانێک درووســت نابێت،
پرســی ســەرەکی ئەمەیــە کــە ڕێژیــم بە
سیاســەتی ســەرکوتکارانە لــە نێوخــۆ و
سیاســەتی دوژمنکارانــە لــە دەرەوە جگــە
لــە خەســارکردنی ســەرمایەی مرۆیــی و
مادیــی ئێران هیچ دەســکەوتێکی نەبووە،
قاســم ســلێمانی ســەربازی گیانفیــدای
خامنەیــی بــوو و هیــچ بایەخێکــی بــە
زۆرینــەی خەڵکــی ئێــران کــە دژ بــە
ڕێژیمــی ئێرانــن نــەدەدا ،ئــەو لــە کاتــی
ژیانیــدا و تەنانــەت پــاش مردنیشــی و لە
ڕێوڕەســمی ناشــتنیدا جگــە لــە مــەرگ
شــتێکی بــۆ ئێــران نەبــوو ،عەمەڵیاتــی
پووشــاڵی (تۆڵــەی قــورس) دژ بــە
پایەگاکانی ئامریکا جگە لە پڕوپاگەندە
هیــچ دەســکەوتێکی نــە بــۆ رێژیــم و نــە
بــۆ خەڵکــی ئێــران نەبــوو ،ئاکامــی
ڕووداوەکانــی  ٢حەوتــووی ڕابــردوو ئەوە
بــوو کــە ســەدان ئێرانــی لــە ڕێوڕەســمی
ناشتنی قاسم سلێمانی و کەوتنەخوارەوەی
فڕۆکــە موســافیربەرییەکەدا کــوژران
بــەاڵم لــە بەرانبــەردا تەنیا  ١١ســەربازی
ئامریکایــی برینــدار بــوون و چەند بینای
پایەگا نیزامییەکانی ئامریکا وێران بوون
کــە بــە چەنــد میلیــۆن دۆالر پــارە نۆژەن
دەکرێنــەوە ،بــەاڵم ڕێژیمــی ئێــران دەبــێ
نزیــک بە  ١٠٠میلیــۆن دۆالر جەریمەی
خســتنەخوارەوەی فڕۆکــە ئۆکراینییەکــە
و دەیــان و بگــرە ســەدان میلیــۆن دۆالر
پــارە بــە بنەماڵــەی قوربانیانــی ئــەم
ڕووداوە بــدات ،بەهــۆی ئــەم ڕووداوانــەوە
زۆربەی کۆمپانیــا دەرەکییەکان ،فڕینی
فڕۆکەکانــی خۆیــان لە ئاســمانی ئێراندا
هەڵوەشــاندەوە و ئەمەش زیانێکی دیکەی
ئابووریــی ســەرچاوەگرتوو لــە هەڵــە و
کردەوەکانــی رێژیمــە .ڕووداوەکانــی
دوو حەوتــووی ڕابــردوو پەیامگەلێکــی
گرینگــی بــۆ خەڵکــی ئێــران پــێ بــوو،
زۆربــەی ســووپاپ ئێتمینانەکانــی
ڕێژیــم (ڕێفۆرمخــوازەکان) ،لــە جەریانی
کوژرانی قاســم ســلێمانیدا پشتیوانییان لە
ڕێژیم و سپای تێرۆریستیی پاسداران کرد
و ئەمەش دەیســەلمێنێ کــە هەموویان لە
پاراســتنی ئەســڵی ڕێژیمــدا یەکگرتــوون
و تەنیــا لە ســەر دابەشــکردنی دەســەاڵت
پێکــەوە دژایەتــی و جیاوازییــان هەیــە و
خەڵک هیچ بایەخێکیان بۆ ئەوان نییە و
نــە خامنەیی و نە ڕووحانی فرمێســکیان
بــۆ ســەدان هاوواڵتیــی کــوژراوی ئێرانی
نەڕشــت بەاڵم بە نەمانی قاســم ســلێمانی
زۆر دڵگــران بــوون ،هەروەهــا بێدەنگیــی
چەنــد ڕۆژەی دەوڵەتــی ڕووحانــی لــە
جەریانــی کەوتنەخــوارەوەی فڕۆکــە
موســافربەرییەکە بــۆ جارێکــی دیکــە
فێڵبازیــی ئــەم دەوڵەتــەی ســەلماند،
ڕووداوەکانــی  ٢حەوتووی رابردوو ،لەوانە
ســەرکوتی ناڕازییــان و قایمکاریی رێژیم
لــە جەریانــی خســتنەخوارەوەی فڕۆکــە
موســافیربەرییەکەدا نموونەگەلێــک لــە
هەمــوو ڕووداوەکانــی  ٤٠ســاڵی ڕابردوو
بــوون و هەمــوو ڕووداوەکان بەهــۆی
الوازی و نەشــیاویی ڕێژیمەوە ڕوویان دا.
بوونــی ڕێژیــم جیــا لــە زیــان بــۆ خەڵکی
ئێــران هیچــی پــێ نییــە و تەنیــا ڕێگای
ڕووخانی رێژیم یەکگرتوویی ئۆپۆزسیۆن
و خەڵکە ،هێزە دەرەکییەکانیش پشتیوانی
لــە یەکگرتوویــی ئۆپۆزســیۆن و خەڵک
وەکــوو ئاڵترناتیڤێک لــە جیاتی ڕێژیمی
تێرۆریستی ئێران دەکەن.
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کۆماری ئیســامی ،پەنابردن بۆ چەکێکی ژەنگاوی و ژەهراوی
لوقمان مێهفەر
دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران ،تاقمێــک ئاخونــدی پاوانخــواز
دەســتیان بەســەر دەســکەوتەکانی
شۆڕشــدا گــرت و بــە دروشــمی بریقــەدار
و بێبنەمــا ئــەو شۆڕشــەیان بەالڕێــدا برد.
بەهاتنەســەرکاری کۆمــاری ئیســامی،
لــە ســەرووی هەموویانــەوە دامەزرێنــەری
ئــەم ڕێژیمــە واتــە خومەینــی ،هەســتی
بــەو ڕاســتییە کردبوو کە بــە تێپەڕبوونی
زەمەن ،فەلســەفە ،ئێدئۆلۆژی وسیاسەت
وســتراتێژیی ئەو ڕێژیمه لەگەڵ شکســت
بــەرەوڕوو دەبــێ ،لەگــەڵ دنیای ســەردەم
لــە ناتەباییــدا دەبــێ و نێوەڕۆکی پووچ و
بێمایەی زیاتر بۆ بیروڕای گشتی خەڵک
ڕوون دەبێتــەوە و ڕۆژێــک دادێ کە دنیا
بەگشــتی و خەڵکی ئێران بەتایبەتی لێی
بێزار دەبن و نفرەتی لێ دەکەن و سیاسەت،
ســتراتێژی و ئامانجەکانی هەرەس دێنن.
خومەینــی بە دوورئەندێشــیەوە ڕوانیە ئەو
پرسە بۆیە هەر لەسەرەتاکانی جێگربوونی
ئــەو ڕێژیمــە ،بیــری لــە دامەزرانــی
هێزێکــی مەکتەبــی چەکــدار کــردەوە
تاکــوو پاراســتنی ئــەو ڕێژیمــە و ناردنــە
دەرەوەی شۆڕشــی ئیســامی لــە ڕێگای
ئــەو هێــزە ئیدئۆلۆژیکەوە دەســتەبەر بکا.
خومەینی بە پێکهێنانی ســپای پاســداران
بــە تیرێــک دوو نیشــانی پێــکان؛
یەکــەم :بــڕوای بــە ئەرتــەش نەبــوو،
بۆیــە بــە بوونــی ســپا ئەرتەشــی
بێنێــوەڕۆک و بێدەســەاڵت کــرد.
ئەرکــی ئەرتــش تەنیــا بــوو بە پاراســتنی
ســنوورەکانی ئێــران بــە بــێ دەســتێوەردان
لــە کاروباری سیاســی و ئابووری واڵت.
دووهــەم  :ئەرکــی ســپای پاســداران
پاراســتنی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــە،
هــەم لەنێوخــۆی واڵت و هــەم ناردنــی
بــۆ دەرەوەی واڵت ،ئــەم هێــزە لــە شــەڕ
دژی بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
و لــە شــەڕی ئێــران وعێراقــدا زیاتــر

خــۆی نوانــد و پشــتگیری لێکــرا و
فەرمانەکانــی ڕاســتەوخۆ لــە ڕێبــەری
کۆمــاری ئیســامییەوە وەردەگــرت و لــە
بەرامبــەر هیچــکام لــە ئۆرگانەکانــی
حکوومەتیدا بەرپرسیار و وەاڵمدەر نەبوو.
لــە بــواری سیاســی ،ئابــووری و
نیزامییــەوە هێزیکــی ســەربەخۆ بــوو؛ بۆ
ســەڵماندنی ئــەم ڕاســتیە ســەرنجتان بــۆ
ئــەم فاکتانــەی خــوارەوە ڕادەکێشــین.
لە بواری ئابووری:
ســپای پاســداران ،ئەکتەرێکی سەرەکییە
کــە ڕێبەرایەتــی تۆڕێکــی گــەورەی
پیشەسازیی ســتراتێژی و خزمەتگوزاری
بیناســازی،
وەکــوو
بازرگانــی
ڕێگەوبــان ،بەرهەمهێنــان و هەروەهــا
چاالکــی نائاســایی و قاچــاخ دەکات.
لە بواری سیاسی:
پێگەی سپای پاسداران لە نێو سیستەمی
سیاســی ئێرانیشــدا بەهێــزە ،لــەو ڕووەوە
کــە ســەرکۆمار ،بەشــێکی گرینــگ لە
کابینــەی حکوومــەت ،ژمارەیەکی زۆر
لــە نوێنەرانــی پارلمــان و بەڕێوەبەرانــی
ناوچەیــی وەکــوو ئوســتاندار ،فەرمانــدار
و بەخشــدارەکان لــە نێــو ئەندامانــی
ئێســتا یــان پێشــووی ســپای پاســداران
پێکهاتــوون ،بــۆ نموونە لەنێو حکوومەتی
ئەحمەدینــژاددا ،لــە ماوەی چوارســاڵی
یەکەمــی ســەرۆکایەتی ئــەودا (٢٠٠٥
تــا  )٢٠٠٩لــە  ٢١ئەندامــی کابینــەی
حکوومەت  ١٤کەسیان لە فەرماندەرانی
پێشــووی ســپای پاســداران بــوون.
لەبواری نیزامییەوە:
لــە ئێرانــی ئەمــڕۆدا دوو هێــزی نیزامی
بوونیــان هەیــە ،یەکێکیــان ئەرتەشــە
کــە کاتــی خــۆی لــە الیــەن بنەماڵــەی
پەهلەوییەوە پێکهێنراوە و دوای شۆڕشــی
 )١٩٧٩( ١٣٥٧ڕێکخرایــەوە ،ئەرکــی
ئەرتــەش تەنیــا پاراســتنی یەکپارچەیــی
خاکــی ئێرانــە و بــۆی نییــە دەســت لــە
کاروباری سیاسی و ئابووری واڵت وەربدا.
کەوابــوو کۆڵەکــەی ســەرەکیی هێــزی
نیزامی لە ئێران ســپای پاســدارانە کە نە

تەنیــا هێزێکی نیزامییە ،بەڵکوو هێزێکە
کە قورسایی بە سەر سیاسەت و ئابووری
و کۆمەڵێــک بــواری دیکــەدا هەیــە،
لەوەشگرینگتر ســپای پاسداران لقێکی
دەرەکــی هەیــە بــە نــاوی ســپای قــودس
کە لە دەرەوەی ســنورەکانی ئێران کار و
چاالکــی دەکات .ئەو دەســەاڵتانەی کە
ســپای پاســداران هەیەتی لــە الیەن وەلی
فەقیهــەوە پێــدراوە ،لە بــواری ئابووری و
نیزامییــەوە ســەربەخۆیە و جگــە لە وەلی
فەقیهە هیچ دامەزراوەیەکی حکوومەتی
دەسەاڵتی ڕاستەوخۆی بە سەریەوە نییە.
ســپای قــودس لــە مــاوەی شــەڕی ئێران
و عێراقــدا درووســت کــرا کــە ئێســتا
وەکــوو باڵــی نادیپڵۆماتیکــی کۆماری
ئێســامی کاریگەریــی دەخاتــە ســەر
سیاســەتە نێو دەوڵەتییەکانەوە .بەشــێک
لــەو کردەوانــەی کــە ســپای قــودس
ئەنجامیــان دەدا ،بێجگــە لــە یارمەتــی
دارایــی و نیزامیی گرووپە توندڕەوەکان،
دەتوانیــن ئامــاژە بــە چەنــد نموونەیەک
لــە کــردەوە تێرۆریســتیەکانیان واتــە
لەناوبردنی نەیارانی کۆماری ئێســامی
لــە نێوخــۆ ودەرەوەی واڵت بکەیــن هەتــا
تیــرۆری دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی
وهاوڕێیانی لە برلینی ئاڵمان ودەرچوونی
حوکمــی دادگای میکۆنــۆس.
کۆمــاری ئێســامی لــە ڕێــگای ئــەم
ســپایەوە لــە ســەر یــەک  ٥٠کــردەوەی
تیرۆریســتیی لــە دەرەوەی ســنوورەکانی
ئێــران ئەنجــام داوە کــە لــەو ٥٠
کردەویــەدا  ٨٠کــەس لــە ڕێبەرانــی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانی شــەهید کــراون ،لە
نێوخــۆی واڵتیشــدا کوشــتنی داریووش
و پەروانــە فرووهــەر و دەیانــی دیکــەی
وەک قەتڵــە زنجیرەییــەکان بەڵگــەی
حاشــاهەڵنەگرن .بۆیــە خەرجــی ئــەو
گرووپــە بناژۆیانە کە لــە دەرەوەی واڵت
لــە الیــەن ئێرانەوە دابین دەکرێ ،ســااڵنە
زیاتــر لــە  ٨میلیارد دواڵر مەزندە کراوە.
لیســتەی بەشــێک لــەو گرووپانــەی
کــە لــە الیــەن ســپای پاســدارانەوە لــە
دەرەوەی ئێــران یارمەتــی دارایــی و

نیزامــی دەدرێــن تــا ئامانجەکانــی
کۆمــاری ئێســامی لــە ناوچــەدا بــەرەو
پێــش ببــەن بــە شــێوەی خوارەوەیــە:
١ـ لە عێراق
سپای بەدر
بزووتنەوەی ئەلنوجەبا
عەسائیبی ئەهلی حەق
کەتائیبی حزبوڵاڵ
حیزبوڵاڵی عێراق
کەتائیبی ئیمام عەلی
سەرایا ئەلسەالم
کەتائیبی سەیدۆشوهەدا
لیوای ئەبوفازل ئەلعەباس
لیوای ذولفەقار
بزووتنەوەی ئەلبەدال
ڕێکخراوی حەشــدی شــەعبی کە لە ٧٠
گرووپــی ســەر بــە کۆمــاری ئیســامی
پێکهاتووە
٢ـ لە یەمەن :ئەنساروڵال(حوسییەکان)
٣ـ لە لوبنان:
حیزبوڵاڵ
 -٤لە بەحرەین:
االســامی»،
العمــل
«طیــار
هاوپەیمانی١٤ی فێڤرییە
 -٥لە فەلەستین
حەماس
بزووتنەوەی جیهادی ئیسالمی
بزووتنەوەی سابرین
 -٦لە کەنداو:
حیزبوڵاڵی کەنداو
٧ـ لە میسر:
سوپای پاسدارانی میسر
٨ـ لەکوەیت:
حیزبوڵاڵی کوەیت
 -٩لە ئەفغانستان:
گوردانی فاتێمیوون
 -١٠لە پاکستان:
گوردانی زەینەبیوون
پێویســتە بگوتــرێ کــە ســپای پاســداران
هێــزی مرۆیی خــۆی لەو کەســانە دابین
دەکات کــە پێشــتر بەشــێوەی هــزری
ڕاهێندراون ،واتە بەر لەوەی ڕاستەوخۆ لە
سپای پاسداراندا دەست بەکاربن ،لە الیەن

ڕێکخــراوی بەســیجەوە کە ڕێکخراوێکی
ئیدئۆلوژیکــی و نیزامی ســەر بە ســپای
پاســدارانە ،ڕاهێنانی هزری و جەستەییان
پێدەکــرێ .بــەاڵم ئــەوەی شــایانی باســە
ئەمەیــە کــە ئــەوەی کــە کۆمــاری
ئیســامیی هەژانــد ووەلــی فەقیهــی لە
گریــان کــرد ،کوشــتنی قاســم ســلێمانی
بوو ،ئەو کەســەی کە ڕێبەرایەتی سپای
قــودس و بــە گشــتی ئــەم ٩٢گرووپــە
توندڕەوانــەی دەرەوی واڵتــی بەتایبەتــی
دەکــرد کــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتی نائەمــن کردبــوو ببــووە
مەترســیەکی گــەورە کــە هەرەشــەی لــە
ئاشتی و ئارامیی جیهان و ناوچە دەکرد.
بــە کوشــتنی ناوبــراو هێــز و توانــای
کۆمــاری ئێســامی بــۆ هەمــوو الیەک
دەرکەوت کە لە ئاســتی خۆپیشــاندەرانی
ئاشــتیخواز و بێ چەکدا چەندە بێبەزەیی
وهــار و دڕندەیــە و لــە بەرامبــەر الیەنــی
بەهێزیشــدا چەنــدە زەلیــل و زەبــوون
و گریــان هێنــەر و دەستەوەســتان؟!
کۆمــاری ئیســامی لــە مــاوەی چــوار
دەیەی ڕابردودا ،قەت بە ڕادەی ئەمڕۆی
لــە ئاســتی دەروەدا پەراوێــز نەخــراوە ،لــە
ئاســتی نێۆخۆییشــدا قــەت بەقــەد ئێســتا
لەگــەڵ قەیرانی مەشــرووعیەت بەرەوڕوو
نەبــووە ،وەک دارێکــی هولــول ،بــە بــێ
ڕیشە و گەاڵ لە سەر پێ وەستاوە ،نەک
لــە بەرامبــەر هێزی دەرەکیــدا ،بەڵکوو لە
ئاســتی شــەپۆلی تۆفانێکــی هەڵقواڵو و
گەردەلوولێکــی بەتەوژمــی کومەاڵنــی
بەرینــی خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی ئێرانــدا،
ئەگــەر نەڵێیــن مەحاڵــە زۆر زەحمەتــە
خۆڕاگــری و بەالدانەکــەوەی .چۆنکــە

کاتێــک خەڵــک حکوومەتێــک کــە
بەدەنگــی خۆیــان هەڵیدەبژیــرن و دەنگــی
متمانەی پێ دەبەخشــن و ڕەوایی پێدەدەن
کاتێکیــش ناڕەزایەتــی لەبەرامبەریــدا
دەردەبڕن بە نیشانەی نەویستنی دێنە سەر
شــەقام و خۆپیشــاندان دەکەن و دروشــمی
ساختارشــکێن بەرز دەکەنــەوە ،بەومانایە
دێ کــە ڕەوایــی ئــەو نیزامــە کەوتۆتــە
ژێــر پرســیارەوە ،کاتێــک حکوومــەت
توانــای واڵمدانــەوە و چارەســەریی
داخــوازە ڕەواکانــی خەڵکــی نییــە لــە
مەشــرووعیەت دەکــەوێ ،بــۆ ئــەوەی
لــە دەســەاڵتدا بمێنێتــەوە ناچــار خەڵکــی
وەزاڵەهاتوو دەداتە بەر دەســڕێژی گولـــلە
و دەیانکــوژێ و دەکەوێتە ناســینی مۆرە
و ڕێکخەرەکانــی خۆپیشــاندەران و پــۆل
پۆل دەیانگرێ و ڕەوانەی ســیاچاڵەکانی
دەکات و بە شــێوەی ســەدەکانی نێونجی
دەیانخاتــە بــەر ئەشــکەنجە و ئــازاری
جەستەیی و ڕۆحی و تاوانی ئاژاوەگێڕی
و ســیخوڕی بــۆ بێگانەیــان دەداتــە پــاڵ
و کەشــێکی پــڕ لــە تــرس و دڵەڕاوکــێ
پێکدێنــی .دەســتوور بە ســپای پاســداران
دەدا شــەلم و کوێــرم هیــچ نابوێــرم  .زۆر
ڕوونە کە هەســت بەلەدەســتدانی ڕەوایی
خــۆی دەکات بۆیــە ئاخرجــار دەســت بــۆ
ئــەو چەکە ژەنــگاوی و ژەهراوییە دەبات
کە ئەویش ســەرکوت و ڕاونان و گرتن و
ئەشکەنجە وکوشتنە .بەاڵم مێژوو ئەمەی
ســەلماندووە کــە ئــەم چەکــە نەیتوانیــوە
فریــای هیــچ کام لــە ڕێژیمــە دیکتاتۆر
وتۆتالیتــرەکان بکــەوێ و ســەرئەنجام
ئــەوەی ســەردەکەوێ ئیــرادەی بەهێــزی
گەلــە بەســەر زۆردار و خوێنڕێژەکانــدا.

سەرچاوەکان :
قانوونی ئەساسیی ئێران
میکۆنۆس بکوژانی شەرەفکەندی ڕیسوا دەکا
ڕێژیمـــی سیاســـیی ئێـــران لـــە نێـــوان ئۆتۆریتاریـــزم و
تۆ تا لیتا ر یز مـــد ا

له جاشـهوه بۆ جاش قهڵهمهکانی کوردســتان
«خوێندنهوهیهکــی کارکردخوازانــه بــۆ دیــاردهی جــاش لــه کوردســتان»
شێرکۆ

مالینۆفیســکی دهڵێــت :هــهر دیــارده
یــان توخمێکــی فهرههنگــی تــا کاتێک
قازانــج و ســودی ههبێــت ،دهمێنێتــهوه.
سهرهتا
دهستهواژهی «جاش» وهک دیاردهیهکی
فهرههنگی له کۆمهڵگای کوردســتاندا،
مێژوویەکــی زۆر کۆنی نییه ،ئهگهرچی
وهک بابهتێکــی بایۆلــۆژی زۆر کۆنــه!
مێــژووی ســهرههڵدانی بهربــاوی ئــهم
دهســتهواژهیه ههرچهنــد لــه بهشــهكانی
دیكــەی كورســتان زووتــر بــووه بــهاڵم لــه
كوردســتانی ڕۆژههاڵت ،هاوکاته لهگهڵ
بــه دهســهاڵت گهیشــتن و قۆرخکردنــی
دهسهاڵت لهالیهن ئایهتواڵکانهوه له ئێراندا.
لهســهرەتای هاتنــه ســهركاری خومهینــی
و باندهكــهی ،دوای ماوهیــهک وتووێــژ
و بێئاکاممانــهوهی وتووێــژ ،ڕووبــهڕووی
شــهڕێکی نهخــوازراو و نابهرابــهر دهبنهوه.
لهم شهڕهدا ،هێزی پێشمهرگهی کوردستان
وهکوو باسکی بههێزی گهلی کورد ،ڕۆڵ
و دهوری سهرهکی دهگێڕێت و کۆمهڵێک
زهبــری گورچکبــڕ له ڕێژیم دهوەشــێنێت.
لــه ئاکامی ئــهم هــهوڵ و چاالکییانهدا،
پێشــمهرگه ،بــوون و مهوجوودیهتی خۆی
وهکوو هێزێکی ڕاســتهقینه دهســهلمێنێت.
لــهم ڕێکهوتــه به دواوە ،ڕێژیم له ڕێگهی
ههنــدێ کهســی بهکرێگیــراو و ئاڵقــه له
گوێــوه ،هێزێکی هاوتهریب لهگهڵ هێزی

«پێشــمهرگهی کوردســتان» بــه نــاوی
«پێشمهرگهی موسوڵمان» دادهمهزرێنێت
کــه دواتــر بــه نــاوی «جــاش» ناوبانگ
دهردهکات .مهبهستی ڕێژیم لهم کاره سێ
ئامانجی ســهرهکیبوو؛ یهکهم ،دهیویست
وا نیشــان بــدات کــه هێزی پێشــمهرگهی
کوردستان باوهڕی به ئایینی ئیسالم نییه
و کافــره ،تاکــوو دواتــر وهک هێزێکــی
کافــر لهگهڵــی ههڵســوکهوت بــکات و
فهرمانــی جیهــادی لــه دژ دهربــکات ،له
ههمانکاتــدا شــهڕی کوردســتان وهکــوو
شــهڕی کافر و موسوڵمان پێناسه بکات.
بابهتێــک که دواتر له فهرمانی جیهادی
خومهینیــدا بــۆ ســهر کوردســتان ڕهنگــی
دایهوه و شــهڕی کوردســتانی به شــهڕی
کافــر و موســوڵمان شــوبهاند و دهیگوت:
«شهڕی ئێمه له کوردستان لهگهڵ کوفره
نــه لهگــهڵ کــورد» .دووهــهم ،بێڕێــزی
کــردن و دابهزاندنــی شــکۆ و ههیمهنــهی
هێــزی پێشــمهرگهی کوردســتان وهک
هێزێکــی ڕزگاریبهخــش و ئازادیخــواز.
ســێههم ،دروســتکردنی پوازی کوردی به
مهبهســتی دووبهرهکینانهوه ،دوژمنایهتی
و شــهڕی ناوخۆیی،کــه بهداخهوه ههندێ
کهســی نــهزان ،گهمــژه و ههلپهرهســت،
کهوتنــه داوی ڕێژیمــهوه و لــه ئاکامــدا
کۆمهڵێــک دهرئهنجامــی ماڵوێرانکــهر
و قهرهبوونهکــراوهی لێکهوتــهوه.
لــهو ههلومهرجــهدا کــه ئاماژهمــان پێــدا،
ڕێژیم دیاردهی جاش و جاشــایهتی بهالوه
گرنــگ بــوو و بــۆ پهرهپێدان بــهم کاره له
هیچ جۆره فرتوفێڵ و چهشته خستنێک
سڵی نهدهکرد ،چونکه بۆ ڕووبهڕووبوونهوه

لهگــهڵ هێــزی پێشــمهرگه ،پێویســتیی
زۆری بــه هێــزی خۆماڵی دژبــهر ههبوو.
دوای ڕاگرتنــی شــهڕی چهکــداری
لــه کوردســتان و پاشهکشــهی هێــزی
پێشــمهرگه بــۆ ســنوورهکانی کوردســتان
و ناوخــۆی ههرێمــی کوردســتانی
باشــوور ،جاشــایهتی گرینگــی و بایهخی
ڕابــردووی خــۆی لــه دهس ئــهدا و دوای
کارلێکێشــانهوهی زۆر ،جاشــهکان بــهرهاڵ
دهکرێــن و وهکــوو پێویســت ئاوڕیــان
لێنادرێتــهوه ،چونکــه قازانج و کارکردی
پێشــووی خۆیــان لــه کیــس دابــوو .هــهر
بۆیــه دواتر ڕێژیم بیری له دروســتکردنی
جۆرێکی دیکه له جاش ،گونجاو لهگهڵ
ههلومهرجــی نــوێ کــردهوه ،کــه لێــرهدا
وهکــوو “جــاش قهڵــهم” پێناســه دهکرێــت.
کێیــه؟
قهڵــهم
جــاش
دوای قۆناخــی شــهڕی چهكــداری،
قۆناخێکــی نــوێ هاتــه ئــاراوه ،کــه تــا
ڕادهیهکــی زۆر لهگــهڵ قۆناخی ڕابردوو
جیــاوازه و تایبهتمهنــدی خــۆی ههیه .به
کورتــی له قۆناخی ڕابردوودا ،جاشــهکان
ڕاســتهوخۆ لــه دژی خهباتکارانــی کورد
دهجهنگــن و لــه ســهرکوتکردنی خهڵکــی
کوردستاندا وهکوو چاوساغ و کهواسووری
بهر لهشکر ڕۆڵ دهگێڕن ،بهاڵم له قۆناخی
نوێدا ،بهو هۆکارانهی پێشتر باسمان کرد،
ههلومهرجی کوردستان گۆڕانی بهسهردا
دێت ،کهوابوو پێداویستی جۆرێکی دیکه
لــه جــاش ســهر ههڵئــهدات .جاشــایهتی
نــوێ ئــهو کهســانه لهخــۆ دهگرێــت ،کــه
قهڵــهم ،لێهاتوویی ،توانا ،هزر و ئهندێشــه
و بــه گشــتی ســامانی فهرههنگــی

و کۆمهاڵیهتــی خۆیــان بــه جێگــهی
بهکارهێنــان بــۆ بهرژهوهنــدی نهتهوهیــی،
لــه دژی نهتهوهکهیان بــهکار دههێنن .لهم
شــێوازه نوێیــهدا ،به شــێوهی ناڕاســتهوخۆ
و شــاراوه ،لــه قاڵبی جۆراوجــۆری وهکوو
كوردانی ســهر به ڕهوتــی ڕێفۆرمخوازانی
ڕێژیــم ،ههندێــك چاالکــی مهدهنــی و
فهرههنگــی چهواشــهكراو ،ڕێکخســتنی
کۆڕ و کۆبوونهوهو سمینار و کۆنفڕانسی
فهرههنگــی حكومهتــی (بۆوێنــه
کۆنگــرهی مهشــاهیری کــورد ســاڵی
 ،)98بــه تایبــهت لــهم ســااڵنهی دواییــدا
بــه دروســتکردنی کۆمهڵێــک ماڵپــهڕ،
کهناڵ و گرووپ له فهزای مهجازیدا ،له
میدیاکانــدا وهکوو لێکۆڵهری ســهربهخۆ،
ڕۆژنامهوان،چاالکــی مافــی مــرۆڤ و
 ،...خۆیــان ڕێکخســتووه .لــه ســهرهتای
ئهم ڕهوتهدا ،کهســانێکی وهکوو ئێحســان
هوشــمهند ،عێرفــان قانیعــی فهرد ،ســهید
هاشــم هیدایهتــی ،و  ...ئــهم ئهرکهیــان
بــه جوانــی جێبهجــێ دهکــرد .بــه ههمــان
شــێوه له بواری فهزای مهجازیدا دهکرێ
ئامــاژه بــه کۆمهڵێــک نموونــهی وهکوو
ماڵپــهڕی کــورد پرێــس و ...بکرێــت.
لــ هم قۆناخــهدا بــه جێگــهی ســهرکوتی
ڕاســتهوخۆ ،بــه شــێوهی نهرمهبڕانــه،
ژێربهژێر و لهسهرەخۆ ،خهریکی دابهزاندنی
پرســی کــورد بۆ ههنــدێ بــاس و بابهتی
الوهکــی ،بهالڕێدابردنــی پرســی کــورد
و ســهرقاڵکردنی خهڵکــی کوردســتانن،
واتــه بــه خســتنه بــهر باســی ههنــدێ
باســی بێبنهمــا ،لــه ههوڵــی بێڕێزیکــردن
بــه ڕێبــهران و کهســایهتییه ناودارهکانــی

کورد ،دابهزاندن و سوکایهتی به شۆڕشی
خهڵکــی کوردســتان ،دروســتکردنی
کهشوههوای ناهۆمێدی ،چاندنی تۆویی
چهندبهرهکــی ،بهفیڕۆدانــی هێــز و وزهی
چاالکانی کوردن ،کە ڕوونە ئهم کهسانه
بــه شــێوهی خــوازراو و نهخــوازراو ڕۆڵــی
ســپای ســایبێری ڕێژیــم دهگێــڕن و لــه
بهرژهوهندی ڕێژیمدا ههڵسوکهوت دهکهن و
ئاو له ئاسیاویی ڕێژیم دههاوێن .گرووپی
دیكــهی نــوێ هــهن بــه نــاو و نازناویــی
جۆراوجــۆر و نهناســراوهوه ،لهژێــر نــاوی
نیشــتمانپهروهری ،ڕهخنــهی بنیاتنهرانــه،
بهپهرۆشــبوون بــۆ مهســهلهی کــورد و
 ،...بــهردهوام خهریکــی بێڕێزیکــردن،
جنێودان به کهســایهتییهکان ،خســتنه بهر
باســی ههنــدێ قســه و باســی بێبنەمــا و
نازانستی ،بێڕێزی به کهسانی بهشداربوو
لــه شۆڕشــهکانی ڕابــردوو دەکــەن.
لــه ئاکامــدا ئــهم کهســانه بێجگــه لــه
چهواشهکردن و بهالڕێدابردنی پرسی کورد
لــه گشــتییهتی خۆیدا هیــچ ئامانجێکی
دیکهیان نییه .بهپهرۆشبوونی ئهم تاقمه بۆ
دۆزی کورد ،سنووری ههموو بهشهکانی
کوردستانی تێپهڕاندووه و خۆیان قهتیسی
بهشــێکی تایبــهت نهکــردووه و خــۆ لــه
ههمــوو بــاس و بابهتێــک ههڵدهقورتێنــن.
وهکــو دهرئهنجــام و بهشــی کۆتایــی
دهتوانین بڵێین ،جاشــایهتی له کوردســتان
تــا ئێســتا دوو قۆناخــی تێپهڕانــدووه.
قۆناخــی یهکهم هاوکاته لهگهڵ شــهڕی
چهکــداری و ئامــرازی بهڕێوهبردنــی ئهم
شــهڕه جاشــهکانن .قۆناخــی دووهــهم بــۆ
دوای شــهڕی چهکداری دهگهڕێتهوه که

بــه شــهڕی نــهرم ناســراوه .لــ هم قۆناخهدا
ئامــرازی شــهڕ کهســانی جــاش قهڵــهم و
خۆفرۆش بوونه .واته ئهو کهســانهی که
هــزر و ئهندێشــه و ســامانی کولتووری و
کۆمهاڵیهتی خۆیان به شێوهی جۆراوجۆر
لــه دژی بهرژهوهنــدی نهتهوهکهیــان
ههرزانفرۆش کردووه .پێویســته بگوترێت،
ئهگهرچی له قۆناخی یهکهمدا گوتاری
زاڵ ،شــهڕی چهکداریــی و ئامــرازی
جێبهجێکردنــی جاشــهکان بوونــه ،بــهاڵم
ڕێژیم له شــهڕی نهرم خۆی نهپاراستووه.
به ههمان شــێوه له قۆناخی دووههمیشــدا
ئهم سیاســهتهی ڕهچاو کردووه .بهتایبهت
له دوای ڕاگهیاندنی ڕاسانی ڕۆژههاڵت،
ڕێژیــم هــاوکات لهگــهڵ بهڕێوهبردنــی
سیاســهتی شهڕی نهرم ،به جیدی ئاوڕی
لــه جاشــه کۆنــهکان و گرتنــی جاشــی
نــوێ و پۆشــته و پــهرداخ کردنــی ئــهم
هێــزه خۆفرۆش و دژی گهلیانه داوهتهوه.
پهیامــی ئــهم نووســراوه بــۆ هــهر دوو
تاقمــی جــاش و جــاش قهڵهمهکانــی
کوردســتان ئهوهیه ،ڕێژیمی تیرۆریســت و
تیرۆریستپهروهری ئاخوندی ئێستا زیاتر له
ههر کات و ساتێک ،له ڕووی ناوخۆیی
و دهرهکییــهوه ئیزۆلــه و پهراوێــز خراوه .تا
ئــهو جێگــه تهنانــهت لــه الی هۆگــران و
شــوێنکهوتووانی قورس و قایمی خۆیشی
متمانــه و مهشــرووعییهتی نهمــاوه و
بــهرهو ههڵدێــر و نهمــان دهچێــت .کهوایــه
باشــتر وایــه لــهوه زیاتــر کات بــه فیــڕۆ
نــهدهن و بگهڕێنــهوه باوهشــی گــهل و لــه
خۆشهویســتی گهل خۆیان بێبهش نهکهن.
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ڕاهێنهری
فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی پێنجەم
چۆن ڕاهێنهری بکهین؟
ئێمــه مرۆڤــهکان چ لــه ژیانــی ڕۆژانه و
چ له شوێنی کارکردنماندا پێویستمان به
گهشــهکردن و چوونهپێــش ههیــه .یهکــهم
ههنــگاو لــه مێتــۆدی ڕاهێنهریــدا ئهوهیه
کــه مــرۆڤ بزانێت له کاتی ئێســتادا له
چ قۆناغێکدایــهو حــهز دهکات قۆناغی
داهاتووی چۆن بێت .ئێســتا ئهو شوێنهی
کــه تێیدایــن و لــە گــهڵ ئــهو شــوێنهی
کــه ئامانجمانــه لــه داهاتــوودا وهدهســتی
بهێنین(شــوێنی باشــتر) ،جیــاوازی ههیــه
یــان نــا و ئەگــەر هەبــێ ئــەوە دهبــێ کار
لهسهر ئهو جیاوازییه بکرێ .کهواته چۆن
کهڵــک له ســندووقی ئامێری پرۆســەی
ڕاھێنــەری وهرگریــن بۆ ئــهوهی جیاوازی
یــان بۆشــایی نێوان ئــهو دوو قۆناغه کهم
کهینــهوه .ســندووق به واتــای جانتایهک
که کهلوپهلی تێدا کۆ دهکهنهوه .لێرهشدا
مهبهســت له سندووقی ئامێری ڕاهێنهری
ئــهو ســندووقهیه کــه هێندێــک ئامێــر،
ڕێگاچــاره یــان ڕێنوێنــی بــۆ ڕاهێنانــی
تێدا کۆ دهکهنهوه .سندووقی ئامێر وهک
ســندووقێکی فریاکهوتنــه کــ ه توانــای
ئــهوهت دهداتــێ چۆن و به چ شــێوهیهک
ڕاهێنــهری و ڕاهێنــان بکــەی .ههربۆیــه
ڕاهێنهر لهسهرتای کاردا ههوڵ دهدات تا
پێوهندییهکی باش لهگهڵ فێرخواز لهســهر
ئــهو خااڵنــەی خــوارەوە کــ ه وهک بناغه
وان ،پێک بێنێت:
 ههبوونی باوهڕ و متمانه به یهکتر دڵنیایی و ئاسودهیی ڕووڕاست و ئاوهاڵبوون لهگهڵ یهکترهــهر لهســهرهتای پڕۆســهی ڕاهێنهریــدا،
ڕاهێنهر دهبێ توانا ،ویست و هێزی فێرخواز
بۆ فێربوون بدۆزێتهوه و دهستنیشانی بکات
تــا بزانێــت فێرخــواز لــه چ قۆناغێکدایه.
ڕاهێنــەر دەبێ ئــهو کارانهی که فێرخواز
بهباشــی بەجێیــان دەگەیەنێــت و ئهوانهش
کــه بــه زهحمــهت فێریــان دەبێــت ،ههنگاو
بــه ههنــگاو پۆلێنبهندیــان بــکات .پاشــان
ویســت و حهزهکانــی له پێوهنــدی لهگهڵ
فێرکردن(پالنــی کاری ڕاهێنانهکــهی)
دیــاری بــکات و بزانێــت فێرخــواز ،چ
لێکدانهوهیهکــی لهســهر ویســتهکان یــا
پالنهکهی ڕاهێنهر ههیه.
بــهلەبهرچاوگرتنی ئهوهیکــه فێرخواز چ
لێکدانهوهیهکــی ههیــه لهســهر جیــاوازی
نێــوان ئــهو دۆخــهی کــه ئێســتا تێیدایه و
ئهو دۆخهی که حهز دهکات پێی بگات،
ڕاهێنــهر و فێرخواز دهبێ پێکهوه پالنێک
دیــاری بکــهن بــۆ کهمکردنــهوهی ئــهو
جیاوازییه .گرنگترین ئامێر له پڕۆســهی
ڕاهێنــهری ههر وهک پێشــتریش باســکرا
گوێــدان ،پرســیارکردن و واڵمدانهوهیــه.
هیــچ کار و کردهوهیــهک خــۆی لــه
خۆیــدا چــاک یان خراپ نییه ،ئهوه ئێمه
مرۆڤەکانیــن کــه ئــەو کار و کردەوانە بە
شــێوازی چاک یــان خــراپ دهبینین یان
ھەڵیاندەسەنگێنین.
سندووقی ئامێری ڕاهێنهری
کهڵکوهرگرتــن لــه ســندووقی ئامێــری
ڕاهێنهری بۆ دهربازبوون له قۆناغی ئێستا
و گهیشــتن بــه قۆناغــی داهاتوویــەک
کــه حهزمــان لێیــه یــا ئاواتمانــه ،یانــی
بەدیهێنانی داھاتوویەكی باشــتر ،گرنگی
و تایبهتمهندی خۆی ههیه.
ئێمــه مرۆڤــهکان نــه الپهڕێکــی ســپین
کــە هیچمــان لهســهر نهنووســرابێ و نــه
ســندووقێکین کــه پڕکرابین لــه زانیاری.
لــه هــهر قۆناغ و تەمەنێک له پڕۆســهی
ژیاندا به شــێوهیهک له شــێوهکان لهگهڵ
ئاڵوگۆڕ ڕووبهڕوو دەبینهوه که ئهزموونی

جیــاواز لــهو ئاڵوگۆڕانــه وهردەگریــن.
کهواتــه ئهگــهر بمانههوێــت بهشــداری
پڕۆســهی ڕاهێنــهری بکهیــن ،وا باشــه
وهک خاوهنــداری پڕۆســهکه چــاالک
بین لــه دیاریکردنــی ئامانجەکان وپالنی
کاریمــان بــۆ گهیشــتن بــەو ئامانجانــە و
هەروەهــا ئاڵوگــۆڕی فکریمــان ھەبــێ.
بــۆ خۆمــان دهبــێ شــێوەی ژیــان کردنی
خۆمان بدۆزینهوه .وهک فێرخوازێک که
بەشــداری پڕۆســهی ڕاهێنــهری دەکەی،
هــهم بــۆ ھەڵبژاردنــی مێتۆدهکه و ههم بۆ
خستنهگەڕ و بهجێگەیاندنی بهرپرسیاری.
لــه پێوهنــدی لهگــهڵ ڕاهێنهریــدا ئــهو
خااڵنــهی خــوارهوه کــه له نێو ســندووقی
ئامێری ڕاهێنهریدان زۆر گرینگن وهک:
 چاالکانهگوێدان پرسیارکردن واڵمدانهوه به وته یان بەکردار ئارامی دهروونیکهواتــه بــه گشــتی دهتوانیــن بڵێیــن
گرنگتریــن ئامێر له پڕۆســهی ڕاهێنهریدا
گوێــدان ،پرســیارکردن ،واڵمدانــهوه،
شــێوازی قســهکردن ،تێڕوانینێکــی
ئهرێنییانــه ،ڕێزی دووالیاەنــە ،چڕبوونهوه
لهســهر قۆناغی داهاتوو و تاقیکردنهوهی
ڕێگا و شــێوازی جۆراوجۆر بۆ گهیشــتن

 بیروڕا ههست و سۆز خوو و ڕەوشت و کردەوەهــهر وهک پێشــتریش باســکرا جــۆری
بیرکردنهوهمان و چۆنیهتی تێڕوانینمان بۆ
بابهتهکان وهک پێوهرێکه بۆ دیاریکردنی
لهبهرامبــهر
ههڵســوکهوتهکانمان
بابهتهکانــدا .ههروههــا چۆنیهتی تێڕوانین
لــه خۆمــان ســهرچاوهی بیرکردنــهوه و
ههڵســوکهوتمانه .که باسی ههڵسوکهوت
دهکهیــن ،ڕاســتهوخۆ بــاس لــه ئهخــاق
دهکهیــن .ئهخــاق وهک ئاکار و ڕهوشــت
وهک ناســین و تاوتوێکردنــی بههاکانــی
تاکــی مــرۆڤ وهک چاکــی ،خراپــی،
ئــهرک و  ...هتــد .ئهخالقێــک کــه
شیاوی مرۆڤایهتی بێت .کهواته تێڕوانین
و بیرکردنــهوە و ههڵســوکهوتی ئهرێنــی
یارمهتیدەرێکی باشــه بۆ زووتر گهیشــتن
به قۆناغی داهاتوو که ئامانجمانه.
سروشــتی ئێمــهی مرۆڤــهکان ئاوایــە کە
زۆر جــار ههڵســوکهوتی نەشــیاومان
دهبێــت ،وا بیــر دهکهینهوه(یــان دهڵێیــن
) «مــن نهمویســت وا بێــت یــان وابکــهم
یــان وا بڵێــم» بــهاڵم الیهنــی بهرامبــهر
تووشــی ئــهو شــێوه ههڵســوکهوتهی
کــردم Jackson .جاکســۆن دهڵێت:
‹›لهبهرامبــهر ههڵســوکهوتی ناڕێک یان

وێنهی  9دهستنیشانکردنی جیاوازی نێوان قۆناغی ئێستا و داهاتوو ،ههروهها ئامێرهکانی هۆکار بۆ گهیشتن به
قۆناغی داهاتوو لە نێو سندووقی ڕاھێنەریدا.
 -٢کاتێــک ڕاهێنــهر و فێرخــواز پێکهوه
دانوســتان دهکهن ،ههر یهکهو جانتایهکی
پڕی له بیروڕا ،ههست و سۆز و ڕەوشت
و کــرداری تایبــهت بــه خۆیــان پێیــه.
ههروهها گرینگهفێرخواز وێڕای ئهوانهی
کــه لهســهرهوه ئاماژهیــان پێکــرا ئهوانهی
خوارهوهشی له جانتاکهیدا ههبێ:
 ههبوونی پاڵپێنهر یان هانه(ئهنگیزه) بۆفێربوون.
 -ههبوونی توانا و ویســتی گهشهکردن و

وێنهی  10له هێندێک کاتدا بهر له ههر شتێک ،پێویسته ڕاهێنهری بکرێ لهسهر گۆڕینی ههست و ڕەوشت و
بیرکردنهوه نهرێنییهکان .ڕاهێنهرێک ڕاهێنهری ب ه فێرخوازێک دهکات بۆ گهیشتن بهو ئامانجه وهک :وهدهستهێنانی
ههستی ئهرێنی ،ههبوونی ڕهفتاری ئهرێنی و بیرکردنهوهی ئهرێنی.
به ئامانجهکان.
دوو ڕێــگا بــۆ دهســتکهوتی بــاش لــه
پڕۆسهی ڕاهێنهریدا
 -١لــه پڕۆســەی ڕاهێنهریــدا بــۆ ئهوهی
بتوانیــن بــه باشــترین شــێوه ،پڕۆســهکه
بــه کۆتایــی بگهیهنیــن و دهســتکهوتی
باشــمان ههبێــت یــان بــه ئامانجهکانمــان
بگهیــن و بتوانیــن زاڵ بیــن بهســهر کهند

خراپــی خهڵکانــی دیکه تۆ هــهوڵ بده ب ه
شــێوهیهکی شــیاو یان به ئهدهبــهوه ڕهفتار
بکهیت ،ڕێگه مهده ههڵســوکهوتی ئهوان
کاریگــهری لهســهر ههڵســوکهوتی تــۆ
دابنێــت و گۆڕانــی خراپ بهســهر خوو و
ڕهوشتی خۆت دابێنی››.
هــهوڵ بدهیــن بــۆ گۆڕینــی تێڕوانینمــان،
شــێوازی قســهکردنمان ،ههڵســوکەوت
و بیرکردنهوهمــان .هــهر چهنــد بــۆ ئــەو

ئاڵوگۆڕ بهسهرخۆداهێنان.
 ههبوونــی ڕوانگــهی ئهرێنــی بهتایبهتلهسهر خۆی.
چ شتێک ڕاهێنهری نییه؟
بــە پێــی ئــەو پێناســە و شــیکردنەوەی لە
ســەرەوە ئامــاژەم پێــدا لەســەر پڕۆســەی
ڕاھێنەری دەتوانین بڵێین ھێندێک ئەرک
و ڕۆڵــی تایبەت لە پڕۆســەی ڕاھێنەریدا

ههمانکاتدا به ڕاهێنهری بەئهژمار نایهن.
ئەگــەر بە وریاییەوە ھەڵســوکەوت نەکەین
ئەوانــە دەبنــە ھۆی دروســتبوونی کەند و
کۆســپ و پەشــێوی و ئاڵــۆزی لــە نێوان
ڕاھێنــەر و فێرخــواز کــە دەرەنجامەکــەی
مەترســیدارە بــۆ ســەرکەوتنی پرۆســەکە
وهک:
دەستووردان و کۆنتڕۆڵکردن
پێوهنــدی نێوان ڕاهێنــهر و فێرخواز ئهوهیه
کــه یهکیــان فێــر دهکات و ئهویتــر فێــر
دهبێــت .یانی دهتوانین بڵێین یارمهتیکردن
و یارمهتیوهرگرتن .لهو کاتهدا دهبێ ههر
دوو الیــهن وریــا بــن و ئــاگاداری ئهوه بن
که پێوهندییهکهی نێوانیان نەبێته پێوهندی
دەســتووردان و دەســتووروهرگرتن .ڕاهێنهر
تهنیــا یارمهتیــدهره و بــهس .مەبەســت
لــە پڕۆســەی ڕاھێنــەری بەدیھێنانــی
سیســتمێکی فەرمانڕەوایی نییە .ڕاھێنەر
نابــێ بە ھیچ شــێوەیەک ھێزی خۆی بە
سەر فێرخوازدا داسەپێنێت یان ههوڵ بدات
بــۆ ئــهوهی بــه ســهریدا زاڵ بێــت ،یا حەز
بــکات بهشــێوهیهک فێرخــواز کۆنتــڕۆڵ
بــکات .ڕاهێنــهر ناتوانــێ بەئاســانی
دەستوور بدات یان یاسا دابڕێژێت.
سهرۆکی یان بهڕێوهبهری کردن
هێندێــک ســهرۆک یــان بهڕێوهبــهر ههن
کــه خۆیــان بــه شــاڕهگ و بنهمــا دهزانن
و مۆڵــهت بــه کهســانی دیکــه نــادهن که
بــهوشــێوهیهی ھەن و دەیانھەوێــت خۆیــان
دهرخــهن ،وا دهزانــن هــهر ئــهوان لێــزان و
نهجاتــدهرن .لــه مێتــۆدی ڕاهێنهریــدا،
ڕاهێنــهر ڕۆڵــی ســهرۆک یــا بهڕێوهبــهر
ناگێــڕێ و بــاوهڕی بــه قارهمــان و
ســووپهرمهن بــوون نییــه .بهپێچهوانــه بــۆ
ســهرکهوتنی پڕۆســهکهی دهبــێ هــهوڵ
بــدات بــۆ ئــهوهی که فێرخوازیش ههســت
بهوه بکات که ئهویش بنهما و شــاڕهگی
پڕۆسهکهیه.
ڕاهێنــهری،

ڕێگادیاریکــردن

یــان

وێنهی  11ڕاهێنهری میکانیزمێکه بۆ بیروڕای ئهرێنی ،ههست وسۆزی ئهرێنی و ڕەوشت و کرداری ئهرێنی و
پێوهندییهکی باشیش وهک چهترێکه لە سهر ئامانجهکان.
و کۆســپهکاندا ،دهبــێ لهســهر ئــەو ســێ
خاڵەی خوارەوە به وردی کار بکرێ:

ئاڵوگۆڕانە وزه و کاتی پێویسته بهاڵم له
ههمانکاتدا گرینگی خۆی ههیه.

ھەن کــە لــە الیەکــەوە بە پڕۆســەکە مانا
دەدەن و گرنگــی خۆیــان ههیــه بــهاڵم لــه

ڕێنیشاندان نیی ه
هێندێــک جار ڕێنوێنــی کردنی فێرخواز

شــتێکی باشــه ،بــهاڵم لــه مێتــۆدی
ڕاهێنهریــدا ڕێنوێنــی کردن بــاش نییه له
بهر ئهوهی دهبێته هۆی ئهوهیکه فێرخواز
دوورەپەرێز(پاســیو) بێت یانی ههڵســووڕ و
تۆژهرهوه(کونجکاو) نهبێت بۆ دۆزینهوهی
بیروڕای خۆی ،بەاڵم ڕاھێنەرهکەی دەبێ
لە ڕێگای پرسیارکردن ،کارێکی وابکات
کە فێرخواز بۆ خۆی ڕێگاچارە بۆ کێشە
یــان داخوازییەکــەی خــۆی بدۆزێتــەوە.
تەنانــەت ڕێنوێنــی کردنیــش بــاش نییــە،
ههرچهنــد فێرخــواز لــهو ڕێنوێنییانــه
زانیــاری وهردهگرێــت بــهاڵم زۆر ئاســاییه
کــە لــهو ڕێنوێنییانە کهڵــک وهرگرێت و
ههر وهک پێشــتر ئاماژەم پێدا ،ئەو کات
فێرخواز خۆ ماندوو ناکات بۆ دۆزینهوهی
بیــروڕای خــۆی و ڕێگاچارهیــهک کــه
بۆخۆی بڕوای تهواوی پێی بێت.
ڕاهێنهری ،ههست و سۆز نیی ه
ڕاهێنــهری ئــهوه نییــه کــه تۆ به ههســت
و ســۆز و میهرهبــان بــی و کێشــه و
وانهکانــی فێرخــواز چارهســهر بکــەی.
ئــهو کاتــه شانســی ئــهوهت بــه فێرخــواز
نەداوە کە به شــێوازی خۆی کێشــهکه یا
وانهکــهی چارەســەر کات و لهوانهیه زۆر
له ئی ڕاهێنهریش باشــتر بێت .ڕاهێنهری
واڵمدانهوه به پرسیار و وانهکانی فێرخواز
نییــه ،بهڵکــوو فێرکردنــه .فێرکردنــی
فێرخــواز بۆ دۆزینهوهی ڕێگا و شــێوازی
خــۆی ،بــۆ خوڵقاندنــی ئیــده و بیروڕایە.
پهندێکــی پێشــینیانی چینییــهکان ههیــه
کــه دهڵــێ :ئهگهر ماســییەک بــدهی به
کهســێک کهواتــه خواردنــی ژهمێکت بۆ
دابینکــردووه ،بهاڵم ئهگهر فێری ماســی
گرتنــی کــهی ،ئــهوکات خواردنــی زۆر
ژهمــت بــۆ دابیــن کــردووه .کهواتــه ئــهو
پهنــده ،ڕاهێنهریــش دهگرێتــهوه .هــهر
بۆیــه ڕاهێنــهر کاری واڵمدانــهوه  یــا
چارهســهرکردنی کێشــهکهی فێرخــواز
نییه .بهڵکوو یارمهتی فێرخواز دهدات بۆ
ئــهوهی خۆی له ڕێگای بیرکردنهوه واڵم
یان چارهسهر بۆ کێشهکهی بدۆزێتهوه.
فریودان و ناڕوونی
بەڕێوەبردنــی پڕۆســەی ڕاھێنــەری بــە
شــێوەیەکی نازانســتیانە و ھەڕەمەکــی
و سەرســەریانە یــان تاقیکردنــهوهی
ڕاستی(شــتێک به بهراوردکــردن لهگهڵ
شــتێکدا کــه دهزانرێــت ڕاســته) یانــی
شــێوەیەک لە فریــودان .کاتێک ڕاھێنەر
ئەوەنــدە پرســیار دەکات یــا باســەکەی
بەشــێوەیەک بەیــان دەکات کــە زوو
کاریگــەری لە ســەر فێرخوازەکــە ھەبێت،
یــان کردنــی کارێکی سهرســووڕھێنەرانه
بۆ مهبهســتی خۆدەرخســتن و ڕاکێشــانی
ســەرنجی فێرخــواز بــۆ الی خــۆی ،ئهوه
شــێوهیهک لهفریودانــه .ھەروەھا ناڕوونی
لە جێبەجێکردنی پالن و ئەرکەکان دەبێتە
ھۆکارێــک بــۆ دووربونــەوەی فێرخواز لە
بەدیھێنانی ئامانجەکانی.

ژمارە ٢٠ ، ٧٦٦ی ژانویەی ٢٠٢٠

چەند کۆپلەشێعری شاعێری بەتوانا م.کەریم دافعی
" میداڵ "
من دڵنیام
ی هیچ واڵتێکی
سەرۆک چ شـــەڕێک دا
لـــە هیـــ
نا کـــو ژ ر ێ
مەرگ
تەنیا میداڵێکە
ۆکـــی هـــەژار
لـــە بەر
دەدرێ!

" شەرمەزاری "
ژیاننامەم
ت
ەن
ی
ا
ی
ە
ک
ق
ۆن
ا
خ
ی هەیە
خ
ا
و
ەن
ی
ل
ێ
ی
ش
ە
ر
مەندەیە
بۆ هەمیشە!
ئەویش بەشێک
ک
ە
د
ە
م
ت
و
ان
ی
ب
ق
ی
ژ
ێ
نم
ب
ێ
د
ەن
گ
ی
م
ک
ر
د
ۆ
ت
ە
پ
ی
شە!
" بێ گومان "
هەر من ناڵێم
مێژووش دەڵێ:
ەاڵتێ بناخەی
هەر دەس گوشار و ستەمە
لە سەر
عومری کەمە!

" متمانە "
م
ت
م
ا
ن
ە
ی
ا
ن
ز
ا
هەست دەک مار کردووم
ە
م
ز
ی
ن
د
و
و
ن
ی
م
مردووم
ئ
ێ
س
ت
ا
ی
ە
ک
مەرگی هەموئامانجم هەیە
هەستیان کرد و ئەو کەسا ەن
م
ب
ە
ن
ی
ش
ا
ن
ە
!

"شەماڵ "
شـــەماڵ
شـــنەی
ئە مال و ێنـــێ
بەم زستانە!
کـــەی شـــەماڵت مـــاچ
کـــردووە
وا لە گەڵم مێهرەبانە!

" چاوەکانت "
چ
ا
و
ە
ک
ان
ت
ک
و
ر
د
ستانن
لێوڕێژ لە خەم
ک
ـ
ە
ی
د
ەب
ن
ـ
ە
ش ـادی؟ خانەخوێ ـی
ت
ا
س
ە
ی
ر
ی
ا
ن
ک
ە
م
به ئازادی!

" قاو "
بێدەنگی تۆم
مەم شکێنە!
ر
ا
و
ا
ببمە ه ــم دێنــە ســەر
زۆر نهێنی
زار!

" مـــەرگ "
ئاکێ بوو وتی:
ســـ
م
ا
ن
متما نە یـــە جێـــگای
؟
لێرە مەرگ
دوو
ب
ا
ڵ
ی
ئ
ا
گ
ر
ی هەیە
فڕین،
ت
ە
ن
ی
ا
ب
ە
ه
ا
ن
ە
یە!
" خـــوێـــن "
"
س
پ
ێد
ە
ی
خ
و
ێ
ن
لە بەر پێتا
ا
و
ی"
ب
ە
ر
ل
کەڵ ە دەنگی
خوێن ناڕێژم!
ە
ش
ێ
ر
ی
ب
ە
ر
ە
لەم واڵتە
ب
ە
ی
ان
ت
ۆ
ب
ا
ڵ
ت
گ
ر
ت
ب
هێنـــدە خوێنـــی لـــێ
ە
ر
ە
و
ئ
ا
س
ز
ا
ن
م
ی
ا
ا
ن
!
ن
د
ە
گ
ە
ی
ب
ڕژاوە
ە
خۆرەتاو
س
پ
ێ
د
ە
یان
قوربانی ئەنێمە الوە!
ک
ـ
ـ
ـ
ر
د
ە
د
ا
و
گ
ـ
ـ
ـ
ە
ی
مـــەرگ و
نە مـــا ن !
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر
ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی
مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و
دەیخاتە بەردیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی ساڵی ٢٠١٩لە
شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر
کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن،
زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە
کوردستانی ئێران دەکات.
هێمایەک لە
پێشێلکردنی
مافەکانی مرۆڤ لە
ساڵی ٢٠١٩دا
ئەم ئامارانە
بە پشتبەستن
بە سەرچاوەی
باوەڕپێکراو
لە ناوەندی
ئاماری ئاژانسی
هەواڵدەریی کوردپا،
کۆکراوەتەوە.
سزادانی هاوواڵتییانی کورد
بە زیندان:

 ١٦٠میلیۆن تمەن سزای نەختی
هەروەها
دەسبەســەرداگرتنی کەرەستە و موزایدەی
بارمتەی  ٧چاالکی سیاسی
گۆڕینی حوکمی  ٥هاوواڵتی بە تایبەتی
چاالکێکی ژینگەیی بە شێوەی:
کەمکردنــەوەی حوکمــی  ٢کــەس لــە ٥
ساڵەوە بۆ  ٤ساڵ،
گۆڕینــی حوکمــی هاوواڵتییــەک لــە ٤
ســاڵ زیندانیــی تەعزیرییــەوە بــۆ  ٥ســاڵ
زیندانیی تەعلیقی
پشتڕاســتکردنەوەی حوکمــی  ٥هاوواڵتی
بــە تایبــەت چاالکێکــی کرێــکاری،
مامۆســتایەک و نووسەرێک بە شێوەی:
 ٣٧ســاڵ زیندانیــی تەعزیــری و  ٣ســاڵ
زیندانیی تەعلیقی.
 ٤کەس لەو کەسانە ژن بوون.
حوکمــی لێدانــی  ١٠٠زەربــە قامچــی لە
گۆرانیبێژێکــی خەڵکــی ورمــێ بەنــاوی
پەیمــان میــرزازادە بە تۆمەتــی بێڕیزی بە
پیرۆزییەکان لەو ساڵەدا ،بەڕێوە چووە.
هەروەهــا لــە «خۆی» ســزای لێدانی ٧٠
زەربــە قامچــی لــە ژنێکــی تەمــەن ٨٠
ســاڵ بە ناوی ســەلبی مەرەند بە تۆمەتی
تێکدانی نووسینگەی زیندان ،پاش مردنی
گوماناویی کوڕەکەی ،لەو زیندانە بەڕێوە
چوو.

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان لە کوردستان:

 ١٤٣هاوواڵتــی لەالیــەن دادگاکانــی
حکوومەتی ئیســامیی ئێــران بە زیندان و
سزای دیکە مەحکووم کراون.
 ٦٣٨ساڵ و  ٣مانگ و  ١ڕۆژ زیندانیی
تەعزیری
 ٢٩ساڵ زیندانیی تەعلیقی
مەحکوومکردنــی زیندانییەکــی سیاســی
بە ئێعدام
دوورخســتنەوەی  ٣زیندانیــی بــۆ زیندانی
ناوچە دووردەستەکان
«ممنوعالخروج»کردنــی  ٢هاوواڵتــی لــە
ئێران
قەدەغەکردنی هاوواڵتییەک لە چاالکیی
میدیایی
بڕینــەوەی حوکمــی لێدانــی  ٩٤زەربــە
قامچی

 ٧٥٧حاڵەتــی دەسبەســەرکران لــە
کوردســتانی ئێران لە ســاڵی  ٢٠١٩ڕووی
داوە
 ٢٢٥کــەس لــەم کەســانە لــە ڕەوتــی
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانــی مانگــی
خەزەڵــوەری ئەمســاڵ دەسبەســەر کــراون.

ئەمــە تەنیــا ئامارێکــە کە لەالیــەن میدیا
نافەرمییەکانەوە ،باڵو کراوەتەوە.
نیزامییەکانــی
فەرمانــدە
بــەاڵم
حکوومەتــی ئێران لەژێــر ناوی «ڕێبەری
ئاژاوەگێــڕەکان» ئــەم ئامارەیــان بــاو
کردووەتەوە.
ڕێکەوتــی ٢٧ی ســەرماوەزی ســاڵی
 ،٩٨فەرمانــدەی ئینتزامیــی پارێــزگای
کرماشان ،باسی لە دەسبەسەرکردنی ٢٥٠
هاوواڵتیــی ناڕازی لەژێر ناوی «ڕێبەر و
ڕێکخستنی ناڕەزایەتییەکان» کرد.
بەرپرســانی ئینتزامــی و دادوەری لــە
پارێــزگای ســنە لــە ڕێکەوتــی ١٠ی
ســەرماوەزی ئەمســاڵ ،باســیان لــە
دەسبەســەرکردنی  ٢٥هاوواڵتــی لــە
شــارەکانی مەریــوان و ســنە لەژێــر نــاوی
«ڕێبەر و ڕێکخەری تێکدان» کردبوو.
ڕێکەوتــی ١٨ی ســەرماوەز ،فەرمانــدەی
هێــزە ئینتزامییەکانــی پارێــزگای ســنە،
باســی لــە ناســین و دەسبەســەرکردنی
 ٨هاوواڵتــی لەژێــر نــاوی «ڕێبــەر و
ڕێکخەری تێکدان» لە ماوەی کۆبوونەوە
ناڕەزایەتییەکانــی مانگــی خەزەڵــوەری
ئەمساڵ ،لە شاری مەریوان کردبوو.
ژمــارەی هاوواڵتییانــی دەسبەســەرکراوی
کۆبوونــەوە ناڕەزایەتییەکانــی مانگــی
خەزەڵــوەری ئەمســاڵ ،بــە جیاکردنــەوەی
شــارەکان بەپێی ئاماری ئاژانسی کوردپا
بەم چەشنەیە:
جوانــڕۆ  ٥٣کــەس ،کرماشــان  ١٨کەس،
سەالســی باوەجانــی  ١١کەس ،ســەرپێڵی
زەهــاو  ١کــەس ،مەریــوان  ٤٥کــەس،
ســنە  ٦٣کــەس ،ورمــێ  ١١کــەس،
بــۆکان  ٦کەس ،ســەقز  ١١کــەس ،ئیالم
 ٣کــەس ،کامیــاران  ٥کــەس ،بانــە ١
کەس ،کەالردەشــتی مازنــدەران  ١کەس،
هەروەها  ٢کوردی دانیشتووی شارەکانی
ئیسفەهان و کەرەج.
هەروەها لە ئەمســاڵدا و لە کرماشــان١٠ ،
چاالکــی ئەدەبــی و فەرهەنگیــی کــورد،
دەسبەســەرکراون ،کەرەســتەی کەســیی
ئەوان دەســتی بەســەرداگیراوە ،کە بریتین
لــە« :فــواد موزەفەری ،فەرزاد ســەفەرە،
هومایــوون عەباســی ،عەبــاس جەلیلیــان
(ئاکــۆ) ،ســۆهراب مــورادی ،ئەحمــەد
بەســاتی ،داریــووش مــورادی ،مەحیەدین
ئەسغەری ،موزەفەر وەتەن دوست و خەلیل
ئەسدی بوژرانی».
٣٢کەس لەو کەسانە کە دەسبەسەر کراون
ژنن.
هەروەهــا ٧٣ ،کــەس بە هێرش بردنە ســەر
ماڵیان دەسبەسەر کراون و  ٥٦کەسیش بە
پشکنینی ماڵەکەیان.
 ٣٤کــەس لــە کاتــی دەسبەســەرکردندا

لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتــی و نیزامییــەکان
ئازار و ئەشــکەنجە دراون کە  ٤کەســیان
بەتوندی بریندار بوون.

ناڕوونیی چارەنووسی
هاوواڵتییان:

لــە  ٥٧٩حاڵەتــی دەسبەســەرکراوی
هێــزە
لەالیــەن
هاوواڵتییــان
ئەمنییەتییەکانــەوە ،چارەنووس و شــوێنی
 ٥٣٢کەســیان نــاڕوون بــووە و ماڵی ١٣٨
کەسیان لە کاتی دەسبەسەرکراندا ،لەالیەن
مەئموورانــی دادوەری و ئەمنییەتییــەوە،
پشــکێندراون و کەرەســتەی کەســیی ٤٠
کەســیان دەســتی بەســەردا گیــراوە و ٢٦
کەســیان لــە کاتی دەسبەســەریدا ،ئازار و
ئەشکەنجە دراون.

 ٨بریندار).
لەو ماوەیەدا ٥ ،هاوواڵتیی مەدەنی
لە جادەکان بە گومانی هەڵگرتنی
شتومەکی قاچاخ کراونەتە ئامانجی
تەقەی هێزە نیزامییەکان ( ١کوژراو و
 ٤بریندا

ئێعدام کردنی هاوواڵتییان
لە ئێران و کوردستان:

کــوژران و برینداربوونــی
کۆڵبەران:

کوژراو و برینداربوونی  ٢٥١کۆڵبەر و
 ٢٠کاسبکاری کورد لە ساڵی ٢٠١٩دا
لە ساڵی ٢٠١٩دا ٢٥١ :کۆڵبەر
لەالیەن هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی
ئیسالمیی ئێرانەوە کوژراون و بریندار
بوون ( ٧١کوژرا و  ١٨٠کۆڵبەریش
بریندار بووە).
 ٦کەس لەو کۆڵبەرە کوژراوانە
تەمەنیان لەژێر  ١٨ساڵ بووە و
کەسێکی دیکەیان  ١٨سااڵن بووە.
هەروەها لە ساڵی ٢٠١٩ی زایینی،
 ٢١کاسبکاری کورد لە جادەکاندا بە
گومانی هەڵگرتنی شتومەکی قاچاخ
لەالیەن هێزە نیزامییەکانی حکوومەتەوە
کوژراون و برینداربوون ( ١٢کوژراو و

لە ساڵی ٢٠١٩ی زایینی ٢٥٤ ،کەس لە
ئێرانــی ئیســامیدا لەســێدارە دران کە ٣٨
کەسیان کورد بوون
بەپێــی ئامــاری ئاژانســی هەواڵدەریــی
کوردپا لە ساڵی :٢٠١٩
حوکمی لەســێدارەدانی  ٢٥٤هاوواڵتی لە
ســاڵی  ٢٠١٩لــە حکوومەتی ئیســامیی
ئێــران بەڕێــوە چــووە کــە لــەو ڕێژەیــە ٣٨
کەسیان کورد بوون.
زێدەبــاری ئــەو  ٣٨کەســە ١٥ ،کەســی
دیکــەش لــە زیندانەکانــی کوردســتان
لەســێدارە دراون کــە بەهــۆی ناڕوونیــی
«ئەهلیتـ»ـــیان ،بــە شــێوەی جیــا لــەم
ڕاپۆرتە ئاماژەی پێکراوە.
بــەم پێیــە  ٥٣کــەس لە کوردســتان ئێعدام
کراون کە بە ڕوونی  ٣٨کەسیان کوردن.

کوژران و برینداربوونی
هاوواڵتییان بە تەقینەوەی
مین لە کوردستان:
دوو زیندانــی بــە ناوەکانــی «عەلــی
لــە ســاڵی  ٢٠١٩لــە کوردســتاندا٢٧ ،
هاوواڵتــی بەهــۆی تەقینــەوەی میــن
کوژراون و بریندار بوون

 ٢٧کــەس لــە ســاڵی ٢٠١٩ی زایینــی
بەهــۆی تەقینــەوەی میــن کــوژراون و
بریندار بوون ( ٢کوژراو و  ٢٥بریندار).
 ٢٢کــەس لــەو کەســانە هاوواڵتییانــی
مەدەنــی بــوون کــە بەهــۆی مینــە
چێنــدراوەکان کــوژراون و بریندار بوون (٢
کوژراو و  ٢٠بریندار).
لە کۆی ئەو ئامارە  ٢مێرمنداڵی تەمەن
 ١٥و  ١٠ســااڵن بــوون کــە مێرمنداڵــە
تەمــەن  ١٥ســااڵنەکە گیانــی لەدەســت
داوە و مێرمنداڵی تەمەن  ١٠ســااڵنەکەش
بریندار بووە.
هەروەهــا  ٩کــەس لــەو کەســانە کۆڵبــەر
بــووە کــە لــە کاتــی کۆڵبەریــدا ،بەهۆی
تەقینەوەی مین کوژراون و بریندار بوون.
هەروەهــا  ٥کــەس لــەو کەســانە لــە
فەرمانبەرانــی هەڵگــرەوەی مین بوون کە
لــە کاتــی هەڵگرتنــەوەی مینــدا ،بریندار
بوون.
ئاژانســی کوردپا ،تەنیا دوو کەس لەو ٥
کەســە وەکوو هاوواڵتیی کورد پشتڕاست
دەکاتەوە.
کــوژراو و برینداربوونــی هاوواڵتییانــی
مەدەنــی و هەڵگــرەوەی میــن بەپێــی
پارێزگاکان بەم چەشنەیە:
پارێزگای ئیالم ١١:کەس
پارێزگای کرماشان ٥ :کەس
پارێزگای سنە ٨ :کەس
پارێزگای ورمێ ٣ :کەس
بەپێی ئەم ئامارە ،لە ســاڵی ٢٠١٩ی
زایینــی ،ســەرجەم  ١٩٤٩حاڵەتــی
پێشــێلکاری لەالیەن ناوەندی ئاماری
ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار
کــراوە ،کــە لــەو ڕێــژەی جگــە لــە
ئێعــدام کردنــی  ٢١٦هاوواڵتیــی لــە
ئێــران ١٧٣٣ ،حاڵەتــی پێشــێلکاری
لە کوردستانی ئێران ڕووی داوە.

