دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

مستەفا هیجری :ئێمە زۆرین و پێکەوە دەگەینە ئامانج
«مستەفا هیجری» لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
بهبۆنەی ٢ی ڕێبەندان ،ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان ،لە تویتێری
خۆیدا پەیامێکی باڵو کردەوە« .هیجری» لەو تویتەدا نووسیویەتی« :لە ٢ی
ڕێبەندانەوە کە ئاسۆی ئاوەزی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد گەیشتە ئاستێکی
نوێ لە درەوشاوەیی ،خەباتمان کەند و کۆسپ ،بەرزی و نزمی ،نسکۆ و
دابڕانی زۆری بە خۆیەوە بینیوە .بەاڵم با دۆست و دوژمن ئاگادار بن،
هێشتا لەسەر پەیمانی کۆمار ماوین و هەر لەو ڕێگایە هەنگاو دەنێین».

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە درێژەدا نووسیویەتی« :لە
کۆسپەکانی ڕێگاش باکمان نییە .ئێمە زۆرین و پێکەوە دەگەینە ئامانج».
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هاواری بێدهنگی
كەریم پەرویزی

بــۆ یەکــەم جــار و بەشــێوەیەکی ئەرێنــی
و جێگــەی ســتایش ،بــە دەسپێشــخەری
«ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران» ،یــادی بــەرزی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان بــە
هاوبهشــی بــه مەزنــی ڕاگیــرا و هەمــوو
حیزبەکانی ئەندام لە ناوەندی هاوکاری بە
ڕێزەوە لە مێژووی پڕشــنگداری کۆماری
کوردســتانیان ڕوانی و پێگــەی مێژوویی
کۆمــار و پیشــەوا قــازی محەممەدیــان
بەرز نرخاند.
لەڕاستای هەرچی زیاتر نیزیککردنەوەی
حیزبەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
ســیمینارێکی بەشــکۆ بــۆ یــادی ٧٤
ساڵەی دامەزراندنی کۆماری کوردستان،
لەالیــەن ناوەنــدی هــاوکاری حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێرانــەوە ،لــە شــاری هەولێــر
لــە چەنــد پانێلی جیــاوازدا و بەبەشــداری
جەماوەرێکــی بەرچــاو لــە کوردانــی
ڕۆژهەاڵت و نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە
سیاســییەکانی چوار پارچەی کوردســتان
بەڕێوە چوو.
لەو سێمینارەدا کە لەژێر ناوی «کۆماری
کوردســتان ئەزموونێکــی شــکۆدار و
هێمای یەکڕیزیی نەتەوەییە بۆ بونیاتنانی

ســەروەریی نیشــتمانی « پێکهاتبــوو،
نوێنەری هەر کام لە چوار حیزبی بەشدار
لە ناوەندی هاوکاری باسەکانی خۆیانیان
پێشکەش کرد.
لەم سێمینارە کە پاشنیوەڕۆی ڕۆژی ٢ی
ڕێبەندانــی ١٣٩٨ی هەتــاوی لــە هۆڵــی
«پێشــەوا» لە شــاری هەولێر بەڕێوە چوو،
هەر یەک لە بەڕێزان «حەســەن شەرەفی،
عەبدوڵــا ئازەربــار ،کەمــاڵ کەریمــی و
ڕەزا کەعبــی» ،نوێنــەری هــەر یەک لە
ئەندامانی حیزبەکانی ناوەندی هاوکاری،
لــە گۆشــەنیگای خۆیانــەوە باســیان لــە
دامەزرانــی کۆماری کوردســتان و مێژوو
و سەروەرییەکانی کرد.
مــژارە پێشکەشــکراوەکان بۆ هەر کام لەم
بەڕێزانە بەم چەشنە بوو:
«حەســەن شەرەفی» باسێکی لەژێر ناوی
«تایبەتمەندیی نەتەوەیی و دێموکراتیکی
کۆماری کوردســتان و دەسکەوتەکانی»
پێشكەش کرد.
«عەبدوڵــا ئازەربــار» باســێکی لەژێــر
ناوی «کاریگەریی کۆماری کوردســتان
لەســەر پەرەســەندنی هەســتی نەتەوەیی لە
بەشەکانی دیکەی کوردستان» پێشکەش
کرد.

لــەم ســێمینارەدا «کەمــاڵ کەریمــی»
باســێکی لەژێــر نــاوی «هەلومەرجــی
مێژوویــی و سیاســیی کۆمــاری
کوردستان» پێشکەش کرد.
هەروەهــا «ڕەزا کەعبــی» باســەکەی
بریتــی بــوو لــە «کەموکوڕییەکانــی
کۆمــاری کوردســتان و هۆکارەکانــی
هەرەسهێنانی ئەو کۆمارە».
ســێمینارەکە پــاش خوێندنــی ســروودی
نەتەوایەتیــی «ئــەی ڕەقیب» و ڕاگرتنی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان ،دەستی پێکرد.
دواتــر و لــە پانێلــی یەکەمــدا «کەمــاڵ
کەریمــی» بــە خســتنەڕووی چەندیــن
فاکتــەری گرینگی مێژوویی و سیاســی
لــە ســەردەمی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردستان لەو بارەوە بۆ ئامادەبووان دوا.
لە پانێلی دووهەمدا« ،حەسەن شەرەفی»،
بــە بــاس کــردن لــە بارودۆخــی ئەوکاتــی
کۆمــاری کوردســتان وەکوو خەســارێک
وتــی« :ئــەوەی گرینگــە لــەو ســەردەمە
لەگــەڵ هەبوونی هۆز و عەشــیرەتی زۆر،
بــەاڵم توانــی هەمــووان لەژێــر ئااڵیــەک
و ویســتێکی هاوبەشــی نەتەوەیــی کــۆ

بکاتــەوە ،بــەاڵم لــەم ســەردەمەدا کــە
ســەردەمێکی پێشــکەوتوویە و کــورد
دەیــان حیزبــی هەیــە ،بــەاڵم ناتوانن وەکوو
ســەردەمی پێشــەوا قــازی هاوئاهەنــگ و
یەکڕیز بن».
وتیشی« :ئەوڕۆکە ئێمە کاتێک باس لە
کۆمار و دامەزراندن و تایبەتمەندییەکانی
کۆمــار دەکەین نابێ بۆچوونمان وەها بێت
کــە بــە پێــوەری ئەوڕۆکــە لە مەســەلەی
دێموکراســی و پرســە نەتەوایەتییــەکان
هەڵســەنگاندنی بــۆ بکەیــن؛ لــە وەهــا
هەڵســەنگاندنێکدایە کــە زیاتــر بۆمــان
دەردەکــەوێ کــە ژیــری و دووربینــی
پیشــەوای نەمــر و رێبەرایەتــی ئەودەمــی
کۆمار لە چ ڕادەیەک بووە».
لە پانێلی ســێهەمدا «عەبدوڵاڵ ئازەربار»،
باســی لە هەوڵەکانی ڕەزا شای پەهلەوی
وەکــوو سیاســەتی یەکدەســت کردنــی
گەالنی ئێران و تواندنەوە و ئاسمیلەکردنیان
لەنێــو فەرهەنــگ و زمانــی دەســەاڵتدار
و پەرەســەندنی بیــری شۆڤێنیســتی و
ڕەگەزپەرەستیی ئێرانی کرد.
لــە پانێلــی کۆتاییــدا «ڕەزا کەعبــی»
بــە باســکردن لــە جیاوازیی قوناغــەکان و
جیاوازیــی نێــوان چیــن و نەوەکانی دوێنی

و ئەمــڕۆ ،خەسارناســییەکی کورتــی لەو
بارەوە باس کرد.
ئــەم ســمینارە لــە چەنــد ڕەهەنــدەوە زۆر
گرینــگ و بایەخــدارە؛ لەالیەکــەوە یەکەم
هەوڵی لەو چەشنەیە کە تێیدا حیزبەکانی
کوردســتان بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی
بەرژەوەنــدی حیزبی و بــەدوور لە ئینتمای
ڕێکخراوەیی ،بە یەکدەنگییەوە باسییان لە
بڕگەیەکی مێژوویی گرینگی کوردستان
کــرد ،لەالیەکــی دیکــەوە مەزنایەتــی
کۆمــاری کوردســتان پــاش  ٧٤ســاڵ
جارێکی تر خۆی نیشــان دایەوە کە تێیدا
ڕۆحــی یەکگووتــاری و یەکنەتەوەبــوون
بەسەریدا زاڵ بووە و ئێستەش پۆتانسییەڵی
ئــەوەی تێــدا هەیە کــە هەمــوو ئالییەکی
سیاســی لــە دەوری خــۆی کــۆ بکاتــەوە
و بەدیوێکیتریشــدا دەتوانــێ لەوبــارەوە
گرینــگ بێــت کــە ســیمینارەکە دەتوانێ
ببێتــە دەســمایە و هەوێنــی یەکڕیــزی و
یەکگووتــاری زیاتر لەنێــوان حیزبەکان بۆ
داهاتووی کوردستان و لە هەمان کاتیشدا
پەیامێکی گــەورە بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردســتان کە یەکڕیزی سیاســی لەســەر
بنەمــای بەرژەوەندییــە بــااڵ نەتەوەییــەکان
ڕەمزی سەرکەوتنمان دەبێ لە داهاتوودا.

دهنگههڵبڕیــن و ناڕهزایهتــی نیشــاندان
الی دهســهاڵتدارانی ســهرهڕۆ وهكــوو
تاوانێكــی گــهوره چــاوی لــێ دهكرێ كه
شــیاوی ههرجۆره ســزایهكه! سهركوتكار و
تاوانبارانــی وهكــوو خامنهیی و سیســتمی
پڕ له دڕندهیی وهكوو سیســتمی ویالیهتی
فهقیهــی ،حهزیــان لێیــه كه ههمــوو كهس
گوێڕایــهڵ و ملكــهچ بێ و كهس دهنگی
نهشازی لێ دهرنهیهت.
ئهو كاتهی كه كۆمهڵگا جووڵهیهكی دژ به
ویســته دڵخوازهكانی حكومهتی تۆتالیتهر
ئهنجــام دهدا ،وهكــوو پارازیتێكــی گهورهیه
لهســهر مێشــك و بیــری چهقبهســتووی
دهســهاڵتداران و بــه نهشــیاوترین شــێوه
دژكــردهوه نیشــان دهدهن ،ههروهكــوو لــه
كوشتاری خهزهڵوهری ئهمساڵدا ،ئهوپهڕی
دڕندهیی و ناخی دژهمرۆییان دهرخست.
بــهاڵم كۆمهڵــگاش تهنیــا یــهك ڕێــگا و
یــهك شــێوازی نییه بۆ كــردهوه و ناڕهزایی
نیشــاندان ،بهڵكــوو هــهر كۆمهڵگایــهك
ڕێگای نوێ و تایبهتی خۆی دهدۆزێتهوه
تاكوو دیكتاتۆر بهچۆكدا بێنێ.
لــهم ڕۆژانــهدا كــه سیســتمی كۆمــاری
ئیســامی بــهرهو ئــهوە دهچــێ تاكــوو بــه
شــانۆگهرییهكی دیكــه ،ههنــدێ ســیمای
دهســكرد و دهســتهمۆ لــه ســندووقه پــڕ له
فرتوفێڵهكانی بهناو ههڵبژاردنهوه دهر بێنێ
و وهكــوو ئهندامــی مهجلیســی ڕێژیــم بــه
خهڵكیان بناســێنێ ،دووباره ههندێك باسی
كۆن و چهندپاته هاتوونهتهوه ئاراوه.
ســهرهڕای ههمــوو ڕابــردووی پــڕ لــه گزه
و درۆی ڕێژیــم و ســهرهڕای ئهزموونــی
چــوار دهیــه كه نیشــانی داوه مهجلیس لهم
سیستمهدا تهنیا نمایشێكه كه ئێسته تهنیا
بــه پاســدارهكان ڕێــگا دهدهن تێیدا بهشــدار
بن ،ههن كهسانێك كه دهڵێن تهنیا ڕێگامان
ئهوهیه كه له ڕێگهی ههڵبژاردنهوه ههوڵی
وهدهستخســتنی ههنــدێ شــت بدهیــن ،دهنا
جگه لهوه ڕهوتی سیاسی بهرهو توندوتیژی
دهڕوا و واڵت دهكهوێتــه ئاگــرهوه و  ...و
بیانــووی دیكه دێننــهوه بۆ ملكهچییهكی
دیكه.
دهنگــی دیكــهش ههیــه كــه پێــی وایــه
بایكــۆت كــردن هیــچ لــه پرســهكان
ناگــۆڕێ و ڕێژیــم هــهر مۆرهكانی خۆی
دهنێــرێ و بایكۆتكــردن كارهكــه بــۆ ڕێژیم
ئاســان دهكاتهوه و باشــتره هێشــتا له نێوان
خراپترینهكان و زۆر خراپترینهكاندا پێش به
ویستی ڕێژیم بگرین!
بــهاڵم ڕاســتیی ڕووداوهكــه ئــهوه نییــه،
بهڵكــوو بهشــدارینهكردن لــه دهنگــدان بــه
جهلــاددا هاوارێكــی دیكــهی كۆمهڵگایه
كــه بــه شــێوازی دیكــه دهری دهبــڕێ .له
واڵتێكدا كه دهسهاڵتی مرۆڤكوژ ،تهنیا له
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پەیامــی هاوخەمیــی لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات بۆ
لێقەوماوانــی بوومەلەرزەکــەی
کوردســتانی باکوور

بوومەلەرزەکانــی کوردســتانی باکــوور
کــە ڕۆژی هەینــی ٤ ،ی ڕێبەنــدان،
دەســتی پێکــرد ،بەداخــەوە بــوو بەهــۆی
گیانلەدەســتدان و برینــدار بوونــی ســەدان
کەس و هەروەها ماڵوێرانی و خەسارێکی
دارایی زۆر بۆ خەڵکی ئەو ناوچەیە.
تا ئێســتاش لــە چارەنووســی ژمارەیەکی
زۆر کە لەژێر دار و پەردووی ماڵە وێران
بووەکانیــان دەرنەهێنراونەتــەوە هەواڵێــک
لە دەســتدا نییە و بەم شــێوەیە مەترســیی
ئــەوە لــە ئارادایــە کە ژمــارەی کوژراو و
بریندارەکانیان زیاتر بێت.
ئێــش و ئــازاری ئــەم ڕووداوە دڵتەزێنــە
بەتایبــەت لــەم وەرزی ســەرما و
ســەهۆڵبەندانەدا ،بــۆ کەســوکاری

قوربانییــان و بریندارەکانــی ئــەو ڕووداوە
زۆر زیاتر دەبێت.
بەبۆنــەی ئــەم کارەســاتە مرۆڤایەتییــە
کــە بەســەر دانیشــتووانی ئــەو بەشــەی
کوردســتاندا هاتــووە ،سەرەخۆشــی و
هاوخەمیــی خۆمــان بــە هەموو خوشــک
و براکانمــان لــە باکــوور ،بەتایبــەت
ڕزگاربووەکانــی ئــەو بوومەلەرزەیە و خزم
و کەســوکارەکانیان ڕادەگەیەنیــن .ئاواتە
خوازیــن بریندارەکانــی ئــەم ڕووداوە بــە
زوویــی ســامەتی و تەندروســتیی خۆیان
بەدەست بێننەوە.
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
مستەفا هیجری

پەیامــی ناوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران بەهــۆی بوومەلەرزەکەی
کوردســتانی باکوور

هاتــوون ،لــە دۆخێکــی زۆر نالەبــاردان و
پێویستیی خێرایان بە یارمەتیی مرۆیی و
فریاکەوتن هەیە.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران بەم بۆنەیەوە هاوخەمیی
خۆی ئاراستەی کەسوکاری قوربانییانی
ئەو کارەساتە سروشتییە دەکات و هیوای
چاکبوونــەوە بــۆ برینــداران دەخوازێــت.
هەروەها داوا لە خەڵکی نیشــتمانپەروەری
کوردستان ،مرۆڤدۆستان لە هەر شوێنێکی
جیهــان و کــۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆســت و
خێرخوازییەکان دەکات ،بە هەر شێوەیەک
کــە پێیــان دەکرێــت ،بــە هانــای خەڵکی
لێقەوماوی ناوچە بومەلەرزە لێدراوەکانەوە
بچن و یارمەتیی مرۆیی خێرا و پێویســت
بگەیەننــە فریــای ئەو خەڵکە بێ دەرەتانە
و ڕێگــە نــەدەن ســەرما و زوقمــی زســتان
ببێتــە هــۆی قووڵتربوونــی برینــی ئــەو
کارەساتە گەورەیە.

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان!
وەک ئــاگادارن شــەوی هەینــی ٤ی
ڕێبەندانــی١٣٩٨ی هەتــاوی بەرانبــەر
بــە ٢٤ی ژانویــەی ٢٠٢٠ی زایینــی،
بومەلەرزەیەکــی بەهێز پارێزگای خارپێت
لــە کوردســتانی باکــووری هەژانــد کــە
ناوەندی ئەو بوومەلەرزەیە شــاری سڤیریج
بوو .بەهۆی ئەو ڕووداوە ماڵوێرانکەرە کە
ڕۆژی دواتــر ناوچەکانــی دیکەشــی لەو
پارێزگایــە و هەروەها پارێزگای مەالتییە
گرتــەوە ،مخابــن دەیــان هاونیشــتمانی
گیانیــان لەدەســت داوە و ســەدان كــەس
برینــدار بوونە و ســەدان خانــوو ڕووخاون و
خەڵکێکــی زۆر تووشــی کارەســات و بێ
مــاڵ و حاڵــی بوونــە و لــە چارەنووســی
بەشــێکیان کــە لەوانەیــە لەژێــر دار و
پــەردووی خانــووە ڕووخاوەکانــدا مابــن،
هێشــتا هەواڵێــک لەبــەر دەســتدا نییــه.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو ،خەڵکــی
لێقەومــاوی ئــەو دەڤەرانــە ئێســتا ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران
بەهــۆی کاریگەریــی بەفــر و ســەرمای
٦ی ڕێبەندانی ١٣٩٨ی هەتاوی
تاقەتپڕووکێــن و زیــان و ماڵوێرانییــەک
٢٦ی ژانویەی ٢٠٢٠ی زایینی
کــە بەهــۆی بومەلەرزەکــەوە تووشــی

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە
بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان ســاڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردســتان
هاوواڵتیانی بەڕێز
کۆمەاڵنــی مافخــوازی خەڵکــی
کوردســتانل ،کادر و پێشــمەرگە،
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
٢ی ڕێبەندانی ئەمساڵ ١٣٩٨ی هەتاوی
حەفتا و چوارەمین ســاڵڕۆژی دامەزرانی
کۆماری کوردستانە ،کۆمارێک کە لە
٢ی ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٢٤ی هەتاوی
لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردســتان و
بەدەســت پێشــەوای نەمر قازی محەممەد
بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە هەلومەرجــی
ئەوکاتــی ئێــران و ناوچەکــە لە بەشــێک
لــە کوردســتانی ئێران بە ناوەندی شــاری
مەهاباد دامەزرا و بۆ یەکەم جار ڕۆڵەکانی
نەتەوەی کوردی لەو بەشــەی کوردســتان
کــردە خــاوەن دەســەاڵتێکی نەتەوەیــی و
دێموکراتیــک  .بــەم بۆنــەوە پیرۆزبایــی
لە ســەر جــەم ڕۆڵەکانــی نەتەوەیی کورد
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە گشــتی
و کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
تایبەتــی دەکەیــن .دامەزرانــی کۆماری
کوردســتان بەتایبەتمەندی دێموکراتیکی
خۆیــەوە لــە ناوچەیەکی پــڕ دیکتاتۆری
و کۆمەڵگایەکــی ناپێشــکەوتووی
ئەوکاتی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دا دیاردەیەکی گرینگ و هیوا بەخش بۆ
گەالنی ژێر دەســتە و ماف پێشــێلکراوی
ناوچەکەبــوو  .گرینگــی و جێــگای
بایەخــی دامەزرانی کۆماری کوردســتان
لــەوەڕا ســەیری دەکرێ .کە کۆمەڵگای
ئەوکاتــی کوردســتان کۆمەڵگایەکــی
فئوداڵی  ،عەشــیرەتی و زیاتر لە ســەدی
٨٠ی دانیشــتوانی پیــاو نەخوێنــدەوار و
زیاتر لە ســەدی ٩٥ی ژنانی نەخوێندەوار
بوون و کۆمەڵگا بە گشتی لە ژێر شوێن
دانــەری داب و نەریتــی نا پێشــکەوتوودا
بــوو .ئەگەر لەم هەل و مەرجەدا دەرەتانی
دامەزرانــی کیانێکــی کوردی لەم بەشــە
لە کوردســتان ڕەخسا دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە

ڕۆژی پینجشــەممە١٠ ،ی ڕێبەنــدان،
شــاندێکی حیزبــی شــیوعی کوردســتان
بــە ســەر پەرەســتیی دوکتــور ‹›کاوە
مەحمــوود›› ،ســکرتێری گشــتیی ئــەو
حیزبــە ،ســەردانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــی کــرد و لەالیــەن
‹›مســتەفا هیجــری›› ،لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکراتەوە پێشــوازییان
لێکــرا .لــەم دیــدارەدا ســەرەتا دوکتــور
‹›کاوە مەحمــوود›› ســپاس و پێزانینــی
بۆ پێشــوازیی گەرمی حیزبی دێموکرات
دەربــڕی .پاشــان باســێکی سیاســیی
لەســەر ڕەوشــی کــورد ،بــە تایبەتــی لــە
کوردســتانی باشــوور پێشــکەش کــرد و
هەروەهــا هەڵوێســتی حیزبــی شــیوعی
لەسەر پرسە سیاسییەکان خستە ڕوو .لەم
دیدارەدا لێپرسراوی گشتیی حیزب وێڕای
بەخێرهاتنــی شــاندی میــوان ،بارودۆخــی
ئەوڕۆی کوردستان و ئێران و ناوچەکەی

کە پێش دامەزرانی کۆماری کوردســتان
حیزبێکــی وەک حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان بــە شــێوازێکی مۆدێــڕن
و بەتایبەتمەندێکــی دێموکراتیکــەوە
دامەزرابــوو .حیزبێــک کــە لــە ســەر
بناغەی ڕێکخراوەی کۆمەڵەی ژ .ک.
ف کە  ٣ســاڵ پێشــتر لە پێناو پەرەپێدانی
بیــری نەتەوایەتــی کــورد دامەزرابوو لەو
پێوەندیــەدا کاری بەریــن و بەردەوامــی لە
کوردســتاندا کردبــوو و لــەو بــوارەوە بەرەو
پێــش چوونێکی بەر چــاو هێنابووە ئاراوە.
ئەو بەستێنە ئەرێنیە بەتایبەت بەدامەزرانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتان کە ناو و
ناوەڕۆکــی دێموکراتیکــی بــە خۆیــەوە
گــرت .بــۆ بــە هۆی ئــەوە کە ســەرەڕای
نەبوونــی هێنــدێ پێــوەری پێویســت
کۆماری کوردســتان دامــەزرێ .بۆیە بە
ڕاشــکاوی دەتوانین بڵێین ئەگەربەستێنی
پەرەگرتــن بــۆ بیروهەســتی نەتەوایەتــی
نەهاتبــا ئــاراوە و حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان دانەمەزرابــا ،دەرفــەت بــۆ
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان
نەدەڕەخســا و ئەگــەر دامەزرابــاش
خاوەنــی ئــەو تایبەتمەندییــە نەتەوەیــی
و دێموکراتیکــە نەدەبــوو ،کــە هەیبــوو،
هــەر بۆیــە ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد
لــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتانیش
پیشــتیوانیان لــێ دەکــرد وە تەنانــەت
تێیــدا بەشــداربوون ،بە کورتــی کۆماری
کوردســتان کیانــی دێموکراتیکــی
نەتەوەی کورد بوو کە لە ناوچەیەکی پڕ
دیکتاتــۆری ئەوکاتی وەک رۆژهەاڵتی
ناوەڕاســت دا ســەری هەڵدابــوو .بۆیــە نە
دیکتاتــۆرەکان چــاوی دیتنیــان هەبوو نە
تەنانــەت زلهێــزەکان و واڵتانــی بــراوەی
شــەڕی دووهەمــی جیهانــی ،مانــەوەی
ئــەو کیانــە کوردییــان لــە چوارچێــوەی
بەرژەوەندیەکانــی خۆیاندا بــەدی دەکرد.
هــەر بۆیــە هەوڵی جوانمــەرگ کردنیاندا
و بە هێرشــی نیزامی پاش ١١مانگ ئەو
دەســکەوتە مێژوویەیــان لــە بــاوەش کورد

دەرهێنــا ،کۆمــاری کوردســتان تەمەنــی
کــورت بــوو .بــەاڵم لــەو مــاەوە کورتــەدا
کۆمەڵێــک ئــەرک و خزمەتــی بــە جێ
هێنــا کــە ڕەنگــە زۆر دەســەاڵتی خــاوەن
پشــتیوان وئیمکانــات لــەو ماوەیــەدا بۆی
نەکرابێ و بۆی نەکرێ ،هەموو ئەو کار
و کردەوانــەش لە خزمەت گەشــەی بیری
نەتەوایەتی  ،شوناســی کوردی و شــێوازە
دێموکراتیکەکانیــدا بــوون .بــە نەمانــی
ئــەو کۆمــارە و ئــەو کیانــە پــڕ بایەخەی
کــورد ،پێشــەوای کــورد و بەشــێک لــە
بەرپرســانی کۆمار بــە تاوانی کورد بوون
و دامەزراندنــی کۆمار و کیانی کوردی
لە ســێدارە دران و بە شێکی بەرچاویشیان
بەنــد کــران .بــەو حاڵــەش کۆمــار
کۆمەڵێــک یــادگاری بایەخــدار وەک
ئــااڵی کوردســتان و نــاوی پێشــمەرگە و
ســەرودی نەتەوایەتــی ئــەی ڕەقیبــی بــۆ
بــە جــێ هێشــتین و لــە هەمــوو ئــەو ٧٤
ساڵەشــدا ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی کــورد لە
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا بــە گشــتی و
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزبــی
دامەزرێنــەری کۆمــار بەتایبەتی لەپێناو
وەدەســتهێنانەوەی ئامانجــە بەرزەکانــی
کۆمــار دا لــە خەبات و تێکۆشــاندا بوون
و لــە ڕەوتــی ئــەو خەباتــەدا بــە هــەزارن
شەهید و هەزاران بەند کراوی پێشکێشی
بــارەگای ئازادی کورد و گەیشــتنەوە بە
ئامانجەکانی کۆمار کردووە .یادی ٢ی
ڕێبەندانــی ئەو ســاڵ ٧٤مین ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــە
کاتێکدا دەکەینەوە و ڕێز لە دامەزرێنەران
و بەڕێوەبەرانــی کۆمــار دەگریــن و
وەفاداریمــان بــە ئامانجەکانــی کۆمــار
دووپــات دەکەینــەوە کــە ئێــران هــەروا لە
ژێر دەسەاڵتی دیکتاتۆری کۆنەپەرەستی
و دژی مرۆڤــی و مــاف پێشــێلکەری
کۆمــاری ئیســامی ئێــران دایــە ،بــەاڵم
زیاتــر لــە ســااڵنی ڕابــردوو بینــەری
وەزعــی شــپرزەی ئەو ڕێژیمــە لە زۆربەی
بــوارەکان دایــن .خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی

ئێران بەگشــتی و کوردســتان بە تایبەتی
زیاتــر نێوەڕۆکی ڕیژیمیــان بۆدەرکەوتووە
و ڕاشــکاوانەتر بەرامبــەر بــە ڕێژیــم و
سیاســەت و ســەرکووت و کردەوەکانــی
هەڵوێســت دەگــرن ،ناڕەزایەتییــە
دەربڕینــەکان و حەرەکەتــە ئیعترازییەکان
بــە بەرئــاورد لەگــەڵ ســااڵنی پێشــووتر
بەرینتــر و گشــتگیرتر و تێکڕاییتربــوون،
درووشــمی خۆپێشــاندەران پێکهاتــە
شــکێنتر دژ بــە ڕێژیــم لــە تەواوییەتــی
خۆیــدا لەســەروی هەموانــەوە ڕووی لــە
خامنەیی و ســوپای پاســدارانە و تەنانەت
دژ بــە ویالیەتــی فەقییە و کۆڵەکەکانی
ئیدئۆلۆژی ڕێژیمە .بە کوورتی بێزراوی
ڕێژیــم لە ڕادەی نێونەتەوەیی و نێوخۆییدا
گەیوەتــە ئاســتێک کــە هیوا بــە نەمانی
ڕێژیم زیاتربێ و لە سەر ڕەوتی خەباتمان
لە هــەر هەلومەرجێک دا پێداگرتووتربین
ئــەوەش دەرەتــان بــۆ خەباتــی کــورد و
گەیشــتن بە ئاوات و ئامانجەکانی کورد
و وەدەســت هێنانــەوەی دەســتکەوتەکانی
کۆمــاری کوردســتان پتــر دەرەخســێنێ.
بــەو هیوایــە و بــە خەباتــی تێکڕایی مان
یــادی ٢ی ڕێبەندان لەســااڵنی داهاتوودا
لە هەموو شــار و شــوێنەکانی کوردستان
و بــە تایبــەت لەســەر گڵکۆی پێشــەوای
کــورد قازی محەممەد یەکەم ســەرۆک
کۆماری کوردســتان بکەینەوە .جارێکی
دیکــە ســاو دەنێریــن بــۆ گیانــی پاکــی
پێشــەوای نەمر قازی محەممەد و هەموو
شــەهیدانی کوردســتان و ڕێز و پێزانینمان
بەرانبەر بە خۆڕاگری زیندانیانی سیاسی
دووپــات دەکەینــەوە .بەردەوامــی و
سەرکەوتن بۆ خەباتی تێکڕاییمان
نەمان بۆ ڕێژیمی دژی گەلی کۆماری
ئیسالمی ئێران
ناوەندی سیاسی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
١ی ڕێبەندانی ١٣٩٨ی هەتاوی

شــاندێکی حیزبی شــیوعی کوردســتان
ســەردانی حیزبــی دێموکراتــی کرد

خســتە بەر بــاس« .مســتەفا هیجری››،
هەڵوێستەکانی حیزبی دێموکراتی لەسەر
پرســە سیاســییەکان بــۆ شــاندی حیزبــی
شــیوعی شــی کــردەوە .لــەم دانیشــتنەدا

هــەر دوو الیــەن لەســەر پەیوەندیــی بەهێز
و دوســتانە لــە نێــوان حیزبــی دێموکــرات
و حیزبــی شــیوعی پێداگرییــان کــرد و
پێویســتیی لێــک نزیکبوونــەوەی هێــز و

الیەنە سیاســییەکان لە هەر چوار بەشــی
کوردســتان لەم هەلومەرجە هەستیارەدا بە
پێویست زانی.

حیزبــی دێموکرات ســەردانی
«پارتــی کرێــکاران و ڕەنجدەرانــی کوردستانـ»ـــی کــرد

شــاندی پێوەندییــە کوردســتانییەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران،
ســەردانی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی
کوردستانی کرد.
ڕۆژی ڕابــردوو ،ڕێکەوتــی ١٢ی
ڕێبەندان ،بەبۆنەی ٢٥ـەمین ساڵوەگەڕی
دامەزرانی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی
کوردســتان ،شــاندێکی پێوەندییەکانــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
سەرپەرســتیی «محمــد ســاڵح قادری»،
بەرپرســی پێوەندییــە کوردســتانییەکان،
سەردانی ئەو حیزبەیان کرد.

شــاندی حیزبی دێموکــرات لەالیەن بەڕێز

«باپیــر کامــەال» ،ســکرتێری پارتــی

کرێــکاران و ڕەنجدەرانــی کوردســتان و
ئەندامانــی ســەرکردایەتیی ئــەو حیزبــەوە
پێشوازییان لێکرا.
لەو دیدارەدا« ،محەممەد ســاڵح قادری»
بــە نوێنەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات،
٢٥ـــەمین ســاڵڕۆژی
پیرۆزبایــی
دامەزرانی پارتی کرێکاران و ڕەنجدەرانی
کوردســتانی کرد و وێڕای بەرزنرخاندنی
هاوهەڵوێســتیی هــەر دوو ال لــە پێوەنــدی
لەگەڵ پرســە نەتەوەیی و نیشتمانییەکان،
پێداگرییــان لــە بەردەوامیــی پێوەندیــی
دۆستانە و هاوکاریی نێوانیان کردەوە.

ژمارە ٤ ، ٧٦٧ی فێورییەی ٢٠٢٠

3

یــادی ٢ی ڕێبەنــدان بــەرز ڕاگیرا
بــه بۆنــهی ٢ی ڕێبەنــدان٧٤ ،ـــەمین
ســاڵوەگەڕی دامەزراندنــی کۆمــاری
کوردســتان ئهندامــان و الیهنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە شــار و ناوچەکانــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بــە شــێوەیەکی بەربــاو
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد .بــە
بۆنــەی ٧٤ی ســاڵیادی دامەزراندنــی
کۆماری کوردســتان ڕۆڵەکانی کۆمار
لــە مەهابادی قازییەکانەوە بە شــێوەیەی
بەریــن بە ئەنجامدانی چاالکیی تەبلیغی
و هەروەها باڵوکردنەوەی شــیرینی یادی
ئەو ڕۆژەیان پیرۆز ڕاگرت.
ئــەو شــوێنانەی کــە لــە مەهابــاد
چاالکییــان تێــدا بەڕێوەچــووە بریتین لە:
‹› ئاپارتمانەکانی شــارەکی کارمەندان،
شــارەکی ســەبا ،موجتەمەعــی
مەســکوونیی  ٥٦واحیدیــی زانکــۆی
ئــازاد ،کــوی دانــش ،دووکان و
بازاڕەکانــی مەیدانــی ئاردی  ،مەیدانی
چوارچرا ،شــەقامی قاســملوو( شــاپوور
تــا چوارڕێیانــی ئــازادی) ،ســێڕێیانی
ســەید نیــزام ،موخابەراتــی بێعســەت،
مزگەوتی سوور ،شــەقامی محەممەدی
قــازی ،باغــی سیســە ،دەورو پشــتی
ســیلۆ ،قوتابخانــەی کچانــەی فاتمیــە،
تەپــەی قــازی ،بــەر درگای مزگەوتــی
نــوور ،خانــووه ســازمانییەکانی پشــت
پاســگای تەپــەی قــازی ،مزگەوتــی
حەزرەتی ئیســمایل ،دۆڵی کەروێشــکە،
بانکــی کشــاوەرزی و ســادرات،
مەیدانــی مەالجامــی ،سێئاشــان هەتــا
پــردی یەرغــۆ» .هەروەهــا قارەمانانــی
دێموکــرات لــە گونــدی «ئیندرقــاش»

و لــە ســەر ڕێــگای مەهابــاد -بــۆکان
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لەپیرانشــار زێدی شــەهید «قــادر حاجی
عــەواڵ» ،چاونەترســانی دێموکــرات بــە
بــاو کردنــەوەی تراکــت و پۆســتێری
تایبــەت بــەو ڕۆژە و هەروەها هەڵکردنی
ئااڵی کوردســتان چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێــوە بــرد .قارەمانانــی دێموکــرات لــە
بۆکانــی شــەهید ‹«ســەعدوون بــارزان»
لە كێوی «عەلیاباد»« ،چۆمی مەجید
خان›› ،سەیرانگای کێوەڕەش و نێوشاری
بوکان چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
لــە مەریــوان  ،ئەندامانــی تێکۆشــەری
حیزبــی دێموکــرات بــه بۆنــەی ٢ی
ڕێبەندان ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری
کوردســتان لــە نێــو شــاری مەریــوان بــە
شــێوەیەکی بەربــاو بــە باڵوکردنــەوەی
پۆســتێر و تراکتــی تایبــەت بــە ٢ی
ڕێبەنــدان چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە
برد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تەبلیغییان
لــێ ئەنجام دراوە بریتین لە›‹ :گەڕەکی
بەهــاران فــازی یــەک و دوو گەڕەکــی
مــەردۆخ ،دبیرســتانی کچانــەی
ئەندیشە ،دبیرستانی کوڕانەی غەزالی،
دەورووبــەری مزگەوتی حەیدەری کەڕاڕ
و دەورووبەری مزگەوتی حاجی نجیم».
ڕۆڵەکانــی کۆمــار لە شــاری ورمێ بە
بۆنــەی ســاڵیادی کۆمــاری کوردســتان
پەیمانیــان لەگــەڵ ڕێبــازی کۆمــاری
کوردستان نوێ کردەوە.
لــە شــاری ســنە ،ڕۆلــە بــە جەرگەکانی
دێموکــرات لــە گەڕەکــی چواربــاخ،
شــەقامی ســەفەری ،عەمارەتی یاسف و

وەکێڵ ،لە گوندی مێراو سەر بەناوچەی
ژاوەرۆی سنە ،بە بەڕێوەبردنی چاالکیی
تەبلیغــی یــادی ٧٤ـــەمین ســاڵیادی
دامەزرانــدی کۆمــاری کوردســتانیان
پێرۆز کرد.
لــە شــاری ســەقز ،ئەندامانــی قارەمانــی
حیزبــی دێموکــرات بــە بۆنەی ســاڵیادی
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان
لــە شــوێنەکانی وەک « :تــازاوا ،
شــارەکێ زاگرۆس ،شارەکی کوردستان،
حەمااڵوای خــواروو ،کۆاڵنی مزگەوتی
ئەمیــن ،قوتابخانــەی عیلــم و ســەنعەت،
قوتابخانــەی کچانــەی حیکمەت ،پردی
حەمــااڵوا  ،عەبــاس ئــاوا  ،حەمــااڵوای
ژووروو ،شارەکی موکریان ،دەورووبەری
نەخۆشــخانەی تــازەی شــفا ،شــەقامی
ژاندارمێــری قەدیــم ،دەورووبــەری
قوتابخانــەی دواناوەندیــی مەســتوورە
ئــەردەاڵن ،مــەردۆخ ،قوتابخانــەی ٧ی
تیر گەڕەکی بەردبڕان ،بلواری تەربیەت،
شیوی جووتیاران و بلواری وەحدەت›› بە
شــێوەیەکی بەرباڵو چاالکیی تەبلیغییان
ئەنجام دا .هاوکات ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە
بۆنــەی ئــەو ڕۆژە مێژووییــەوە لــە ئیالم
لە شــاری کوهدەشــت و لە شــوێنەکانی
وەک›‹ :شــەهرەکی شــەهید ڕەجایــی،
پارکــی فــەدەک تەنیشــت مەیدانــی
قــودس ،بلــورای بــە نــاو «کەنــداوی
فارس» ،میدان ئیمام حوسێن و ورودی
شار لە کرماشانەوە و هەروەها لە پارکی
تەفریحــی ســەراوی ئاودانــان ،مزگەوتی
یەکتا ،تەئمیــن ئیجتماعی ،قوتابخانەی
زەینەب ،ســازمانی تەبلیغات» چاالکیی

تەبلیغییــان بــە بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان
بەڕێوە برد .ئەندامانی حیزبی دێموکرات
لــە خوزســتان بــه بۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی کۆمــاری
کوردســتان چاالکیی تەبلیغییــان بەڕێوە
برد.
هــەر لــەم ڕۆژە پیــرۆزەدا كچــان و
كوڕانــی شــاری کاکــۆ ،پێشمەرگەئاســا
لــه مەيدانى «ئيقباڵـ»ـــی ســنه ،وێنەی
پێشــەوا و ئــااڵی کوردســتانیان بــاو
کــردەوە و شــیرینییان لەنێــو خەڵکدا باڵو
کــردەوە .ئــەو کارەی ڕۆڵەکانی ســنەی
خوێنــاوی لەگــەڵ پێشــوازیی گەرمــی
خەڵــک بــەرەڕوو بــووەوە و خەڵــک بــە
چەپڵەلێــدان پێشــوازییان لێکــردن .ئــەو
چاالکییــە بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەنــدان و لە
حاڵێکــدا ئەنجــام دراوە کە هێــزە نیزامی
و ئەمنییەتییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران
لــە شــەقام و مەیدانــی ئیقبــاڵ جێگیــر
کرابــوون .مەیدانــی ئیقباڵ لە ســنە جیا
لەوەیکــە بــە هێــزی نیزامــی تەنــراوە ،بە
کامێرای چاوەدێریش کۆنترۆڵ دەکرێت.
هێزە نیزامییەکانی ڕێژیمی ئێران لە سنه
مۆبایلــی هاوواڵتییــان دەپشــکنن و ئیزن
نادەن هیچ کەس وێنه یان فیلم بگرێت.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات ،بەبۆنــەی ٢ی ڕێبەندانــەوە
بــه شــێوەیەکی زۆر جیــاواز و بەرباڵو لە
ئاســتی شــار و گوندەکانــی کوردســتان
چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێوە دەبــەن و ئەو
ڕۆژە مێژووییە پیرۆز دەکەن.
لەالیەکــی دیکــەوە تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە «نێـ»ـــی قارەمــان زێدی
شــەهید «مەنســوور ئەحمەدیـ»ـــیەوە

بــە باڵوکردنــەوە تراکــت ،پووســتێر و
نووســینی دروشــم ،یــادی ئــەو ڕۆژه
مێژووییــان پیــرۆز کــرد .لــە پیرانشــار،
زێدی شــەهید «ئەســعەد شەریفیان» ،بە
باڵوکردنــەوەی تراکتــی تایبــەت بە ٢ی
ڕێبەنــدان و هەروەهــا هەڵکردنــی ئــااڵی
کوردســتان ،وەفاداریی خۆیان به ڕێبازی
کۆمــاری کوردســتان دووپــات کــردەوە.
لە سەردەشــتی زێدی شــەهید «عوسمان
غەفاریـ»ـــیەوە ،ڕۆڵەکانی دێموکرات بە
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان و نووسینی
دروشــم ،جێژنــی ٢ی ڕێبەندانیــان پیرۆز
کرد .لە بانە ،زێدی شــەهید «ڕەســووڵ
چووپانیـ»ـــیەوە ،ئەندامــان و الیەنگرانی
حیزبــی دێموکــرات بهبۆنــەی ٢ی
ڕێبەندانــەوە چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
بــرد .لــە پاوەی زێدی شــەهید «حوســێن
شــیانی» ،قارەمانانــی دێموکــرات
لەگــەڵ ڕێبــازی کۆمــار پەیمانیــان
نــوێ کــردەوە و بــە نووســینی دروشــم و
باڵوکردنــەوەی تراکتــی تایبــەت بە ٢ی
ڕێبەنــدان ،پیرۆزبایی ئــەو ڕۆژەیان کرد.
هەروەهــا ڕۆژی شــەممە٥ ،ی ڕێبەندان،
پێشــمەرگەکانی شــار لــە بــۆکان ،لــە
بــازاڕی مــەڕ و مــااڵت کــە بازاڕێکــی
پڕهاتوچۆیــە و خەڵکــی هەمــوو شــارە
کــورد و تورک زمانەکان و گوندەکانی
دەوروبــەر لــەوێ کــۆ دەبنەوە ،بــە لێدانی
تراکــت و پوســتێری «٢ی ڕێبەنــدان
و ڕاســان» لــە تێکــڕای ماشــینەکان،
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بردووە.
ئەنجامدانــی ئــەم چاالکییە لــە حاڵێکدا
بــووە کــە ئــەو شــوێنە بەتونــدی لەالیــەن

مۆرەکانــی ڕێژیمــەوە میلیتاریــزە
کــراوە و ســەرەڕای جێگیربوونــی
ماشــینەکانی هێــزی ئینتیزامیی ڕێژیم،
مەئموورەکانیش لەنێو خەڵکدا هاتوچۆی
بەردەوامیان هەبووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە گونــدی «دەل»،
ســەر بە ناوچەی ســەواڵوا ،بۆ پشتیوانی
لە حیزبی دێموکرات ،خەباتی پێشمەرگە
و ڕاســان ،چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بــرد .قارەمانانی دێموکرات لەو گوندەدا،
بــە نووســینی دروشــمگەلێک وەک:
«ڕاســان بەردەوامــە ،هەورامــان دڵــی
دێموکــرات» ،لەســەر دیوارەکانــی ئــەو
گونــدە ،پشــتیوانیی خۆیــان لــە خەباتــی
پێشمەرگە دەربڕی.

ڕێکەوتــی ١٠ی ڕێبەندانیــش ،لــە
گونــدی حاجــی ئــاوای بــۆکان،
لەالیــەن پێشــمەرگەکانی شــارەوە،
ســەدان تراکت ،پوســتێر و ســیدی
باڵو کرایەوە.
هەروەهــا بــە نووســینی دروشــمی:
«بــژی هێــزی پێشــمەرگە»،
پشــتیوانیی خۆیــان لــە خەباتــی
ڕەوای پێشــمەرگەکانی کوردستان
دەربڕی.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وێــڕای بۆنە تایبەتــە حیزبییەکان،
لــە ڕۆژەکانــی دیکەشــدا ،بــە
شــێوازی جۆراوجــۆر پشــتیوانیی
خۆیان لە حیزبەکەیان ڕادەگەیەنن.

ڕاگەیەنــدراوی «ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهەاڵت»
لەمــەڕ بایکۆتــی شــانۆگەریی هەڵبــژاردن لــە ئێرانــدا
ناوەنــدی «ژنانــی ڕۆژهــەاڵت»،
بــۆ بایکۆتکردنــی شــانۆگەریی
هەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی ڕێژیمــی
ئێران ،ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ئەم ڕاگەیەندراوە بەم چەشنەیە:
هاونیشتمانانی مافخواز!
ژنان و پیاوانی ئازادیخوازی کوردستان!
لــە بەرەبــەری شــانۆگەرییەکی دیکــەی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لەژێــر
دەمامکــی هەڵبژاردنــدا بــۆ فریودانــی
بیــروڕای گشــتیی خەڵــک لــە نێوخــۆ
و کــۆڕ و کۆمەڵــە نێودەوڵەتییــەکان لــە
دەرەوەی واڵت ،جارێکــی دیکــە ڕێژیــم
ئەزموونــی چەندپاتەکــراوی ڕاکێشــانی
زۆرەملێی خەڵک بۆ ســەر سندووقەکانی
دەنگــدان تاقــی دەکاتــەوە و دەیکاتــە
ڕۆژەڤــی سیاســیی واڵت و دیســان
چەواشــەکارییەکانی بــۆ نیشــاندانی
ســیمای سیســتمێکی دێموکراتیــک
لــە خــۆی دەســت پــێ کردووەتــەوە.

ئــەوەی کــە ئێســتا زیاتــر لــە جــاران بــۆ
هەمــوو خەڵکــی ئێــران و کوردســتان و
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی ئاشــکرایە،
نامۆبوونــی وەهــا ڕێژیمێــک لەگــەڵ
هەڵبژاردنی ڕاســتەقینە و هەڵســوکەوتی
شارســتانییانە و دێموکراتیکــی شــیاوی
ئــەم ســەردەمەیە .ئێســتا هەمــوو دنیــا
لــەوە تێگەیشــتووە کــە پــاش چــوار دەیــە
تاقیکاریــی شکســتخواردوو ،کایــەی
باڵباڵێنــی ڕواڵەتیــی نێوخــۆی ڕێژیــم و
دیــواری هیــوا هەڵچنینــی بەشــێک لــە
خەڵــک و کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بــە
پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ لە ساختار و تەنانەت
هەڵســوکەوتی ڕێژیمــدا لــە ڕێگــەی ئەو
کایــەی بەناو هەڵبژاردنــەوە ،نە لە نێوخۆ
توانیویــە تۆزقاڵیــک خەڵکــی ئێــران و
کوردســتان لە هیوا و ئاواتەکانیان نزیک
بکاتــەوە و نــە لــە دەرەوەش تۆزقاڵێــک
پاشەکشەی بە سیاســەتی هەناردەکردنی
شــەپۆلی ئــاژاوە و قەیــران و تــاوان بــۆ

دەرەوەی ســنوورەکانی ئێــران کــردووە .لە
وەها سیستمێکدا کە مەجلیس لە بنەڕەتدا
خاوەنــی هیــچ پێگــە و قورســاییەک لــە
دیاریکردنی سیاســەتەکانی ڕێژیمدا نییە
و ئەو مەجلیسە کارتۆنییەش کە هەیە ،بە
هەموو میکانیزمێکی یاسایی و نایاسایی
لەالیــەن خــودی سیســتمەوە کار بــۆ بــێ
کاریگەرکردنــی لە بڕیــارە گرینگەکاندا
دەکرێــت ،نوێنەرانــی مەجلیــس نــە بۆیان
هەیــە پارێــزەری مافەکانــی خەڵــک بــن
و نــە ئــەو کەســانەش کــە لــە فیلتــری
شــۆرای نیگابانــەوە تێپەڕیون ،لە بنەڕەتدا
باوەڕێکیــان بــە ئەرکــی خۆیــان وەکــوو
پارلمانتــار و نوێنــەری خەڵــک هەیە .لە
پێوەنــدی لەگەڵ مــاف و داخوازییەکانی
چیــن و توێــژە جۆراوجۆرەکانــی خەڵــک
بەتایبەتــی پرســی ژن و مافەکانــی
ژنانیشــدا ،مەجلیــس و دەزگای
یاســادانانی ڕێژیــم بــە درێژایــی تەمەنی
خــۆی هەمیشــە بەشــێک لــە سیســتمی

ســەرکوت و داپڵۆســین و داتاشــینی
پاساوی یاسایی بۆ پرۆسەی پێشێلکردنی
مافەکانــی ژنــان لــە ئێراندا بــووە .ژنانی
کوردســتان و ئێــران وەکــوو داینەمــۆی
ســەرەکی و پێشــەنگی بزووتنەوە سیاسی
و جەماوەرییەکانــی ئێســتا و ڕابــردوو بــە
وشیاری و تێگەیشتوویی سیاسیی خۆیان
لەمێــژە بــەو قەناعەتــە گەیشــتوون کە لە
چوارچێــوەی ئەو سیســتمە داپڵۆســێنەر و
ژنکــوژ و ئازادیکوژەدا هیچ ئاســۆیەک
بــۆ وەدیهاتنــی مافەکانیــان نابینرێــت
و بەشــداری لــە کایــەی سیاســیی
شکســتخواردووی ڕیفــۆرم و هەڵبــژاردن
بەتایبەتــی لە هەلومەرجی ئێســتادا تەنیا
دەبێتــە هــۆی ڕەواییــدان بەبــێ مافــی و
ســەرکوت و چەوســانەوەی خۆیان و چین
و توێژەکانــی دیکــەی خەڵــک لــە ئێران
و کوردســتاندا .ئێمــە لــە ناوەنــدی ژنانی
ڕۆژهەاڵتــدا وەکــوو بەشــێک لــە ژنانــی
مافخــوازی واڵتەکەمــان کــە هەســتمان

بــە ئــازار و چەوســانەوەی خۆمــان و
گەلەکەمان لەالیەن ئەو سیستمە سەرەڕۆ
و پاشــکەوتنخوازەوە کردووە ،بەشداری لە
شــانۆی هەڵبژاردنی مەجلیســی شــۆرای
ئیســامیی ڕێژیمــدا بــە هەنگاوێــک بۆ
دەربازکردنی ڕێژیمی ژنکوژی کۆماری
ئیســامی لــەو قەیرانــی ڕەواییــە دەبینین
کــە ژێــر تەوژمــی ڕاپەڕینــی خوێناویی
ئازادیخوازانــی واڵتــدا تێــی کەوتــووە و
پێمان وایە وەکوو هاوواڵتییەک بەگشتی
و وەکــوو ژنێک بەتایبەتی ،تاوانە ئەگەر
بــە بەشــداریکردنمان لــەو شــانۆگەرییەدا
دەســتی یارمەتــی بە پێشــێلکەرانی ماف
و ئازادییەکانی خۆمان بدەین .هەر بۆیە
بایکۆتــی ئــەو هەڵبژاردنە بــە ئەرکێکی
مرۆیــی و نیشــتمانی و ژنانــەی خۆمــان
دەزانیــن و داوا لــە خەڵــک و بەتایبەتــی
ژنانی نیشتمانەکەمان دەکەین کە هەم بۆ
خۆیان نەچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان
و هــەم بــە هــەر شــێوەیەک کــە بۆیــان

ڕۆژی سێشــەممە ،ڕێکەوتــی ٨ی
ڕێبەنــدان ،کۆبوونــەوەی ناوەنــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران
لــە ئاســتی بەرپرســانی یەکــەم و بــااڵی
حیزبەکان پێک هات.
دەســتپێکی کۆبوونــەوە بەخێرهاتنــی
هاوڕێیانــی بەشــدار لەالیــەن «مســتەفا
هیجــری» ،لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و بەرپرسی
دەورەیی ناوەندی هاوکاری بوو ،پاشان بۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی قوربانییانی
بوومەلــەرزەی کوردســتانی باکــوور و
هەموو شــەهیدانی کوردستان خولەکێک
بە بێدەنگی بە پێوە ڕاوەستانی ڕاگەیاند.
بــە دوای ئــەوەدا دەســتووری کاری
کۆبوونەوەی خستە بەر نەزەری هاوڕێیانی
بەشدار لە کۆبوونەوە و پاش پەسەندکردنی،
یەکەم بڕگــەی کۆبوونەوەکــە ئاوڕدانەوە
و هەڵســەنگاندنێک بــوو بــۆ کار

و پێوەندییەکانــی ناوەنــد لــە ئاســتی
نێونەتەوەیــی و پێوەنــدی بــە پرســی کورد
لە کوردستانی ئێران .دوای تاوتوێکردنی
ئــەم بابەتــە ،کۆبوونــەوە هەنگاوەکانــی
ناوەنــدی بــەرز نرخانــد و کۆمەڵێــک
ڕاسپاردە و بڕیاری بۆ بە ئاکام گەیشتنی
بەرنامــەی کاریــی ناوەنــد بــو هاوڕێیانی
هەیئەتــی دیاریکراو ســپارد .بڕگەیەکی
دیکە ،کاری ناوەند باس لەســەر ڕەوشــی

سیاســیی ڕێژیمی ئێران و ئەو قەیرانانەی
بــوو کە هەمــوو جۆمگەکانی سیســتم و
دەسەاڵتی ڕێژیمی گرتووەتەوە و ڕێژیمی
لــە هەمــوو بوارێکــەوە تووشــی دامــاوی
و پەراوێزخســتنەوە لــە کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتــی کــردووە ،لــەم پێوەندییــەدا
باســێکی چڕوپــڕ کــرا و دوای ئەو باســە
هەمەالیەنــە و هەســتیاربوونی ڕەوشــی
ئێــران و کوردســتانی ئێــران و هەســتی

«ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵت»
١١ی ڕێبەندانی ١٣٩٨ی هەتاوی
٣١ی ژانویەی 2020ی زایینی
«ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵت» لەالیەن پێنج
ڕێکخراوی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت پێک
هاتووە کە بریتین لە:
ڕێکخــراوی ئافرەتانی خەباتی کوردســتانی
ئێران
کۆمەڵەی ژنانی ڕۆژهەاڵت
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران

درێژەی پەیڤ

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
لــە ئاســتی بەرپرســانی یەکــەم کــۆ بوونەوە
نیشتمانپەروری و مافخوازیی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردســتان کە لە خۆپیشــاندانی
چەنــد مانگــی ڕابــردوو ئیــرادەی
خەباتگێڕیــی خۆیانیــان لــە بەرانبــەر
سیاســەتی زەبروزەنگــی ڕێژیم نیشــان دا،
بــەو راپەڕینــە جەمــاوەری و بوێرانەیــە
ســەلماندیان کە ڕۆڵەکانــی گەلی کورد
لە بەرانبەر دیکتاتۆری و کۆنەپەرەســتیدا
لــە خەبــات و بەرخۆدانیان تا گەیشــتن بە
ئامانجــە سیاســی و نەتەوەییەکانیــان لــە
خەباتدان .کۆبوونەوە وێڕای بەرزنرخاندنی
ئــەم خەباتــە پڕلە شــانازییەی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردســتان و شارەکانی دیکەی
ئێــران لەســەر بەرینت کردنی ئــەم خەباتە
جەماوەرییــە و چاالکترکردنــی ناوەنــدی
هــاوکاری لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــی
خەبات ،بەتایبەت سیاســی و دیپلۆماســی
لەگــەڵ کۆڕ و کۆمەڵــە نێونەتەوەییەکان
و حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی

دەکرێــت ئــەو داوایە بە خەڵکــی دیکەش
بگەیەنــن و بــە هەموومانــەوە کار بکەین
بــۆ ئــەوەی کــە لــە ڕۆژی هەڵبژاردنــدا
بــە نەچوونمــان بــۆ ســەر ســندووقەکان،
دیمەنێــک بخولقێنــن کە ڕێژیم لە ڕووی
هــەڵ نەیــەت ڕووماڵــی هەواڵەکانــی ئەو
شانۆگەرییەش بە دڵخوازی خۆی بکات.

ئۆپۆزیســیۆنی ئێــران و کوردســتانی،
بڕیــاری دا لێژنەکانی ناوەندی هاوکاری
چاالکتــر هەنــگاوی بــۆ هەڵبگــرن .هــەر
لــەم پێوەندییەدا بەرپرســانی هەیئەتەکانی
ئەرکدار کرد لە بواری کاری هاوبەشــی
ڕێکخراوەیــی و گرینگیــدان بــە خەباتــی
مەدەنــی و پێشــمەرگایەتی و ڕاگەیاندن،
گرینگیی تەواو بدەن و لە بواری کردەییدا
بەرنامــەی ناوەنــدی هــاوکاری بە ئەنجام
بگەیەنــن .لــە کۆتاییــدا کۆبوونــەوەی
بەرپرســانی بــااڵی ناوەنــدی هــاوکاری
لــە کەشــێکی دوســتانە و دوای چەندیــن
کاتژمێــر ،کۆتایی بــە کارەکانی هێنا و
«مســتەفا هیجری» سپاســی بەشداریی
هاوڕێیانی کرد.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران
٨ی ڕێبەندانی ١٣٩٨
٢٨ی ژانویە ٢٠٢٠

وزمانی ههڕهشــه تێ دهگا و تهنیا كوشــتن
بــه ڕێگــهی چارهســهركردنی كێشــهكان
دهزانــێ ،بایكۆتكردنی شــانۆگهرییهكانی
دهتوانێ كۆشكی پووشاڵیی دابڕمێنێ.
بێدهنگیــی كۆمهڵگا لــه ڕۆژی دیاریكراو
بــۆ بهڕێوهچوونــی ههڵبــژاردن ،به چهندین
شــێوه دهتوانــێ دهرببــڕدڕێ و بــه ههمــوو
جیهــان نیشــان بــدا كــه چیــدی فرتوفێــڵ
و چهواشــهكارییهكانی ئــهم ڕێژیمــه خهڵك
بهالڕێدا نابا.
وهكوو شاملوو له زمانی مارگۆت بیكلهوه
دهڵــێ ،بێدهنگــی پــڕه لــه نهوتــراوهكان.
ئــهم بێدهنگییــهی خهڵــك لــه ڕۆژی ٢ی
ڕهشــهمەدا دهتوانــێ هاوارێكی پڕبهگهروو
و زایهڵــهی مێــژووی ویســتێكی ڕهوا بێ.
بێدهنگیــی بهرفــراوان له ههموو شــارهكاندا
بــه شــێوی مانگرتنــی سهرتاســهری یــان
چۆڵكردنــی شــار لــهو ڕۆژهدا ،دهتوانــێ
گهورهترین هاوار بێ كه مێشــكی ســهری
دیكتاتۆر پڕ بكا له دهنگدانهوه و زایهڵهی
داڕمانی سیستمه ڕزیوهكهی.
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شەرەفکەندی شکۆی شۆڕش
شۆڕش پێویستی بە توندوتیژییە
واڵت زاگرۆس
بەشی دووهەم

ڕاپەرینی خەڵک بۆ ناڕەزایەتی
دەربڕیــن بە گرانبوونی بێنزین لە
مانگــی خەزەڵــوەری ئەمســاڵدا
کــە زۆربەی نزیــک بە تەواوی
شــارەکانی یەکــەی سیاســی
ئێرانی گرتەوە لە الیەن کۆماری
ئیســامییەوە بــە دڕندانەتریــن
شــێواز سەرکوت کرا و وەک لە
گرتە ویدیۆییەکاندا دەردەکەوێ
ڕێژیــم بۆ ســەرکوتی خەڵک و
مانەوەی دەسەاڵتەکەی تەنانەت
کەڵکــی لــە چەکــی قورســیش
وەرگرتووە و وەک لەم فیلمانەدا
دەبینــدرێ لــە شــەقامی هەندێ
شــار بــۆ چاوترســێن کردنــی
خەڵک تانک و هێلیکۆپتێریش
بــەکار هاتــووە .هــەر لــەم
پەیوەندییــەدا رۆژنامەی رۆیتێرز
لــە زاری کۆمیســاریای بــااڵی
مافــی مرۆڤــەوە دەنووســێت»:
هێزەکانــی کۆماری ئیســامی
لەســەر بانــی ماڵەکانــەوە
و لــە هێلیکۆپتێڕەکانــەوە
کردووەتــە
ناڕازییەکانیــان
ئامانج».
بــە پێــی دواییــن ڕاپۆرتــی
رێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەی
لــە یــازدەی ســەرماوەزی
ساڵی98دا ،لە ناڕەزایەتییەکانی
حەوتــووی کۆتایــی مانگــی
خەزەڵــوەردا 208کــەس کوژراون
کــە گریمانــە دەکــرێ ژمــارەی
کــوژراوان زۆر زیاتریــش بــێ،
مانگــی
ناڕەزایەتییەکانــی
خەزەڵــوەر لــە ئێراندا لە ڕاســتیدا
ناڕەزایەتــی ئابــووری بــوو دژ
بــە گرانــی نرخــی بێنزیــن،
دەسەاڵتێک کە ناڕەزایەتییەکی
ئابووری بەو چەشنە واڵم بداتەوە
ئاخــۆ دەکــرێ بــێ توندوتیــژی
بگــۆڕدرێ یــان مــل بــۆ داوای
نەتەوەیی و سیاســی و...خەڵک
ڕابکێشێت.
کەمن ئەو مرۆڤانەی کە حەزیان
لە کوشتن و شەڕ و وێرانی بێت،
لە هەمان کاتیشــدا ساویلکانەیە
لــە بەرامبــەر دەســەاڵتێکدا کــە
تەنیــا زەبرو زەنگ و توندوتیژی
دەناســێت باس لــە گۆڕینی نەرم
و نیــان و دوور لــە توندوتیــژی
بکەین ،بە درێژایی مێژوو گەلی
کــورد ،گەلێکــی داگیرکــەر
نەبــووە بــەاڵم وەک دوکتــور
ســەعید دەبێژێــت « :زۆر بــە
ئاگاهییەوە بڕیاری یەکجاریمان
داوە کــە هەمــوو هێــزو توانــای
خۆمــان تەرخانی پێوانی رێگای
دوکتور قاســملوو ،یانی رێگای
خەباتــی کۆڵنەدەرانــە لــە پێنــاو
ئــازادی و دێمۆکراســی و مافە
ئینســانییەکاندا بکەیــن تــا لــەم
رێگەیەدا -کە رێگەی ســووری

شــەهیدانە -یان سەر بکەوین یان
بــە شــانازییەوە وەک شــەهیدە
ئازیزەکانمان سەردابنێین».
ڕێژیمی خوێنڕێژ و خوێنخۆری
ئاخونــدی بــە شــەهیدکردنی
دوکتور قاســملوو دەریخســت کە
نایهەوێ لە نێوەڕۆکی ڕەش و لە
ڕەفتــارو کــردەوەی دژی گەلــی
و دژی ئێرانــی خۆیــدا ئاڵوگۆڕ
پێک بێنێ.
بــە کــردەوە چاالکتریــن هێــزی
ئۆپۆزیســونی ئێرانــی لــە
مەیدانی خەباتــی چەکدارانە لە
نێوخــۆی ئێرانــدا بوویــن و هەین،
ئاشــتیخوازین و ئەگەر دەســتمان
بــۆ چــەک بــردووە بۆ دیفــاع لە
خۆمانە چونکە شەڕیان بەسەردا
سەپاندووین.
لــە مێــژە کــە گوتوویانــە کــە
قەبوولــی زوڵــم لــە خــودی زوڵــم
خراپترە».
لەمبــارەوە نێلســۆن ماندێــاش
دەڵێــت« :دەســەالتداران جــۆری
خەبــات دیــاری دەکــەن نــەک
ژێردەستەکان».
لێکۆڵەرانــی بــواری شــۆڕش
زۆربەیــان لەســەر ئــەو بــاوەڕەن
کە توندوتیژی بەشــی سەرەکی
و جیانەکــراوەی بارودۆخــی
شۆڕشگێڕانەیە.
دان دەڵێت« :شــۆڕش چەشنێک
کۆمەاڵیەتــی
ئاڵوگــۆڕی
جەماوەری ،توندوتیژ و خێرایە».
بە باوەڕی هانتیگتۆن توندوتیژی
ماکــەی ســەرەکی پێکهێنــەری
شۆڕشــە .مارکسیســتەکانیش
بــە گشــتی لەســەر ئــەو بــاوەڕەن
کــە بــێ توندوتیــژی شــۆڕش
روونــادات .هــەر لــەم پێوەندییەدا
کاک دوکتور قاسملوو باس لەوە
دەکات کــە گۆڕان و رزگاربوون
لەژێر دەستی کۆماری ئیسالمی

کــە کامیــان دەبــێ ،بــەاڵم لەوە
دڵنیــام کــە ڕێژیــم دەڕووخێــت
ئەویش لە ڕێگەی توندوتیژییەوە.
مائــۆ وەک رێبــەری گەورەترین
واڵت لــە بــاری حەشــیمەتەوە
کــە شــۆڕش تێــدا ڕووی دا
دەڵێــت« :شــۆڕش میوانییــەک
بۆ خواردنی شــەو یان نووســینی
وتارێک یان کێشانی وێنەیەک
نییە...شــۆڕش ناتوانێت شتێکی
لەم چەشنانە ڕاحەت و ناسک و
مێهرەبانانە بێت.
شۆڕش هەستانەوەیە ،کردارێکی
توندوتیــژە کــە لــە رێگــەی
چینێکــەوە ،چینێکــی دیکــە لە
دەسەاڵت دەهێنرێتە خوارەوە» .
دوکتــور ســەعید شــەرەفکەندی
لــەم پەیوەندییــەدا لــە ژمــارەی
145ی رۆژنامــەی کوردســتاندا
دەنووســێت « :تــا کاتێــک
زوڵــم و زۆر هەبــێ ،تــا کاتێک
چەوســاندنەوەی جۆربەجــۆری
چینایەتــی ،نژادی ،مەزهەبی و
جنســیەتی بــاو بێ ،تــا کاتێک
دیکتاتــۆری و ســەرەڕۆیی لــە
الیەک و یەخسیری و کۆیلەتی
و دیلــی و ژێرچەپۆکــی و
هــەژاری لــە الیەکــی دیکــە لە
گۆڕێــدا بێ  ،شــەڕ و ناکۆکی
هــەر دەبــێ و هەر دەشــبێ ببێ.
چەوســێنەر و زاڵــم و ســەرەڕۆ
هیچکاتێــک بــە مەیلــی خۆیان
دەســت لە چەوســاندنەوە و زوڵم و
دیکتاتــۆری هەڵناگــرن ،مەگەر
بــە زۆری لــە ئاکامی شکســت
لــە خەباتێکــی توندوتیژدا نەبێ.
کەوابوو سوڵح و ئاشتی گشتیی
جیهانــی و هــەر لــەو کاتــەدا
شــەڕ و خەبــات بۆ وەدەســهێنانی
ئــازادی و بــۆ لەنێوبردنی زوڵم و
چەوســاندنەوە نــەک هــەر لێک
جیــاواز نیــن ،بەڵکــوو دوو الیەن

دەبــێ ئەســتەمە بێتوندوتیــژی
و لــە رێگــەی ئاشــتیخوازانەوە
دەســەاڵت ڕادەســتی خەڵــک
بکــەن و مێــژووی کۆمــاری
ئیســامیش بەڕوونــی دەریدەخات
کە ئاشــتیخوازانەترین و ڕەواترین
داخوازیی خەڵک بە دڕندانەترین
شــێواز ســەرکوت دەکات و ئــەم
ناڕەزایەتییــە ئاشــتیخوازانەش
هیــچ کاریگەرییــەک لەســەر
کــردەوەی کۆمــاری ئیســامی
دانانێن.
لــەم پەیوەندییــەدا مســتەفا
هیجــری دەبێژێــت »:ئەگــەر لــە
بیســت ســاڵی رابــردوودا کــەم و
زۆر خەباتی مەدەنی بووە ،ئێستا
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە هیــچ
تەئســیرێک لەســەر ڕەفتــاری
کۆماری ئیســامی دانانێت» .
کەوایــە گەلــی کــورد دەبــێ بیر
لەوە بکاتەوە کە بە کەمترین نرخ
واڵتی خــۆی لە کۆلۆنالیســمی
دەســەاڵت ڕزگار کات دەنا ئازاد
بــوون و ســەربەخۆیی لــە ژێــر
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی
بــێ توندوتیــژی و خەباتێکــی
شۆڕشــگێڕانە ئیمکانــی نییــە و
لە ڕاستیدا خەباتی شۆڕشگێڕانە
و ناچــار توندوتیژانــە لەهەڤبــەر
کۆماری ئیســامی ئێراندا شەڕە
لــە پێنــاو دنیایەکــی جوانتــردا
نــەک شــەڕ لــە پێنــاو شــەڕ و
توندوتیژیدا.

دەرفەتخوڵقێن یان
چاوەڕوان؟

چێگوارا لەســەر ئەو باوەڕەیە کە
یەکێک لە خاڵە بنەڕەتییەکانی
جیاکــەرەوەی شۆڕشــگێڕ لــە
ناشۆڕشــگێڕەکان ئەوەیــە کــە
شۆڕشــگێڕ دەرفــەت دەخوڵقێنــێ
و چاوەڕوانی دەرفەت نامێنێتەوە،

یەکجــار پڕنێوەڕۆک و گرینگە
کــە بریتییــە لــە « :دوکتــور
قاســملوو شــەهید بــوو خەبــات
درێــژەی هەیــە» و پیشــاندەری
ئەو ڕاستییەیە کە شەرەفکەندی
نایهــەوێ چــاوەڕوان بمێنێتــەوە
و لەبەرامبــەر هەرەســی مەزنــی
نەمانی قاســملوودا دەستەوەستان
نییــە و بــە باوەڕێکــی قووڵــەوە
بــە شــۆڕش و ئــەو ئەرکەی کە
کەوتووەتە سەرشانی دەیهەوێ بە
کــرداری حیزبەکــەی و بەردەوام
بــوون لەســەر ڕێچکەی شــۆڕش
دەرفەتــی بەختــەوەری خەڵــک
و ڕزگاریــان لــە کۆلۆنالیــزم
بڕەخسێنێت.
شــەهیدبوونی دوکتــور قاســملوو
ماوەیەکی کەم پاش ئاگربەستی
شەڕی نێوان عێراق و ئێران ڕووی
داوە و هێشــتا ئــەم دوو واڵتــە بە
تــەواوی ڕێکنەکەتوون ،بەاڵم لە
ســاڵی شەســت و هەشت بە دواوە
و پــاش ئــەوەی کاک ســەعید
دەبێتــە کەســی یەکەمی حدکا،
بەندەکانی ڕێککەوتنی نێوان دوو
دەســەاڵتی ئێران و عێراق دەچنە
بواری جێبەجێکردن و دەسەاڵتی
عێــراق گوشــارێکی زۆر دەخاتە
ســەر ڕێبەرایەتــی حــدکا کــە
نابــێ درێــژە بــە چاالکیەکانیان
بــدەن و لــە ســنووری عێراقــەوە
بــۆ خۆرهەاڵت بپەڕێنــەوە دژ بە
کۆمــاری ئیســامی چاالکــی
بەڕێــوە بــەرن و تەنانــەت بــاس
لــەوەش دەکــرێ کــە دەســەاڵتی
بەعــس پیالنــی ئــەوەی هەبــووە
کــە حدکا یان تەســلیم بــە ئێران
بکاتــەوە یاخــود ڕایانگوێزێت بۆ
باشــووری عێــراق و لــەوێ لــە
کەمپەکاندا نیشتەجێیان بکات.
ئەگــەر تەنیــا ئــەم دوو فاکتــەرە
لــە بەرچــاو بگریــن یانــی

رووداوەکانی ئەم دواییەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دیسانەوە ئەو ڕاستییە دووپات دەکەنەوە کە
دەسەاڵتداران بە ویستی خۆیان سەر بۆ داخوازییەکانی خەڵک نەوی ناکەن و بۆ مانەوەیان لە
دەسەاڵتدا ئامادەن بە هەزاران و تەنانەت میلیۆنان کەسیش بکەنە قوربانی .ئەو دەسەاڵتانەی کە
دەستیان بە خوێنی خەڵکی سوور دەبێ ئەستەمە بێتوندوتیژی و لە رێگەی ئاشتیخوازانەوە دەسەاڵت
ڕادەستی خەڵک بکەن و مێژووی کۆماری ئیسالمیش بەڕوونی دەریدەخات کە ئاشتیخوازانەترین
و ڕەواترین داخوازیی خەڵک بە دڕندانەترین شێواز سەرکوت دەکات و ئەم ناڕەزایەتییە
ئاشتیخوازانەش هیچ کاریگەرییەک لەسەر کردەوەی کۆماری ئیسالمی دانانێن.
بە نووسینی وتارێک و دانیشتن
لــە کافەکانی ئوروپا و بەخەیاڵ
کــردن وەدی نایــەت ».ئــەم
ڕێژیمــە لە ڕێگــەی هەڵبژاردنی
ئــازاد یان نووســینی چەنــد وتار
لــە دەرەوەی واڵت ناڕووخێــت.
ئــەم ڕێژیمــە دەبــێ لــە ڕێــگای
توندوتیــژەوە بڕوخێنــدرێ ،جــا
ڕەنگــە ئــەم شــێوازە توندوتیژە لە
ڕێگەی ڕاپەڕینی چەکدارانەی
شــارییەوە بێــت یــان تێکەڵەیەک
لە خەباتی چەکدارانەی شــاری
و شــەڕی پارتیزانــی گونــدەکان
یــان مانگرتــن و خۆپیشــاندان و
راپەڕینــی خەڵک لە شــارەکان،
ناکرێ لە ئێســتاوە دیاری کەین

و دوو ڕوانگەی یەک مەسەلەن
کــە یەکیــان تەواوکــەری ئەوی
دیکەیــە ،ئــەو مەســەلەیەش
بریتییــە لە ئازادی و بەختەوەری
مرۆڤ» .
رووداوەکانــی ئــەم دواییــەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت دیســانەوە
ئــەو ڕاســتییە دووپــات دەکەنەوە
کــە دەســەاڵتداران بــە ویســتی
خۆیــان ســەر بــۆ داخوازییەکانی
خەڵــک نــەوی ناکــەن و بــۆ
مانەوەیــان لە دەســەاڵتدا ئامادەن
بــە هەزاران و تەنانــەت میلیۆنان
کەسیش بکەنە قوربانی.
ئــەو دەســەاڵتانەی کە دەســتیان
بــە خوێنــی خەڵکــی ســوور

بــەاڵم ناشۆڕشــگێڕان چاوەڕێــی
ئــەوەن دەرفەتێــک بخوڵقــێ و
کەڵک لەو دەرفەتە وەربگرن.
دوکتــور
شــەهیدبوونی
عەبدولڕەحمــان قاســملوو دەکرێ
وەک مەزنتریــن هەرەســی حدکا
نــاو لــێ بنێیــن لــە مێــژووی
ئــەم حیزبــەدا پــاش ڕووخانــی
کۆمــاری کوردســتان ،لەم کاتە
هەستیارەدا شــەرەفکەندی وەک
جێگری کاک دوکتور قاســملوو
پەیامێــک بــۆ هێزەکانــی حیزب
دەنێــرێ کــە لــە کوردســتاندا
خەریکی چاالکی و خەبات بوون
دژ بە کۆماری ئیســامی و ئەم
پەیامــە هەرچــەن کورتــە بــەاڵم

نەمانــی ڕێبەرێکــی کاریزمــا و
گوشــاری واڵتــی عێــراق کە تا
ئــەو کات وەک پشــت جبهــەی
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی چــاوی
لێدەکرا(بــەو مانا نا کە لە الیەن
دەســەاڵتی عیراقــەوە یارمەتــی
حــدکا دراوە بــۆ خەبــات دژی
کۆمــاری ئیســامی ،مەبەســتم
لــە پشــتی جبهەبــوون ئەوەیە کە
النیکــەم تا ئــەو کاتە حدکا بێ
ڕێگرییەکی ئەوتۆ کەمپەکانی
خــۆی لە ســنووری نێوان باشــور
و خۆرهــەاڵت دامەزراندبــوو و لە
خاکی ژێر دەســەاڵتی عێراق بۆ
شــوێنی ڕێبەرایەتی و حەسانەوە
و تیمارکردنــی پێشــمەرگەکانی

کەڵکــی وەردەگــرت) هەنــگاو
بــە زۆر کــەس شــل دەکات و
زۆرکەسی هێنا ئەو باوەڕەی کە
ئەگــەر بۆ مــاوەی کاتیــش بووە
حدکا دەس لە خەبات و چاالکی
شۆڕشــگێڕانە هەڵبگرێــت و
چاوەڕوانــی کاتــی گونجــاو
بمێنێتــەوە ،بەاڵم شــەرەفکەندیی
رێبــەر نــەک ناچێتــە دۆخــی
چاوەڕوانییــەوە بەڵکوو ئەوپەڕی
هەوڵــی ئــەدات کــە مەیدانــی
چاالکــی حیزبەکەی بەرفراوانتر
بکاتــەوە و لــەم ڕێگەشــدا
سەرکەوتنی گەورە وەدەس دێنێت
و لە هەندێ شوێندا پێشمەرگەی
کوردستان شەڕی گەورەو دژ بە
داگیرکــەر بەڕێــوە دەبــەن کە تا
ئــەو کاتــە لــە مێژووی حــدکادا
شــەڕی پێشــمەرگە دژ بــە
داگیرکــەران لەو شــوێنانە ڕووی
نەدابوو.
شــەرفکەندی مــەزن لــە جیاتــی
ئــەوەی تەســلیمی بارودۆخەکــە
بێــت و واز لــە خەبــات بهێنێــت
پــڕۆژەی چاالکترکــردن دێنێتــە
رۆژڤــەوە و هــەوڵ ئــەدات بــە
نیشــتەجێکردنی ئــەو کەســانەی
کــە توانــای خەباتیــان نەماوە لە
کەمپەکاندا ،حدکا بۆ خەباتێکی
ســەخت و درێژماوە ئامادە بکات
و تێدەکۆشــێ هێزێکی پسپۆڕی
پارتیزانــی کە توانای شۆڕشــی
لــە هــەر قۆناغێکــدا ببێت پێک
بێنێت.
بە پێویستی دەزانم ئاماژە بەو خاڵە
بکــەم کــە شــەرەفکەندی ڕێبەر
لــە هەمــان کاتدا کــە پێداگری
لــە ســەر خەباتــی پێشــمەرگانە
دەکــرد ،زۆر بــە وردی و ژیرانــە
ئــەرک بــۆ تاکەکانــی دیکەی
کۆمەڵــگا دیــاری دەکات و
دەنووســێت« :ئەگــەر لەســەر
بەشــداریی خەڵکــی کوردســتان
لــە جوواڵنــەوەی ئازادیخــوازی
ئەمــڕۆی کوردســتاندا پرســیار
بــەم جــۆرە بێتــە گــۆڕێ کــە:
ئــەم بەشــدارییە ئەرکــی کێیــە؟
بێشــک واڵمەکــەی ئەمەیە کە
ئەرکــی هەموو کــەس ،یان هەر
کەسێک کە چووکترین هەستی
ئازادیخوازی و نیشــتمانپەروەری
هەبێ .
ناوبراو لە چەندین وتاری دیکەدا
وەک« :بــۆ خەبــات چ زۆرە
ڕێــگا ،چەند قســەیەک لەگەڵ
موعەلیمەکانــی کوردســتان
و ...بــاس لــە خەباتــی هەمــوو
تاکەکانی کۆمەڵگا دەکات دژ
بــە داگیرکەران و ئــەو خەباتەی
کــە ئەمــڕۆ بــە خەباتــی شــار
نــاوی لێدەبــرێ دوکتور ســەعید
زیاتریــن هەوڵــی بــۆ پێکهێنان و
سەرخســتنی دا و خەبــات تەنیــا
بە یــەک ڕەهەندەوە نابەســتێتەوە
و لــە هەمــان کاتیشــدا هیچکام
لە ڕەهەنــدە جیاوازەکانی خەبات
و شۆڕش بۆ سەرکەوتن بە هیچ
پاساوێک نانێتە ئەو الوە.
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گۆڕینی سیاسەتی جیهان
لە هەڵکردنەوە بۆ بەرەوڕووبوونەوەی ئێران
کەیوان دروودی

ماوەیەک لەمەوپێش ئورووپا بۆ
یەکەمجــار باســی لــە ئەگەری
خستنەگەڕی میکانیزمی ماشە
کــرد .بێگومــان ئــەوە کوتوپڕ و
لەجێ نەبوو و ئاکامی ڕەوتێک
لــە کار و کاردانــەوەی نێــوان
ڕێژیمــی ئێــران و کۆمەڵگــەی
نێودەوڵەتــی و بەتایبەتی ڕۆژاوا
بوو .لەوێ بەدواوە ڕێژیمی ئێران
هــەروا درێــژەی بــە سیاســەتی
دابەزاندنــی دەروەســتییەکان بــە
گرێبەســتی بەرجــام دا و لــەو
ڕۆژانەدا بەشێوەی فەرمی _ و
چاوەڕوانکــراو_ ئەو میکانیزمە
کارا کــرا .هــاوکات بوریــس
جانسن ســەرۆکوەزیرانی بریتانیا
پێشنیاری کردووە کە گەاڵڵەی
ترامــپ ســەرۆکی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئامریکا ببێتە
جێگرەوەیەک بۆ بەرجام و ئەوەش
لــە کورتترین تێگەیشــتندا واتە،
گرێبەســتی لەمەوبــەر بــەالی
بریتانیاییەکانەوە ماوەبەسەرچوو
دێتە ئەژمار.
هاوتەریبــی ئەم ڕەوتــە ،واڵتانی
ئامریــکای التیــن پێکــەوە
بــە کۆدەنگییەکــی نــاوازەوە
لوبنان»یــان
«حیزبوڵــای
خســتە نێــو لیســتی گرووپــە
تێرۆریســتییەکانەوە و ئەمــەش
ئــەوە دەگەیەنــێ کــە جیهــان
هەستی بە مەترسییەکی جیددی
کــردووە و بۆ ئەمــەش قۆڵی بۆ
بڕینی دەســتی تێرۆر هەڵماڵیوە.
لــە الیەکیتــرەوە واڵتانێکی زۆر
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە هەتا
باشــووری ڕۆژاوای ئاســیا و
ئورووپــا پەیوەســت بــە هێزەکانی
یەکگرتووەکانــی
ویالیەتــە
ئامریــکا لە کەنــداو و گەرووی
هۆرمۆز بوون.
گۆڕانــکاری و ڕووداوەکان
بەمــەوە نەوەســتانەوە و ڕێگــە بە

وەزیــری دەرەوەی ئێــران نــەدرا تا
بەشــداری لــە دانیشــتنەکانی
نەتەوە یەکگرتووەکان لە ئامریکا
و گــەڕی ســااڵنەی ئابووریــی
جیهان لە داڤووسدا بکات.
کــۆی ئــەم پازڵــە ،دەرخــەری
گۆڕانکارییەکــی ڕاســتەقینەیە
لــە سیاســەتی نێودەوڵەتیــدا
ســەبارەت بە تێرۆریزمی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێــران و لــەوە ئەچێ
لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا بینەر
و بیســەری بڕیاراتــی جیددیتــر
لــەو بــارەوە بیــن .هەمــوو ئــەم

مووشــەک بــە جۆرێــک
ئامریــکای
گریمانەکانــی
لەبــارەی بەرنامەی مووشــەکیی
ئێــران پشتڕاســت کــردەوە و ئــەو
وێنایــەی لە ئێرانی خســتبووەڕوو
بە کردەوە بەدی هات.
هەمــوو ئەمانــەش یــەک
کاتالیزۆری پێویست بوو تا ڕای
گشــتیی کۆمەڵگــەی نێوخــۆ و
دەرەوە بخاتە پاڵ دەنگی دەوڵەتان
و سیاسەتڤانان کە ئەویش ڕووی
دا و ســپای پاســداران بــە لێدانی
فڕۆکەی ئۆکرایــن بە تەواوەتی

هەڵکردنێک ،هاوشــێوەی ئەوەی
جاران ،لەگەڵ سیاسەتی هەڕەشە
– پوان_یدا لە ئارادا نییە.
ئەگەرچــی ئامریــکا هێشــتا
پێداگــرە لەســەر دانیشــتن و
ڕێککەوتــن ،بــەاڵم ئــەوە نابــێ
کەس تووشی ئەو هەڵەتێگەیشتنە
بــکات کــە ئــەم ڕێککەوتنــە بە
دڵخــوازی ڕێژیمی ئێــران دەبێت.
هۆیەکەشــی ئاشکرایە؛ ڕێژیمی
ئێــران نــە کارتێکــی بەدەســتەوە
مــاوە _ جگــە لــە تێــرۆر _ و
نــە لــە بنەڕەتــەوە زەرفییەتــی

هاوشــێوەکانی خــۆی ،لەبــەر
ئــەوەی هەمــوو زەرفییەتەکانــی
بۆ بەرەوپێش بردنی ئایدیۆلۆژییە
نەزۆکەکــەی تەرخان کردووە لە
ڕاستییەکان و ئەوەی پێی دەوترێ
ئــەرزی واقیع دوور کەوتووەتەوە.
ئەو دوورکەوتنەوەیە تا ئاســتێکە
کــە خامنەیی بەوپەڕی دڵنیایی
و قسەســوورییەوە بــاس لــە
شــکاندنی پێوانــەکان و لێدانــی
ڕێکۆردە جیهانییەکان دەکات.
ئــەو ڕێوشــوێنگەلەی کــە لــە
ســااڵنی ڕابــردوودا گیراونەتەبەر

ڕێژیمی ئێران سڵ لە یاسا نێودەوڵەتییەکان ناکاتەوە و ئەو زەرفییەتە تۆقێنەرەی هەیە کە لە هەر
کات و ساتێکدا بە مەبەستی هەڕەشە و تۆقاندن هەموو سنوورەکان ببەزێنێ
گۆڕانکارییانــە لــە کاتێکدا بوو
کــە دەســەاڵتدارانی ڕێژیمــی
ئێــران الیــان وابــوو دەتوانــن بــە
قســەی خۆیان ئامریکا تووشــی
«تەریککەوتــن» بکەن و وەک
خامنەیــی وتــی لــە گۆشــەی
ڕینگدا تەنگی پێ هەڵچنن.
هەر لەو ڕۆژانەدا بوو کە ڕێژیمی
ئێــران بە هەڵدانی مووشــەک بۆ
نــاو خاکــی عێراق لــە چەند الوە
تووشــی زیانــی گورچووبــڕ بوو.

خــۆی لەو جێگەیــە بینییەوە کە
پێــی وابــوو ئامریــکای لێیــە و
ئــەوەش گۆشــەی ڕینگێک بوو
کــە هەمــوو دونیا لــە الیەک و
ڕێژیمــی ئێــران وەکــوو چەتــەی
لەداوکەوتــوو لــە الیەکیتر خۆی
کز بوو.
لە ئێســتادا ڕێژیمی ئێران خۆی،
نــەک لــە بەرامبــەر ئامریــکا
بەڵکــوو لــە بەرامبــەر زۆربــەی
واڵتانــی دونیــادا دەبینێتــەوە

بەخۆداچوونەوەی تێدا هەیە.
لــە ئێســتەدا ڕێژیمــی ئێــران
هەڵوەرینــی
بــەرەوڕووی
الیەنگرانــی هــەرە ســەرەڕۆ و
رادیکاڵــی خــۆی و پووکانەوەی
ئایدیۆلۆژیــک بــووە ،بــەو واتایە
کــە وەکــوو کۆتاییەکانــی
یەکییەتیــی ســۆڤییەت جگــە
لــە پرۆپاگانــدا هیچیتــری بــۆ
پەردەپۆشــکردنی بۆشایی گوتار
و الوازی لــە کردارەکانــی نییــە

ئەگەرچــی لــە دیــوی مەنتقــی
زۆر
ئێرانــەوە،
ڕێژیمــی
پراگماتیــک هاتوونەتە بەرچاو،
بــەاڵم لــە الیەکیتــرەوە ،تەنیــا
سیاســەتی «ڕاکــردن بــەرەو
پێشــەوە» بــووە ،بــەو واتایــە کە
بەســەر ڕاســتییەکانی الوازیــی
خــۆی بــازی داوە و خــۆی
بەهێــز و خــاوەن ئیــرادە نیشــان
داوە و ئەمــەش وای کــردووە
کــە الوازییەکانــی لــە کات و

ئەو ڕێوشوێنگەلەی کە لە سااڵنی ڕابردوودا گیراونەتەبەر ئەگەرچی لە دیوی مەنتقی ڕێژیمی
ئێرانەوە ،زۆر پراگماتیک هاتوونەتە بەرچاو ،بەاڵم لە الیەکیترەوە ،تەنیا سیاسەتی
«ڕاکردن بەرەو پێشەوە» بووە
یەکــەم ئــەوەی کــە ســەروەریی
واڵتێکــی پێشــێل کــرد و ئەوەش
کاردانــەوەی فەرمیــی ناوچەیی
و جیهانیــی لێکەوتــەوە و ئــەو
ترســە ڕاســتەقینەی زەقتــر کــرد
کە ڕێژیمی ئێران ســڵ لە یاســا
نێودەوڵەتییــەکان ناکاتــەوە و ئەو
زەرفییەتــە تۆقێنــەرەی هەیە کە
لــە هــەر کات و ســاتێکدا بــە
مەبەســتی هەڕەشــە و تۆقانــدن
هەمــوو ســنوورەکان ببەزێنــێ.
لــە الیەکیتــرەوە بەکارهێنانــی

و دەستەوەســتان ماوەتــەوە.
کــۆی ئــەم خااڵنــە کــە باســی
لێــوە کــرا نیشــان دەدات کــە
پێکەوەکارکردنێــک لەئارادایــە
و دیــوە ئاشــکراکەی گەیەنەری
پەیامێکــی ڕوون و ڕاشــکاوە،
ئەویش ئەوەیە کە لەمەبەدوا ئەوە
سیاســەتی بەرەوڕووبوونەوەیە کە
بەرامبەر بە ڕێژیمی ئێران کاری
پــێ دەکــرێ و ئــەو ڕێژیمــەش
دەبێ ئەوەی لەبەرچاو بێ کە لە
سیاسەتی بەرەوڕووبوونەوەدا ئیتر

و ئــەوەش بەپێــی گۆڕانــکاری
لــە دونیــای پەیوەندیــی ئەمڕۆدا
مومکین نییە.
وەک دیتمــان فیلمهەڵگرتنێکــی
ئاســایی و کــورت بــە دەســت
کەســێکی ئاماتۆرەوە ،وای کرد
کە ڕێژیم تووشــی سەرلێشێواوی
بێت و لە کۆتاییدا ناچار بوو کە

ئەو هاوواڵتییە دەسبەسەر بکات.

چاکسازییە کاولکەرەکان

ڕێژیمی ئیســامیی ئێران وەکوو

ســاتێکی وەک ئێســتەدا بگەنــە
ئاســتێک کــە ببنە هەرەســێک
و بەســەر ویالیەتــی فەقیهــدا
بــەر ببنــەوە .بەدیوێکتــردا بــۆ
ڕێژیمێــک کــە لــە ناوچــەدا
تووشــی شکســت بــووە باشــترین
چارەسەر ئەوەیە کە دژبەرانی بە
هەڕەشــە پێمل بکات ،بەاڵم ئەوە
لە دیوە ڕاستەقینە سیاسییەکەیدا
قووڵبوونــەوە و شــۆڕبوونەوەی
زیاتــرە بــۆ نــاو قەیرانێکــی
درێژخایەنتر و پڕووکێنەرتر.
لــە مــاوەی ڕابــردوودا گەاڵڵەی

ئاشــتیی ناوچەیــی زەریــف
و وەزارەتــی دەرەوەی ئێــران،
نیشــانەیەک بــوو لــەوەی کــە
دەیانهــەوێ ئــەم قەیرانــە لــە
شــوێنێکدا ڕابگــرن ،بەاڵم وەک
دیتمان ئەم هەوڵە درەنگتر لەوەی
پێویســت بوو ،دەســتیپێکرد و بێ
وەاڵم مایــەوە و هیچ واڵتێک بە
پێشوازییەوە نەڕۆیشت.
لــە الیەکیترەوە بوودجەی ســاڵی
داهاتــوو کــە الی دوڵەتــی
ڕۆحانییــەوە بــە بوودجــەی
هیوابەخــش ناودێــر کــراوە،
خۆهەڵخەڵەتانــدن
دەرخــەری
یــان بەواتایەکــی ڕاســتەقینەتر
خەڵکخەڵەتاندنــە .ڕێژیــم کــە
لــە ئێســتادا نزیــک بــە سێســەد
هــەزار بەرمیل نەوت دەفرۆشــێ،
بوودجــەی ســاڵی داهاتــووی
هەتاویــی لەســەر بنەمــای
هەناردەی یەک میلیۆن بەرمیل
بەستووە.
ئــەم بوودجەیــە نیشــان دەدات
کــە ڕێژیمــی ئێــران دەســتی
بەتاڵــە و لەگــەڵ ئــەوەی دەزانێ
کــە تووشــی قەیرانــی گەورەتــر
دەبــێ بــەاڵم بەهــۆی ماهییەتی
ئایدیۆلۆژیکەکەیــەوە ،ناتوانــێ
دەست
بــۆ بەخۆداچوونــەوە بــەرێ.
هــەر بۆیــە ئــەو شــیمانەیە کــە
ڕێژیمــی ئێــران بەشــێوەی
ئۆتۆماتیــک بــە درێژەپێدانــی
و پێڕەوکردنــی سیاســەتی
ئایدیۆلۆژیکــی خــۆی بــەرەو
خاڵــی تەقینــەوەی جەماوەریــی
ناوخۆیــی و پەراوێزکەوتوویــی و
مەحکوومییەتی جیهانی بڕوات،
مەنتقــی دەنوێنــێ و دەبێ بزانین
کە ئاخۆ ریســکەکانی ڕێژیم بۆ
دەربازبوون لەم ڕەوتە بێگەڕانەوەیە
چییە و چۆن دەیهەوێ ڕووخانی
خۆی وەدوا بخات.
وەکیتر ڕێگەچارەیەکی بنەڕەتی
کــە ئێــران بباتــەوە نــاو کاکڵــی
واڵتێکی نۆرماڵ وێنا ناکرێت.

ئێکۆتێرۆریزم بەردەوامە لە پەرەسەندن! وریا بن!
ئا :کوردستان
ســااڵنێکی دوورودرێــژە کــە نیشــتمانی
پڕ لە ســامان و ســەرچاوەی پڕ لە پیتی
هەوێنەکانــی ژیانمــان واتــە هەرێمــی
زاگــڕۆس ،کەوتۆتــە ژێــر چەپۆکــی
خەیانــەت و پەالمــاری تێکــدەران و
چاونەزێریــی کۆلۆنیالیزمی زاڵ بەســەر
ئــەم هەرێمــە! بەچەشــنێک کــە کــون و
قوژبنــی زاگڕۆس نەماوە کە دەســەاڵتی
ڕەهــا و دژەژینگــەی کۆماری ویالیەتی
فەقیهــی زەفــەری پێ نەبردبــێ و زەبری
گورجبڕی لێ نەوەشاندبێ.
بــە پێــی دواییــن ڕاپــۆرت و هەواڵــە
پێوەندیــدارەکان و وتــەی شــایەتحااڵن لــە
ناوچەکانــی وەک مەریــوان و هەورامان،
دیاردەیەکــی مەترســیداری نــوێ لــە
چوارچێــوەی هێرشــە تێرۆریســتییەکانی
ڕێژیــم و دەســتوپێوەندییەکانی بۆســەر
ژینگــە ســەری هەڵــداوە کــە ئامانجــی

کاولکردنــی زیاتری زاگڕۆســە و تا دێت
زیاتر پەرە ئەسێنێت.
لەمبــارەوە ئەنجومەنــی ســەوزی چیــا لە
مەریــوان بە باڵوکردنەوەی ئاگادارییەک
ڕوو لە هەموو ژینگەدۆســتان ،ئاگاداری
کردوونەتــەوە کــە تێکــدەران و ناحەزانــی
ژینگــە بــە فێڵێکــی نوێــوە گەڕاونەتــەوە
تاکــوو ژینگــەی زاگــرۆس قەاڵچــۆ
بکــەن؛ بەوتەی ئەم ئەنجومەنە دوژمنانی
ژینگــە دەورووبــەری داربــەڕووەکان لــە
نێــوان گوندەکانی «کانیســانان و نێ»،
ئەکــەن بــە باخــە ترێ و پاشــان بــەرە بەرە
بــۆ ئــەوەی بە یەکجــاری بەرچــاو نەبێت
داربــەڕووەکان لــە نــاو ئەبــەن یــان هەر لە
سەرەتاوە دارستانەکە بڕ ئەخەن کە گوایە
ئەمە موڵکی خۆمان بووە!
دارســتان و لێڕەوارەکانــی زاگــرۆس لــە
دوو وەرزی ســەرما و گەرمــا و بــە دوو
شــێوازی جیــاواز دەکرینــە ئامانجــی
ئێکۆتێرۆریزمی کۆماری ئیســامی؛ لە
وەرزی هاوین و گەرمادا ســپای پاسداران

و ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانی دیکەی ڕێژیم
بــە ئاگردانــی دارســتانەکان خەســاری
قەرەبوونەکــراو دەگەیەننــە ژینگەکەمــان
و لــە وەرزی ســەرما و زستانیشــدا بــە
بڕینــەوەی دارســتانەکان کــە دەبێ وەک
شــاڕەگ و ماکــەی هەناسەکێشــانی
زاگــڕۆس ســەیری بکەیــن هــەوڵ دەدەن
زاگــڕۆس و زاگڕۆســییەکان لــە هەناســە
بخەن!
لەگــەڵ ئەوەیکــە دارســتانە بەڕووەکانــی
مەریــوان و هەورامــان و ناوچــە
باشوورییەکانی زاگڕۆس سااڵنە ئاگریان
تێبــەر ئەدرێــت ،دیســانەوە هەلپەرســتانی
قازانجخــواز کــە شوناســی بەشــێکیان
دیــارە(!) بــە هــۆکاری پاســاوهەڵنەگر
دیســانەوە هەوڵــی بڕیــن و لەنێوبردنیــان
ئەدەن تاکوو لە شــااڵوی ڕەشــی قڕکردن
و فەوتاندنی زاگڕۆس لە ڕێژیمی ملهۆڕ
دوا نەکەون.
ئەم جینایەتە سامناکە تەنیا ناوچەیەکی
بەرتەســک یــان هەریمێکــی دیاریکــراو

ناگرێتــەوە و بەپێچەوانــەوە زۆربــەی
هــەرەزۆری شــارەکانی کوردســتان
بەدەســتییەوە دەناڵێنــن؛ بۆنموونە لە چەند
حەوتــووی ڕابــردوودا دارســتانەکانی
لەالیــەن
«قازانلــی»
گونــدی
فەرمانبەرانــی جەنگەڵبانییــەوە بــڕدران و
ئەگەرچــی خەڵکی ناوچــە ناڕەزایەتییان
بــەم کــردەوەی مۆرەکانی ریژیــم دەربڕی
بەاڵم هیچ هەوڵێکی جیددی بۆ ڕێگری
لەم کردارانە نەهاتە ئاراوە.
هەڵبــەت هەوڵــدان بۆ ژینگــەی زاگڕۆس
تەنیا لە چوارچێوەی دارستانەکان قەتیس
نەماوەتــەوە و زۆربەی بیاڤەکانی تریشــی
گرتۆتەوە کە دەکرێ وەک نموونە ئاماژە
بــە پیســکردنی ڕووبارەکان ،تــااڵوەکان و
زەریاچەکانی زاگڕۆســیش بکەین کە لە
هەنــدێ شــوێنی وەک ئیــام لەڕێگــەی
پاشــماوەی نەخۆشخانەکان ئەنجام دەدرێت
و لە شــارەکانی وەک ســنە و مەریوانیش
لەڕێگەی ئەڕابەکانی مەرگەوە!
تەنانــەت ئــەم جینایەتکارانــە لــە

خۆشەویســتیی زاگڕۆســییەکان بــۆ
ژینگەیــان کەڵــکاوەژوو وەردەگــرن و بــە
ئاگردانــی ژینگــە و دارســتانەکان ،هەول
دەدەن خەڵــک و ژینگەدۆســتان ســەرقاڵ
بکــەن تاکــوو یــان رێگــری بکــەن لــە
هەنــدێ ناڕەزایەتــی و هەمیــش وەک
تاکتیکێــک بــۆ بەرێوەبردنــی هەنــدێ
لــە پیالنــە سیاســییەکانیان کەلکــی
لێوەربگــرن؛ لەمبارەوە دەتوانیــن ئاماژە بە
ســووتاندنی زەلکاوەکانــی گۆلــی زرێبار
لــە ١ی بەفرانبــار ،بکەیــن کــە لــە ١٠
الیــەوە ئاگــر بــەر درایــە زەلکاوەکانــی
زرێبــار و خەســارێکی زۆر بــەر ژینگەی
ئــەم گۆلــە گەیشــت .ئەوەیکــە ڕوونــە
دەســتوپەیوەندییەکانی ڕێژیمــی ئێــران
ڕاســتەوخۆ لــەم کارەدا دەســتیان هەبوو و
ویســتیان چاالکانــی مەدەنی و ژینگەیی
مەریوان بەمەوە سەرقاڵ بکەن ،تاکوو ئەم
کەســانە لــە ئەگەری خرۆشــانی خەڵک
بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین بە گیانلەدەستدانی
دوو کۆڵبــەری نێیــی ،نەتوانــن لەگــەڵ

خەڵکــدا بــن» .بەگشــتی ئەگەرچــی
ژینگــەی زاگــڕۆس پۆتانســییەڵێکی
گونجاوی بۆ پەرەدان بە «ئێکۆتووریزم»
هەیــە و دەکــرێ لــەم رێگــەوە داهاتێکــی
بــاش بۆ دانیشــتووانەکەی دابیــن بکرێت
بــەاڵم ڕێژیمــی دژەکــوردی ککۆمــاری
ئیســامی هەموو هەوڵی خۆی خســتوەتە
گــەڕ تاکــوو ئێکۆتوریــزم لــە زاگڕۆســدا
بکاتــە «ئێکۆتێرۆریــزم» کــە یەکێکــە
لــە مەترســیدارترین شــێوازەکانی تێــرۆر و
ڕێژیمــی تــاران تێیــدا دەســتێکی بــااڵی
هەیە .ئەوەیکە ڕوونە زۆرجار وتراوە و دەبێ
دووبارە وەبیر بهێنرێتەوە ئەو ڕاستییەیە کە
«پاراســتنی ژینگە پاراســتنی ژیانە» و
لەم ڕێگە ســەخت و پڕکەندولەندەدا تەنیا
خۆمانیــن کــە دەتوانیــن فریــای خۆمــان
بکەویــن و ئەگــەر ئــەم کارە نەکەیــن و
لەمبــارەوە ڕۆشــنگەری پێویســت نەدەیــن
ئــەوا بــە دڵنیاییــەوە هەناســەمان دەقرتێــن
و هەلــی ژیانمــان لێ دەســتێنن کەواتە با
«ژیانمان بپارێزین».
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مێژووی سەروەریی سیاسی
لە حکوومەتی ئەردەاڵنەوە تا کۆمار
ئاژوان مەریوان
ئــەوەی مێــژووی خــۆی نەزانێــت،
داهاتوویەکی نابێت!
نەتــەوەی کــورد لــە مێــژووی خۆیــدا
خاوەنــی ســەروەری و حکومڕانیــی خۆی
بــووە ،ئــەم نەتــەوە قــەت لــە مێــژوودا بێ
کیــان و حکوومەت نەبــووە ،بەاڵم مخابن
مێژوویــەک کــە لەالیەن موستەشــرقانی
بریتانیایــی و بە هاوکاریی داگیرکەرانی
ئــەم خاکــە نووســراوەتە بــە مەبەســتی
مێژووســازی بــۆ پرۆســەی بــە دەوڵــەت-
نەتەوەبوونــی مۆدێــڕن ،مێژوویەکــی
چەواشــە و بەالڕێبراویــان دەرخــواردی
نەتەوەکەمان داوە ،تا هەست بە حوزووری
خــۆی لــە ڕەوتــی مێــژووی جیهانیــدا
نەکات.
گەلــۆ جێگای بڕوایــە نەتەوەیەکی مەزن
وەکوو کورد لەســەر ئاخی خۆی هەزاران
ســاڵ خاوەنــی ســەروەری و حوکمڕانیــی
خــۆی نەبووبێــت بــەاڵم زمان و شوناســی
لــە دوای هــەزاران ســاڵ هــەروا پارێــزراو
مابێتەوە!
لێرەدایــە کە پرســیارێک لە زەینی تاکی
کــورددا شــکڵ دەگرێــت ،کــە گەلــۆ
حکوومەتەکانــی ڕابــردوو چ لــە فۆرمی
دەســەاڵتێکی تــەواو ســەربەخۆ و چ
وەکــوو میرایەتییــە کوردییــەکان و چ
ئێمپراتوریەتــی ئەیووبییــەکان بە نوێنەری
کــورد دێنــە ئەژمــار ،یــان باشــتر وایــە
بڵێیــن حکوومەتێکــی کــوردی بوونــە؟
یــان دەســەاڵتی ئیســامی ،خێــڵ ،هۆز و
دەرەبەگەکان بوونه.
لێرەدایــە کــە پێویســتیی خوێندنەوەیەکی
ورد لــە مێــژووی ســەروەری لــە جیهــان
و تێگەیشــتن لــە دیسکۆرســی زاڵ لــە
هــەر ســەردەمێکی مێــژووی مرۆڤایەتــی
بەرجەســتە دەبێتــەوە؛ ئەوەیکــە لێــرەدا بــۆ
تاکــی کــورد گرینگــه تێگەیشــتنە لــە
دیسکۆرســی زاڵ لە سەردەمی مۆدێڕندا
کــە دەوڵــەت -نەتــەوە چەمکێکــی نوێیە
لــە مێــژووی حوکمڕانــی لــە ژیانــی
مرۆڤایەتیــدا کــە دەرەنجامــی شۆڕشــی
فەڕانســە و ئورووپــای نوێیــە و نەتــەوەی
کوردیش لەم ڕەوتە بێبەش نەبووە!
ســەروەری تــا ڕادەیــەک بیرۆکەیەکــی
تازەیــە و بە گەلێک بارودۆخی مێژوییدا
تێپەڕیــوە ،لــە ســەردەمی کۆندا شــتێک
نەبــووە بــە نــاوی ســەروەریی دەوڵــەت،
ئــەوەی لە ڕۆژگاری کۆندا بووە ،پادشــا
یــان حاکمــی واڵت ،بــە تەنیــا خــۆی
مافــی ســەروەریی هەبووە و بــە ئارەزووی
خــۆی واڵتی بەســەر کەســوکار و خزمە
نزیکەکانــی خۆیدا دابەش کردووە ،خۆی
بڕیــاری جەنگــی داوە و خــۆی ئاشــتیی
ڕاگەیانــدووە ،هەمــوو ئــەو مافەشــی بــە
مافێکی خودایانە بۆ خۆی داناوە.
ســەروەری بە شــێوەی گشــتی و ســادە بە
واتــای هەیمەنــە و دەســەاڵتی تەواوە .ئەم
چەمکــە بناغەدانەری سیســتەمی نوێی
نێودەوڵەتییــە و بــە سیســتەمی دەوڵەوت-
نەتەوە لە جیهاندا شەرعییەت دەبەخشێت.
لە ئاســتی یەکەمدا ،ســەروەری بە واتای
کۆنترۆڵــی خەڵــک و چوارچێوەیەکــی
دیاریکــراوی جوگرافیاییــە .ئەم چەشــنه
لــە کۆنتــرۆڵ ،لەنێــو چوارچێــوەی
حکوومەتــەوە ئیعمــال دەکرێــت و ڕەوتــی
مێژوو ســەلمێنەری گەشــەی بەردەوامی
ئــەم سیســتمەیە کــە لەالیــەن دەوڵەتانــی
نەتەوەیی و هێزی دەوڵەت لە ناوەندی ئەم
سیستەمەدا چڕ دەبێتەوە.
سەروەری لە مێژووی خۆیدا چەند قۆناغی
بڕیــوە؛ لــە هەندێــک لــە قۆناغەکانــی
مێــژووی مرۆڤایەتــی ،ســەروەری لەالیەن
کەس یان گرووپێکەوە لە چوارچێوەیەکی
دیاریکــراوی جوغرافیایــی -سیاســیدا
قــۆرغ دەکرێت ،ســەروەری لــەم قۆناغەدا
لەســەر بنەمــای هێــز و بــە پاڵپشــتیی
هێــزی ماددیــی ڕێبەرەکانیەوە مســۆگەر

دەبێــت ،بــەم پێیە شــێوەگەلێکی جیاواز لە
ڕێکخراوە سیاسییەکانی لێدەکەوێتەوە کە
لــە ئیمپراتۆرییەتــە فــرە ئێتنیکییەکانەوە
بگرە هەتا دەگاتە سیستمگەلی پاشایەتی
و تێئۆکرات.
لــە سیســتەمی فێئۆداڵیــی ئورووپــا لــە
ســەدەکانی ناوینــدا ،فێئۆداڵــەکان لــە
چوارچێوەی پارچە زەوییەکی دیاریکراودا

حکوومەتگەلێک کە دوای هاتنی ئیسالم
بە دەســەاڵت گەیشــتن ،وەکوو سەفاریان،
ســامانیان ،تاهریــان ،ســەلجووقیان ،ئــال
بوویــە ،خوارەزمشــاهییان و ...هتــد ،هەر
کامەیان لەالیەن کەســێکی بەهێزەوە و بە
پاڵپشــتی ئیل یان هۆزەکەیانەوە ڕادەپەڕان
و بەســەر بەشــێک لــە جوگرافیــادا زاڵ
دەبوون و دەسەاڵتی ئەو ناوچەیانە دەگرتە

ڕێنماییەکانی مەســیحییەت بەڕێوە بەرن،
بــە پێچەوانەی ئەمــە خەڵک بۆیان هەیە
فەرمانڕەواکەیان لەسەر دەسەاڵت الدەن.
بــە تێپەڕینی کات ،ڕوانین بۆ ســەروەری
لەســەر چەمکــی «پادشــایەتیی
ملهۆڕانە» بیچمی گرت.
«تۆمــاس هابــز»ی بریتانــی پێــی وابوو
ســەرچاوەی هێــز لــە ئاســمانەوە نییــە و

کلیسادا هاتبوونە دەرەوە.
خاڵی گرینگ لە پاش پەیمانی ئاشــتیی
وێســتفالیا ئــەوە بــوو کــە لــە بــواری
مافــی نێونەتەوەییــەوە دەوڵــەت -نەتــەوە
پێکهاتووەکان سەڕەڕای جیاوازی پانتایی
جوگرافیایی و هێزی سەربازییان ،خاوەنی
ســەروەریی یەکســان و هاوشــێوە بوون کە
ئــەم ڕەوتــە بووە هێنانە ئارای سیســتەمی

کە لەژێر دەستیاندا بوو دەسەاڵتی خۆیان
دەنوانــد ،بــەاڵم فێئۆداڵەکانیش دەبا لەژێر
چاودێــری و کۆنترۆڵــی پادشــاکەیاندا
بجووڵێنــەوە .بــەاڵم ڕەوشــەکە هــەروا
ئاســان نەبــوو و بــڕێ کات فێئۆداڵێــک
لە ناوچەیەکدا دەســەاڵتی لە پادشــاکەی
خــۆی زۆرتــر بــوو ،بــۆ نموونــە دەکرێــت
ئامــاژە بــە «دوکی بورگانــدی» بکرێت
کە دەســەاڵتی لە پادشــایەتی فەرانسە لە
سەردەمی خۆیدا زۆرتر بوو.

دەستی خۆیان و هەرێمێکیان ڕادەگەیاند؛
بــەاڵم لێرەدایــە کــە بوونێک لــە دەوڵەتی
نەتەوەیی نییە ،ئەوان هێزی خۆیان بەسەر
بەشــێک لە جوگرافیایەکــی دیاریکراودا
ئیعمال دەکەن و لە هەمان کاتدا لەوانەیە
بــۆ خۆیان بــاج بە حاکمێکــی دیکە بدەن
یــان لەژێــر چەتــری ئیمپراتوریەتێکــی
دیکــەدا بن ،بۆ نموونە غەزنەوییان باجیان
بــە خەلیفــەی عەباســی لە بەغــدا دەدا و
خۆیان بە نوێنەری ناوبراو لە هەرێمەکەی

بەڵکــوو لــە گرێبەســتی کۆمەاڵیەتییەوە
ســەرچاوە دەگرێت کە لــە نێوانی خەڵک
و فەرمانڕەواکەیانــدا بەســتراوە؛ بەپێــی
ئــەم گرێبەســتە خەڵــک لــە بەشــێک لە
مافــە سروشــتییەکانیان دەگوزەرێــن و لــە
بەرانبەردا حکوومەت تەناهی ،ئاسایشــی
کۆمەاڵیەتــی و بەرگــری لــە بوونیــان
دەستەبەر دەکات.
پاشــتر «جــان الک» ،فەیلەســووفی
بریتانیایی بە جەختکردنەوە لەســەر مافی

دەوڵــەت تــەوەر لــە ســەدەکانی نــۆزدە و
بیستدا.
مێــژووی ســەروەریی سیاســی لــە
حکوومەتی ئەردەاڵنەوە تا کۆمار:
لــە پــاش هاتنی ئیســام ،لە کوردســتاندا
چەندین حکوومەت و میرنشینی کوردی
فەرمانڕەوایــی ئــەم واڵتەیــان کــردووە،
کوردســتان بەپێــی هەلومەرجــی تایبەتی
جوگرافیایــی -کۆمەاڵیەتیــی خــۆی،
بەردەوام قەاڵی لەگیراننەهاتووی دوژمان

حکوومەتی ئەردەاڵن لە کوردستاندا بۆ ماوەی هەفت سەدە دەسەاڵتداری کوردستان بووە،
حکوومەتی ئەردەاڵن لەو دەگمەن میرنشینگەلەیە کە بۆ ماوەی چەندین سەدە نەچووەته ژێر ڕکێفی
هیچ ئیمپراتووریەک و خاوەنی سەروەری خۆی بووە ،لە ملمالنێی نێوان دوو ئیمپراتووریای عوسمانی
و سەفەوی بەردەوام بەرگریی تەواوی لە جوگرافیای ژێر دەسەاڵت و سەروەریی خۆی کردووە و ملی
بۆ دەسەاڵتی هیچ کام لەم دوو زلهێزە نەوی نەکردووە ،ئەوەی کە لێرەدا جێی ئاماژەیە حکوومەتی
ئەردەاڵن هەتاکوو سەردەمی شاعەباسی یەکەمی سەفەوی وەکوو حکوومەتێکی سەربەخۆ هەڵسوکەوتی
کردووە و سەروەری سیاسیی خۆی بە تەواوەتی بەسەر خاکی کوردستاندا
وەکوو حکوومەتێکی سەربەخۆ پاراستووە
لە دوای ســەدەکانی ناویندا هێدی هێدی
دەســەاڵتی کلیســا و فێئۆداڵەکان کەمتر
دەبــووەوە و بەســتێن بۆ دەســەاڵتی ڕەهای
پادشایەتی دەستەبەر دەبوو.
جێگــەی ئاماژەیــە لــە پرســی ســەروەری
لــە ئورووپادا ،دەســەاڵتی کلیســا بەســەر
ژیان و بارودۆخی سیاســییەوە شــوێندانەر
و کارتێکــەر بــوو ،لــە هەقیقەتــدا پادشــا
یــان لــۆرد لــە ئیعماڵــی دەســەاڵت و
ســەروەریی خۆیانــدا بــەرەوڕووی دەخاڵەت
و تێبینییەکانــی کلیســای کاتۆلیــک
بــە ڕێبەرایەتیی «پــاپ» دەبوونەوە ،کە

خۆیان دەزانی.
نموونەیەکــی دیکــە لــە مێــژووی ئێراندا
کاتێــک بەرەو ڕووی مێژووی غەزنەویان
دەبینەوە سوڵتان «مەحموود» ،سوڵتانێک
لە بنەماڵەیەکی بە ڕەچەڵەک تورک لە
ڕۆژهەاڵتــی ئێرانــدا بــوو کە بــە جەنگ
و هێــزی شمشــێر بەشــێک لــە خاکــی
جوگرافیای ئێرانی خســتە ژێر دەسەاڵتی
خۆی.
تێئۆرییەکانــی ســەروەری لــە ســەدەکانی
ناوینەوە تا سەرەتای سەردەمی مۆدێڕن:
لــە ســەدەکانی ناوینــدا یەکێــک

سروشــتیی خەڵک و بنەمای گرێبەستی
کۆمەاڵیەتــی ،ئاســۆیەکی نوێــی لــە
سەروەری نەخشاند.
بەپێــی بۆچوونەکانــی «جــان الک»،
سەروەری لەالیەن خەڵکەوە دراوەتە دەستی
حکوومــەت ،بــۆ ئــەوەی کــە پارێزگاری
مافە سروشتییەکان و خەڵکەکەی بێت.
وێنای ئەوەی کە ســەرچاوەی ســەروەری
دەبــێ لەالیــەن خەڵکــەوە بێــت ،بووەتــە
ســەرەکیترین بنەمــای دێموکراســی و لە
شۆڕشــی فەڕانســە و یاســای بنەڕەتیــی
ئامریکادا گەشەی کرد.

و داگیرکەرانــی بــووە و هیــچ الیەنێــک
نەیتوانیوە ســەروەریی خۆی بەسەر هۆز و
عەشیرە کوردییەکاندا بسەپێنێت.
حکوومەتــی ئــەردەاڵن لــە کوردســتاندا
بــۆ مــاوەی هەفــت ســەدە دەســەاڵتداری
کوردســتان بــووە ،حکوومەتــی ئــەردەاڵن
لــەو دەگمــەن میرنشــینگەلەیە کــە بــۆ
مــاوەی چەندیــن ســەدە نەچووەتــه ژێــر
ڕکێفــی هیچ ئیمپراتووریەک و خاوەنی
ســەروەری خۆی بــووە ،لە ملمالنێی نێوان
دوو ئیمپراتووریای عوســمانی و سەفەوی
بەردەوام بەرگریی تەواوی لە جوگرافیای

کۆماری کوردستان درێژە و تەداومی ههمان دەسەاڵتی کوردیی هۆز و عەشیرەتەکانی سهرانسهری
کوردستان بوو ،که لە فۆڕمێکی مۆدێڕن و ئەمڕۆییدا
و لەژێر ناوی سیستمی کۆماریدا دیسان سەری هەڵدایەوە
ئەمــە خاڵێکــی گرینگە لە تێگەیشــتنی
مێژووی سەروەری لە جیهاندا.
لــە مێــژووی کــۆن لــە جوگرافیــای
ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن و ئێرانــدا دەســەاڵت
مەشــرووعیەتی خــۆی لــە ئاســمان
وەردەگرت و دەسەاڵت هێڵێکی ئەستوونی
هەبــوو ،کەواتــە پادشــاکان خۆیــان بــە
نوێنــەری ئاســمان و خــودا لەســەر گــۆی
زەوی دەزانی و پشــت بەســتوو بە ئایین و
هێزی نیزامی ،سەروەریی خۆیان دەنواند.

لــە تێئۆرییــە باوەکانــی ســەروەری،
تێئۆرییەکانــی «تۆمــاس ئاکونیــاس»
بوو .بیردۆزەکانی ئەو لەژێر کارتێکەریی
ئامۆژگارییەکانــی کلیســادا بوو ،ناوبراو
باوەڕمەنــد بــوو بــەوەی کــە ســەروەری
لەالیــەن خوداوە ســەرچاوەی گرتــووە ،ئەو
ســەروەرییەی لەالیــەن فەرمانڕەواکانــەوە
ئیعمــال دەکرێن ،ســەرچاوەی لە خوداوەیە
و هــەر بۆیــە فەرمانــڕەواکان ناچــارن هێز
و دەســەاڵتی خۆیــان لەســەر ئاییــن و

«ژان بۆدن» ،فەیلەســووفی فەرانسەوی
بــە تێئۆرییەکانی بەســتێنی بــۆ دەوڵەتی
ملهوڕانــە ڕەخســاند و هەروەهــا پەیمانــی
ئاشــتیی وێســتێفالیا لــە ســاڵی ١۶۴٨ی
زایینیــدا ،بەســتێنی پراکتیکــی بــۆ
دامەزراندنــی دەوڵــەت -نەتــەوەکان بــە
خوێندنەوەیەکــی نــوێ لــە ســەروەری
ڕەخساند ،سەروەری لەم چەشنە حکوومەتە
نوێیانەدا لــە پاوانی حکوومەتی ناوەندیدا
بــوون و بەگشــتی لەژێــر هەژموونیــی

ژێر دەســەاڵت و سەروەریی خۆی کردووە
و ملــی بۆ دەســەاڵتی هیــچ کام لەم دوو
زلهێــزە نەوی نەکــردووە ،ئەوەی کە لێرەدا
جێــی ئاماژەیــە حکوومەتــی ئــەردەاڵن
هەتاکوو سەردەمی شا عەباسی یەکەمی
سەفەوی وەکوو حکوومەتێکی سەربەخۆ
هەڵســوکەوتی کــردووە و ســەروەری
سیاســیی خــۆی بــە تەواوەتــی بەســەر
خاکی کوردستاندا وەکوو حکوومەتێکی
سەربەخۆ پاراستووە.

بەناوبانگتریــن
خــان»،
«هەڵــۆ
فەرمانــڕەوای حکوومەتــی ئــەردەاڵن
( ٩٩٨-١٠٢۶ک.م) ناوچــەی ژێــر
دەســەاڵتی خۆی بە «مملکت مستقلە»
یــان دەوڵەتــی «علیحــدە» ناو دەبرد .شــا
عەبــاس ســپایەکی ١٠هەزار کەســیی بە
ســەرکردایەتیی «حوسێن خان» ،حاکمی
لوڕســتان ،بــۆ داگیرکردنی کوردســتانی
ئــەردەاڵن نــارد ،کــە لە شــەڕێکی گراندا
لە بەرانبەر لەشکری کوردستان دەشکێن،
لەشکرکێشییە یەک لە دوای یەکەکانی
حکوومەتــی ســەفەوی بــێ کەڵــک
دەبــن و شــا عەبــاس ناچــار دەبێــت خۆی
ســەرکردایەتی لەشــکرەکەی بــکات ،کە
ئەویــش ئاکامێکــی جگە لە شکســت بۆ
سوپای داگیرکەر نابێت.
لــە پاش شــکانی لەشــکری داگیرکەری
ســەفەوییە بۆ سەر واڵتی کوردستان ،شا
عەبــاس هەوڵ دەدات لە دەرگای ئاشــتی
و وتووێــژەوە بێتــە پێشــەوە ،هەڵــۆ خانیــش
لەبــەر بارودۆخــی تایبەتی ئەو ســەردەمە
و مەترســیی عوسمانییەکان ،ئەم ئاشتییە
قەبووڵ دەکات و کوڕەکەی و لێژنەیەک
دەنێرێتــە ئیســفەهان .لــە ســاڵی ١٠٢٥ی
ک.م ،خــان ئەحمــەد خــان کــوڕی هەڵۆ
خــان کــە لــە دەربــاری ســەفەویدا گەورە
ببــوو و زاوای شــا عەبــاس بــوو ،لەالیــەن
دەربــاری ســەفەوییەوە ڕادەســپێردرێت بــۆ
وەالنانــی هەڵۆخــان و کۆتایــی هێنــان
بــە دەســەاڵتی ،خــان ئەحمــەد خــان بــە
یارمەتیــی دایکــی و خیانەتی ســەرۆک
هــۆز و عەشــیرەکاندا لــە کودەتایەکــی
ســەرکەوتوودا کۆتایــی بــە دەســەاڵتی
هەڵۆخــان دەهێنێــت و کەلەپچەکــراو
هەڵۆخــان ڕەوانــەی ئیســفەهان دەکات.
بــە داگیرکردنی کوردســتان لــە ئاکامی
خیانــت و خۆبەدەســتەوەدان لــە ســاڵی
1026ی ک.م ،کوردســتان کە هەتا ئەو
سەردەمە سەربەخۆ بوو بە شێوەی فەرمی
پەیوەســت بــە ئیمپراتووریــای ســەفەوی
دەبێت ،ســەربەخۆیی و ســەروەری تەواوی
خۆی لەدەست دەدات و بە شێوەی فەرمی
دەبێتە ئیالەتێکی ئەو ئێمپراتۆرییەتە.
لــە پــاش ئــەم ڕووداوەوە ئەردەاڵنــەکان
هەتــا کۆتایــی تەمەنیــان لــە ســەردەمی
قاجارییــەدا ناتوانــن ســەربەخۆیی و
سەروەریی لەدەستچوویان بگەڕێننەوە.
ئــەوەی کــە گرینگه تا ســەدەی بیســتەم
لــە کوردســتاندا شوناســی نەتەوەیــی
دیسکۆرســی زاڵ نەبــووە ،ئەگــەر لــە
مێژووی کوردســتاندا شوناســی نەتەوەیی
نەکەیــن بــە بنەمایەک بــۆ خوێندنەوەی
مێــژووی ســەروەری لە کوردســتاندا واتە
بــە چاویلکــەی دیسکۆرســی زاڵ لــە
ســەردەمی مۆدێڕنــدا نەڕوانینــە هێڵــی
مێــژوو ،هێڵێکــی پەیوەســتە لــە مێژووی
ســەروەری لــە کوردســتاندا وەبەرچــاو
دەکەوێــت .کۆمــاری کوردســتان درێــژە
و تەداومــی ههمــان دەســەاڵتی کوردیــی
هــۆز و عەشــیرەتەکانی سهرانســهری
کوردستان بوو ،که لە فۆرمێکی مۆدێڕن
و ئەمڕۆییــدا و لەژێــر نــاوی سیســتەمی
کۆماریدا دیسان سەری هەڵدایەوە.
بــە دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتان
وەکــوو یەکەمیــن دەوڵەتــی مۆدێڕنــی
کــوردی کــە لەســەر هەمــان بناغــەی
لەدەســتچوونی ســەروەری بــووە دەکرێــت
وەهــا خوێندنــەوە بۆ بابەتەکــە بکرێت کە
دەســەاڵتدارییەکی کــوردی لەنێوچــووە
دیســان لــە زەروورەتێکــی مێژوویــی نوێدا
و لــە چوارچێوەیەکــی گوتارێکــی نوێــدا
بەاڵم لەســەر هەمان بناغە حکوومەتێکی
کوردیــی دیکــە دامەزراوەتــەوە .ئــەوەی
لێــرەدا گرینگــە ،تاکــی کــورد دەبــێ
بناغەی ســەرەکی لە ڕەوایەتی مێژوویی
خۆیــدا «کوردســتان» بێــت ،کوردســتان
وەکوو کانستراکشێن .کوردستان بەردەوام
خاوەنــی حاکمییــەت و ســەروەریی خــۆی
بــووە ،گرینــگ نییــە کــێ بــووە و کــێ
هاتووە.

ژمارە ٤ ، ٧٦٧ی فێورییەی ٢٠٢٠

سیاسەتی دەرەکیی کۆماری ئیسالمی
پاش زیاتر لە چوار دەیە
شەماڵ تەرغیبی
لــە ڕێبەندانــی ســاڵی 57ی هەتاویــدا و
پــاش چەنــد ســاڵ هــەوڵ و دانــی نرخی
قورس لەالیەن گەالنی ئێرانەوە ،تاقمێکی
بیرتهســك توانییــان باڵــی نگریســیان
بەســەر شــۆڕش و بەشــێکی بەرچــاو لــە
شۆڕشــگێڕانی ڕاپەڕیو لەدژی سیستمی
ســەرەڕۆی پاشــایەتیدا بکێشن و هەوڵ و
نرخی ئەوان بەفیڕۆ بدەن و دەسکەوتەکانی
شۆڕشیش بەتااڵن بەرن؛ بەاڵم ئەمە تەنیا
ســەرەتایەک بوو بۆ تااڵنکاری و تاوانی
زیاتــر لــە هەمــوو ئاســت و ڕەهەندەکانی
ژیانــی دانیشــتووانی ئــەو جوغڕافیایەی
کــە پێــی دەوتــرێ «ئێــران» .زۆرجــار
وتــراوە کە شۆڕشــی ســاڵی 57ی ئێران،
دواییــن شۆڕشــی کالســیکی ســەدەی
بیســتەم بوو کە گۆڕانــکاری بنچینەیی

كوهیت و ئهمارات و عهرهبســتان و کێشــە
دیپلۆماتیکــەکان لەگــەڵ عەرەبســتان
و ڕووداوی حــەج لەســاڵی  ،66لهگــهڵ
واڵتــی عێراق ،واڵتانــی کەنداو ،واڵتانی
دەوروبــەری زەڕیــای خــەزەر و ئاســیای
ناوەندی،دژایەتی ئیســڕائیل و پشــتگریی
کردنــی گرووپــە تێرۆریســتییەکانی
وەک حیزبــواڵی لوبنــان ،حوســییەکانی
یەمــەن ،گررپــه توندڕهوهكانــی ســهر بــه
ســوپای پاســداران له عێراق و  ....تەنیا
بەشــێکن لــەو سیاســەتە گشــتییانەی کە
تاران لە ئاســتی نێونەتەوەیی و ناوچەییدا
ڕەچــاوی کــردووە .کۆمــاری ئیســامی
لەژێرنــاوی «ئیســام» پشــتیوانی لــە
ڕەوتە شــیعە توندئــاژۆکان دەکات تاکوو
بــە خەونــە دێرینەکــەی واتە ســازکردنی
ئیمپڕاتووریەتی شــیعەی ویالیەتی بگات
و بە خستنەژێر کۆنتڕۆڵی واڵتانی ناوچە
بــە نهخشــهی «هیاللــی شــیعی» خۆی
ببێتــە ســەرکردەی بەرەیەکــی پانوبەرینی

كاریگەریخســتنە ســەر ڕای گشــتی،
جێبەجێكردنــی بەرنامــەی ستـــراتیژی،
بەرنامــەی پەروەردە و كهلتووریی واڵتێكە
بــە مەبەســتی دروســتكردنی پشــتیوانیی
دەرەكی لە سیاســەتی دەرەوەیدا .كۆماری
ئیســامیی ئێرانیش لەم ڕاستایەدا ههموو
ئامراز و جۆرهكانی هێزی (ڕهق و نهرم) بۆ
جێبهجێكردنی سیاسهتی دهرهوهی خۆی به
مهبهســتی دابینكردنــی بهرژهوهندییهكانی
و دهســتهبهركردنی ئاسایشــی خۆی بهكار
هێنــاوە و بــەکار دێنێت .لە ســااڵنی پاش
شــۆڕش و هــاوکات لەگــەڵ شــەڕی 8
ســاڵە ،ڕێژیــم هەوڵــی دەدا لــە ئامــرازی
ڕەق بــۆ گەیشــتن بــەم ئامانجانە کەڵک
وەربگرێت ،بەاڵم لە پاش فڕکردنی جامی
ژەهر و کۆتاییهاتنی شــەڕ ،تاکتیکەکان
گۆڕانیــان بەســەردا هــات و کۆمــاری
ئیســامی زیاتــر ڕووی لــە هێــزی نــەرم
کــرد و بەتــەواوی درکــی بــەو ڕاســتییە
کــرد کــە تواناییەکانــی هێــزی نــەرم

کە هاوشــێوەی هەمــوو بیاڤەکانی تر ،لە
پانتایــی سیاســەتی دەرەکیشــدا ڕێژیمــی
تــاران لەســەر بنەمــای دژایەتــی کــردن
سیاســەت دەکات؛ دژایەتــی ئامریــکا،
دژایەتــی ئیســڕائیل ،دژایەتــی دنیــای
عــەرەب ،دژایەتــی ئورووپــا ،دژایەتــی
چەمک و جیهانبینییە نوێکان ،دژایەتی
بڕیارنامــە و میســاقە نێونەتەوەییــەکان،
دژایەتی مافەکانی مرۆڤ و ....
بــۆ ڕوونبوونــەوەی زیاتــر ،ئادۆڵــف
هیتلێــر دەڵــێ« :تەنانــەت ئەگــەر هیــچ
دوژمنێکیشــت نییــە ،وەهــا بنوێنــە کــە
واڵت لــە مەترســیدایە .چونکە کاتێک
خەڵک بترسن ،ئامادە دەبن ببنە کۆیلەت
و بۆ ڕزگاربوون لەو ترســەی کە خراوەتە
زەینیــان ئامــادەن پێڕەوی لە سیاســەتوانان
بکەن و ملکەچ بن!» ئەم قســەی هیتلێر
بەتەواوی مانا لە سیســتمی دەسەاڵتداری
ئێســتەی ئێــران وەڕاســت دەگــەڕێ؛
بــەو واتایــە کــە ســەرانی کۆمــاری

لەدوای شۆڕشی ساڵی  ،57تازەبەدەسەاڵتگەیشتووانی تاران و لەسەرووی هەمووانەوە شەخسی
خومەینی ،بناغەی سیاسەتی دەرەکی کۆماری ئیسالمییان لەسەر چەمکێکی ناڕوون دامەزراند؛
چەمکی «استکبارستیزی»!
لەســەر گرێچــن و گشــتییەتی ئــەم
واڵتــەدا پێکهێنــا؛ گۆڕانێــک کــە بــە
چاوخشــاندنێکی ســەرەپێیی دەردەکــەوێ
لەگــەڵ ئەوەیکــە هەمــوو جمگەکانــی
دەســەاڵت و کۆمەڵــگای گرتــەوە بــەاڵم
هەمــوو جەمسەرەکانیشــی بــەرەو پــاش
بــردەوە! یەکێــک لەو ڕەهەنــدە گرینگانە
کە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ کاریگەری
لەســەر ژیانــی تاکەکانــی کۆمەڵــگای
ئێران داناوە و لە ئێستەشدا بەردەوام باندۆڕ
دادەنێــت ،بیاڤــی «سیاســەتی دەرەکی»
ئێرانــە کــە لەژێر کۆنتــڕۆڵ و چاودێری
دەوڵەتــە یەکلــەدوای یەکەکانــی
کۆمــاری ئیســامی بــووە و هەیــە و
بەپێی سرووشــتی کاری حکومەتداریش،

ناوچەیــی و دواتریــش جەمســەرێکی
بەهێــز بــۆ دژایەتیکردنــی ڕۆژاوا .لــەم
ڕاستایەشــدا و هەر لــە یەکەم ڕۆژەکانی
پاش شۆڕش ،شەڕێکی ئابووریی سەختی
لەگــەڵ دەرەوەی ســنوورەکانی ئێــران
وەڕێخســت کە تــا ئەمــڕۆش بەردەوامە و
ڕوونــە کە دووکەڵی ئــەم ئاگرە بێبەزەییە
تەنیــا و تەنیــا دەچێتــە چــاوی خەڵکانی
نیشتەجێ لەو جوغڕافیا سیاسییە.
ئەگەرچی سەرانی کۆماری ئیسالمی لە
ســەرەتادا دژایەتــی و دوژمنایەتییەکانی
خۆی تەنیا لەگەڵ ئامریکا و ئیســڕائیل
دەهێنــا زمان بــەاڵم زۆری پێ نەچوو کە
دەرکــەوت ئــەم دژایەتییانــە کــۆی ئــەو
واڵتانــە دەگرێتەوە کــە هاوتەریب لەگەڵ

هــەم کەمتێچووتــرن و هــەم کاریگــەری
و شــوێندانەرییان زیاتــر و تەمەندارتــرە
بۆیــە هاوتەریــب لەگــەل هێــزی ڕەق و
بەهێزکردنی ئەم بەشە کەڵکیان لە هێزی
نهرم و دیپلۆماسی فەرهەنگیش وەرگرت؛
لــه ڕوانگهیهكــی تــرهوه هەنووکــە ڕێژیــم
بەباشــی دەزانــێ کــە «ههناردهكردنــی
شــۆڕش» ،کــە ســەرەکیترین ئامانجــی
ڕێژیم لە بیاڤی سیاسەتی دەرەکییە ،تهنیا
له ڕێگهی ســهربازییهوه بەئەنجام ناگات،
بهڵكــوو چهندیــن ڕێگــه و ڕێوشــوێن و
میكانیزمی جۆراوجۆری دیکەش بوونیان
هەیــە کە دەبــێ بیگرێتەبــهر .کۆماری
ئیســامی لــه ڕێگــهی باڵوكردنــهوه و
پهرهپێدانــی ئایدیۆلــۆژی و بههــا و پێوهره

ئیســامی لەڕاســتای دامرکاندنــەوەی
ویســتە ڕەواکانــی گەالنــی ئــەم واڵتــە و
خۆدوورگرتــن لە جەوهەری ڕاســتەقینەی
بــاس و بابەتــەکان ناچــارن خەڵــک بــە
پرســە الوکییەکانەوە ســەرقاڵ بکەن و بە
ســازکردنی دوژمنــی فــەڕزی و زەینــی
بۆیــان ،کــە دەچێتــە خانەی دیپلۆماســی
هەڵخەڵەتانــدن ،هــەوڵ بــدەن ئاراســتەی
بیرکردنــەوە و کردارەکانــی کۆمەڵــگا
بگۆڕن .بۆ نموونە پاش سەرهەڵدانەکانی
واڵتــی ســووریە و تەنگەتاوبوونــی
دەوڵەتی ئەســەد ،کۆماری ئیســامی بە
وەڕێخســتنی هەنــدێ ســیناریۆ و یــەک
لــەوان ســازکردن و دنەدانــی گرووپگەلی
تیرۆریستی وەک داعش ،هەم ڕەوایی بە

"دوژمن" بۆ کۆماری ئیسالمی "کۆد"یکی گرینگە کە بەهۆیەوە خەڵک و داواکارییەکانیان لە کۆڵ
دەکەنەوە و لەهەمان کاتیشدا ڕێگە بۆ دیپلۆماسی شەڕ خۆش دەکەن و ڕەوایی بە دەستێوەردان و
خوێنڕشتنەکانیان دەدەن
ڕێکخســتن ،بەرینایەتــی و ئاســتی
دیپلۆماســی هــەر واڵتێــک گرێــدراوە بە
بنەما فکرییەکانی ئەو حکوومەتەوە؛ کە
ئەم ڕاســتییە کاریگەری لەسەر پێوەندییە
ئابــووری ،فەرهەنگی و ئینســانییەکانی
نێــوان واڵتانیــش دادەنێــت و کاریگەرییان
لێوەردەگــرێ! لــەدوای شۆڕشــی ســاڵی
 ،57تازەبەدەسەاڵتگەیشــتووانی تــاران
و لەســەرووی هەمووانــەوە شەخســی
خومەینــی ،بناغــەی سیاســەتی
دەرەکــی کۆمــاری ئیســامییان لەســەر
چەمکێکــی ناڕوون دامەزراند؛ چەمکی
«استکبارســتیزی»! دواتریــش بــۆ
پێناسەی ئەم چەمکە ناڕوونە ڕاگەیەندرا
کــە ئامانــج ،داکۆکیکــردن لــە مافــی
هەمــوو موســوڵمانانی جیهانــە ،بــەاڵم
زۆری پێنەچــوو کــە بەشــێک لــە ڕەوتە
ئیســامییەکان و واڵتانــی باوەڕمەنــد بە
ئایینی ئیســام کە بۆخۆشیان هاوشێوەی
کۆمــاری ئیســامی دژی ڕۆژاوا بوون،
لــە لیســتی دژی کۆمــاری ئیســامیدا
جێیان گرت و ئەم سیاسەتە هەر لە یەکەم
ڕۆژەکانــی تەمەنیــدا لەگــەڵ شکســتی
جەوهەری بەرەوڕوو بوویەوە و لە نێوەڕۆک
بەتــاڵ کــرا .بەبارمتەگرتنی کارگێڕانی
باڵوێزخانــەی ئامریکا لە تاران لە ســاڵی
 ،58شــەڕی ئێــران و عێــراق ،ڕووداوە
پێوەندیــدارەکان بــە ســەلمان ڕۆشــدی،
پەالمــارە تێرۆریســتییەکان لــە خاکــی
واڵتانــی ئورووپایــی و گرینگترینیــان
ڕووداوی میکۆنــۆس و ئامیــا ،بەرنامــە
ناوکــی و مووشــەکییەکانی تــاران،
تهقینــهوه و تیــرۆرهكان لــه لوبنــان و

ئامانجەکانی ڕێژیم نین؛ ئەم ڕاســتییەش
لــە هەموو ئــەم ســااڵنەدا بەڕوونی خۆیان
پیشــان داوە بەچەشــنێک کــە تەنانــەت
عەلی خامنەیی وەک جێگری خومەینی
و بڕیــاردەری ســەرەکی بــۆ دیاریکردنــی
سیاســەتە گشــتییەکانی ڕێژیم لە ســاڵی
 ، 2013بەفەرمــی ســەبارەت بــە گەالنی
ئورووپایــی وتــی« :نــژادە ئورووپاییەکان
وەحشــین .ئەوان ڕواڵەتیان جوانە ،کڕاوات
دەبەســتن و ئۆدکلــۆن لــێ دەدەن بــەاڵم
ناخیــان هەر ئەو جەوهەرە وەحشــییەیە کە
لە مێژوودا هەبووە و ئێستەش هەیە».
لێــرەدا بــۆ ڕوونبوونــەوەی ئــەم مــژارە لــە
دوو ڕەهەنــدەوە باســەکە شــڕۆڤە دەکەین؛
یەکەم «دیپلۆماسی فەرهەنگی» وەک
ئامرازێکی سیاسەتی دەرەکی و دووهەم،
«دیپلۆماسی هەڵخەڵەتاندن و فریودان».
سرووشــتییە کــە هەمــوو دەوڵەتێکــی
خاوەن ســەروەریی سیاســی بۆ گەیشتن بە
ئامانجەکانــی لە ئاســتی دەرەکی یان بۆ
جێگیرکردنــی سیاســەتە دەرەکییەکانــی
پێویســتیی بــە هەندێــک ئامــراز هەیــە؛
هــەروەك چــۆن ئابــووری ،پرۆپاگەنــدە،
هێزی سەربازی ،كهلتوور و ئایدیۆلۆژی،
وەك ئامرازی سیاسەتی دەرەوە بەكار دێن،
دیپلۆماسیش ئامرازێكە یان میكانیزمێكە
بۆ بەدەستهێنانی ئەو ئامانجانە.
بەاڵم دیپلۆماســیی گشتی ،بەرفراوانتـــرە
لــە دیپلۆماســیی فەرمــی و هەمــوو
ئامــرازە فەرمــی و نافەرمییەكانیــش
دەگرێتــەوە ،بەتایبــەت ئامرازەكانــی
پەیوەنــدی و ڕاگەیانــدن دەوری ســەرەکی
و تەنانــەت یەکالکــەرەوە دەگێــڕن كــە بۆ

كهلتوورییهكانــی خــۆی ،لــه ههوڵــی
ئهوهدایــە كــه كهلتوور و پهیامی خۆی بۆ
شــوێندانهری و كاریگهری دروســتكردن و
نفــووز پهره پێ بدات .بهشــێك لــه ئامرازه
سهرهكییهكانی ئهم دیپلۆماسییهیش بریتین
لــه باڵوكراوه و ڕاگهیاندنــهكان كه لهنێوان
کۆمەڵــگاکان و ڕێكخــراو و دامــهزراوه
ناحكوومییەکانــدا ئهنجــام دهدرێــت.
ئهمهیــش بــۆ دروســتكردنی وێنهیهكــی
خــوازراو یــان ڕواڵەتێکــی ئەمڕۆییانــە و
خەڵکپەســنده به مهبهســتی بهدهستهێنانی
هێــزی نــهرم .لــه ســهردهمی شۆڕشــی
زانیــاری و پهیوهنــدی و تهكنهلۆژیــدا،
یهكێــك لــه ڕهگهزهكانــی هێــزی دهوڵهتــان
دروســتكردنی پهیوهندییــه لهگهڵ ئهكتهره
نادهوڵهتییــهكان و كاریگهریدانانــە لهســهر
فــهزای مهجــازی .گرنگیدان به ڕهگهزه
بههایــی و كهلتوورییــهكان لــه كایــهی
دیپلۆماســیدا ،یهكێكــه لــهو ئامرازانــهی
کــە بۆ جێبهجێكردنی سیاســهتی دهرهوهی
دهوڵهتان کەڵکی لێوەردەگیرێ.
لێرهوه دیپلۆماسی ،چیتر فهرمی و لهنێوان
دهوڵهتــان نییــه و ،بوارهكانــی زانیــاری
و پهیوهنــدی و بازرگانــی و زانســتی و
مهعریفــی و پــهروهرده و فێركــردن و...
لەخۆدهگرێــت .ئەوەیکە لێــرەدا هێمای بۆ
کرا تەنیا بەشێکە لەو هەواڵنەی ڕێژیمی
تاران کە بەناوی دیپلۆماســییەوە لە چوار
دەیــەی ڕابــردوودا لــە بیاڤــی سیاســەتی
دەرەکــی خــۆی ئەنجامــی داوە بــەاڵم
بەگشــتی ئەوەیکــە لــە ئــاکار و کرداری
کۆمــاری ئیســامی لــە چــوار دەیــەی
ڕابــردوودا دەردەکــەوێ ئــەو ڕاســتییەیە

پرســی دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی
دیکــە دا ،هەمیــش خەڵکانــی ئێرانــی
ترســاند کــە ئەگــەر «مدافعیــن حــرم»
نەبــن ئــەوا تیرۆریســتەکان دەگەنــە تاران
و دەبــێ لــەوێ شــەڕیان لەگــەڵ بکــرێ!
لەژێــر ســێبەری ئەم پاســاوەش خەڵکێکی
زۆریــان هەڵخەڵەتانــد تاکــوو مەجالێــک
بدۆزنەوە بۆ تااڵنی زیاتری ســامانەکانی
واڵت ،ســەرقاڵکردنی خەڵک بە دوژمنە
فەرزییــەکان ،پــەرەدان بــە سیاســەتی
هەناردەکردنــی شــۆڕش و هەوڵــدان بــۆ
قایمکردنــی جێپێــی تاران لــە ناوچە و لە
ئەنجامدا سازکردنی «هیاللی شیعی».
بــە دیوێکیتــردا «دوژمــن» بۆ کۆماری
ئیســامی «کۆد»یکــی گرینگــە کــە
بەهۆیــەوە خەڵــک و داواکارییەکانیــان
لــە کــۆڵ دەکەنــەوە و لەهەمان کاتیشــدا
ڕێگە بۆ دیپلۆماسی شەڕ خۆش دەکەن و
ڕەوایی بە دەستێوەردان و خوێنڕشتنەکانیان
دەدەن .بەکورتــی ئەوەیکــە ئەمــڕۆ پــاش
زیاتــر لە  40ســاڵ لە ئێــران و لە پانتایی
سیاســەتی دەرەکی سیســتمی زاڵ بەسەر
ئــەم واڵتــەدا دەبینــرێ ،نەمانــی ڕەنگــی
خەنەیەکــە کــە کۆمــاری ئیســامی
بەهۆیــەوە تەمەنــی خــۆی پــێ درێــژ
کردووەتــەوە؛ ســەلمێنەری ئــەم وتەیــەش
ئەوەیە کە ڕێژیم چ لە ئاســتی ناوخۆیی
و چ لــە ئاســتی دەرەکــی و بەتایبــەت
الی خەڵکانــی واڵتانــی دەوروپشــت هیچ
ڕەواییەکی نەماوە و دڕاندن و سووتاندنی
وێنــە و بەنێــر و پووســتێرەکانی خامنەیی
و ئــااڵی کۆمــاری ئیســامی باشــترین
بەڵگەیە بۆ ئەم ئیدیعایە!
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وێــــــــــستگە

دەبــێ ژنانیش شــانۆی
هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیــم
بایکــۆت بکەن

نووسین :هێــــمۆ
مــاوەی زیاتــر لە  ٤٠ســاڵە کە دەســەاڵتی پاوانخــواز و دژەژنی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێــران ،بــە شــێوازگەلی جۆراوجــۆر هەوڵی ســەرکوتی ژنــان دەدات و لــە ڕێگەگەلی
یاســایی و نایاســاییەوە ،مافەکانیان پێشــێل دەکات .ئەگەرچی باس کردن لە هەموو
ئەو نەهامەتییانەی کە لە ژێر سێبەری ئەو دەسەاڵتەدا بە سەر ژناندا هاتووە پێویستە،
بەاڵم لە ڕاســتیدا هیچ شــتێک لە کەتواری دژەژنبوونی ئەو دەســەاڵتە و سەرکوتی
لەڕادەبــەدەری ژنــان لــە الیەن ئەو سیســتمە ژنکــوژەوە کەم ناکاتــەوە ،مەگەر ئەوەی
کــە گوتــارەکان بچنــە قۆناغی کردەییەوە و ژنانیــش بەرانبەر بە کردەوەکانی ڕێژیم،
هەڵوێســتی شــیاو بگــرن .هــەر لــە بەئیجباری کردنــی حیجاب لە ســاڵی ٥٧ەوە بگرە
هەتا ،داڕشــتنی یاســای بنەڕەتی و تەنانەت دیاریکردنی یاســای ســزای ئیســامیش
کە لێوڕێژ لە هەاڵواردن بەرانبەر بە ژنانە ،هەمووی نیشــاندەری ئەو ڕاســتییەیە کە
ژنان لە کۆمەڵگای ئێراندا تەنانەت وەکوو ڕەگەزی دووهەمیش چاویان لێ ناکرێت.
لێرەدایــە کــە ژنانیش دەبێ وەکوو توێژێکی کاریگــەری ئەو کۆمەڵگایە لە بەرانبەر
هەڵبژاردنــە نمایشــییەکانی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــدا بێنــە دەنــگ و دەنگــی
مافخوازانــە و حەقبێژیــی خۆیــان بخەنــە پــاڵ دەنگی توێژەکانی دیکــەی کۆمەڵگا
تاکوو داهاتوویەکی باش مسۆگەر بکەن.
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لەگەڵ هەڵبژاردنی دێموکراتیک و ڕاســتەقینە نامۆیە و
لــە مــاوەی ئەم ســااڵنەدا هیچــکات هەڵبژاردنێکی بە دوور لە درۆ و چەواشــەکاری
لەو واڵتەدا ئەنجام نەداوە .خەڵک بە باشی بۆیان دەرکەوتووە کە چ باڵی بناژۆخواز
و چ باڵــی ڕێفۆرمخــواز ،تەنیــا بیــر لــە بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم دەکەنــەوە و هەموو
هەوڵ و تەقاالیان ســەپاندنی خۆیان لە ســەر کورســیی دەسەاڵتە .لە ڕاستیدا ،ئەوەی
کــە لــە ماوەی ســااڵنی ڕابــردوودا لە ژێر ناوی ڕێفۆرمخوازیدا لــە ئێران هاتە ئاراوە،
هەمــووی مێکانیزمێــک بــوون بــۆ ڕاگرتــن و درێژکردنــەوەی تەمەنــی کۆمــاری
ئیســامی نەک ڕێفۆرمێکی ڕاســتەقینە کە بە قازانجی کۆمەڵگای ئێران بێت .لە
سیســتمی کۆماری ئیســامیدا ،مەجلیس هیچ ڕۆڵێکی گرینگ ناگێڕێت و هیچ
پێگــە و قورســاییەکی لــە دیاریکردنی سیاســەتەکانی ڕێژیمدا نییــە ،نوێنەرانی ئەو
مەجلیســە ناتوانن پارێزەری مافەکانی خەڵک بن و بەدڵنیاییەوە ئەو کەســانەش کە
لــە فیلتێــری شــۆرای نیگابانــەوە تێپەڕ دەبن ،لــە بنەڕەتدا نە بڕوایان بــە ئەرکداربوون
لــە بەرانبــەر خەڵــک هەیــە و نــە نوێنــەری خەڵکــن ،بەڵکوو ئــەوان تەنیــا نوێنەرانی
دەسنیشــانکراوی مەجلیســن و هیچــی تــر .مەجلیــس و دەزگای یاســادانی ڕێژیمــی
ئێــران لــە ماوەی ســااڵنی ڕابــردوودا ،لە چوارچێوەی مــاف و داخوازییەکانی چین و
توێــژە جۆراوجۆرەکانــی کۆمەڵگــە بــە تایبەتی ژنــان و مافەکانی ئەواندا هەمیشــە
بەشــێک لە سیســتمی ســەرکوت و داپڵۆسین بووە و بە هێنانەوەی پاساوی یاسایی و
داتاشینی یاسای ناڕەوا لە پڕۆسەی پێشێلکردنی مافەکانی ژنان لە ئێراندا ڕۆڵێکی
بەرچاوی هەبووە.
ماوەیەکــە میدیا و ڕاگەیاندنە جیــاوازەکان هەواڵە پێوەندیدارەکان بە هەڵبژاردنەکانی
خولــی یازدەهەمی مەجلیســی ڕێژیمی ئێران باڵو دەکەنــەوە ،هەڵبژاردنێک کە پاش
ناڕەزایەتییەکانــی مانگــی خەزەڵــوەر و کوژرانی قاســم ســلێمانی و هەروەها خســتنە
خوارەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە لە الیەن سپای تێرۆریستیی پاسدارانەوە ،بە دڵنیاییەوە
وەک شــانۆگەرییەکانی ڕابــردووی ڕێژیــم بەرەوپێــش ناچێــت .چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵــگای ئێــران پــاش ڕووداوەکانی مــاوەی ڕابردوو ،بۆیــان دەرکەوتووە کە ڕێژیم
تەنیا شتێک کە بیری لێ ناکاتەوە بەرژەوەندیی ئەوانە .هەر بۆیە چاوەڕوان دەکرێت
کە جگە لە مۆرەکانی خودی ڕێژیم کەس نەچێتە ســەر ســندوقەکانی دەنگدان .لە
هەلومەرجی ئێســتای ئێران و کوردســتاندا ،کە بەرە بەرە هەڵبژاردنە نمایشــییەکانی
ڕێژیــم نزیــک دەبێتــەوە ،ژنانــی مافخــوازی ئێران و کوردســتان ئەرکێکی قورســیان
دەکەوێتە سەر شان.
پــاش  ٤٠ســاڵ ســەرکوت و هــەاڵواردن و زەوتکردنــی ســەرەتاییترین مافــەکان لــە
الیــەن ڕێژیمــی ئاخوندییــەوە ،ژنــان وەکــوو توێژەکانــی دیکەی کۆمەڵــگای ئێران و
کوردســتان دەبێ بەو ئەنجامە گەیشــتبێتن کە هەڵبژاردنی نمایشــی و شــانۆگەریی
دووبارەی ڕێژیم لە ژێر هەر ناوێکدا ناتوانێ هەنگاوێکی ئەرێنی لە ڕاستای ماف و
بەرژەوەندییەکانی ئەواندا بێت .هەر ئەو بە ناو مەجلیسی ڕێژیمە ،لە بەرانبەر هەموو
تاوانەکانی دژ بە ژناندا بێدەنگ بووە؛ لە بەزۆر بەشــوودانی کچانی منداڵەوە بگرە
هەتــا دیاریکردنــی ســزا بۆ تاوانبارانی ئەسیدپاشــییەکان و بە دەیــان نموونەی دیکە،
هەموویان دەچنە ڕیزی ئەو کردارانەوە کە لە چوارچێوەی مەجلیســدا نە ئیزنی باس
کردنیان دەدرێت و نە پێداگرییان لە سەر دەکرێت.
لــە مــاوەی چەند ســاڵی ڕابــردوودا بە خۆشــحاڵییەوە ،ژنان توانیویانــە خۆیان لەگەڵ
شــەپۆلی حەرەکەتە جەماوەرییەکان ڕێک بخەن و هاودەنگ و هاوهەڵویســت لەگەڵ
توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگا ،دەنگی ناڕەزایەتی بەرز بکەنەوە.
لە خۆپیشاندانە جەماوەرییەکانی ئەم سااڵنەی دواییدا ،ژنان ڕۆڵی بەرچاویان گێڕاوە
و زۆرجاریش وەکوو لیدەری حەرەکەتەکان ناسراون ،هەر بۆیە بە پێی ئەو ڕۆشنبیرییە
سیاســییەی کــە ئێســتا هەیانــە ،دەبــێ وەکوو نیوەی حەشــیمەتی کۆمەڵــگای ئێران
بــە بایکــۆت کردنــی هەڵبژاردنەکانــی مەجلیــس لــە ٢ی ڕەشــەممەی ئەمســاڵدا،
هەنگاوێکی ئەرێنیی دیکە بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی خۆیان هەڵبگرن.
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ڕاهێنهری
فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی شەشەم
نەبوونــی پێوەندییەکــی باش لــە نێوان
ڕاھێنەر و فێرخواز

نهبوونــی پێوهندی بــاش لە نێوان ڕاهێنهر
و فێرخــواز دهبێتــه هــۆی پێکهاتنــی
بیــروڕای نەرێنی(نێگاتیــڤ) و ناکۆک
و دژبەیــەک لــە نێــوان هــهر دووکیانــدا.
ئــهوهش دهبێته هــۆکاری جێبەجێنەکردنی
پڕۆگرامــی پڕۆســهی ڕاهێنــهری و
ئامێرەکانی ناو سندووق و گرنگینەدان بە
بۆشــایی نێوان بیر و کردەوەدا .کاتێکیش
تیئۆری و کردەوە(پڕاکتیک) لە یەک
دابــڕان زۆر زەحمەتــە قۆناغــی ئێســتا
و دانانــی پالنێکــی تۆکمــە و بــاش بــۆ
قۆناغــی داھاتوو(قۆناغــی باشــتر) کــه
ویستی فێرخوازه ،دەستنیشان بکرێ.

ـ گەشەکردنی مێتۆدی ڕاھێنەری

Gaston
باچــارد
گاســتۆ
)1962- 1884( Bachelard
فەیلهســوفی بهناوبانگــی فهڕانســهوی
دهڵێــت« :عهقڵــی زانســتی مرۆڤایهتــی
پێویســتی بــهوه ههیــه کــه خــۆی گهشــه
بکات به پشتبەســتن به تاقیکردنهوهی نو
و ڕەدکردنهوهی تیئۆرییه نادروستهکان».
کهواتــه لــە ڕوانگــەی Gaston
وە پێویســتمان بــه دهرخســتنی بیرێکــی
عهقاڵنــی ههیــه .عهقاڵنیــهت ههم وهک
گهشــهکردن و هــهم وهک ڕێگایــهک بۆ
گهشــهکردن .مهبهستی من له تێئۆرییەره
پهروهردهیــی و ڕاهێنهرییــهکان لــهو
زنجیــره وتــارهدا ،ســهرنجدان و تێڕوانینمان
بــ ه سیســتمی پــهروهرده و فێربوونــه لــه
کۆمهڵگــهی کوردیــدا .ئــهوەش تهنیــا له
فێرگــهکان ،خوێندگــهکان و زانکۆکاندا
نییــه بهڵکــوو له شــوێنی تریــش دهتوانین

پڕۆســهی فێربــوون و فێرکردنمــان
ههبێــت؛ بۆوێنــە لــە ھەمــوو فەرمانگــە،
کارگێــڕی و دامەزراوەیەکــی دەوڵەتی و
کەسیدا(شەخسی یان پریوات).
کاتێــک باســی پــهروهرده و ڕاهێنــەری
دهکهیــن مهبهســتمان ئــهو پێناســهیە کــه
فەیلەســووف و بیرمەنــدی ســەردەمی
ڕۆشــنگەری ،ئیمانوێــڵ کانــت
1724( Immanuel Kant
 )1804لــه پــهروهرده دەیــکات و دهڵێت:‹›پهروهرده ســهرجهم ئهو الیەنانهی مرۆڤن
وەک تــاک کــه شــایانی پهرهپێدانــن،
ئامانجــی پــهروهردهش ئهویــه کــه ههموو
ئامادهکارییهک بکات بۆ پهرەپێدان بهو
تواناییانهی که تاکهکان ههیانه››.
بەپێی نووسراوەکان لەو بەشەدا ،مەبەستی
 Kantلــە پــەروەردە دەگهڕێتــەوە بــۆ
سیســتمی پــەروەردەی کۆمەاڵیەتــی که
لەسەر بنەمایەکی فەلسەفی  -عهقاڵنی
و زانســتی دانەمــەزراوە و ئــەوە باســێکی
تــرە و کارێکــی تر ،بەاڵم لــە ھەمانکاتدا
تێڕوانینمــان وهک چهمکێکی زانســتی،
زهحمهتــه بتوانیــن چەمکــی ڕاهێنــەری
و چەمکــی پــەروەردە لــە یــهک جیــا
بکهینهوه.
پــەروەردە سیســتمێکی گشــتگیر و
کۆمەاڵیەتییە که ھەر لەو ڕۆژەوە منداڵ
لە دایک دەبێت دەست پێدەکات .پڕۆسەی
ڕاھێنەریــش بــه شــێوهیهک لــه شــێوهکان
دهچێتــه نێــو خانهی پهروهردهکــردن ،بەاڵم
پڕۆســەیەکی مەبەســتدارە و بــە ھۆی
مەبەستێکی دیاریکراوەوە یان ئامانجێک،
ڕاھێنــەری دهکرێ .پێناســەی ڕاھێنەری
کورتکــراوە یــان بەشــێکە لــە پێناســەی
پەروەردە .مەبەست لە ڕاھێنەریش پەرەدانە
بە الیەنە جیاوازەکانی کەسایەتی تاک و
توانا شــاردراوەکانی لە ڕێگای پڕۆسەی
ڕاھێنەرییــەوە .شــێوازە جیاوازەکانــی
ڕاھێنــەری دەبێتــە ھۆی گەشــەپێدان بــە
الیەنــی ژیــری ،جەســتەیی ،ســۆزداری و
ھەڵســوکەوتی مرۆڤانــە و ئەرێنــی .هــهر
بــهو پێیــه ئهرکی ڕاهێنــهر ،پێکهێنان یان

ڕهخساندنی ئهو دهرفهتانهیه بۆ فێرخواز تا
لهســهر ڕوانگهی ویســت و ئامانجهکانی
خۆی گهشه بکات.

ـ گەشەکردن

بۆ ناســین و شڕۆڤەکردنی ھەر بابەتێک،
پێناســەکردنی باشــترین دەســتپێکە .ھەر
بۆیە وا باشە لە پێشدا پێناسەیەک لە سەر
گەشــەکردن بکەین .گەشە و گەشەکردن
دەتوانــێ زۆر پێناســە لەخۆ بگرێت و زۆر
شێواز لە گەشەکردن ھەبێت ،وەک ئەگەر
ئاماژە بە گەشــەی جەستەیی و گەشەی
دەروونــی بکــەم دەتوانــم بڵێم گەشــەکردن
بریتییــە لــە ھەمــوو ئــەو ئاڵوگۆڕانــەی
کــە بهســەر جەســتە و دەروونمانــدا دێــت.
گەشــەکردنی مرۆڤــەکان ھەر لە قۆناغی
منداڵــیڕا تــا گەورەبوون ،کــە پێی دەڵێن
گەشەی جەســتەیی و گەشەی دەروونی،
ھەر دووکیــان شانبەشــانی یــەک گەشــە
دەکهن.
ئەگــەر بڕوانینــە پێناســەی گەشــەکردن
لــە ڕوانگــەی فەلســەفە و بیرکردنــەوەی
Gaston
گاســتۆن بچــارد
Bachelardلەســەر گەشــەکردن
دەتوانیــن بــەو شــێوە گەشــەکردن پێناســە
بکەیــن و بڵێیــن« :بەجێھێشــتنی
شــتێکی بــێ کەڵــک بــۆ بەرھەمھێنانــی
شــتێکی نــوێ ،یــان وەرگرتنــی
ڕاســتییەکی(حەقیقەتێکی) نــوێ و
وەالنانــی ڕاســتییەکی کــۆن» .لێــرەدا
باســەکە لەســەر گەشــەکردن ،گەشــەی
عەقاڵنی و گەشــەی زانستی مرۆڤەکانە
لە ناو پرۆسەی ڕاھێنەریدا.
بۆ گهشهکردن و ئاڵوگۆڕی جهستهیی و
دهروونی پێویستمان به یارمهتی ،ڕێنوێنی
کــردن و خۆراکــی ڕۆحی ههیه ،که زۆر
جــار ئــهو خۆراکــه ڕۆحییــه دهتوانیــن له
ڕێگای ڕاهێنهرییهوه بهدهستی بێنین.

ـ کۆڵەکەکانی بناغهی گەشەکردنی
مێتودی ڕاھێنەری

پهندێکــی فهڕهنســهوی ههیــه و دهڵێــت:

وێنەی  12کۆڵەکەکانی بناغهی گەشەکردنی مێتودی ڕاھێنەریهرێنی.
‹›بــه وشــهیهک و وشــهکانی تــر ،کتێب
دەنووســرێت ››.هــهر لــهو پێوهندییهشــدا
Henry Ward Beecherهێنری
وارد بیچــهر ( )1813 -1887قهشــه،
ڕابهری کلیسا و وێژهری(ادیب و گویندە)
بهناوبانگی ئهمریکی دهڵێت›‹ :وشــهکان
کۆگــه یــان مهکــۆی ههڵواســینی
بیرهکانــن ››.منیش به کهڵکوهرگرتن لهو
پهنــده و وتهی Beecherههوڵ دهدهم
وشهی «گهشــهکردن» بکهم به بنهمای
نووسینی ئهو زنجیره وتاره.
وشــەی «گەشــەکردن» خۆی لە ھەشــت
پیــت پێکدێــت و ئەگــەر ھەر پیتێــک
وەک کۆڵەکــە یــان بنەمــا دەستنیشــان
بکەیــن کەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن بناغهی
مێتــۆدی ڕاھێنــەری لهســەر ھەشــت
کۆڵەکــە ڕاوەســتاوە .ئەگەر ھەر پیتێک،
بکهین بە پیتی ســەرەتا بۆ وشەیەک یان
بابەتێــک کەواتــە ھەر یــەک لەو وشــانە
چەمکێکــی تایبەت لەخۆی دەگرێت کە
لــە درێژایی پرۆســەی ڕاھێنەریدا ڕۆڵ و
گرنگــی خــۆی ھەیە .ههر چهمکێک به
شــێوهیهک پێوهنــدی بــهناوهڕۆکــی ئــهو
زنجیــره وتــارەوە ههیــهو وێنایهکــی تهواو
له ژیانی مرۆڤهکان دهستنیشــان دهکات.
بهبــێ کهڵکوهرگرتــن لــه چهمکــهکان و
ڕێســا و چوارچێــوهی دیاریکراو ،ناتوانین
به ئاسانی له گێژاوی ڕاهێنهری ،الوازی

سیستمی پهروهرده و فێربوون و بارودۆخی
ســهردهم تێبگهیــن .ھەر بۆیە ناســینی ئەو
پیتانه و پێناسەکهیان شتێکی پێویستە.
بڕوانــە وێنــەی خوارهوه(وێنــەی )12
کۆڵەکەکانــی بناغــەی گەشــەکردنی
مێتود یان پرۆسەی ڕاھێنەری.

ـ بــۆ ناســین یان پێناســهی چەمکی
ھەر یەک لەو کۆڵەکانە

ناســین گرنگی خۆی ھەیە ،لەبەر ئەوەی
ناســین ڕەنگدانەوەی دەوروبەر یان دونیای
دەرەوە لەسەر ھزر و ھۆشی مرۆڤە .ھەر ئەو
دونیــای دەرەوەیــە کە کاریگەری لەســەر
زەینی ئێمە مرۆڤەکان ھەیە و خوڵقێنەری
ھەســت و ســۆزەکانە .بــە واتایەکی دیکە
ئەو شــتانەی لە زەینی ئێمەدا تێپەڕ دەبن
لەگــەڵ دونیــای دەرەوە پێوەندییــان ھەیــە.
ئەگەر ھەموو ئەو شتانەی کە لە دەرەوەی
زەینــی ئێمــەدا ڕوودەدەن کاریگەرییــان لە
ســەر ڕۆح و جەســتەی ئێمە نەبێ کەواتە
ئێمەش ناتوانین ھزر و بۆچوونمان لەســەر
ئەو ڕووداوانە هەبێت.
جــۆرج گــۆردۆن بایــرۆن George
-1788( Gordon Byron
 )1824ناســراو بــە لــۆرد بایــرۆن Lord
 Byronنووسەر ،شاعیر و ستراننووسی
ڕۆمانتیــزم لە ئەدەبــی ئینگلیزیدا دهڵێت:
‹›وشــهکان شــتن ،وشــه وهک دڵۆپێکــی

مهرهکهبــی* بچووکــه ،وهک چــۆن
دڵۆپــی ئاونگ دهکهوێته خوارەوە،ئەویش
ئاوا دەکەوێتە ســەر کاغەز و کاریگهری
لهســهر بیرۆکــەکان ههیــه و وادهکات که
هــهزاران و بگــره بــه میلیۆنان مرۆڤ بیر
بکهنــهوه ››.ههروهها بایرۆن دهڵێت›‹ :به
بــێ ناســینی هێــز و پێناســەی وشــهکان،
ناسینی مرۆڤ دژواره(سهخته)».
ئــەوە شــتێکی سروشــتییە کە ناســین یان
پێناسەی ھەر یەک لەو وشه و چەمکانە
کاریگــەری خۆیان ھەیە لەســەر ئاڵوگۆڕ
و ڕێکوپێکــی بیــرو بۆچوونەکانمــان
بەتایبــەت لــە نــاو پڕۆســەی ڕاھێنەریدا.
لەهەمــان کاتــدا دەبــێ ئــەوەش بزانین کە
کردەوە(پراکتیک) کۆڵەکە یان ژێرخانی
ناســینە .کەواتــە ناســینی ھەر یەک لەو
چەمکانە و تەنانەت پڕۆسەی ڕاھێنەریش
لە ڕێگای کردەوەوە بەدەست دێت و دەبێ
لــە چوارچێوەی تێئوری(قســەکردن) بێنە
دەرەوە و بــە کردەوە بکرێن (یانی شــیاو و
ڕەخساو بن بۆ کردن و جێبەجێ بوون).
* مەرەکەب یان جەوهەر ،لێکدراوێکی
ڕەشــە لــە دووکــەڵ دروســت دەبــێ و
قەڵەمــی تێــدا دەگەوزێنن و بە ســەر
کاغەزیدا دەنێن.

چوار دەیە خوێنڕشــتن ،تااڵن ،وێرانی و ســتەم
ئەلبورز رۆئین تەن
چــوار دەیــە لە مێــژووی ڕابــردووی ئێران
وەک ئاکامــی حکومەتی دیکتاتۆری و
ستەمگەر کاریگەرییەکی نەرێنی زۆری
بــە ســەر مێــژووی ئــەو واڵتــە و تەنانەت
هەمــوو مرۆڤایەتــی دانــاوە ،لــە ڕۆژی
یەکەمــی ســەرکەوتنی ئــەو شۆڕشــەوە
کاتێــک کۆمەاڵنــی خەڵــک چاالکانە
بەشــدارییان دەکــرد بــۆ ڕووخاندنــی
حکومەتی پاشــایەتی ســتەمگەر کەمتر
کەســێک بیــری لــەوە کردبوویــەوە کــە
ئێران دەکەوێتە دەستی تاقمێک خوێنڕێژ
کــە لە هیــچ کردەوەیەکی دژەمرۆڤی بۆ
پاراســتنی خــۆی ســڵ ناکەتــەوە و واڵت
بــەرەو حوکمــی دواکەوتووی ســەدەکانی
نێوەڕاســت دەبــات کــە دەبێتــە هــۆی
دواکەوتنێکی بێوێنە.
ئەمــڕۆ دوای چــوار دەیــە لــە کاتێکــدا
ڕێژیــم بــە پڕۆپاگەنــدای درۆی خــۆی
دەیهــەوێ نیشــان بدات شــۆڕش بــۆ ئێران
دەســتکەوتی جۆراوجــۆری هەبــووە،
دۆخــی واڵت بــە قەیرانگەلێکــی قــووڵ
تێدەپەڕێــت کــە بۆ چارەســەرییان نەمانی
ئــەو شۆڕشــە و تەنانــەت چارەســەری
هەندێــک لــە قەیرانــەکان پێویســتی بــە
نەمان و سااڵنێکی زۆری کاری زانستی
و دێموکراتیک هەیە.
شــویندانەری نەرێنــی ئــەو ڕێژیمــە بــە

ئەندازەیــەک زۆرە کــە لــە هەندێــک
بواردا زیانی وای بە واڵت گەیاندووە کە
قەرەبووکردنەوەی ئەســتەم و نامومکینە.
هەربۆیــەش ئــەوەی زیاتــر دەبــێ جێگای
ســەرنج بێــت نەهێشــتنی ئــەو حوکمــە
ناڕەوایــە ،چونکە ئامارەکانیش ناتوانن بە
گشتی دەربڕی ئەو هەموو ناکارامەییە و
زیان گەیاندنە بن.
بــۆ بــاس کــردن لــە سیاســەتی نێوخــۆی
وەکــوو هــەر واڵتێکــی پێشــکەوتوو
ناتوانیــن باســی حکومەتــی کەســەکان
و جیاوازییەکانــی بکەیــن ،چونکــە لــە
چوارچێــوەی قانونی ئەساســی و تەنانەت
دەرەوەی ئــەو یاســایەش ســەرچاوەی
هەمــوو سیاســەتەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ
ڕێبــەر و دامــودەزگای پەیوەندیــداری
ئــەو .هــەر بۆیــەش ســەرەڕای جیــاوازی
ڕووکەشــی کەســەکان ،جەوهــەری
بەڕێوەبردنــی کۆماری ئیســامی یەکە.
جا ئەو سیاسەتە بەدەستی تێکنۆکرات یا
توندئــاژو یا بەناو ڕێفۆرمخواز و کەســی
کراوە بێت.
بەرهەمــی سیاســەتی نێوخۆیــی ڕێبــەر و
سیســتمی ویالیەتــی فەقیهی لیســتێکی
درێژ و بێ کۆتایی گەندەڵی و ناکارامە
و دژایەتی خەڵکەکەی خۆی بووە.
کام واڵت جیــا لــە ئێــران دەتوانــێ
بــەو هەمــوو دەوڵەمەندییــە سروشــتییە
هەژارییەکــی وەها بێوێنە بۆ خەڵکەکەی
بخوڵقێنــێ کــە ئاماری ڕێــژەی هەژاری
هــەر ڕۆژ لــە بەرزبووندایە و بــە گوێرەی

ئاماری خودی حکومەت زیاتر لە نیوەی
خەڵــک بگرێتــەوە .کام واڵت جیــا لــە
ئێــران بۆ بەدیهێنانی مەبەســتی سیاســی
بەئەنقەســت درێــژە بــە شــەڕی وێرانکــەر
دەدات کە کوژرانی سەدان هەزار خەڵکی
لێکەوێتەوە.
کام واڵت جیــا لــە ئێــران ژینگــەی
بێوێنەی بەشــێک لە خاکەکەی لە پێناو
بەدەستهێنانی سود بۆ الیەنێکی سەربازی
وێــران دەکات و دەیــان پالنی نازانســتی و
وێرانکەر جێبەجێ دەکات.
کام واڵت لــە ڕۆژگاری ئێســتادا،
کۆمەڵگاکــەی بــە هەبوونــی هێزێکــی
گــەورەی مرۆڤــی و کەلتــوری کــە
هەیەتی بەو شــێوەیە بەرەو داڕمان دەبات،
کــە ڕێــژەی تــەاڵق و دەیــان خەســاری
کۆمەاڵیەتــی جیــاواز تــا ئاســتێک بەرز
دەبێتــەوە کــە پێوانــەی جیهانــی تۆمــار
دەکات.
کام واڵت بــەو ڕێژەیــە تووشــی هەاڵتنی
مێشــک دەبــێ و تەنانەت بــۆ ڕزگاربوون
لە ژیانی ژێردەســتەیی دیکتاتۆری تاران
بە هەزاران ڕێگەی مەرگدا تێپەڕ دەبن و
واڵت بەجێدێڵن.
کام دیکتاتــۆری بــە ئەنــدازەی ئێــران
ئاســانکاری لــە باڵوەپێکردنــی مــاددە
هۆشــبەرەکان دەکات تــا میلیۆنــان کەس
لە خەڵکەکەی بەم ماددە وێرانکەرە بەرەو
مەرگ و وێرانکاری ببات.
کام واڵت بــە چەندیــن میلیــارد دۆالر
لــە ســەروەت و ســامانەکەی دەدزرێت بێ

ئەوەی تەنانەت دزەکەشی بگیردرێت.
کام دیکتاتــۆری تەنانــەت بەشــی
وەرزشییەکەشــی دەخاتــە ژێــر دەســەاڵتی
ســوپای پاسداران کە لە ئاستی ناوچەیی
و جیهانیدا هەر ڕۆژ دوابکەوێت.
ئێــران لــە وەرگرتنــی مافــی میوانــداری
ئۆلەمپیــک یــان یارییــە نێونەتەوەیــی
و ئاســیاییەکان قەدەغــە کــراوە ،ئــەم
دواکەوتنــە بــە ئەندازەیەکــە کــە ئەمــڕۆ
بەدەســتهێنانی مافــی چوونــی ژنــان بــۆ
وەرزشــگاکان وەک دەســتکەوتێکی
گرینگ سەیر دەکرێت.
هیــچ کام لە حکومەتەکانی ســەدەکانی
نێوەڕاســتیش بــە ئەنــدازەی کۆمــاری
ئیســامی بــۆ لەنێوبردنــی کەلتــور و
هونــەری واڵتەکــەی کاری نەکــردووە
بەچەشــنیک کــە تەنانــەت نیشــاندانی
ئامێری موزیک قەدەغە دەکرێت.
کام دیکتاتــۆری بە ئەنــدازەی کۆماری
ئیســامی بــە ئاســانی خەڵکــی خــۆی
دەکوژێــت و تەنانــەت تەرمەکەشــی
کاتێــک دەداتــەوە بــە بنەماڵەکــەی کــە
پــارەی گوللەکانــی کــە پێــی کــوژراوە
بــدات .تەنانــەت ئەگــەر ئــەو بابەتــە
پەیوەنــدی بــە کــوردەوە هەبێــت زۆر جــار
ئــەو پارەیــەش دەســتێندرێت بــەاڵم تەرمی
ڕۆڵەکەیان نادەنەوە.
لەوانەیــە بــە هــۆی هەبوونــی نــاوی
ئیســامیش بــووە هەســت بکرێــت کە ئەو
ڕێژیمــە خزمــەت بــە ئایینــی ئیســامی
کــردووە کــە بــەردەوام بانگەشــەی بــۆ

دەکات و گۆیــا هەمــوو کارەکانی لەژێر
ناوی ئایین دەکات ،بە گوێرەی زۆربەی
پێوەرەکانــی کۆمەڵناســی کردەوەکانــی
کۆمــاری ئیســامی نەتەنیــا خزمەتــی
بــە ئایینــی ئیســام نەکــردووە ،بەڵکــوو
زەربەیەکــی جیــددی لــە پێگەی ئیســام
داوە .لەوانەیــە تەنیــا واڵتــی ئیســامی
بێت کە چەندین میلیۆن سونی مەزهەبی
هەبــێ و لــە تارانــدا مزگەوتێکیــان بــۆ
نوێژکــردن نەبــێ و بۆ نوێژکــردن پەنا بۆ
سەفارەتەکانی واڵتانی دیکە بەرن.
کارنامــەی کۆمــاری ئیســامی
تۆمارێکــی درێــژی ئــەو ســتەمانەیە کە
بــە دژی خەڵکەکــەی ئەنجامــی داوە،
ئەگەر هەمووی ئەو ستەمانە لە تەنیشت
ناکارامەیــی حکومــەت لــە بوارگەلــی
جیاوازیــش دابنێیــن تابلــۆی ئەمــڕۆی
قەیراناوی نالەباری ئێران دروست دەبێت.
ئەگەر حکومەتی دواکەوتووی ویالیەتی
فەقیــه بــۆ ئێــران دیکتاتــۆری بێــت ئــەوا
بــۆ کوردســتان کارەســاتێکی وێرانکەر و
پــڕ لــە ژانە چونکە بــە درێژایی تەمەنی
کۆمــاری ئیســامی بــە ڕوانینێکــی
داگیرکەرانــە کوردســتانی وێران کردووە،
تااڵن کردووە و سەرکوت کردووە.
ڕێژیــم لــە داڕشــتنی هــەر سیاســەتێکی
نێوخۆیــی لــە چوارچێــوەی ئەوەیکــە
کوردســتان مەترســییەکی جیــددی لــە
ســەر ئاسایشــی نەتەوەیی ئێران هەیە کار
دەکات .بۆ ڕێژیم کوردستان ئەو شوێنەیە
کە دەبێ لەشکرییەکان حکومەتی بکەن.

بــە دواکەوتوویــی بەجــێ بهێڵدرێتــەوە،
ســامانەکەی بۆ ناوەند بدزرێــت .بەردەوام
هــەر جووڵەیەکــی کۆمەڵــگا وەک
مەترســییەک بۆ سەرهەڵدان سەیر بکرێت
و بــۆ ســەرکوتی ئــەو ســەرهەڵدانە بــە
میلیاردها دۆالر خەرج بکات.
لــە کاتێکــدا کــە دەوڵەمەندییەکانــی
کوردســتان و پێگــەی سروشــتی و
جوغرافییەکــەی وەک ســەرچاوەیەکی
گرینــگ بــۆ ژیــان و بێشــکەی
شارستانییەتەکان هەژمار دەکرێت ،لەژێر
ســێبەری حوکمی ناڕەوای دیکتاتۆر بووە
بــە جوغرافیــای داگیرکراو ،کــە ڕۆژانە
خەڵکەکەی بۆ بەدەســتهێنانی نانی شــەو
بە دەســتی زاڵمانەی کۆماری ئیســامی
دەکوژرێن و بریندار دەکرێن.
دوای چــوار دەیە لە حکومەتی کۆماری
ئیسالمی زیاتر لەوەی باس لە کارنامەی
حکومــەت بکەین ،زۆربــەی لێکۆڵەرانی
سیاســی و مێژوویی و کۆمەڵناســی باس
لەوە دەکەن کە کۆماری ئیســامی چی
بــە ســەر خەڵک هێنــاوە و بە نەمانی ئەو
حکومەتــە چــۆن قەرەبــووی چــوار دەیــە
دواکەوتوویــی بکرێتەوە .بەاڵم ســەرەڕای
هەمــوو ئەوانــەش ویســتی خەڵــک بــۆ
ئــازادی ئەمــڕۆ بە ڕێژەیــەک کۆماری
ئیســامی ترســاندووە کــە چــوار دەیــە
خوێنڕشــتن نەیتوانیــوە ئــەو حکومەتــەش
وەک هــەر حکومەتێکــی دیکتاتــۆری
دیکە لە نەمان و ڕووخان ڕزگار بکات.
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ئایــا ڕێگایــەک بۆ کۆتاییهاتنــی ناکۆکییەکانی
فلســتین و ئیســرائیل هەیە؟
موختار نەقشبەندی
دەیــان ســاڵە ناکۆکییەکانــی نێــوان
فلســتین و ئیســرائیل بووەتــە بەشــێک
لــە هــەواڵ و شــڕۆڤەی میدیــاکان و
بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ
لەســەر زۆربــەی پرســەکانی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاســت و تەنانەت جیهــان کاریگەریی
دانــاوە ،لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی
ڕابــردوودا ترامــپ بــە ئاشــکراکردنی
«مامەڵــەی ســەدە» جارێکــی تر پرســی
فلســتین و ئیســرائیلی هێنایــە بەربــاس.
لــە دەیــان ســاڵی ڕابــردوودا کۆمەڵێــک
گەاڵڵــە بــۆ کۆتاییهاتــن بــەم
ناکۆکییانــە داڕێــژراوە و چەنــد جاریــش
ناکۆکییەکانــی پێوەندیــدار بــەم پرســە
لــە شــۆرای ئەمنییەتــی ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان و ڕێکخراوەکانی
دیکــەی نەتەوە یەکگرتووەکان کەوتووەتە
بــەر بــاس بــەاڵم هەمــوو ئــەو گەاڵڵــە و
دانیشــتنانە یــان بێئــاکام ماونەتەوە یان بە
ڕێککەوتننامەیەکــی غەیــرە ئیجبــاری
کۆتاییــان پێهاتــووە کە لە ئەنجامدا هیچ
هەنگاوێــک بــۆ چارەســەریی قەیرانەکــە
هەڵنەگیــراوە یــان بەهــۆی دەســتێوەردانی
یەکێــک لــە زلهێــزە جیهانییــەکان ،بــە
کردەوە کێشــەکە بێ چارەســەر ماوەتەوە.
لــە دەیــان ســاڵی ڕابــردوودا بــە هــۆی
چارەســەرنەکردنی قەیــران لــە ڕێگــەی
وتووێــژ و ڕێگەچــارەی سیاســییەوە
بینــەری ســەرهەڵدانی شــەڕی بەهێــز لــە
نێــوان عەرەبــەکان و ئیســرائیلییەکاندا
بوویــن و لــەم ماوەیەشــدا توندوتیــژی لــە
نێوان فلســتینییەکان و ئیســرائیلییەکاندا
بــە شــێوەیەکی بەرچــاو درێــژەی هەبووە.
و
فلســتینییەکان
ناکۆکیــی
ئیســرائیلییەکان کــە بــە کــردەوە بووەتــە
ناکۆکیــی نێــوان عەرەبەکان و ئیســرائیل
و تەنانــەت ناکۆکیــی بەشــێکی بەرچــاو
لــە جیهانــی ئیســامی لەگەڵ ئیســرائیل
پرسیارگەلێکی زۆر لە مێشکی بەردەنگدا
درووســت دەکات وەک ئەوەی کە بۆچی
واڵتانــی عەرەبی بە حەشــیمەتی زیاتر لە
 ٤٠بەرابەری ئیســرائیلییەکان و ئابووریی
گەورەتر لە ئابووریی فەڕانســە بە کردەوە
لــە بەرانبــەر ئیســرائیلدا توانایــی نییــە؟
بۆچــی واڵتــی بچووکــی ئیســرائیل تــا
ئــەم ڕادەیــە بەهێزە؟ ئایــا ڕێگەچارەیەک
بــۆ کۆتاییهاتــن بــەم ناکۆکییــە هەیــە؟
لەم وتارەدا هەوڵ دەدەین بە بێ الیەنگری
و دەمارگرژی ئەم پرســە تاوتوێ بکەین.
ســەرچاوەی زۆربــەی کێشــەکانی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت بــۆ کاتــی
داگیرکرانی ئەم ناوچەیە لە الیەن دەسەاڵتە
بانناوچەییــەکان بــە تایبــەت بریتانیــا و
فەڕانســە دەگەڕێتەوە ،ئەم دوو دەســەاڵتە
داگیرکەرە دوای شکستهێنانی دەسەاڵتی
عوسمانی و دەستداگرتن بە سەر بەشێکی
گــەورە لــە ناوچــە داگیرکراوەکانیــدا،
واڵت و ســنووورگەلێکیان درووســت
کــرد کــە بــە درووســتکردنی جیاوازیــی
نەتەوەیــی و قەومــی و مەزهەبــی بــۆ
دەیــان ســاڵی داهاتوو ،بیانــووی هەبوون و
دەســتێوەردان لــە ناوچەکەیــان هەبێــت ،بۆ
نموونە ،دابەشــکردنی کوردســتان لە نێوان
واڵتانی تورکیە وســووریە و عێراق بە بێ
لەبەرچاوگرتنــی مافــی نەتــەوەی کورد!
ئەگــەر واڵتــی کوردســتان درووســت
ببایــە زۆربــەی کێشــەگەلێک کــە لــە
مــاوەی  ١٠٠ســاڵی رابــردوودا بینیمــان
وەکــوو ژینۆســایدی نەتــەوەی کــورد
ڕوویــان نــەدەدا ،بــەاڵم داگیرکــەران بــۆ
درێــژەدان بــە بوونــی خۆیــان و هەروەهــا
کەڵکئاوەژوووەرگرتــن لــە دەیەکانــی
داهاتــوودا پێویســتیان بــە درووســتکردنی
جیاوازی و جیاکاری لەو چەشنە هەبووە.
پرســی فلســتین و ئــەو کێشــانەی کــە
ئەمڕۆ بەرۆکی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستییان
گرتــووە لــە کاتــی زاڵبوونــی بریتانیــا
بــە ســەر فلســتیندا ســەرچاوەی گــرت.

تاوتوێــی تــەواو و گشــتیی ڕووداوەکانی
 ١٠٠ســاڵی ڕابردووی فلســتین لە یەک
وتــاردا ناگونجێ ،بەاڵم هەر بەردەنگێک
بــە خوێندنــەوەی ورد ســەبارەت بــەم
ناکۆکییانــە بەتایبــەت لــە کاتــی
زاڵبوونــی بریتانیا بەســەر فلســتیندا ،بەم
ئاکامە دەگات کە ســەرچاوەی زۆربەی
ناکۆکییەکان بۆ کــردەوەی داگیرکەران

ئیــدی بیانوویــەک بــۆ یەهوودییــە
توندئــاژۆکان بــۆ درووســتکردنی شــەڕ
نەدەمــا و ئێســتا فلســتین بەشــێک لــە
ناوچــە ســەرەکییەکانی بەیتولموقــەدەس
و لــە ژێــر دەســتی فلســتینییەکاندا بــوو
بــەاڵم بەداخــەوە نەبوونــی دوورنواڕیــی
رێبەرانــی عــەرەب بــووە هــۆی ئــەوەی
کــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ و پــاش هــەر

و  ٣قــات زیاتریش تانکیان لە بەردەســتدا
بــوو کــە لــە بــواری تێکنۆلۆژییــەوە
جیاوازییەکــی زۆریــان لەگــەڵ فڕۆکــە
و تانکەکانــی ئیســرائیلدا نەبــوو ،بــەاڵم
ئەرتەشــی ئیســرائیل لــە هێرشــێکی
لەنــاکاودا گورزێکــی وەهــا قورســی لــە
هێزەکانی عەرەبی وەشــاند کە بەتەواوەتی
کۆنتڕۆڵی شــەڕەکەی بە دەســتەوە گرت

بەداخــەوە پرســی فلســتین بووەتــە
کەرەســتەیەک بــۆ دەســتی رێبەرانــی
دیکتاتــۆری واڵتانــی ئیســامی تــا
بــە دروشــمی پشــتیوانی لــە فلســتین و
بەکارهێنانی هەســتی مەزهەبیی خەڵک
و درووســتکردنی دوژمــن بتوانن درێژە بە
دەســەاڵتەکەی خۆیــان بــدەن ،بــۆ نموونــە
سەدام حوسێن و حافز ئەسەد و خومەینی

و بــۆ کاتــی داگیرکــران دەگەڕێتــەوە.
ئەگــەر بریتانیــا پێــش لــە چوونــەدەرەوە
لــە فلســتین دەســتی بــە درووســتکردنی
دوو واڵتــی ســەربەخۆی یەهــوودی و
موســوڵمان کردبــا ،بەدڵنیاییــەوە زۆربەی
کێشــەکانی ئەمــڕۆ درووســت نەدەبــوون،
بــەاڵم ســەقامگرتوویی و دادپــەروەری
بەشــێک لە بەرنامەکانی بریتانیا نەبوو،
بارهێنــان و تەیارکردنــی یەهوودییــەکان
و ئامادەکردنــی تەواویــان لــە کاتــی
چوونــەدەرەوەی بریتانیــا لــە فلســتین،

شەڕێک ،یەهوودییەکان خاکێکی زیاتر
بــە دەســت بێنــن هەڵبــەت بە پشــتیوانیی
ناڕاستەوخۆی چەند واڵتێکی ڕۆژاوایی.
بێگومــان ئەگــەر لــە بــواری نیزامییــەوە
پشتگیریی واڵتانی ڕۆژاوایی و بەتایبەت
ئامریــکا و بریتانیــا نەبایــە ،ئیســرائیل
نەیدەتوانــی نــە ئــەو کات و نــە ئێســتاش
ئەمنییەتــی خــۆی دابیــن بــکات بــەاڵم
قارەمانییەتــی و بوێــری و زیرەکیی هێزە
نیزامییەکان و سیاســەتوانانی ئیسرائیلی
و بێ بەرنامەیی ڕێبەران و فەرماندەرانی

و لــە  ٦ڕۆژدا ئەرتەشــی عەرەبەکانــی
بەچۆکــدا هێنــا ،نەبوونــی یەکگرتوویــی
و بەرنامــە و پــان ،هــۆکاری ســەرەکیی
شکســتی ئابڕووبەرانــەی عەرەبەکان بوو.
ڕێبەرانــی واڵتانــی عەرەبــی هیچــکات
لــە هیــچ پرســێکدا یەکگرتووییــان نەبووە
و هیچــکات نەیانتوانیــوە یەکگرتووانــە
بەرگــری لــە فلســتین بکــەن و ئێســتاش
خەیاڵــی یەکگرتنــی واڵتانــی عەرەبــی
زۆر دوور لــە چاوەڕوانییــە ،بەشــێک لــە
ڕێبەرانی عەرەب بە دروشــمگەلێکی توند

و ئێســتاش خامنەیــی و ئەردۆغــان.
حافــز ئەســەد لەحاڵێکــدا دروشــمی
پشــتیوانی لە خەڵکی فلســتینی دەدا کە
کوردەکان لە سووریە تەنانەت لە هەبوونی
پاســپۆرت و ناســنامە بێبــەری بــوون!
تەنانــەت عەرەبــە ســوورییەکانیش لــە
الیــەن رێژیمــی دیکتاتــۆری ئەســەدەوە
لــە ئاسایشــدا نەبــوون و ئێســتاش کــە
بینــەری کوژرانــی خەڵکــی ســووریە
بــە دەســتی کوڕەکــەی ئەســەدین؛
سەدام حوسێن و خومەینیش کە دروشمیان

ئەگەر واڵتی کوردستان درووست ببایە زۆربەی کێشەگەلێک کە لە ماوەی  ١٠٠ساڵی رابردوودا
بینیمان وەکوو ژینۆسایدی نەتەوەی کورد ڕوویان نەدەدا ،بەاڵم داگیرکەران بۆ درێژەدان بە بوونی
خۆیان و هەروەها کەڵکئاوەژوووەرگرتن لە دەیەکانی داهاتوودا
پێویستیان بە درووستکردنی جیاوازی و جیاکاری لەو چەشنە هەبووە
هۆکاری شکســتی یەکەمی عەرەبەکان
لــە شــەڕ لەگــەڵ ئەوانــدا بــوو ،بەداخەوە
زێدەڕۆیی لە نێوان موســوڵمانی فلســتین

عــەرەب لــە ســەرکەوتنی ئیســرائیل لــە
چەند شەڕدا ڕۆڵێکی سەرەکییان هەبوو،
بــۆ نموونــە :لــە شــەڕی  ٦ڕۆژەدا کــە

و ڕەگەزپەرەســتانە دژی ئیســرائیلییەکان
نــە تەنیــا یارمەتــی فلســتینییەکانیان
نەدەکــرد بەڵکــوو دەبوونــە هــۆکاری

پشــتیوانی لە نەتــەوەی عەرەب و جیهانی
ئیســام بەتایبــەت فلســتین بــوو ،لــە نێــو
واڵتانــی خۆیانــدا خەڵکــی موســوڵمانیان

پرسی فلستین بووەتە کەرەستەیەک بۆ دەستی رێبەرانی دیکتاتۆری واڵتانی ئیسالمی تا بە
دروشمی پشتیوانی لە فلستین و بەکارهێنانی هەستی مەزهەبیی خەڵک و درووستکردنی دوژمن بتوانن
درێژە بە دەسەاڵتەکەی خۆیان بدەن،
بۆ نموونە سەدام حوسێن و حافز ئەسەد و خومەینی و ئێستاش خامنەیی و ئەردۆغان
و هەســتی نەتەوەگەرایــی عەرەبــەکان
 ،ئەوانــی خســتە نێــو داوێکــەوە کــە
ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت ،گرفتــاری ئەو
داوەن ،ئەگــەر موســوڵمانەکانی فلســتین

گرینگتریــن شــەڕی عەرەب و ئیســرائیل
بــوو ،بــێ بەرنامەیــی واڵتانــی عەرەبــی
هــۆکاری ســەرەکیی شکســتهێنانیان
بــوو ،لــەم شــەڕەدا هێــزە ئاســمانییەکانی

پشــتیوانی و هاوخەمیی زۆربەی واڵتانی
دیکــە لەگــەڵ ئیســرائیلدا ،تەنانــەت
ئەگــەر پــاش شکســتی قێزەونــی ســاڵی
 ،١٩٦٧واڵتانــی عەرەبــی یەکگرتووانــە

دەکوشــت و هیــچ ڕێزێکیان بــۆ کەمینە
نەتەوەیــی و مەزهەبییەکانــی واڵتەکەیان
دانەدەنا و لە شــەڕی  ٨ساڵەدا ،میلیۆنان
کــەس کــوژران و برینــدار و ئــاوارە بــوون

چارەسەریی کێشەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست تەنیا پێوەندیی بە پرسی فلستینەوە نییە و بۆ
چارەسەریی بنەڕەتیی کێشەکان دەبێ لە پێکهاتەی سیاسیی واڵتانی ناوچەدا گۆڕانگاریی بەرباڵو ڕوو
بدات و ئەمەش ڕوو نادات
مەگەر ئەوەی کە توندئاژۆیی مەزهەبی و دەمارگرژیی نەتەوەیی و قەومی بنبڕ بێت
پاش راگەیاندنی ســەربەخۆیی ئیســرائیل
کە بەشــێک لە فلســتینی لەخۆ دەگرت
لــە جیاتــی هــەوڵ بــۆ لەناوبردنــی ،ئــەم
واڵتــە یەهوودییەیــان بە فەرمی بناســیبا

میســر بە تەنیا لە هێزە ئاســمانییەکانی
ئیسرائیل بەهێزتر بوون و واڵتانی عەرەبی
دەرگیــر لەگــەڵ ئیســڕائیل بەگشــتی ٣
ئەوەنــدەی ئیســرائیل فڕۆکەی شــەڕکەر

سیاســەتی  ٢واڵتــی ســەربەخۆی
فلســتین و ئیســرائیلیان پەیــڕەو کردبایــە،
دەیانتوانــی لــە وتووێژێکــدا بــە قازانجــی
هــەردووال کۆتایی بــەم ناکۆکییە بهێنن.

و بەســتێنی مانەوەی زیاتری ئیسرائیلیان
دابین کرد ،ئەردۆغان لەحاڵێکدا بەرگری
لە فلستین دەکات کە لەوالیەوە نکۆڵی لە
النیکەمی مافی نەتەوەی کورد دەکات،

خامنەییــش وەک خومەینــی لــە پرســی
فلستین وەکوو کەرەستەیەک لە ڕاستای
سیاســەتە فراوانخوازانەکانــدا کەڵــک
وەردەگرێــت ،ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکانــی
ناوچــە و گرووپــە توندئــاژۆوە
فلستینییەکانیش لە کردەوەدا بە دروشمی
تونــد دژی ئیســرائیل زیاتــر یارمەتیــی
مانــەوە و ڕەوایــی زیاتــری ئیســرائیلیان
داوە ،توندئاژۆوە ئیســامی و عەرەبەکان،
بــەردەوام بەســتێنیان بــۆ توندئــاژۆکان لە
ئیســرائیلدا دابین کردووە و بوونەتە هۆی
پشــتیوانی و هاوخەمیــی بیری گشــتیی
جیهــان بــە نیســبەت ئیســرائیلییەکان.
ئایــا ڕێــگا چارەیــەک بــۆ
کۆتاییهاتــن بــەم ناکۆکییــە هەیــە؟
ئەگەروەک دەیان ساڵی ڕابردوو یەکالیەنە
ســەرنجی ئــەم ناکۆکییانــە بدرێــت،
دەبــێ بڵێیــن هیچــکات ئــەم ناکۆکییــە
کۆتایــی نایــەت ،خاوەندارێتــی فلســتین
بۆ هەموو دانیشــتووانی دەگەڕێتەوە ،هەم
موســوڵمانەکان و هــەم یەهوودییــەکان،
ئەگــەر فلســتینییەکان هەر لە ســەرەتای
درووســتبوونییەوە واڵتــی ئیســرائیلیان
بــە فەرمی ناســیبایە ،ئێســتاکە بە ســەر
زۆرینــەی خاکی فلســتیندا حکوومەتیان
دەکــرد بــەاڵم دەبــێ ئەم راســتییە قەبووڵ
بکەن کە بە دروشــمی نەمانی ئیســرائیل
بەســتێنی شــەڕیان درووســت کــردووە و
هیچــکات ئیســرائیل ناگەڕێتــەوە بــۆ
ســنوورەکانی ســاڵی  ١٩٦٧و ئێســتاش
ئــەم ناکۆکییــە ڕێگەچــارەی نیزامــی و
ســەربازی نییــە ،ئەگــەر فلســتینییەکان
لــەم بڕگەیــەدا بیــر لــە ئاشــتی نەکەنەوە
و ڕاســتییەکە قەبــووڵ نەکەن ،ئیســرائیل
بــە درووســتکردنی شــارۆچکەی
زیاتــر بــە کــردەوە باقــی خاکەکــەی
فلســتینیش دەخاتــە ســەر ئیســرائیل.
فلســتینییەکان ئەگــەر خۆیــان لــە داوی
گرووپە توندئاژۆ ئیســامی و عەرەبەکان
ڕزگارنەکــەن و ئیــزن بــە ڕێژیمــی
ئێــران و تورکیــە نــەدەن کــە لــە پرســی
فلســتین کەڵکئــاوەژوو وەربگــرن دەتوانــن
یەکگرتووانــە خوازیــاری درووســتکردنی
واڵتــی ســەربەخۆی فلســتین لــە پــاڵ
ئیسرائیلدا بن و هەروەها هەوڵ بدەن تاکوو
شــاری بەیتولموقــەدەس وەکــوو شــارێکی
ســەروونەتەوەیی و ســەروومەزهەبی لــە
ژێــر چاوەدێــری نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا
ئیــدارە بکرێت ،بەدڵنیاییەوە ئەم داخوازییە
پشــتیوانیی بیــری گشــتیی جیهانــی
بــەدواوە دەبێــت ،پێویســتە بوترێــت ئەگــەر
گرووپــە توندئــاژۆوە فلســتینییەکان
کۆتایــی بــە دروشــی نەمانــی ئیســرائیل
بێنــن بــە کــردەوە بەســتێنی نەمانــی
توندئــاژۆ یەهوودییەکانیــش کــە
هەنووکــە لــە دەســەاڵتی ئیســرائیدا
بوونیــان هەیــە دابیــن دەبێــت و خــودی
ئــەم پرســە یارمەتیــی چارەســەریی
ناکۆکییــەکان و رێگەچارەیــەک
بــە قازانجــی هــەردووال دەدات.
چارەســەریی کێشــەی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت تەنیــا پێوەندیــی بــە پرســی
فلســتینەوە نییــە و بــۆ چارەســەریی
بنەڕەتیی کێشــەکان دەبــێ لە پێکهاتەی
سیاســیی واڵتانی ناوچــەدا گۆڕانگاریی
بەربــاو ڕوو بــدات و ئەمــەش ڕوو
نــادات مەگــەر ئــەوەی کــە توندئاژۆیــی
مەزهەبــی و دەمارگرژیــی نەتەوەیــی
و قەومــی بنبــڕ بێــت ،دەبــێ مرۆڤایەتــی
لــە ســەروو هەمــوو شــتێک دابنرێــت و
ڕێــز بــۆ مافــی نەتەوەیــی و مەزهەبیــی
هەمــوو خەڵکانی ناوچــە دابنرێت ،ڕەنگە
ئەمــە ئاواتێکی دوورەدەســت بێت بەاڵم لە
بیرمــان نەچێــت کــە واڵتانــی یەکیەتیی
ئورووپا ٧٠ ،ساڵ لەمەوپێش لە لووتکەی
توندئاژۆییــدا دەیــان میلیــۆن لــە خەڵکی
ڕۆژاوایــان خەڵتانــی خوێــن کرد و ئێســتا
یەکگرتووانــە لــە الی یەکدا ڕاوەســتاون.
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیش ئەتوانــێ
گۆرانکاریــی بنەڕەتــی بــە خۆیــەوە
ببینــێ ئەگــەر مرۆڤایەتــی لــە
ســەرووی هەمــوو شــتێک دابنرێــت.
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لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ
«بەڵێن بەشارەتنیا»،
پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
دیمانە :کوردستان
ئەمڕۆ چیدی کوردستانم تەنیا نییە؛ ئەمڕۆ
کوردســتانی شەقارشــەقاربووم النــەی
پڵنگــە چنــگ و پــەل ئاگرینەکانــە کــە
ئەم بەراوبــەری ڕیزەتفەنگی چاوتەری
پێشمەرگەکان ڕازاندوویانەتەوە.
بڕوانــن و ورد ببنــەوە لێــی؛ شــاخ و
هــەردی نیشــتمانە داگیرکراوەکــەم
پێشــمەرگەی گیانلەسەردەســتی ئــەم
کوردســتانەی لێیــە کــە بانگی ڕاســان
و ڕابــوون دەدەن و بوونەتــە هــاواری
بێکۆتایی نیشتمانە زامارەکەم.
لــە وتووێــژی ئەمجــارەی «لــەزاری
پارێزەرانــی واڵتــەوە» پێشــمەرگەی
ڕاســان «بەڵێــن بەشــارەتنیا»مان
دوانــدووە کــە لێــرەدا ســەرنجتانی بــۆ
ڕادەکێشین:
 بــەر لەوەی بێیتە ڕیزی شۆڕشــەوە،هەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بە
کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
بــەڕای مــن هــەر تاکێکــی کــورد
ســەبارەت بە خاکی کوردستان هەست
و بیــری خۆشەویســتی هەیە،جــا یــان
زۆر یان کەم .منیش وەک کوردێک
و لــە بنەماڵەیەکــی نیشــتمانپەروەر
هەســت وخۆشەویســتییەکی تایبەتــم
ســەبارەت بــە کوردســتان و واڵتەکــەم
هەبوو و هەمیشــە پێموابوو کە ئەگەر

پێشــمەرگە نەبوایــە لەوانەبــوو ئیســتا
نیشــتمانێک یــان واڵتێــک بــە ناوی
کوردستان نەبایە.
ـ هەرکەسێک کۆمەڵێک ئاوات و
ئامانجــی هەیە لــە ژیانیدا ،بۆچی
ئــەم ڕێبــازەت هەڵبــژارد لەحاڵێکدا
کــە دەزانیــت ڕەنگــە لەم پێناوەشــدا
گیانت لە دەست بدەیت؟
ڕاســتە کــە هەمــوو مرۆڤێــک لەم
ســەردەمەدا بــە کۆمەڵێــک خــەون
و خولیــا و ئاواتــەوە دەژی و هــەوڵ
دەدا کــە بە ئــاوات و ئامانجەکانی
بــگات؛ ڕوونیشــە کە بۆ گەیشــتن
بــە ئــەو ئاواتانە دەبێ نــرخ بدەیت و
ماندوویــی و هــەوراز و نشــێوەکانی
قبــووڵ بکەیــت جــا هەنــدێ جــار
ئــەم نرخــە بــە گیــان دەدرێ .مــن
لەژێــر ڕۆشــنایی ئــەم بیرکردنەوە و
تێڕوانینــە ڕێبازی پیشــمەرگایەتیم
هەلبــژارد و پێم وانییە هیچ ئاوات
و ئامانجێــک بەرزتربێــت لەوەیکــە
خەبــات بکەیــت لــە پێنــاو واڵت و
نەتەوەکەتدا .مردن هەرهەیە ،ئینسان
لــە هــەر کوێیەکــدا بێــت ڕۆژێک
دەبــێ وەک «ئەمری واقیع» ئەم
ڕاستییە قەبووڵ بکات ،جا کە وایە
بۆ بە سەربەرزی نەمرین؟
 ئێســتا کــە خۆت پێشــمەرگەیت،چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بۆ
کوردستان چۆنە؟

هەســت بــە خۆشــی و ئیفتخــارو
ســەربەرزییەکی ئێجگار زۆر دەکەم
کــە توانیومــە پێشــمەرگە بــم؛ کە
منــداڵ بــووم هەمــوو کات خــزم و
کەســوکارم باســیان لــە پێشــمەرگە
و پێشــمەرگایەتی و هەوڵــدان
و شــەونخونییان بــۆ رزگاری
گەلەکەیــان دەکــرد .ئێســتە کــە
خــۆم پێشــمەرگەم پێموایــە کە ببمە
یەکێــک لــەو خزمەتکارانــەی کە
گەل شانازی پێوە دەکات .سەبارەت
بە هەستیشــم بۆ کوردســتان دەتوانم
بڵێــم تــا توانــام هەبێــت لــە پێنــاو
کوردســتاندا تێدەکۆشــم چونکــە
پێموایە ئەمــە ئەرکێکی ئەخالقییە
کــە کەوتووەتــە ســەر شــانی من و
هاونەسڵەکانی من .ئەگەر ئاوڕ لە
ڕابردوو و ســەربوردەی گەلەکەمان
بدەینەوە زیاتر دەرک بەو گرینگییە
دەکەیــن کــە کوردســتان چەنــدە
پێویستی بە ئێمەومانان هەیە.
 هــەر کام لــەم وشــانە (نیشــتمان،پێشــمەرگە ،شــۆڕش و خەبــات،
نەتــەوە و ڕاســان) لــە ڕوانگــەی
خۆتەوە پێناسە بکە:
نیشــتمان :پێناســەی هەرەســەرەکی
بوونی نەتەوەیە.
پێشــمەرگە :پارێزەری ڕاستەقینەی
نیشتمان و ســەروەرییەکانی نەتەوە
و واڵت .
شــۆڕش و خەبــات :هەســتانەوە لــە

دژی زوڵم و زۆری و نابەرابەری.
نەتەوە و ڕاســان :ڕاسان قۆناغێکی
نــوێ لە خەبات کە تێدەکۆشــی بۆ
ڕزگاری نیشتمان و نەتەوەی کورد
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
 گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییەو بۆچــی ئــەو ئاواتــە ،گەورەتریــن
ئاواتی ژیانتە؟
ئازادی کوردســتان؛ کەســێک کە
چاو لە ئاست هەموو شتێکی ژیانی
دەنووقێنــێ و ئامــادە دەبــێ ببێتــە
خەباتکارێــک لە پێنــاو واڵتەکەی
پێــم وانییــە ئاواتێکی لــەوە گەورەتر
هەبــێ کــە ئــازادی کوردســتان
ببینێــت .مــن کوردســتانەکەم بــە
ئــازادی دەوێ و ئەمــە گەورەتریــن
ئاواتی ژیانمە.
 بــە بۆچوونــی تــۆ ،چ شــتێکدەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی
کورد ببەخشێت؟
بەبــاوەڕی مــن هەنــدێ فاکتــەر
لەمبــارەوە دەور دەگێــڕن کــە
دەتوانــن کاریگەریــی ڕاســتەوخۆ و
ناڕاســتەوخۆ دابنێن؛ یەکێک لەوان
بریتییە لە هەســت بە بەرپرســایەتی
کــردن لــە هەمبەر خاک و واڵت و
نەتــەوە .هەلومەرجی ژیان و خەبات
بــۆ ئێمــەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
بەچەشــنێکە کــە کەرامــەت و

درێــژەدەری ڕێگای شــەهیدان بین
کە ئەو نرخە گرانەیە کە داومانە.
ـ وەک نیشــتمانپەروەرێک ،چ
پەیامێکــت بــۆ خۆفرۆشــان و
خائینانی خاک و گەل هەیە؟

شوناســی نەتەوەییمــان خەوشــدار
کــراوە و هــەوڵ بــۆ پاکتاوکردنــی
دەدرێــت ،کەواتە تەنیا شــتێک کە
بتوانــێ واتامــان پــێ ببەخشــێتەوە
تاکــوو ئێمــەش وەک مرۆڤــی ئــە
ســەردەمە بژیــن بریتییــە لە هەســت
بــە بەرپرســایەتی کردنــی تاک بە هەتــا درەنگتــر نەبــووە بگەڕێنــەوە
و پاشــگەز ببنــەوە لــە کــردەوە
تاکمان.
سەرشــۆڕانەکانیان بــا چیدیکــە
خۆیــان و کەســوکاریان نەکەونــە
 وەک پێشمەرگەیەک ،چبــەر ڕق و تۆڵــەی خەباتــکاران؛
قسەیەکت بۆ هاوواڵتییانت لە
ئەگــەر وا نەکــەن نــە تەنیا هێزی
کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
تەنیــا پێشــمەرگە بــە ڕزگاریــدەری پێشــمەرگە بەڵکــوو خەڵکیــش
کوردســتان نەزانــن ،پێشــمەرگە چاوپۆشــی لــە خەیانەتەکانیــان
پشــتیوانی خەڵکە کــە بوونی هەیە ناکــەن و درەنگ یان زوو دەکەونە
و دەتوانێــت ڕزگاریــدەر بێــت .ئــەم بەر دادگای خەڵکی کوردستان.
خەباتــە هــی هەمووانــە هــەر بــەو
پێیــە کــە هەمــووان خاوەنــی ئــەم  -ئەگــەر کوردســتان ئازاد بکرێت
نیشــتمانەین کەواتە تاک بە تاکی و بگەڕێیتــەوە کوردســتان ،چ
گەلــی ئێمــە ئەرکدارە لــە بەرامبەر بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
ئــەو کاتیش هەروەک پێشــمەرگە
چارەنووسی خۆی و واڵتەکەی.
درێــژە بــە خزمەتەکانــم دەدەم
 وەک شۆڕشــگێڕێک ،چ چوونکــە دڵنیــام کــە دوژمنانــیوتەیەکت بۆ هاوســەنگەر و هاوڕێ چاونەزێری کوردســتان هیچ کات
ئامــادە نابــن دان بــەو ڕاســتییەدا
پێشمەرگەکانت هەیە؟
ئێمــە لە ئێســتەدا ئەرکێکی قورس بنێــن کە کورد نەتەوەیەکی خاوەن
کەوتووەتە ســەر شانمان؛ ئەرکێکی شــکۆ و ســەروەری خۆیەتی ،بۆیە
مێــژووی و ئەخالقــی .بەتایبەت لە ئــەو کاتیــش پێویســتە پارێزگاری
ئێســتەدا کــە ئێمــە نرخێکــی زۆر لــە مــان و مەوجودییەتــی خۆمان
گرانیشــمان بــۆ داوە کەواتــە دەبــێ بکەیــن و مــن بــە شــانازییەوە ئەو
هەمــوو هــەوڵ و توانــای خۆمــان کارە هەڵدەبژێــرم و درێــژە بــە
بخەینــە گــەڕ تاکــوو بتوانیــن پێشمەرگەبوونم دەدەم.

شنە دروودگەر :بەشدارینەكردنی ژنان لە هەڵبژاردنەكان دووجار هەڵوێست گرتنە بەرامبەر بە ڕێژیم

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی
بڕیــاره شــانۆگەری ههڵبژاردنــی خولــی
یازدهیهمــی مەجلیســی ڕێژیمــی ئێران ل ه
ڕێکەوتــی ٢ی ڕەشــەمەدا بهڕێوه بچێت،
زۆربــهی حیــزب و الیهنــه سیاســییهكانی
ئێــران و ڕۆژههاڵتــی كوردســتان ئــهو
ههڵبژاردنهیان بایكۆت کردووە.
هەروەها ناوەنــدی «ژنانی ڕۆژهەاڵت»،
بــۆ بایکۆتکردنــی شــانۆگەریی
هەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی ڕێژیمــی
ئێــران ،ڕاگەیەندراوێکــی بــاو کــردەوە
و داوای لــە خەڵکــی کوردســتان ،بــە

تایبــەت ژنان کــردووە کە بەشــداریی لەم
هەڵبژاردنانــە نەکــەن .لــەم پەیوەندییــەدا
لەگــەڵ ‹›شــنە دروودگــەر›› ســکرتێری
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران وتووێژێکمــان پێــک هێنــاوە کــە
سەرنجتانی بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین.
ـ ئێــوە لــە ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهــەاڵت
ڕاگەیەندراوێکتــان ســەبارەت بە بایکۆتی
بەناوهەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی ڕێژیــم
بــاو کردۆتەوە .ئامانجتان لەم کارە چی
بووە؟
ئێمــە وەكــوو ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهەاڵت
بە هەســت كردن بە بەرپرســایەتی بەرانبەر
بــەو زوڵــم و زۆرییــەی كــە لــە دژی

گەلەكەمــان و بەتایبەتــی ژنــان كــراوە،
لەســەر ئــەو باوەڕەیــن كە بەشــداری كردن
لەو بەناو هەڵبژاردنە ،ڕەواییبەخشــینە بەو
هەموو چەوســانەوە و ناحەقیەیی بەرانبەر
بــە هەمــوو چیــن و توێژەكانــی كۆمەڵگا
و بەتایبــەت ژنــان دەكرێت .لــە ڕوانگەی
ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهــەاڵت ،ئێــران لــەو
كاتوســاتەدا كــە تێیدایــە و بــە تایبەتــی
دوای ئەو خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییانەی
چەنــد مانگــی ڕابــردوو ،پێویســتی بــە
ســیناریۆیەكی نوێیە كە بە دونیای دەرەوە
و واڵتانــی هاوپەیمانــی نیشــان بــدات كە
وەكــوو هەمیشــە خەڵــك لەگــەڵ كۆماری
ئیســامییە و هــاوكات ســیمایەكی
سەردەمیانە و دێموكرات لە هەڵبژاردنەكان
وێنــا بكات .ئــەوە لەكاتێكدایــە كە بەپێی
بنەما و سیاسەت و ناوەڕۆكی ئەم ڕێژیمە،
هەڵبژاردنەكانــی لەگــەڵ چەمك و واتای
هەڵبژاردنــی ڕاســتەقینە و دێموكراتیــك
پێكناكۆكــن ،هــەر بۆیــە ئــەم دەســەاڵتە
حكومەتێكی بێكەڵك و ستەمكارە و زیاتر
لــە هەمــوو چین و توێژەكانــی كۆمەڵگا،
ژنــی چەوســاندۆتەوە و مافەكانــی
پێشــێل كــردووە ،بۆیــە ئێمە پێمــان وایە كە
دەنگدان بــەو ڕێژیمە ،دەنگدانە بە هەموو
پێشــێلكارییەك و چەوسانەوەیەك بەرامبەر
بە ژنان.
ـ لــەم دۆخــەدا ژنانــی ئێــران و بەتایبەت
ژنانــی کوردســتان چ ئەرکێکیان لەســەر
شــانە کــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران
نەتوانێــت وەکــوو ئامرازێک بۆ گەیشــتن
بە ئامانجەکانی بەکارییان بێنێت؟
هەروەكوو پێشــتر باســم كرد ڕێژیمی ئێران
لــە بارودۆخێكی نالەبار و هەســتیاردایە و
بەتایبەتــی دوای گەمارۆ نێونەتەوەییەكان
و دروســتبوونی گــرژی و ئاڵــۆزی
زیاتــر لەگــەڵ ئامریــكا و هــاوكات

خســتنەخوارەوەی فڕۆكــە ئۆكراینییەكــە،
دەبینیــن كــە تووڕەیــی و ناڕەزایەتــی
خەڵكــی ئێــران ڕوو لــە هەڵكشــانە و
لەالیەكی دیكەشــەوە بە خرۆشــانی شەقام
و خۆپیشــاندانی خەڵــك لــە مــاوەی یــەك
ساڵی ڕابردوودا ،تەلیسمی ترس لە ڕێژیم
تێكشــكا و خەڵــك ئازایانــە و بوێرتــر لــە
جاران دەڕژێنە ســەر شەقامەكان و دەنگی
ناڕەزایەتــی خۆیــان دەردەبــڕن و دروشــمی
ڕووخــان بەرامبــەر بــە ڕێژیــم دەڵێنــەوە.
هــەر بۆیــە لــەم كاتەدا ڕێژیم هەســت بەوە
دەكات كــە چەواشــەكاری و فێڵێكیتــر
بێنێتــە ئــاراوە و خــۆی بــە جۆرێكیتــر
نیشــان بــدات .بۆچــی؟ چونكە هەســتی
بــەوە كــردووە كە لە هەموو خوپیشــاندان و
نارەزایەتییەكانــدا ،ژنــان ڕۆڵــی ســەرەكی
و كاریگەریــان هەبــووە .بۆیــە هاتــووە و
دروشــمی «ژن نیــوەی كۆمەڵگایــە»
بــەرز کردۆتــەوە و بــە قــەول و بەڵێنــی
زیاتركردنــی ڕێــژەی ژنان لــە پەرلەمان و
پێدانی پلە و پۆســتی زیاتر لە دامودەزگا
حكومەتییەکان ،بەشــداری بە ژنان بكات
لــەم هەڵبژاردنــەدا .بۆیــە مەبەســت لــەو
وردەدروشــم و وردەگۆڕانكارییانــە ،تەنیــا
بەكارهێنانــی ژنانــە وەكــو ئامرازێــك بــۆ
ســەر ســندوقەكانی دەنگــدان لە ڕاســتای
پیالنــە نگریســەكانی خۆیدا؛ بــەاڵم وەكوو
هەمیشــە بەرنامــە و پیالنــی ڕێژیــم بــۆ
گەلــی كــورد و بەتایبەتــی بــۆ توێــژی
ژنان ڕوون و ئاشكرایە و بە بەرزبوونەوەی
ئاستی ئاگاهی و ڕۆشنبیری ژنان لەمەڕ
مافەكانــی خۆیــان ،ئــەم پیالنــە پوچــەڵ
كراونەتەوە.
ـ لــە مــاوەی  ٤١ســاڵ دەســەاڵتداریی
کۆمــاری ئیســامیدا ،ژنــان زیاتــر لــە
توێژەکانــی دیکــە لەالیــەن ڕێژیمــەوە
ســەرکوت کــراون؛ ژنــان لــە بەرامبــەر

شــانۆی هەڵبژاردنەکانی پێشــووی ڕێژیم
چۆن جوواڵونەتەوە؟ و دەبێ چ دەرسێک
لەو ڕابردووە وەربگرن؟
ژنــان لەژێر ســێبەری دەســەاڵتی ڕێژیمی
ئێراندا هەر لە سەرەتای شۆڕشەوە یەكەمین
قوربانیی سیســتم و یاساكانی ڕێژیم بوون
و هــەر لە 17ی ڕەشــەممەی 8(1357ی
مــارس) ،هــەزاران ژن بــە شــێوەیەكی
خۆڕســك دژی حیجابــی زۆرەملــێ و
دژایەتی چاكســازیی لە یاســای بنەڕەتی
هاتنــە مەیــدان و ڕاشــكاوانە بــە ڕێژیمی
خومەینیــان ڕاگەیانــد كــە یاســاكانتان
دژەئینسانین و ژنان قوربانی سەرەكی ئەم
یاســا دواكەوتووانەن .لە یاســای كۆماری
ئیســامیدا ڕەگــەزی ژن بــە هــۆی
ژنبوونیانەوە هەمیشــە بە شارۆمەندی پلە
دوو ئەژمــار كــراون و زۆرینــەی مــادە و
بەندەكانــی یاســای بنەڕەتــی ڕێژیم ،نەك
بــۆ پشــتیوانی ژنــان دانەڕێــژراون بەڵكوو
بــە دژی مافــە ســەرەتاییەكانی وەكــوو
وەرگرتنــی مۆڵەتــی سەفەر(پاســپۆرت)،
مافــی جیابوونــەوە (تــەالق) وهتــد ...
دانــراون .كەواتــە هەڵبــژاردن و گۆڕینــی
دەموچــاوەكان ئەویــش لــە بەرژەوەنــدی
سیســتمی داخــراوی ویالیەتــی فەقیهیدا،
هیــچ لــەو ڕاســتییە ناگــۆڕێ كــە كۆی
پێكهاتــەی كۆمــاری ئیســامی دژی
مافەكانــی مــرۆڤ و بەتایبــەت ژنانــن
كــە نیــوەی كۆمەڵــگان و بــاش دەزانن كە
گــۆڕان لەو یاســاو سیســتمەدا بــە مانای
نەمانی سیستمی ویالیەتی فەقیهە.
ـ لەم دۆخە هەستیارەی ئێستادا ،ئایا ژنان
خۆیــان ئامادە کــردووە کە وێڕای چین و
توێژەکانی دیکــەی کۆمەڵگا لە هەموو
بوارەکاندا دەوری کاریگەر بگێڕن؟
ژنان نەك ئێستا بەڵكوو بە درێژایی٤١ساڵ
حوكمڕانــی ڕێژیمــی ئیســامی ئێــران،

هەمیشــە پێشــەنگ بــوون لە هەمــوو ئەو
هەواڵنــەی كــە بــە مەبەســتی كرانــەوە و
چاكسازی لە ئێراندا هاتوونەتە ئاراوە و لە
ڕیزەكانی هەرە پێشەوەی ناڕەزایەتییەكاندا
بەرچــاو بــوون و زۆرتریــن قوربانیان داوە و
باكیان نەبووە لە ڕژانی خوێن و كۆتوبەندی
ڕێژیم .ئەوە لە كاتێكدایە كە لەم سااڵنەی
دواییدا بە فراوانتربوونی خۆپیشــاندانەكان
و بەتایبەت لەم چەند مانگەی ڕابردوودا،
بینیمان كە ژنان وەكوو هەمیشــە ئامادەی
هــەر جــۆرە گۆڕانكارییەكن و لە زۆربەی
خۆپیشــاندانەكاندا لــە سەرانســەری
ئێرانــدا ،وێنــە و فیلــم و دۆكیومێنتارەكان
شــاهیدی ئەوەمان بۆ دەدەن كە ژنان بوون
ڕووبەڕووی هێزە ســەركوتكەرەكانی ڕێژیم
دەبوونەوە و دروشمی ڕووخانیان دەدا.
ـ بەشــداریی نەکردنــی ژنــان لــە
هەڵبژاردنــەکان لــە ئێــران لەگــەڵ
بەشــداریی نەکردنــی ژنان لە کوردســتان
چ جیاوازییەکــی هەیــە؟ واتــە
داواکارییەکانیان هاوبەشە؟
ئەگــەر ژنــان لــە ئێرانــدا تەنیــا بەهــۆی
ژنبوونیانــەوە دەچەوســێنەوە و مافەكانیان
پێشــێل دەكــرێ ،ئــەوا ژنی كــورد دووجار
دەچەوســێتەوە و زوڵمــی لــێ دەكرێــت.
یەكــەم بەهــۆی كوردبوونییــەوە و دواتــر
بەهــۆی ژنبوونییــەوە .هەربۆیــە ڕێژیمــی
كۆماری ئیســامی دەیهەوێــت بە هەموو
شــێوەیەك بەشــداری بــە گەلــی كــورد و
بــە تایبــەت توێــژی ژن بــكات تاوەكــوو
تۆزقاڵــە مەشــروعیەتێك لەســەر ئاســتی
نێوخۆ و دەرەوە بۆ خۆی دەستەبەر بكات.
هــەر بۆیــە بــە بەشــدارینەكردنی ژنــان لە
هەڵبژاردنەكان لە ئێراندا دووجار هەڵوێست
گرتنە بەرامبەر بە ڕێژیم لە ئاســت مافە
نەتەوەیــی و مافــە یەكســانیخوازانەكانی
ژنان.
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مندااڵنی کورد و زمانی دایکی
ئا :کوردستان
زمانــی دایکــی یەکــەم زمانێکــە کــە
منــداڵ گوێــی لــێ دەبــێ ،فێــری دەبــێ
و بــۆ ئاخاوتــن و بیرکردنــەوە بــە کاری
دێنێ .منداڵێک کە بتوانێ بە شارەزایی
زمانــی دایکــی فێــر بێت و لە قســەکردن
و بیرکردنــەوە و نووســین و خوێندنــەوەدا
کەڵکی لێوەربگرێت ،هزر و بیری گەشــە
ئەکات و هەســتی باوەڕبەخۆبوونی زۆرتر
ئەبێت .هەروەها مرۆڤ بۆ ئەوەی بتوانێ
هەستی دەروونی خۆی بە باشی دەرببڕێ
پێویســتی بــە زمانــی دایکــی هەیــە.
بــە دیوێکیتریــدا زمــان پێناســەی هــەر
تاکێکە لە کۆمەڵگەیەکی دیاریکراو بۆ
خۆناسین و خۆناساندنەوە و جیاکردنەوەی
خــۆی لــە ئەویتــر .بێگومان لــە درێژەی
مێــژووی سیاســی گەالنــدا ،زمانیــش
هاوچەشــنی دەســتکەوتە ئابــووری و
ســنوورە جوگرافییــەکان وەبەر خەســارەتی
داگیــرکاری کەوتــووە و زمانی کوردیش
خاڵــی نییــە لــەم خەســارەتە .تاکی کورد
لەهــەر چــوار بەشــە لێکدابڕاوەکــەی
کوردســتاندا ،لەهــەر بارودۆخێکــی
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا بــێ ،خەریکی
خۆپێگەیاندنــی هزرییــە بە زمــان و بیری
بێگانــەوە ،بــەو واتایــە کــە بــە زمانێکــی
جیــا لــە زمانــی دایکیــی خــۆی بیــر
دەکاتــەوە ،دەنووســێ ،دەخوێنێتەوە و ....
زمانــی بێگانــە ،وێژەیەکــە کــە هەڵگری
جوانی و سیمای فەرهەنگ و کولتووری
تۆ نییە و دوورە لە هەر گۆشەنیگایەکی
کــوردی و بگــرە لــە هەنــدێ حاڵەتــدا دژ
بە جوانییەکان و شارســتانییەتی تۆیشــە!
کەواتــە چــۆن دەتوانــێ بەقــەد زمانــی
دایکیــت بێــژەری قوواڵیــی ژانــت بــێ؟
لەناوبردنی ھەر نەتەوەیەک بە داگیرکردن
و لەناوبردنــی زمانــی ئــەو نەتەوەیــە
دەســتپێدەکات ،گەنجێکی کوردزمان لە
باکوور بــە زمانی تورکی ،لە ڕۆژھەاڵت
بە زمانی فارســی و لە ڕۆژاوا بە زمانی
عەرەبــی بــار دەهێنــرێ بــۆ بەرژەوەندی و
ئامانجــە فاشیســتییەکانی ئــەو واڵتانــە،
لێرەدایــە زمــان ڕۆڵێکــی گرینــگ

دەگێــڕێ بــۆ گۆڕینــی ھزر و ئایدیــای
تــاک لــە چوارچێوەیەکی دیاریکــراودا.
یاســاغ كــردن و نەھێشــتنی ئاخافتــن و
خوێنــدن بە زمانی دایکی ژينۆســایدێکە
دەرحــەق بــەو گەلــە و بــەو زمانــە.
کەواتــە دەبــێ چــی بکــرێ؟
ئەگــەر ئەو ڕاســتییەمان قەبــووڵ بێ کە
زمــان ناســنامەی ئێمەیە و بۆ پاراســتنی
مێــژوو و ناســنامەمان دەبــێ هۆشــیار
بیــن و بەئــاگا تاوەکــو ئــەم گەوهەرەمــان
لەنێــو نەچــێ ،دەبــێ لەپێشــدا ڕیشــەی
خەســارەکانما ببینینــەوە .لێرەدایــە کــە
لەگــەڵ چەمکێک بــە ناوی «دایک»
بــەرەوڕوو دەبیــن! دایــک ڕۆڵێکــی
گرینــگ و یەکالکــەرەوە دەگێــڕێ.
مامۆستا ئەمن گەردیگالنی لە وتارێکی
پڕنێوەڕۆکــدا لەمبارەوە بــە وردی دواوە و
دەڵــێ « :منــداڵ هــهر لــ ه یهكهمســاتی
دهســتپێكردنی ژیانییهوه به تاڵه تیشــكی
ئهویــن و عاتیفــه بــه دایكییــهوه گــرێ

دهدرێ.دایك بهشــێوهی فیزیكی و ڕۆحی
و ئهخالقــی لــه خزمــهت ڕۆڵهكهیدایــه و
پــهروهردهی دهكا .لــه ههموو بارێكیشــهوه
دهتوانــێ كاردانــهوهی لهســهر منداڵهكهی
ههبــێ .ئهركی دایك لهگــهڵ ئهوهی زۆر
پیــرۆز و پاكــه و جێــگای ڕێــزه ،زۆریــش
ئهركێكــی قــورس و گرانــه و ههمــوو
ئافرهتێــك ڕێــی ناكــهوێ ئهو نــاوه پیرۆزه
و ئــهو مهقامــه بهرزهی بدرێتــێ .چونكه
ئهركــی دایــك تهنیــا بهخێوكــردن و شــیر
پێــدان و خاوێنكردنــهوه نییه ،گهشــانهوه و
پێگهیشــتنی هــهر نهتهوهیــهك له زانایی و
تێگهیشــتنی ئافرهتانی ئــهو میللهتهوهیه.
ههر نهتهوهیهك ئافرهتهكانی زانا و ڕووناكبیر
بن ،ئهو نهتهوهیه مهزن و ئازاد و سهربهرز
دهبێ .پێناســهی بوون و زیندووبوونی ههر
نهتهوهیهكیــش زمانهكهیهتــی؛ زمانیــش
لــه دهســت ئافرهتــی ئــهو نهتهوهیهدایــه و
دهتوانێ بیگهشــێنێتهوه ،یان بیفهوتێنێ».
ئــەم دەربڕیــن و وەبیرهێنانەوەیــە ڕەنگــە

خەزان...
ڕاسانی خەوی شاخ و گوڵی باخی بەهارانە
ئاواتی لەمێژین و بەری ژینی هەژارانە
ئەو شەختەیی چەند ساڵە هەراسانی هەرایەکە
لەرزۆکە ئەوی کۆشکی لەبەر هەنگاوی بارانە
هەرساڵە بەهارێکە بزەی ڕەنگ و وزەی دەنگی
وا لێرە خەزان چەنگی بەهارانی هوزارانە
خەمڵیوە گوڵی شاران لە ڕێی مەیدانی ئازادی
سەر سینگی شەقام سوورە ،دڵی شینباری یارانە
قانوونی خەزان با بەس! وەرینی گوڵ،
برینی دڵ!
ڕوخساری واڵت تا کەی هەموو ڕەنگی هەنارانە ؟
ڕاسان :ڕابوون و هەستان
شەختە :سەرمای پاییز ،سەهۆڵ و بەستەڵەک
وزە :هێز و توانایی (انرژی)
چەنگ :سازێکی قەدیمی ،هارپ

خەون

پڕتریــن وەســف بێــت بــۆ وەئاگاهێنانەوەی
دایکانــی کوردســتان لــە ئاســت ئــەو
ئەرکــە مێژووییــەی کــە کەوتووەتە ســەر
شــانیان بــەاڵم ڕەنگــە ئــەم پرســیارەش
پێویســتیی بــە واڵمدانــەوە هەبــێ کــە
لــە نیشــتمانە داگیرکراوەکــەی ئێمــەدا
کــە وەک کۆلۆنییــەک ســەیر دەکرێــت
دەبــێ چــی بکەیــن کــە منداڵەکانمــان
هۆگــری زمانــی دایکییــان بــن؟
ڕەنگــە نەتوانیــن تەنیا توێژێــک بکەینە
بەردەنگــی خۆمــان و درووســتتر ئــەوە
بــێ کــە ئــەم ئەرکە بخەینە ســەر شــانی
هەمــوو کۆمەڵگایــەک ،بــەاڵم یەکــەم
کەســێک کــە ئەبــێ ئــەم ئەرکــە لــە
ئەســتۆ بگــرێ و پێــوەی مانــدوو بێــت
دایکــە .دایــک ئەتوانــێ هــەر لە ڕۆژی
لــە دایکبوونــی کۆرپەکــەی بیــر و هــزر
و ئەندێشــەی منداڵەکــەی بــە زمانــی
شــیرینی خــۆی ڕابێنێــت .کۆرپەڵەیەک
کــە گوێبیســتی الیەالیــەی شــیرینی

دایــک بــە زمانــی دایکییــە ،منداڵێــک
کــە هــەر لــە ڕۆژی یەکەمــی بیســتن و
قســەکردنییەوە وشــەی جــوان و ڕازاوەی
کوردی ئەبیســتێ ،بــە دڵنیاییەوە ئەوینی
زمانەکــەی لــە دڵیــدا ڕیشــە دائەکوتێ.
ئاخاوتنــی بنەماڵــە بەزمانــی دایکی لە
بەڕێوەبردنــی ئــەم ئەرکــە زۆر گرینگــە.
کاتێــک لــە بنەماڵەیەکــدا بــە متمانــەوە
و بــێ ئــەوە پێیــان شــوورەیی بێــت و
بــە «بێکالســی» بزانــن بــە زمانــی
دایکــی قســە ئەکــەن و بایەخ بــە زمانی
دایکــی ئــەدەن ،منداڵیــش فێــر ئەبێــت
کــە فێربــوون و ئاخاوتنــی بــە زمانــی
دایکــی جێی شــانازییە نەک شــوورەیی.
هەروەهــا دایــک و بــاوک و ئەندامانــی
بنەماڵە بە خوێندنەوەی شێعر و چیرۆک
و داســتان و گۆرانــی بــە زمانــی دایکی
و گێڕانــەوەی بەیتــە فۆلکلــۆرەکان
ڕۆڵێکی بەرچاو ئەگێڕن لە شیرینکردنی
زمانــی دایکــی الی مــنdاڵ.

لێــرەدا ئەتوانیــن ئامــاژە بکەیــن بە ڕۆڵی
شــاعێران و نووســەران و ئەدیبــان کــە
بــە نووســینی کتێــب و گۆڤارەکانــی
تایبــەت بــە منــدااڵن ،زمانی کــوردی و
بــە دوایــدا زمانــی قســەکردنی منــدااڵن
بــە کــوردی دەوڵەمەندتــر بکــەن.
هەروەهــا پەروەردەکارانــی باخچــەی
ســاوایان و مامۆســتایانی قوتابخانــەکان
ئەتوانــن وەک ئەرکــی کۆمەاڵیەتیــی
خۆیــان ،زمانــی دایکــی فێــری منــدااڵن
بکــەن و بــە زمانــی کــوردی لەگــەڵ
قوتابیــان بدوێــن و لــە هۆگربوونی منداڵ
بــە زمــان دایکــی کاریگەرییــان هەبێــت.
هــەروا کــە ئەزانیــن زمــان پێناســەی
هــەر نەتەوەیەکــە .کــە زمــان نەمــا
نەتــەوەش نامێنــێ .کەوایــە بــا لــە
پێنــاو زیندووڕاگرتنــی نەتەوەمانــدا،
زمانەکەمــان فێــری منداڵەکانمان بکەین
و ســۆز و خۆشەویســتی زمــان و نەتــەوە
لــە دڵ و مێشــکیاندا جێگیــر بکەیــن.

«چیرۆک»

ڕۆژێک پادشا ،باڵووڵ بانگ دەکا و دەڵێ :خەونێکی ناخۆشم دیوە ،دەمەوێ
پایژ(تعبیر)ی خەونەکەم بکەی.
باڵووڵ دەڵێ چییە؟
پادشا دەڵێ :خەونم دی ببووم بە پەلەوەرێکی ترسێنەر ،دەمنەڕاند و هاشاوڵم
بۆ دەوروبەرم دەبرد ،هەرچی لەسەر ڕێم بوو لە ورد و درشت هەموویم تێک
دەشکاند و قووتم دەدا.
ئێستا پێم بڵێ واتای خەونەکەم چییە؟
باڵووڵ دەڵێ :پادشا گیان! ئەم شتەی تۆ گوتت ڕاستی بوو ،من شڕۆڤەی
ڕاستی نازانم و تەنیا شڕۆڤەی خەون دەزانم! خەون...
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ڕۆژنامەی کوردستان بەمەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچە
جۆراوجۆرەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و
دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتایی
مانگی ڕێبەندان ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی
دەستبەسەرکردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران ،کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و
مەحکوومکردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
گواستنەوەی هاوواڵتییان بۆ
زیندان:

ڕۆژی شــەممە١٢ ،ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «شــارام
کازمیــان» کوڕی «فارس» ،تەمەن ٤٢
ســاڵ ،پــاش یــەک مانگ لێپرســینەوە لە
گرتنگــەی ئیدارەی ئیتالعاتی ورمێ ،بۆ
زیندانی ناوەندیی ئەو شارە ڕاگوێزرا.
ڕۆژی دووشەممە١٤ ،ی ڕێبەندان ،سێ
چاالکی مەدەنیی کورد بە ناوەکانی
«سمکۆ مەعرووفی ،هومەن فەیزی و
شاهۆ خزری» ،بۆ تێپەڕاندنی ماوەی
حوکمە بەسەردا سەپاوەکەیان ،ڕەوانەی
زیندانی بۆکان کران.

دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشەممە٨ ،ی ڕێبەندان ،هێزە
ئیتالعاتییەکان الوێکی یارسانییان بە
ناوی «سابیر محەممەدی» دەسبەسەر و
ناوبراویان بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگواست.

داسەپاندنی حوکمی
زیندان بە سەر
هاوواڵتییان:

ڕۆژی چوارشــەممە٢ ،ی ڕێبەنــدان،
الوێکــی کــورد بە نــاوی «بڕیــار کاوە»
کــوڕی «ئەمیــن» ،تەمــەن  ٢٦ســاڵ
و خەڵکــی گونــدی «نێـ»ـــی مەریــوان،
بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی زیندانییەکــەی،
ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کرا.
ڕۆژی شــەممە٥ ،ی ڕێبەنــدان ،الوێکــی
کــورد بــە نــاوی «ســەلمان ئەفــرا»
کــوڕی «ڕەحمــەت» ،خەڵکــی گونــدی
«نێـ»ـــی مەریوان ،بــۆ تێپەڕاندنی ماوەی
زیندانییەکەی ،ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە
کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٦ ،ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «دارا
ڕەشــیدی» کــوڕی «مســتەفا» ،تەمەن
 ٤٧ســاڵ و خەڵکی سەردەشــت ،پاش دوو
مانگ دەسبەسەری لە گرتنگەی «سپای
ئەلمەهدیـ»ـــی ورمــێ ،بــۆ پەزیرشــی
زیندانی ناوەندیی ئەم شارە ڕاگوێزرا.
ڕۆژی یەکشــەممە٦ ،ی ڕێبەنــدان،
کچێکی الو بە ناوی «ساوین مەحموودیان
ڕاد» کچــی «عەبدوڵــا» ،تەمــەن ٢٣
ســاڵ و خەڵکــی گونــدی «مەزناوێـ»ـــی
سەردەشــت ،پــاش لێپرســینەوەکەی بــۆ
زیندانی مەهاباد ڕاگوێزرا.
ڕۆژی دووشــەممە٧ ،ی ڕێبەنــدان،
الوێکی کورد بە ناوی «سامان ڕەبانی»
کــوڕی «مەجیــد» ،تەمــەن  ٢٦ســاڵ و
خەڵکــی ســەقز ،بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی
زیندانیبوونەکــەی ،ڕەوانــەی زیندانی ئەو
شارە کرا.
هەروەهــا ڕۆژی چوارشــەممە٩ ،ی
ڕێبەنــدان« ،ژاکا ئیســماعیل پــوور»،
چاالکێکــی دیکــەی مەدەنیــی کورد ،بۆ
تێپەڕاندنــی مــاوەی زیندانیبوونەکەی ،بۆ
زیندانی ناوەندیی بۆکان گوازرایەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە١٠ ،ی ڕێبەنــدان،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی «حوســێن
ئازەریــون» کــوڕی «عەبدوڵــا» ،تەمەن
 ٣٢ســاڵ و خەڵکــی پیرانشــار ،پــاش
تەواوبوونی لێپرســینەوەکەی لە گرتنگەی
ئیتالعاتی ســپای پاســداران لە ورمێ ،بۆ
بەنــدی ١٢ی زیندانی ناوەندیی ئەو شــارە
ڕاگوێزرا.

«ئەســکەندر لوتفــی» ،ئەندامــی
ئەنجومەنــی ســێنفی مامۆســتایانی
کوردســتان_مەریوان و لــە ئەندامانــی
شــۆرای هاوئاهەنگیــی ڕێکخــراوە
ســێنفییەکانی مامۆســتایانی ئێــران ،بــۆ
شەشــەمین کــەڕەت لە مــاوەی  ٤مانگدا
بانگهێشتی دادگا کراوە.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان لە کوردستان:

ڕۆژی هەینی ٢٧ی بەفرانبار،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «عیرفان
محەممەدی» خەڵکی گوندی
«ئیسیاوا» سەر بە شاری سنە و
دانیشتووی شاری مەریوان ،لە الیەن هێزە
ئیتالعاتییەکانەوە ،دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی هەینی ٢٧ی بەفرانبار ،هێزە
ئیتالعاتییەکان لە شاری کامیاران
«کامبیز ئەسەدی» مامۆستای
سەنتوور و بەڕێوەبەری فێرگەی
موسیقای «دەنگی چیا»یان دەسبەسەر
کرد.
ئێوارەی چوارشەممە٢ ،ی ڕێبەندان،
چاالکێکی مەدەنیی کورد بە ناوی
«فەردین مورادی» ،خەڵکی سنە،
لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر
و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بەرپرسی پۆلیسی فەتای کرماشان،
باسی لە دەسبەسەرکردنی ١٧٠
هاوواڵتی لەو شارەدا کرد کە بە وتەی
ئەو ناوەندە ،ئەو  ١٧٠کەسە بە تاوانی
جۆراوجۆر دەسبەسەر کراون .سەرهەنگ
«عەلی کەریمی» ،ڕایگەیاندووە ئەم
کەسانە تەمەنیان لە نێوان  ١٤هەتا ٣٠
ساڵە.
هێزە ئیتالعاتییەکان لە سایین قەاڵ،
هاوواڵتییەکی کوردی خەڵکی ئەو
شارەیان بە ناوی «مێهدی ئیسماعیلی»
دەسبەسەر کرد و بۆ شوێنێکی نادیاریان
ڕاگواست.
ڕۆژی چوارشەممە٢ ،ی ڕێبەندان،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «سەمیع
عەلیزادە» ،خەڵکی ورمێ ،بە تۆمەتی
«باڵوکردنەوەی شیرینی» لە ڕۆژی
٢ی ڕێبەندان٧٤ ،هەمین ساڵیادی
کۆماری کوردستان ،دەسبەسەر و بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی شەممە٥ ،ی ڕێبەندان،
هاوواڵتییەکی کوردی خەڵکی گوندی
گوێزەکوێرەی مەریوان و دانیشتووی
ئەو شارە ،بە ناوی «عوسمان داڵویز»،
تەمەن  ٣٠ساڵ ،پاش بانگهێشتکردنی
بۆ ستادی خەبەریی ئیدارەی ئیتالعاتی
مەریوان ،دەسبەسەر کراوە.
ڕۆژی شەممە٦ ،ی ڕێبەندان،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی
«ئەسکەندەر چراغی» کوڕی «قادر»،
خەڵکی بانە و ئەندامی ئەنجومەنی
پاژین ،لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە

بانگهێشتکردنی هاوواڵتییان
بۆ ناوەندە حکوومەتییەکان:

پاسداران ،لە سنووری شنۆ پێکرا.
هەروەهــا ،ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی
کورد لە ســنووری پیرانشــار ،لەالیەن هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــەوە درانــە بــەر
دەســڕێژیی گولـــلە و لە ئەنجامی تەقەی
هێــزە نیزامییــەکان ،کۆڵبەرێکی کورد بە
نــاوی «عوســمان وەزیــری» ،تەمــەن ٣٢
ساڵ بەسەختی بریندار بوو.
ڕۆژی شــەممە١٢ ،ی ڕێبەنــدان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی «عوســمان
فتووحــی» ناســراو بــە «عوســمان عەلی
مینا» ،تەمەن  ٥٥ساڵ و خەڵکی گوندی
«مامســێوەدین» و دانیشــتووی گەڕەکــی
تازاوای ســەقز ،بەهۆی ســەرمابردووییەوە
گیانی لەدەست دا.
ڕۆژی شــەممە١٢ ،ی ڕێبەنــدان،
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی «محەممەد
ڕەحمانــی» ،خەڵکــی گونــدی «لــۆن
ســاداتی» کامیاران ،لە کاتی کۆڵبەری
لــە ســنوورەکانی کوردســتان بەربــووەوە و
بریندار بوو.

٣ی ڕێبەندان ،الوێکی سەڵماسی بە ناوی
«بەهمەن حەســوویان» کوڕی «ڕەحیم»،
خەڵکــی گونــدی «ســتوون ڕەشـ»ـــی
شــەپیرانی ســەڵماس ،بەهــۆی داڕمانــی
خانــوو بــە ســەریدا لــە دهــۆک گیانــی
لەدەست دا.
ڕۆژی چوارشــەممە٩ ،ی ڕێبەنــدان،
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی «ســینا
عەلیڕەمایــی» کــوڕی «نیشــتمان»،
خەڵکــی گونــدی «بێســاران» ســەر بــە
ناوچەی ژاوەرۆی سنە ،بەهۆی ڕووداوی
کار لــە شــاری ئامۆلــی باکــووری ئێران،
گیانی لەدەست دا.

ئێعدام کردن و
داسەپاندنی ئێعدام بە سەر
هاوواڵتییان:

تەقینەوەی مین:

لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،الوێکــی
کورد بە ناوی «ســادق شــامی» کوڕی
ئەحمەد لە الیەن دادگای ئینقالبی شاری
مێهــران بــە ســاڵێک زیندانــی تەعزیــری
مەحکووم کرا.
هەروەهــا ،هاوواڵتییــەک بــە نــاوی
«عەلی ئیســماعیلی « تەمەن  ٤٠ســاڵ
کــوڕی محەممــەد خەڵکــی گونــدی
«جاشێران» سەر بە شاری شنۆ ،لە الیەن
لقــی ٢ی دادگای کەیفەریــی ئــەو شــارە
بە ســاڵێک زیندانی تەعزیــری مەحکووم
کرا.
دادگای ئینقالبــی جوانــڕۆ ،حوکمــی
 ٤ســاڵ زیندانیــی بەســەر «عەبدوڵــا
ئەحمــەدی» کــوڕی «فەیزوڵــا»دا
ســەپاند .ناوبراو خەڵکی شــاری سەالسی
باوەجانییە و  ٢٨ساڵ تەمەنیەتی.
حوکمــی  ٣٠ســاڵ زیندانیــی تەعزیــری
«مەحموود ســادقی» ،زیندانیی سیاسیی
دیکەی کامیارانی ،بە  ٢٥ساڵ زیندانیی
تەعزیری کەم کرایەوە.
دوو هاوواڵتیــی کــوردی پەیڕەوی ئایینی
یارســان بــە ناوەکانــی «ســیرووس و نــادر
عەزیــزی» ،بەهــۆی ئــەوەی کــە توانای
دابینکردنــی بارمتەیــان نییە ،لــە زیندانی
دێزاڵوی کرماشاندان.
«چیــا محەممــەدی» ،چاالکــی
ژینگەپارێزیی خەڵکی ســنە ،لەالیەن لقی
٤ی دادگای پێداچوونەوەی ئەو شــارە ،بە
سەرۆکایەتی دادوەر «تەیاریـ»ـــەوە ،بە ٦
ساڵ زیندان مەحکووم کرا.
ئەو چاالکە ژینگەپارێزییە ،پێشتر لەالیەن
لقــی ١ی دادگای ئینقالبــی ســنەوە بە ٥
ساڵ زیندان مەحکووم کرابوو.

لــە ئەنجامــی تەقەی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومــەت ،هاوواڵتییــەک بــە نــاوی
«مەزهــەر ســەید ڕۆســتەمی» ،خەڵکــی
گونــدی «ڕەجــەب تاوەگۆزی» ،ســەر بە
سەالســی باوەجانی ،بەسەختی بریندار بووە
و هەنووکــە لــە نەخۆشــخانەی تاڵەقانیــی
کرماشان لەژێر چاوەدێریی پزیشکیدایە.
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە
بەرزاییەکانی ســنووری ســەڵماس کەوتنە
بۆســەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت و
لە ئەنجامدا کۆڵبەرێک بە ناوی «ساالر
ڕەحمانــی» کوڕی «محەممەد» ،تەمەن
 ٢٣ساڵ ،بریندار بوو.
ژمارەیــەک لــە کۆڵبەرانــی کــورد لــە
بەرزاییەکانــی ســنووری «وەســونە»ی
سەردەشــت ،کرانــە ئامانجی تەقــەی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومــەت و بەهــۆی
تەقــەی ئــەو هێزانــەوە کۆڵبەرێکــی کورد
بــە ناوی «مەحیەدیــن عەزیزی» کوڕی
«ئەبووبەکر» ،بەسەختی بریندار بوو.
ڕۆژی یەکشــەممە٦ ،ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئەســعەد
پیری» ،خەڵکی پیرانشار ،بە تەقەی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەت پێکرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٦ی ڕێبەنــدان ،دوو
کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی «عەلــی
هــادیزادە» تەمــەن  ٢٢ســاڵ و کوڕی
بەشــار هەروەهــا «حوســێن هــادیزادە»
تەمەن  ٢٩ســاڵ کوڕی جەمیل ،لە الیەن
هێزەکانــی ئەرتەشــی تورکییــەوە ،تەقەیان
لێکراوە و بە سەختی پێکراون.
لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا ،کۆڵبەرێکی
ک مەال»
کــورد بە نــاوی «وەلی گونــد 
بەهۆی تەقەی هێزە نیزامییەکانی ســپای

ڕۆژی شــەممە١٢ ،ی ڕێبەنــدان ،بەهۆی
تەقینەوەی یەکێک لە مینە بەجێماوەکانی
شەڕی ئێران -عێراق ،لە ناوچەی شووشی
ئەهــواز ،الوێکــی کرماشــانی بەســەختی
بریندار بوو.
«عەلــی موقەدەمیــان» ،بەرپرســی
فریاکەوتنــی ١١٥ی شــووش ڕایگەیانــد،
کاتژمێر ١ی دوانێوەڕۆی ڕۆژی شــەممە
لــە ڕۆژاوای بەنــداوی کەرخــە مینێــک
تەقییــەوە و بــوو بەهــۆی برینداربوونــی
الوێکــی تەمــەن  ٢١ســاڵەی عەشــایەری
خەڵکی کرماشان.

گیان لە دەستدان و
برینداربوونی کرێکاران:

چەنــد ڕۆژ پێــش ،کرێکارێکــی کورد بە
نــاوی «حوســێن مەحمــوودی» ،خەڵکــی
پیرانشار ،لە کاتی کارکردن لە بینایەکی
نیوەکارە لە هەولێر بەربوویەوە و بەو هۆیەوە
بەسەختی بریندار بوو.
لــە الیەکی دیکەوە ،ڕۆژی پێنجشــەممە،

حوکمــی  ١٢٠ســاڵ زیندانیــی تەعزیریی
«حەیــدەر قوربانــی» ،زیندانیی سیاســیی
کــوردی خەڵکــی کامیــاران ،لــە
دادگوستەریی سنە ،بە ئێعدام گۆڕدرا.
ڕۆژی یەکشــەممە١٣ ،ی ڕێبەنــدان،
بەرپرســانی زیندانــی ناوەندیــی بروجێــرد،
هاوواڵتییەکــی کرماشــانییان بــە نــاوی
«ڕەســووڵ مەال حەســەنی» بــە تۆمەتی
پەیوەندیــدار بە «ماددەی ســڕکەر»ەوە لە
سێدارە دا.

خۆکوژی ژنان و پیاوان:

ڕۆژی هەینــی ٣ی ڕێبەنــدان،
الوێکــی کــوردی خەڵکــی مەهابــاد ،بــە
نــاوی «عەبدوڵــا خزرپــوور» کــوڕی
«ئەحمەد» ،بــە هۆکاری نادیار کۆتایی
بە ژیانی خۆیهێنا.
لــەو پەیوەندییــەدا ،هاوواڵتییەکــی دیکــە
بە ناوی «ســەیران ئەحمەدزادە» ،خەڵکی
گوندی «ساوانـ»ـــی سەردەشــت ،بەهۆی
کێشــەی بنەماڵەییــەوە کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
ڕۆژی چوارشــەممە٩ ،ی بەفرانبــار،
کاســبکارێکی کــورد بە نــاوی «م.ت»،
تەمــەن  ٣٨ســاڵ ،خەڵکی ســنە ،بەهۆی
کێشــەی ماڵییــەوە ،کۆتایــی بــە ژیانــی
خۆی هێنا.

