دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

«مستەفا هیجری» پەیامی پیرۆزبایی بۆ سەرکۆماری هەڵبژێردراوی ئامریکا نارد
ڕێزدار جۆزیف بایدن ,سەرکۆماری هەڵبژێردراوی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا
لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە پیرۆزباییتان لێ دەکەم بەبۆنەی سەرکەوتنتان لە هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماریی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا ،وەک ٤٦ـهمین سەرکۆماری ئەو واڵتە .سااڵنێکی زۆرە نەتەوە ستەملێکراوەکانی
ئێران و یەک لەوان نەتەوەی کورد لەو واڵتەدا لەالیەن حکوومەتە ناوەندییەکان ،بە تایبەت ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیەوە
مافەکانیان پێشێل دەکرێ و داخوازییە دێموکراتیکەکانیان بە زەبری زیندان و کوشتن سەرکوت دەکرێ .هیوادارین وەک
زۆرجار پێداگریتان کردووە ،لە ماوەی سەرۆکایەتیتاندا یارمەتیدەر بن بۆ بونیادنانی دێموکراسی ،مافی مرۆڤ و دادپەروەری
و هەروەها بنبڕکردنی تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی و تێرۆریزم لە باقی واڵتانی خۆرهەاڵتی نێوەڕاستدا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
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٢٠ی خەزەڵوەری ١٣٩٩ی هەتاوی
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ساڵێک دوای کوشتار
ڕاپەڕیــن و خۆپیشــاندانی
خەڵکانــی ئێران لــە ڕۆژەکانی
 ٢٤هەتا  ٣٠خەزەڵوەری ســاڵی
١٣٩٨ی هەتــاوی لــە زیاتر لە
 ١٠٠شاری ئێران و کوردستان،
وەکــوو بریســکەیەک بــوو بــە
ســەر ئاســمانی تەمگرتــووی
ئێرانی ژێر دەســەاڵتی ڕێژیمی
ویالیەتــی فەقیــه ،کــە بــووە
هــۆی ئەوەیکــە شــەپۆلی
خرۆشــانی خەڵــک وێڕای ڕق
و بێزارییەکــی کەڵەکەبــوو
لــە مــاوەی  ٤٠ســاڵ ســتەم،
هــەاڵواردن ،بــێ مافــی،
کوشتار ،بەتااڵن بردن و  ...لە
ناخی کۆمەڵگا ســەر هەڵبدات
و خەڵکــی زۆربــەی شــارەکان
بێنێتە سەرشەقام.
چەخماخــەی ئــەم خرۆشــانە
گرانکردنــی  ٣٠٠لەســەدی
نرخی بێنزین بوو کە ژیانی ٨٠
لەســەدی خەڵکی لەگــەڵ تەنگەژەیەکی
جیددی ڕووبەروو کرد.
تــەوژم و خێرایــی خڕۆشــانی خەڵــک بــە
ڕادەیــەک لەنــاکاو بــوو کــە ڕێبــەری
جینایەتــکار و خوێنمــژی ڕێژیــم بــە
کۆکردنــەوەی فەرماندەکانــی ســپای
پاســداران و بەســیج پەشــۆکاوانە و لــە
ترســی ڕووخانــی ڕێژیــم ،فەرمانــی دا بە
هەرشــێوەیەک بۆیــان دەلــوێ خەڵکــی
ئازادیخــواز ســەرکوت بکــەن .بەپێــی
ئــەو فەرمانــە هێــزە ســەرکوتکەرەکان
پێکهاتــوو لــە ســپای پاســداران ،بەســیج و
هێــزە ئەمنیەتییــەکان و لیبــاس شەخســی
و چەقۆکێــش و ئینســانکوژەکان کــە

لەالیەن ســپای پاســدارانەوە بۆ ســەرکوتی
خۆپیشــاندان ڕێــک خرابــوون بــە
چەکوچۆڵێک کە تەنانەت بەکارهێنانیان
لەالیــەن کۆنوانســیۆنە نێونەتەوەییەکانــەوە
قەدەغــە کرابوون ،کەوتنە گیانی خەڵکی
بــێ دیفــاع و لــە نێــوان  ۵ڕۆژدا هــەزاران
کەسیان لە شەقامەکان ،زیندانەکان ،چۆم
و بەنداوەکان و قامیشەاڵنەکاندا کوشتوبڕ
کــرد کــە لە نێوانیانــدا منداڵیش وەبەرچاو
دەکەوێت.
بەکارهێنانی تیربار ،بەکارهێنانی قەناســە
بۆ سیلەگرتنی سەر و دڵی الوەکان ،تفەنگی
ســاچمەیی ،تیکەڵ بوون لە نێو خەڵک و
کوشتنی چاالکانی نێو خۆپیشاندانەکان،
کوشتنی دەستبەسەرکراوان لە زیندانەکان

لــە ڕێــگای ئەشــکەنجە و دەســتدرێژی
بۆ ســەر ژنان لــە زیندانــەکان ،خنکاندنی
ناڕازییــان لــە بەنداو و ڕووبــارەکان ،هێرش
بــۆ ســەر دوکانــەکان و شــکاندنی دەرک
و پەنجــەرەکان ،زیان گەیاندن بە ماشــێنی
خەڵــک ،ئاگرتێبەردانــی بانکــەکان و
بەگشــتی دەســتبردن بــۆ هــەر چەشــنە
جینایــەت و کاری نــاڕەوا بــۆ کپکردنــی
دەنگــی مافخوازانەی خەڵک ڕێگەپێدراو
بوو.
ئــەوان لــەو ڕۆژانــەدا نیشــانیان دا کــە لە
هــەر هەســتێکی مرۆڤانــە بــەدوورن؛ بــەو
پێیــە توانیــان دەنگــی بەرحەقــی خەڵکــی
وەزاڵەهاتــوو بــۆ ماوەیــەک کــپ بکــەن،
بەاڵم بە یارمەتــی تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان

و هــەزاران فیلــم و وێنــە لە خۆپیشــاندانی
ڕەوای خەڵــک ،دیمەنــی دڵتەزێنــی
ئــەو ســەرکوتە دڕندانــە تۆمــار بکــەن و
پرۆپاگەنــدە و تەبلیغاتــی فڕیودەرانــەی
ڕێژیمــی داگیرکــەری ئێــران بکەنە بڵقی
ســەر ئــاو و هەروەهــا ناوەڕۆکــی زۆرێک
لــەو کەســانەی کــە بــە دەمامکــی
ڕێفۆرمخــوازی کــە ئەمــرۆ ڕانتخــۆری
ڕێژیمن بۆ خەڵک ئاشکرا بوو.
لــە خرۆشــانەکانی مانگــی خەزەڵــوەری
٩٨دا توێــژی خــوارەوی کۆمەڵــگا کــە
ئێســتا لەگــەڵ هــەژاری و چارەڕەشــی
دەســتەویەخەن ،هەروەهــا توێژەکانــی
دیکــەی وەکوو مامۆســتایان ،بازاڕییان و
خوێندکاران و شــۆفیرەکان و ...کە ئێستا

قەیرانی کۆرۆنا لە کوردستان

لــە ســەرجەم شــارەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت بەهــۆی نەخۆشــیی کۆرۆنا
دۆخی شــارەکان هەتا ئاســتێک قەیرانی
بووەتــەوە کــە خــودی کاربەدەســتانی
ناوەنــدە تەندروســتییەکانی ڕێژیمــی ئێران
ناڕەزایەتی دەردەبڕن.
لە پارێزگای ورمێ ڕێژەی تووشــبووان و
قوربانییان بە کۆرۆنا هەتا ئاستێک بەرز
بووەتــەوە کــە هاتوچۆ بۆ شــارەکانی ئەو
پارێزگایە قەدەغــە ڕاگەیەندراوە .بەهۆی
کۆرۆنــاوە ئیدارەکانــی ئــەو پارێزگایــە
داخــراون و بڕیــارە هەتا ســەرەتای مانگ
هیــچ ئیدارەیــەک بــە شــێوەی ئاســایی
کار نــەکات .لــە شــارەکانی نەغــەدە،
میانــدواو ،ســەڵماس ،پیرانشــار و بــۆکان
بەهــۆی ئەوەیکــە دۆخی ئەو شــارانە زۆر
مەترســیدارە ســەرجەم پیشــەکان داخراون.
لــە کرماشــان بەهــۆی کۆرۆنــاوە دۆخی
ئەو شــارە بە ڕەش وەســف دەکەن .لە هەر
کاتژمێرێکدا یەک کەس لە کرماشان بە
کۆرۆنــا گیانی لەدەســت دەدا .لە ماوەی

 ٢٤کاتژمێــردا ٢٤ ،کــەس بــە کۆرۆنــا
گیانیــان لەدەســت داوە .لــە پارێــزگای
ئیــام «عبادوڵــا فەالحــی» ســەرۆکی
ڕێکخراوی نیزامی پزشــکیی ئیالم داوای
کردووە «پارێزگاکە دابخەن».
ناوبــراو باســی لــەوە کــردووە هیــچ کام
لــە پەســندکراوەکان بــۆ پێشــگرتن لــە
کۆرۆنــا واڵمــدەر نەبــووە و ئەگەری هەیە
کارەســاتێکی مرۆیــی لــەو پارێزگایە ڕوو
بــدات .لە پارێزگای ســنە کاربەدەســتانی
ڕێژیــم وتوویانــە ،دۆخەکــە قەیرانییــە و
پێویســتە هەموومــان پێکــەوە کار بکەین.
لەو پارێزگایە چوار شــاری ســەقز ،ســنە،
قوروە و مەریوان گەیشــتوونەتە ئاســتێکی
زۆر قەیرانی.
کاربەدەستانی ڕێژیمی ئێران و لە سەرووی
هەموویانــەوە «حەســەن ڕووحانــی»
ســەرکۆماری ڕێژیــم کــە وەرزی بەهــار
باســی لــەوە کــرد کۆرۆنــا نەماوە ،ئێســتا
ئاگاداریــی بــاو کردووەتــەوە کــە لــە
ســەرەتای مانگــی ســەرماوەزەوە ســەرجەم

پارێزگاکان دەخرێنە دابڕگەوە.
لــەم نێوانەدا کۆرۆنا لە بەندیخانەکانیشــدا
هەڕەشــە لە گیانــی هاوواڵتییــان دەکات؛
کۆرۆنــا لــە بەندیخانەی ناوەندیی شــاری
ســنە بــە شــێوەیەکی بەریــن بــاو بووەتەوە
و ڕێژیــم و بەرپرســانی ئــەو بەندیخانەیــە
شــهەموو هەوڵێــک دەدەن بــۆ ئــەوەی دان
بــەو دۆخە ناجێگیرەی بەندیخانەی ســنەدا
نەنێن.
ماڵپــەڕی «کوردســتان میدیا» لەمبارەوە
بــاوی کردۆتەوە ،کۆرۆنا بە شــێوەیەکی
مەترســیدار و سەرســووڕهێنەر لــە زیندانی
ناوەندیــی ســنە تەشــەنەی ســەندووە و ئــەم
دۆخــە بە شــێوەیەکی جیددی هەڕەشــە لە
گیانی بەندکراوان دەکات.
هەروەهــا زانیارییــەکان بــاس لــەوە دەکەن،
جگە لەوەی کە بەرپرسانی بەندیخانە هیچ
هەوڵێک بۆ کۆنترۆڵ و چارەســەریی ئەو
دۆخــە نادەن ،بەڵکــوو نکۆڵی لە هەبوونی
ڤایرۆســێکی وا لــەو بەندیخانەیەدا دەکەن.
بەرپرســانی بەندیخانەی سنە لە هەوڵێکی

چەواشــەکارانەدا چەنــد پەیامنێرێکــی
دەنــگ و ڕەنگــی ڕێژیمیــان لــە ســنە
بردووەتــە نێــو بەندیخانــەوە و لێدوانیــان
لــە چەنــد بەندکراوێــک وەرگرتــووە کــە
پێیــان وتــوون دەبــێ بڵێــن کــە کۆرۆنا لەو
بەندیخانەیەدا بوونی نییە.
ئــەو گوشــارانە کــە لە مــاوەی ڕابــردوودا
لەســەر بەندکراوانــی ئــەو بەندیخانەیــە
چــڕ کراوەتــەوە زیاتــر لەســەر بەندکراوانی
سیاسییە بۆ ئازار و ئەشکەنجەدانیان.
لەم بارودۆخە سەختەدا ئەوەی کە جێگەی
داخــە کەڵکاوەژوووەرگرتنــی هەنــدی
کەســی هەلپەرەســت لــە دۆخەکەیــە؛ لــە
ئێســتادا کە ڤایرۆســی کۆرۆنا لە هەموو
شــوێنەکانی کوردستان تەشەنەی سەندووە
و خەڵکێکی زۆر تووشــی ئەم نەخۆشــییە
بوونە بە شێوەیەک کە لە نەخۆشخانەکان
تەختێکــی بەتــاڵ پەیــدا نابێــت ،خەڵــک
ناچــارن نەخۆشــەکانیان لــە ماڵەکانیــان
ڕابگرن.
لەو دۆخە نالەبارەدا کە لەالیەک خەڵک

پـەیــڤ
وەزاڵە هاتوون بەشــدارییان هەبوو،
دروشــمەکانی ئەو خۆپیشاندانانە
دەری خســت کــە خەڵــک
وێــڕای ئەوەیکە بــە چەخماخەی
گرانبوونــی نرخــی بێنزیــن
هاتنــە نێــو گۆڕەپانــەوە بــەاڵم
دەســبەجێ تەواویەتــی ڕێژیمیــان
کــە هــۆکاری چارەڕەشــی و
تێکشکاندنی کەرامەتی مرۆڤە،
نیشانە گرت و نەمانی ڕێژیمیان
دەویســت کە ئەمە ئەنجامی چل
و چەند ســاڵ ڕقی پەنگخواردوو
بوو.
بەگشــتی دۆخێک که هەنووکە
ئینســانەکانی نێــو جوغڕافیــای
ئێــران ئەزموونــی دەکــەن بریتییە
لــە دۆخێکــی خــراپ کــە تێیــدا
ئینسان لە ماناکانی ژیان بەتاڵ
بوونەتــەوە کەواتە گهر بیانهەوی
ئهو دۆخه ناخۆشــه درێژهی نهبێ
یــهک ڕێــگا زیاتــر لهبــهر نییــه
ئهویــش گۆڕانــه .واتە پێویســتە لە پێشــدا
لەبــاری مەعریفییەوە کۆمەڵگا بەو نوختە
بگەیەت کە دەبێ گۆڕان ساز بکات.
کۆمەڵــگا دهبــێ ههمــوو ئــهو بهنــد و
کۆســت و زنجیــر و کۆســپانهی کــه لــه
نــاخ و ڕواڵهتــی کولتــوور و کۆمهڵــگادا
دیــارن یــا حهشــار دراون ،بناســێت و بیریان
لــێبکاتــهوه و بــۆ پێکهێنانی گــۆڕان به
ســهریاندا بفڕێــت .یهکــهم ههنگاویــش بــۆ
ڕزگاری ئهوهیه کە لە هزری کۆمەڵگادا
ڕێژیــم بڕووخــێ .ئــهوهش ناگونجــێ
مهگــهر ئهوهیکــه لــه دهرهوهی ئــهم نهریت
و شــێوههزرین و ڕوانینانــه بیــر لــه داهاتوو
بکهینهوە.

لەگــەڵ گرانییەکــی سەرســووڕهێنەر
بــەرەوڕوون و لەالیەکەیــش نەخۆشــیی
کۆرۆنــا زیاتــر تەشــەنە دەســتێنێت،
کەسانێکی هەلپەرست و بەرژەوەندیخواز لە
شــارەکانی پاڕێزگای ورمــێ لەم دۆخەدا
خەریکی گیرفان پڕکردنن.
ئــەم کەســە نابەرپرســانە بــە هاوکاریــی
مۆرەکانــی ڕێژیــم لــە نەخۆشــخانەی
شــارەکانی ورمێ ،شنۆ ،پیرانشار ،بۆکان
و مەهابــاد بــە کردنــەوەی شــوێنی کڕین
و بەکرێدانــی کەپســوولی ئۆکســیژێن و
فرۆشــتنی دەرمــان بــە نرخێکــی زۆر ،بــۆ
بەرژەوەندیــی خۆیــان کەڵــکاژۆ لەم دۆخە
وەردەگرن.
بۆ نموونە کەپســوولی ئۆکسیژێن بەکرێ
ڕۆژانە بە  ١٢٠هەزار تمەنە و کڕینی ئەو
کەپسوولە بە  ٢هەتا  ٣ملیۆن تمەنە .ئەوە
لە حاڵێکدایە لە هەموو نەخۆشــخانەکانی
پارێزگای ورمێ کەمیی کەپسوول هەیە،
بەاڵم لە بازاڕدا بۆ فرۆشــتن زوو وەدەســت
دەکەوێت.

داڕمانی ئێران
كەریم پەرویزی
زیاتــر لــه چــوار دهیــه دهســهاڵتی
كۆلۆنیالیســتیی حاكم له تاران ،نهك تهنیا
خوێنــی نهتــهوه ســتهملێكراوهكانی لهســهر
شهقام ڕشتوه و ئهوهندهی ستهم و سهركوت
كــردوون كــه تهنانــهت گۆلبوولهكانــی
خوێنیشــیان ئاســنی نهمــاوه خوێنیــان
زهرد بــووه ،بهڵكــوو نهتهوهی فارســیش كه
لــه ئیمتیــاز و ڕانتهكانــی حكوومهتــی له
ســهرەتادا بههرهمهنــد دهبــوو ،ئێســتا ئیدی
ئێســك و پرووســكی ئهوانیــش لــه ژێــر
چهرخــی دهزگای حاكمیهتــی ســهرهڕۆدا
ورد و خاش دهبێ.
ئــهوهی لــه ســهرهتای هاتنــه ســهركاری
كۆمــاری ئیســامییهوه تهنیــا نهتــهوهی
كــورد و توركمــهن چێشــتیان و به كوشــتار
و جینۆســایدهكانی ســاڵهكانی ســهرەتای
دوای شۆڕشــی گهالنــی ئێــران ،بهســهر
ئــهو نهتهوانــهدا هــات ،لــه درێــژهی چوار
دهیــهدا بهرۆكــی ناوهنــدی ئێــران و شــاره
فارسنشینهكانیشی گرتهوه.
لــه خهزهڵــوهری پارهكــهدا ،نموونهیــهك لــه
دڕندهیــی ڕێژیمــی كۆلۆنیالســتیی حاكم،
بــهرهوڕووی خــودی فارســیش كرایــهوه و
وێڕای نهتهوهكانی دیكه ئهوانیش كوشــتار
كــران و ئــهوكات زانییــان تامــی تاڵــی
كوشتاری سهر شهقام یانی چی؟
لهم چوار دهیهدا ،زۆرجار باس له گۆڕینی
ڕێژیــم و دروســتكردنی ئاڵتێرناتیڤێــك بــۆ
ئــهم ڕێژیمــە كــراوه و لــه دهرهوهی واڵت،
چاالكانــی سیاســیی ســهر بــه نهتــهوهی
بااڵدهســت خۆیان لــه ههموو ڕاســتییهكان
دوور گرتــووه و ئامــاده نهبــوون ڕاســتیی
كۆمهڵــگای فرهنهتــهوهی ئێــران قبــووڵ
بكهن و تهنانهت تێیاندا ههبوو كه دهیگوت
گــهر بگاتــه شــوێنێك ،ئامادهیــن دیفاع له
كۆماری ئیســامی بكهیــن با نهتهوهكانی
دیكــه (بهقهولــی ئــهوان تهجزیهتهڵهبهكان)
نهگهن به ویستهكانیان!
كۆســپی ســهرهكیی ســهر ڕێــگای
دروستنهبوونی ئاڵتێرناتیڤێك بۆ دواڕۆژی
ئێــران ،ئــهم حیــزب و الیهنــە سیاســییانه
بوون كه خۆیان به سهرتاســهری و خاوهنی
ههموو ئێران دهزانی و چكۆلهترین مافێك
بــۆ نهتهوهكانیــان بــه ڕهوا نهدهزانی ،بهاڵم
ئێســته كه ئێــران به تهواوی بــهرهو وێرانی
دهڕوا ترسێكی گهوره دایگرتوون!
لــه كاتێكــدا كــه نــهكا نهتهوهكانــی ئێــران
بــه مافێــك نهگــهن ،ئــهوان ئامــاده بــوون
ڕێژیــم بهردهوام بێ؛ ئێســته ئیــدی دهزانن
كــه بهردهوامیــی ڕێژیــم وێرانیــی زۆرتر و
كوشــتاری زۆرتــری لــێ كهوتۆتــهوه و به
نزیكبوونــهوهی خامنهیــی له چیــن ،ئێران
بهرهو بوون به ســوومالی دهڕوا! ئێسته ئهو
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پەیامــی «مســتەفا هیجــری»
بــە بۆنــەی کۆچــی دوایی
« ئامینــە خانــم حەیــدەری»

ئــاگادار بوویــن کــە ئامینــە خانــم حەیــدەری کچــی خوالێخۆشــبوو «ســەید محەممــەد
حەیدەری» لە بنەماڵەی ســەیدەکانی بەرزەنجی لە شــاری ئەســتەمبووڵ کۆچی دوایی
کرد.
«ئامینــە خــان» هاوســەری مەرحووم «شــێخ عوســمان نەقشــبەندی» شــێخی تەریقەتی
نەقشــبەندی و خۆشــکی گەورەی شــەهید» ســەید کامیل حەیدەری» کادری لێوەشــاوە
و بەرپرســی کۆمیتەی حیزب لە ناوچەی هەوشــار بوو کە لە گەالوێژی  ١٣٦٤شــەهید
بوو .بەم بۆنەوە سەرەخۆشی خۆمان پێشکەش بە بنەماڵە و کەس و کاری ئامینە خانم و
خوالێخۆشــبوو شــیخ عوســمان و هەموو دۆست و الیەنگرانی ئەو بنەماڵە بەڕیزانە دەکەین
و خۆمان لە خەمیاندا بە بەشدار دەزانین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١٩ی خەزەڵوەری ١٣٩٩ی هەتاوی

پەیامــی ناوەنــدی هاوکاری
بەبۆنــەی کۆتاییهاتنــی هەڵبژاردنــی
ســەرۆکایەتیی ئامریــکا

پرۆســەی هەڵبژاردنی ســەرۆکایەتیی ئامریکا کە لەو ماوەیەدا ســەرنجی ڕای گشــتیی
جیهانــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا ،کۆتایــی هاتــووەو هەتا ئێســتا زۆربــەی میدیاکانی
ئامریــکا «جــۆ بایدیــن» ،کاندیــدی دێموکراتــەکان وەک بــراوەی هەڵبژاردنەکانــی
سەرۆکایەتیی ئامریکا ناو دەبەن.
هەڵبژاردنەکانی ســەرۆککۆماریی ئامریکا ،وەک زلهێزێک لە ئاســتی جیهاندا هەموو
کات گرنگییەکــی تایبەتــی هەبــووەو لەســەر سیاســەتو هەڵســوکەوتی زۆرێــک لــە
واڵتانــی جیهــان کاریگەریــی دانــاوە ،هــەر بۆیــە لەالیەن دەوڵەتــانو ڕای گشــتییەوە بە
هەستیارییەکی زۆرەوە چاودێری دەکرێت.
لە ئێرانو کوردســتانیش خەڵکو دەســەاڵتدارانی ڕێژیم و هێزەکانی ئۆپۆزیســیۆنیش
هەڵســەنگاندن بــۆ ئەنجامــی ئــەو هەڵبژاردنانــە دەکــەن و هــەر کــەس لــە ڕوانگــەی
بەرژەوەندییەکانی خۆیەوە لەو پرۆسەیە دەڕوانێت .
ڕاســتە لــە ســەردەمی ســەرۆکایەتیی «دانڵــد ترامپـ»ـــدا پــاش کشــانەوەی ئامریــکا لە
ڕێکەوتنــی ئەتۆمیــی «بەرجــام» ئابلۆقــەکان لەســەر ئێــران زیاتــر بــوو و گوشــارێکی
ئابووریی زیاتر خرایە سەر ئێران ،بەاڵم ڕوونە کە سیاسەتی دەرەوەی ئامریکا لە دەورانی
ســەرۆکایەتیی کۆماریخــوازەکان بووبێــت یــان دێموکراتەکانــدا ،لەســەر مەهارکردنــی
کۆماری ئیسالمی سیاسەتێکی تا ڕادەیەک جێگیر و نەگۆڕەو تەنیا میکانیزمەکانی
کارکردنە کە لە هەر دەوڵەتێکی ئامریکادا جیاواز لەیەک کاری پێدەکرێت.
ســەرەڕای ئــەوەی کــێ و لــە چ حیزبێــک دەبێتە ســەرۆککۆماری ئامریــکا ئێمە وەک
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لەســەر ئــەو بڕوایەین کــە ئامریکا
لەبەرامبــەر ئێرانــدا هــەر سیاســەتێک پەیڕەو بــکات ،تەنیا فاکتــەری ناوخۆییو هێزی
جەماوەریــی گەالنــی ئێرانــە کــە دەتوانێــت کۆتایــی بە دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی
بهێنێــت .ئەمــەش بــەو مانایــە نییە کــە فاکتەری دەرەکــی بە کەم بگرین و بــە بێبایەخ
لێــی بڕوانیــن .ئێمــەی گەلی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانیش وەک باقیی گەالنی
ناوچەکــە و جیهــان بــە گرینگی و هەســتیارییەوە لە پرۆســەی هەڵبژاردنەکانی ئامریکا
وەک زلهێزێکــی جیهانــی دەڕوانیــن و لــە گۆشــەنیگای بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکانــی
خۆمانەوە پێشوازی لە براوەی هەڵبژاردنەکان بۆ سەرۆکایەتیی ئامرێکا دەکەین و هەوڵ
دەدەیــن لەپێنــاو بەرژەوەندییەکانی خەباتی نەتەوەکەماندا پێوەندییەکی سیاســی و تۆکمە
لەگــەڵ ئیــدارەی نوێــی ئامریکا دابمەزرێنن و لەو پێناوەشــدا داواکاریــن ئیدارەی نوێ و
سەرۆکی براوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا نزیکیو دۆستایەتیی خۆی لەگەڵ
گەلی کورد پەرە پێ بدات و بە گرینگییەوە بڕوانێتە خەباتی ڕەوا و درێژخایەنی گەلی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت بەرامبەر بــە ڕێژیمی داگیرکەر و تێرۆریســتپەروەری
کۆماری ئیسالمی.
ئێمــە پێمانوایــە کــە کۆمــاری ئیســامی لــە دەرەوەی ســنوورەکانی خــۆی نە دەســت لە
پشــتیوانی لــە تێرۆریــزم و ئاژاوەگێــڕی هەڵدەگرێــت ،نــە لــە ناوخۆشــدا ئــەو کەلەبەرەی
کەوتووەتــە نێــوان ڕێژیــم و خەڵــک پڕ دەبێتەوە ،بەڵکوو بەپێچەوانــەوە خەباتی جەماوەری
و ڕزگاریخوازانــەی خەڵــک زیاتــر دەکات .ئێمــەش لەســەر ئــەوە کار دەکەیــن و گەلــی
کوردیش لەو هەلومەرجە جیهانی و ناوچەییەدا لە حاڵێکدا کە بزووتنەوەکەی هەنگاوی
گــەورەی بەرەوپێــش هەڵگرتووە پێویســتی بە دۆســتایەتی و نزیکییە لەگەڵ کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی خۆمان و خەبات دژ بە کۆماری ئیسالمی.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٨ی نۆڤامبری ٢٠٢٠

ناوەنــدی هاوکاری:
ڕێــز دەگریــن لە یــادی ئازیزی
هەمــوو گیانبەختکردووانــی
خۆپیش ــاندانەکانی خەزەڵ ــوەری ٩٨
ڕۆژی ٢٤ی خەزەڵــوەری ١٣٩٩ی هەتــاوی ســاڵێک بــە ســەر ئــەو ڕۆژەدا تێدەپــەرێ
کــە ناڕەزایەتییەکــی دیاریکــراوی ئابووریــی بەخێرایی بــوو بــە بزووتنەوەیەکی بەرینی
جەماوەریی و کۆماری ئیسالمی تووشی تەنگەتاوییەکی جیددی کرد .سەر لەبەیانی
ڕۆژی ٢٤ی خەزەڵوەر ١٣٩٨ی هەتاوی و لەکاتێکدا هەموو خەڵکی ئێران و بەتایبەت
دانیشــتوانی کوردســتان لەگەڵ قەیرانێکی قووڵی ئابووریی چەندین ســاڵە دەســتەویەخە
بــوون ،باڵوبوونــەوەی هەواڵــی چوونەســەری نرخــی بێنزیــن بە ڕێژەی سەرســووڕهێنەری
لەسەداسەد کە کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵک دادەنا ،بوو بە
هۆکاری سەرهەڵدانی ناڕەزایەتی جەماوەریی لە شارەکانی ئێران و خەڵکی وەزاڵەهاتوو
بەتایبــەت توێــژی هــەژار و کەمداهــات و ژنــان و الوان بــە قواســتنەوەی ئــەم دەرفەتــە
زۆربەی شارەکان و بە دیاریکراوی زیاتر لە  ١٦٠شاری گەورە و بچووکی ئێرانیان کردە
گۆرەپانی ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە دەسەاڵتی خۆسەپێن و ستەمکاری ئیسالمی.
لەگــەڵ ســەرهەڵدانی ناڕەزایەتییــە جەماوەرییــەکان ،کاربەدەســتانی ڕێژیــم کــە لەحاند
چارەســەریی کێشــەکە و بوونــی واڵمێکی گونجــاو ڕووبە جەماوەر دەستەوەســتان بوون،
بــۆ دامرکاندنــەوەی ناڕەزایەتییــەکان لە ڕێگای بەکارهێنانی هێزی ئەمنی و نیزامی و
لیباس شەخسی و بە پەالمار و هێرشکردنە سەر خەڵکی ناڕازی حەولی سەرکوتکردنی
خۆپیشــاندان و کپکردنــی دەنگــی ناڕازییەکانیــان دا .بــەاڵم سیاســەتی زەبروزەنگــی
حکوومــەت نەتەنیــا ســەرکەوتوو نەبــوو ،بەڵکــوو ناڕەزایەتییــەکان تەشــەنەی ســەند و
ڕۆژی دواتر واتە ٢٥ی خەزەڵوەر شــەپۆلی خرۆشــاوی جەماوەری خەڵک لە شــارەکانی
کوردســتان و باقــی شــارەکانی ئێــران ئــەم ناڕەزایەتییــە بەرینــەی کــردە بزووتنەوەیەکی
بەهێزی جەماوەری لە دژی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی و بە ئاشکرا و بە شێوەیەکی
ڕۆشــن خەڵکی ناڕازی خوازیاری نەمانی کۆماری ئیســامی و ڕێژیمی دیکتاتۆریی
ئێران بوون.
پانتایی بەرینی خۆپیشــاندانەکان و ڕادیکاڵبوونەوەی دروشــمەکان و ئامانجی ڕۆشــنی
بزووتنەوەکە و بەشداریی بەرچاو و کەم وێنەی چین وتوێژە جۆراوجۆرە کۆمەاڵیەتییەکانی
وەک کرێکاران ،الوان و ژنان ،کارمەندان و کاســبکارانی بازاڕ ،بە تەواوی مەترســیی
لەناوچوون و لەبەریەک هەڵوەشــانی سیســتم و جوومگەکانی حکوومەتی خســتە دڵی
دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم .هــەر بۆیــە بــە شــێوەیەکی زۆر دڕندانــە و بــە کەڵکوەرگرتن لە
ئیمکانــات و ئامــراز و شــێوازی نوێــی ســەرکوت پەالمــاری خۆپێشــاندەرانیان دا و لــە
زۆربــەی شــارەکانی ئێــران وکوردســتان ڕیزەکانــی جەماوەریان خەڵتانی خوێــن کرد .بە
ســەدان کەس گیانیان لەدەســت دا و ژمارەیەکی یەکجار زۆر بریندار بوون و بە هەزاران
کــەس دەسبەســەر کــران و بــە پیالنگێــری و بە دەســتی تاقــم و گرووپەکانی گوشــار و
گۆپاڵبەدەستەکانی سەر بە دامودەزگا ئەمنییەتیەکانی ڕێژیم ،گەلێک شوێنی گشتی
و ناوەنــدی خزمەتگــوزاری و ئیــدارە و ناوەنــدە مەدەنییەکان تااڵن کران و ســووتێندران و،
زەرەر و زیانی زۆری ماڵیان پێگەیشت و ،قەرەبووکردنەوەی ئەم تااڵن و زەرەر و زیانەیان
خستە ئەستۆی ژمارەیەک لە دەسبەسەرکراوەکان.
دەسەاڵتدارانی ڕێژیمی ئیسالمی بەرامبەر بەو بزووتنەوە بەرینە جەماوەرییە بەڕادەیەک
تووشــی تــرس و دڵەڕاوکــێ ببــوون کــە لەســەر بڕیــاری ڕاســتەوخۆی خامنەیــی و لــە
ڕێــگای دەیــان هــەزار کەس هێزی ســەرکوتکەری تەیار بە کەرەســتەی پێشــکەوتووی
ســەرکوت و داپڵۆســین هاتنــە مەیدانــی ڕووبەڕووبوونــەوەی جەمــاوەری ناڕازی دەســت
بەتاڵ و گۆڕەپانی شــارە گەورە و بچووکەکانی ئێران وکوردســتانیان کردە کوشــتارگە
و لــە ڕێــگای هەڵبڕینــی هێڵەکانــی ئێنتێرنێــت و چاودێریی پۆلیســی بەســەر پێوەندییە
گشــتییەکانی خەڵــک ،لــە هەوڵــی کپکردن و پێشــگرتن بە باڵوبوونــەوەی هەواڵی ئەو
ســەرکوت و ناڕەزایەتیانەدا بوون ،بەاڵم ســەرەڕای ئەو هەوڵەش لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە
بــە ناردنــەدەرەوەی گرتــەی ڤیدیۆیــی و هــەواڵ و زانیاریی لەالیەن خەڵکــەوە ،کۆماری
ئیســامی لە نێو واڵتانی دەرەوە و ناوەند و دامەزراوەکانی پارێزەری مافەکانی مرۆڤ
تووشی ڕیسواییەکی کەم وێنە بوو.

ئەمڕۆ و لە ساڵیادی ئەو بزووتنەوە جەماوەرییەدا ،کۆماری ئیسالمی لەگەڵ گەلێک
گرفــت و قەیرانــی قووڵــی ئابــووری و سیاســی و دیپلۆماتیک ڕووبەڕوویــە .لە ناوخۆ
بارودۆخی داتەپیوی ئابووری و پەلوپۆخستنی مافیای دزی و گەندەڵی و ئیختالسی
ئابــووری لەگــەڵ زیادبــوون و بەرتەســکبوونەوەی ئاڵقــەی گەمارۆکانــی ئامریــکا و
تەشەنەســەندنی ترســناکی پەتــای کۆرۆنــا و خاوبوونەوەی ڕەوتی بــازاڕ ،زۆر زیاتر لە
جاران کۆمەڵگای ئێرانی تووشی قەیرانی ئابووریی کردووە و باری گوزەرانی خەڵک
دژوارتر بووەتەوە.
پەراوێزکەوتنی سیاسی و ئابووریی ڕێژیم ،دابەزینی نرخی نەوت و کۆنی ولەکارکەوتوویی
بەشێک لە کەرەستەکانی هەڵێنجان و بەربەستە نێودەوڵەتییەکانی بەردەم هەناردەکردنی
نەوتــی ئێــران ،هاتنەخوارەوەی بەرچاوی بەهای تمەن ،پەرەســەندنی بێکاری و داخران و
ئیفالســی یەک لە دوای یەکی ناوەندەکانی بەرهەمهێنان ،چوونەســەری ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژی نرخــی پێداویســتییەکانی ژیانــی ڕۆژانــە و بچووکبوونــەوەی ســفرەی خەڵک،
دەستەوەســتانی ڕێژیــم لەحانــد پێشکەشــکردنی ئیمکانــات و خزمەتگوزایــی گشــتی،
پەککەوتنــی ڕەوتــی خوێندن و قوتابخانەکان ،واڵمدەرەوە نەبوونی بەشــی تەندرووســتی
و پەرەســەندنی گەندەڵی لەو بەشــە و بەقاچاخ بردنی داودەرمان و پێداویســتیی خەڵک،
ســەرهەڵدانی دیاردە دزێوە کۆمەاڵیەتییەکان و بەرینبوونەوەی هەژاریی و پەرەســەندنی
ترســناکی ئێعتیــاد و لەشفرۆشــی و داڕمانــی بەهــا کۆمەاڵیەتییــەکان وهتد و ،بوونی
ناڕەزایەتییــە کرێــکاری و جەماوەرییــەکان بەرامبــەر بــەو بارودۆخــە نیشــان دەدەن کــە
ئاخێــزی جەماوەریــی و بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی بەهێــزی خەزەڵوەری ســاڵی ڕابردوو
دانەمرکاوە و کۆتایی نەهاتووە ،بەڵکوو لە ئەگەری دەرفەت و بواری گونجاو و لەباردا
زۆر بەهێزتــر لــە ســاڵی ڕابــردوو دێتەوە مەیدان و ڕێژیمی ئیســامی لەگەڵ مەترســی
جیددی بەرەوڕوو دەکا .دەسەاڵتدارانی حکومەتی ئیسالمی بە هەستکردن بەو ڕاستییە
و لەگــەڵ نزیکەبوونــەوەی ســاڵڕۆژی ســەرهەڵدانە پڕشــکۆیەکانی جەمــاوەر ،لە چەند
ڕۆژی ڕابردووەوە لە حەولدان بە قواستنەوەی بارودۆخی شارەکان بەهۆی باڵوبوونەوەی
پەتــای کۆرۆنــا و پێشــگرتن لــە کۆڕوکۆبوونــەوەی جەماوەریــی و ،بــە خزاندنی هێزی
چەکــدار و میلیتاریزەکردنــی شــارەکان و دانانــی خاڵــی پشــکنین و چاوەدێــری وردی
هاتوچۆی جەماوەر ،پێش بە ئەگەری سەرهەڵدانی هەرجۆرە ناڕەزایەتییەک بگرن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران لە یەکەمین ســاڵڕۆژی سەرهەڵدانی
شکۆمەندانەی بزووتنەوەی جەماوەریی مانگی خەزەڵوەردا ڕێز دەگرێ لە یادی ئازیزی
هەموو گیانبەختکردووانی ئەو بزووتنەوەیە و ســاو دەنێرێ بۆ بنەماڵەی ســەربەرزیان.
ڕێــز دەگــرێ لــە ئیرادە و خۆڕاگریی زیندانیان و دەسبەســەرکراوانی ئــەو بزووتنەوەیە و
وێڕای مەحکوومکردن و بە ڕەسمی نەناسینی هەر جۆرە سزایەک کە لە بێدادگاکانی
ڕێژیــم بەســەریاندا ســەپێندراوە ،بــە هەموو تواناوە تێدەکۆشــێ بۆ لەقاودانی سیاســەتی
دژەمرۆیانەی ڕێژیم و دەستەبەرکردنی پشتیوانیی نێودەوڵەتی و وەگەڕخستنی کەیسی
ڕووداوەکانــی مانگــی خەزەڵــوەر و پێشــێلکارییە ئاشــکراکانی مافــی مــرۆڤ لەالیەن
ڕێژیمــی ئیســامییەوە لــە هەمــوو توانــا و ئیمکاناتــی خــۆی کەڵــک وەرگــرێ .لــەم
ســاڵیادەدا کۆمەاڵنــی خەڵکــی دەرفــەت بە دەســەاڵتدارانی کۆماری ئیســامی نەدەن
کە لەگەڵ دونیای دەرەوە ســات و ســەودا لە ســەر مافەکانیان بکرێ .لەو پێناوەشــدا
وێــڕای بەرزنرخاندنی هەوڵەکانی ســێ ڕێکخــراوی مەدەنی «پێکەوە لەدژی ئێعدام»،
«دادپــەروەری بــۆ ئێــران» و»مافــی مرۆڤــی ئێــران» هاودەنــگ لەگــەڵ بنەماڵــەی
گیانبەختکردووانی ئەو ناڕەزایەتیانە و باقی قوربانییەکانی دەســتی تێرۆر و تۆقاندنی
ڕێژیمی ئیسالمی تێدەکۆشێ.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٩ی هەتاوی
١٥ی نوامبری ٢٠٢٠ی زایینی

حیزبــی دێموکــرات سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــەی
ســەرهەنگ «ســمکۆ عەلیــار» کــرد

پەیامــی هاوخەمیی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی کەســایەتیی
ناســراوی کــورد ســەرهەنگ «ســمکۆ
عەلیار»
بەداخ و کەســەرێکی زۆرەوە کەسایەتیی
ناســراوی نەتەوەکەمــان ســەرهەنگ
«ســمکۆ عەلیــار» ڕۆژی ٢٢ی
خەزەڵــوەری ١٣٩٩ی هەتــاوی بەهــۆی
نەخۆشــییەوە لــە واڵتــی ســوئید کۆچی

دوایی کرد و دۆستان و نزیکان و خزمانی
لەگەڵ خەمێکی نوێ بەرەوڕوو کرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــەو پێوەندییــەدا وێــڕای بەداخبــوون بــۆ
کۆچــی دوایی ئەم کەســایەتییە ناســراوە
و خۆشەویســتە ،سەرەخۆشی لە بنەماڵەی
بەڕێزیان و ســەرجەم ئەندامانی بنەماڵەی
گــەورەی «عەلیــار» دەکات و بە چاوی
ڕێــز و ئەمەگناســییەوە ســەیری ژیــان و
تێکۆشــان و ڕابردووی کاک «سمکۆ»

دەکات .بەتایبــەت کــە ئەو کەســایەتییە
لــە دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ئــەو
پلــە و پایەبەرزەی کە لە ئەرتشــی ئێراندا
بــە لێهاتوویــی و لێوەشــاوەیی خــۆی پێی
گەیشــتبوو وەالنا و بە ئۆگری و هەســتی
نیشــتمانپەروەرییەکی تــەواوە ڕیــزی
پێشــمەرگایەتی لــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و بەشــداری لــە
بزووتنــەوەی ڕەوای نەتــەوەی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی هەڵبــژارد و

و وێــڕای کاک ســەرگورد «کەریــم
عەلیــار» ،بــرای شــەهیدی کاک
«ســمکۆ» لەســەر داوای ڕێبەری مەزن
دوکتــور قاســملوو لــە فەرماندەیــی و
ســازماندانی هێــزی پێشــمەرگەدا دەوری
بەرچاویان گێڕا.
ســەرهەنگ «ســمکۆ عەلیــار» بــە
لەبەرچاوگرتنــی دۆخــی بنەماڵەیــی
لــە ســااڵنی پێشــوودا لــە واڵتــی ســوئید
نێشتەجێ بوو ،لەو حاڵەشدا هەروا جێگای
ڕاوێــژی حیزب لــە بــوارە جوراجۆرەکانی
کاروبــاری پێشــمەرگە بــوو و نەمانــی بە
خەسارێکی بەرچاو دەزانین.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای دەربڕینــی دووبــارەی داخ
و کەســەری خــۆی بــۆ لەدەســتدانی
کاک ســەرهەنگ «ســمکۆ عەلیــار»
هاوخەمیــی خــۆی لەگــەڵ بنەماڵــە و
دۆســتان و خزمانی ڕادەگەیەنێت و خۆی
به بەشداری ئەم خەمەیان دەزانێت.
ڕۆحی شاد و هیوای سەبووری بۆ
بنەماڵەی بەڕێزیان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
نووسینگەی کارگێڕی
٢٧ی خەزەڵوەری ١٣٩٩ی هەتاوی
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پەیامــی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی
«کاک قــادر حاجــی عەلــی»
بەڕێز :خانەی ڕاپەراندنی بزووتنەوەی گۆڕان
وێڕای ساڵو و ڕێزمان
بەڕێزان! بەداخێکی گرانەوە هەواڵی کۆچی دوایی تێکۆشەری دێرینی گەلەکەمان «کاک قادر حاجی عەلی» کەسایەتیی سیاسی
و ناسراوی بزووتنەوەکەتانمان پێ گەیشت.
بەو بۆنەوە لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە هاودەردی و سەرەخۆشــیی خۆمان لە بنەماڵەی نیشــتمانپەروەری و هەموو
ســەرکردایەتیی بزووتنــەوەی گــۆڕان و جەمــاوەری بزووتنەوەکەتــان ڕادەگەیەنیــن و خۆمــان بە شــەریکی خەم و پەژارەتــان لەم ڕووداوە
ناخۆشەدا دەزانین و ساڵوی ئەمەگناسی و وەفاداریمان بۆ گیانی پاکی ئەم ڕۆڵە خەباتگێڕ و نیشتمانپەروەرەی گەلەکەمان دەنێرین.
ڕۆحی شاد بێ
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
محەممەدنەزیف قادری

پەیامــی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی
دوکتور «فرســەت ســۆفی»

بەڕێــز ســەرۆکایەتیی ئەنجومەنــی
وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
لەگەڵ ساڵو و ڕێزمان
بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە هەواڵــی
کۆچی دوایی کاک دوکتور «فرســەت
ســۆفی عەلی» ،پارێــزگاری هەولێرمان
بەهــۆی نەخۆشــییەوە پێ گەیشــت و بوو
بەهۆی خەم و پەژارەی هەموو الیەکمان.
بەبۆنەی ئەم هەواڵە ناخۆشەوە سەرەخۆشی
لــە بەڕێزتــان و ســەرکردایەتیی پارتــی
دێموکراتــی کوردســتان و ئەنجومەنــی
پارێــزگای هەولێــر و بنەماڵــەی
نیشــتمانپەروەری ئــەم ڕۆڵــە دڵســۆزەی
گەلەکەمان دەکەین.

کاک فرســەت ســۆفی ،کەسایەتییەکی
ئاکادێمی و سیاسی بوو و لە ماوەی کار
و تێکۆشــان و خزمــەت بــە ئامانجەکانی
گەلی کورد لە بواری زانستی ،یەکێک
لە مامۆستا پلەبەرزەکانی کوردستان بوو
و هاوکات لە بواری یاسادانان و بەشداری
لــە پرۆســەی حوکمڕانیــی هەرێمــی
کوردستانیشدا یەکێک لە سیما ناسراو و
بەتواناکانی پارلمانی هەرێمی کوردستان
بــوو و لــە دواییــن ئەرکــی ئیــداری و
خزمەتگوزاریشدا یەکێک لە کەسایەتییە
خەمخۆرەکانی گەلەکەمان بوو.
کۆچــی دوایــی ئــەم ڕۆڵــە بەتوانــا و
بــە بڕشــتەی گەلەکەمــان بــۆ پارتــی

تووڕ هیــی میدیاکانــی ڕێژیمــی ئێــران
لـه بهدواداچوونهكانــی
ڕاگهیاندنــی حیزبــی دێموکــرات

دێموکراتــی کوردســتان و پرۆســەی
سیاسیی هەرێمی کوردستان ،خەسارێکی
گەورە بوو.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
جارێکــی دیکــە لەگــەڵ بنەماڵــەی
بەڕێزیــان و هەمــوو دۆســتان و هەڤااڵنــی
حیزبــی و حکوومیــی هــاودەردی و
سەرەخۆشی دەکات.
ساڵو لە گیانی پاکی
فرسەت سۆفی عەلی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
محەممەدنەزیف قادری

شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات
لــە ڕێوڕەســمی پێشــوازیی
لــە تەرمــی پارێــزگاری هەولێــردا بەشــداریی کــرد

میدیاکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران
جیــا لەوەیکــە هەمــوو هەوڵێــک دەگرنــە
بــەر هەتــا پێش بە باڵوبوونــەوەی زانیاریی
و هەواڵەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانەوە بگرن؛
بەنیســبەت
هەمانکاتــدا
لــە
بەدواداچوونەکانــی ڕاگەیاندنــی حیزبــی
دێموکرات تووڕەن.
بەهــۆی ئەوەیکــە ڕاگەیاندنــی حیزبــی
دێموکــرات بــۆ لەقاودانی سیاســەتەکانی
ڕێژیمــی ئێــران بەدواداچوونــی هەواڵەکان
دەکات و هەواڵــی ڕاســت و باوەڕپێکــراو

بــاو دەکاتــەوە ،میدیاکانــی ڕێژیم ڕق و
تووڕەیــی خۆیان لــە ڕاگەیاندنــی حیزبی
دێموکرات دەردەبڕن.
لــە مــاوەی ڕابــردوودا دوای ئەوەیکــە
«حەبیــب ئەســیوەد» چاالکــی عــەرەب
و ســکرتێری حیزبــی «حرکــه النضــال
التحریــر االحــواز» لەالیــەن ڕێژیمــی
ئێرانــەوە لــە فڕۆکەخانــەی ئیســتامبووڵ
لــە تورکیــە ڕفێندرابــوو و بەدواداچوونی
بــۆ کرد؛ میدیــا و ماڵپەڕەکانی ڕێژیمی
ئێــران نەیانتوانی پێــش بە تووڕەیی خۆیان
بگــرن و باســیان لــە بەدواداچوونەکانــی

پێشــمەرگەکانی شــار لــە نەغــەدە
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد

شــاندێکی حیزبــی دێـــــــــــــــــــــــموکراتی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
مەڕاســمی پێشــوازی لــە تەرمــی دوکتور
«فرســەت ســۆفی» پارێزگاری هەولێردا
بەشــداری کــرد و تاجەگوڵێنەیــان لەســەر
تەرمی ناوبراو دانا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢٩ی
خەزەڵــوەر شــاندی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرەپەرەســتیی
«محەممەدســاڵح قــادری» بەرپرســی
پێوەندییە کوردستانییەکان،
لــە فڕۆکەخانــەی هەولێــر ،پێشــوازییان
لــە تەرمــی دوکتور «فرســەت ســۆفی»
پارێزگاری هەولێر کرد کە بەهۆی پەتای
کۆرۆناوە گیانی لەدەست دابوو.

لــەو مەڕاســمەدا کــە بــە بەشــداریی
«نێــــــــــــــــچیرڤان بارزانــی» ســەرۆکی
هەرێمی کوردســتان ،نوێنەری «مستەفا
کازمی» سەرۆکوەزیرانی عێــــــــــــــراق
نوێنەرانــی کۆنســولخانەکانی واڵتانــی
بیانی لە هەولێـــــــــــــــــــر ،نوێنەرانی حیزب
و الیەنە سیاسییەکان و نوێـــــــــــــــنەرانی
دامودەزگاکانــی حکوومەتــی هەرێمــی
کــــــــــــــوردستان پێکهاتبوو،
دوای پێشــــــــــــــکەشکرانی وتاری
«نێچیرڤان بارزانی» ســەرۆکی هەرێمی
کوردســتان ،وتــاری ســەرۆکوەزیرانی
حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان لەالیەن
«ڕێبــەر ئەحمــەد» وەزیــری ناوخــۆوە
پێشکەش کرا.

دوای پێــــــشکەشکرانی وتــارەکان
بەشــداربووانی مەڕاســمەکە ،تاجە گوڵی
وەفا و مااڵواییان لەســەر تەرمی دوکتور
«فرسەت» دانا.
لــەو مەڕاســمەدا« ،محەممەدســاڵح
قــادری» ،چــاوی بــە کەســوکاری
خوالێخۆشبوو دوکتور «فرسەت سۆفی»
و بەرپرســانی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتان کــەوت و ئەمەگناســی
و هاوخەمیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســـــــــــــــتانی ئێرانــی بــە ئــەوان
ڕاگەیاند و لەدەستدانی دوکتور
«فرســەت سۆفیـ»ـــی وەک خەسارێک
بــۆ هەمــوو الیەنێکــی کوردســــــــتانی
زانی.

ڕێکەوتی ٢٥ی خەزەڵوەری ٩٩ی هەتاوی
پێشمەرگەکانی شار لە نەغەدە و ناوچەی
سندووس چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەم چاالکییانــەدا بــە نووســینی درووشــم
هۆشــدارییان دایــە بــه بەکرێگیــراوان کــە

دەست لە خیانەت بە نیشتمان هەڵبگرن.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە نەغــەدە و
ســندووس بە گــەڕان بەنێــو گوندەکاندا و
نووســینی دروشمی «ڕاســان بەردەوامە»
هۆشدارییان بە نیشتمانفرۆشان دا.

ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات کردووە.
ڕێژیمــی ئێــران لــە ڕووماڵکردنــی
هەواڵەکەیــدا هێــرش دەکاتــە ســەر
حیزبــی دێموکــرات لــە و ئاشــکراکردنی
ڕاســتییەکانی ئــەو ڕووداوە لەالیــەن
ماڵپەڕەکانی حیزبەوە ،تووڕەیە.
ڕێژیمــی ئێــران جیــا لەوەیکــە بە ئاشــکرا
هەڕەشــەی لــە خەڵــک دەکات کــە
نابــێ تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی حیزبــی
دێموکــرات جۆیــن بکــەن ،لــە دەنــگ و
ڕەنگــی خۆشــیدا دژی حیــزب چاالکــی
دەکات.

درێژەی پەیڤ

هێــزه سیاســییانه كــه ســهردهمانێك خۆیان
بــه سهرتاســهری و خاوهنــی ههمــوو ئێران
دهناســاند ،وێنهیهكــی زۆر مهترســیدار
لهبهرچاویانه :داڕمانی ئێران!
بــه ڕووخانــی دهســهاڵتی كۆمــاری
ئیسالمی ڕازی نهبوون و به داهاتوویهكی
دێموكراتیك و فێدراڵ بۆ ههموو نهتهوهكان
زهندهقیــان لــێ دهچوو ،بــهاڵم بهردهوامیی
كۆمــاری ئیســامی و كۆرۆنا و قهیرانی
ئابووری و نزیكبوونهوه له چین ،داڕمانی
نــهك تهنیــا سیاســی ،بهڵكوو ئابــووری و
كۆمهاڵیهتــی و كهلتــووری؛ ئــهو وێنــه
خهیاڵییــهی ئــهو جۆره هێزانــهی دهرهوهی
واڵتی شێواندووه .
درێژهكێشــانی پهرتهوازیــی ئۆپۆزیســیۆن
و قبووڵنهكردنــی مافــی نهتــهوهكان،
بهردهوامیــی حكومهتــی كۆلۆنیالســتیی
تارانــی لــێ دهكهوێتــهوه كــه ئێــران بهرهوه
داڕمــان و ههرەســهێنانی مێژوویــی دهبا.
ســۆمالییهكی دیكه له دڵی تارانهوه سهر
ههڵدهدا!
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پاش هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی لە ئامریکا
بۆ دەسنیشانکردنی ٤٦ـەمین سەرۆکی ویالیەتە یەکگرتووەکان و
ڕاگەیاندنی ئاکامەکانی لە ڕێگەی دەزگا میدیاییەکانی ئامریکاوە،
تەلەفزیۆنی تیشک دیمانەیەکی لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات ساز کرد کە تێیدا
باس لە پرسی دێموکراسی ،هەڵبژاردنەکانی ئامریکا و داهاتووی پێوەندییەکانی نێوان ئامریکا و ئێران و هەروەها
دواڕۆژی ژیان لەو جوغرافیایەی کە بە ئێران دەناسرێ ،کرا .لەبەر گرینگی ئەم باسە کە تێیدا سیاسەتی ڕەسمی
حیزبی دێموکرات بەرچاو دەکەوێ ،لێرەدا دەقی وتووێژەکە دەخرێتە بەر چاوی خوێنەرانی ئازیزی "کوردستان".
هەڵبژاردنەکانــی ئامریــکا تــەواو بوو.
ڕاگەیاندنــەکان هەواڵــی ســەرکەوتنی
جــەو بایدێنیــان ســەرباری ئەوەیکــە
دەوڵەتــی ڕەســمی ئامریــکا واتــە دانلد
ترامپ تا ئێســتەش ئامــادە نەبووە دان
بــە شکســتی خۆیــدا بێنێ باڵو کــردەوە.
ئایا پرسی دێموکراسی لەگەڵ چالشێکی
مانایی بەرەوڕوو نەبووە؟
لە پێوەندی لەگەڵ واڵمی پرسیارەکەتاندا
بــە بۆچوونــی مــن هیــچ گرفتێــک لــە
دێموکراســیدا نەهاتۆتــە پێــش؛ ئەوەیکــە
لــە ئێســتادا لــە ئامریــکا دەچێتــە پێــش
سەبارەت بە ئەو سکااڵیانەی کە گرووپی
کەمپەینــی ســەرکۆماری دەیخاتــە ڕوو،
هەمــووی یاســاییە و لە ڕێگای قانوونەوە
دادگاکان جواب دەدەنەوە .ئەوە لەڕاســتیدا
مافێکە کە یاســا داویەتی بە هەرکام لە
الیەنــەکان کــە لــەو هەڵبژاردنەدا بەشــدار
بــوون کــە بتوانــن ئێعتــراز بکــەن بــۆ ئەو
شــوێنانەی کە گومانیان لە ســەرە بەهەر
هۆکارێک.
ئەوەش دادگایە کە ساغی دەکاتەوە بۆیە
دێموکراســی هەروەها لە ئامریکا لە جێی
خۆی قورس و قایمە و هیچ کێشــەیەک
بــە بۆچوونــی مــن لــە دێموکراســیدا
نەهاتۆتە پێش.
لــە دەورانــی ســەرۆکایەتی ترامپــدا
کۆمەڵێــک تەحریمــی ســەخت دژ بــە
تــاران پەســند کــران کــە وەک زۆربەی
کارناســان باســی لێــوە دەکــەن دەســتی
کۆماری ئیســامی بۆ ئەنجامدانی کردارە
تێکدەرانەکانی بەســت .هاتنەسەرکاری
بایــدن چەندە دەتوانێ کاریگەری هەبێ
لەسەر ئیدامەی ئەم ڕەوتە؟ پێتان وایە
دەوڵەتی بایدنیش هاوشــێوەی دەوڵەتی
پێشــوو لەســەر هەمــان ڕێچکــە دەڕوات
یــان گۆڕانــکاری لە سیاســەتی ئامریکا
بەرامبەر بە ئێران دێتە گۆڕێ؟
بــۆ واڵمدانــەوە بــەو پرســیارە پێویســت
بــەوە دەکات کــە چاوێــک بخشــێنین بــە
ئــەو گەمارۆیانــە ،هۆیەکانــی کــە ئــەو
گەمارۆیانــە خراونەتــە ســەر ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران و هەروەهــا
سیاســەت و ســتراتێژی ئــەو دوو واڵتە لە
ناوچــەی پــڕ لــە گێــژاوە و شەڕوشــۆڕی
خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســتدا؛ لــە پێــش
هەمووشتێکدا ،دەبێ بڵێین
یان ئەو پرسیارە لە خۆمان بکەین کە ئەو
گەمارۆیانە ئەسڵەن بۆ پێکهاتوون؟
بــە بۆچوونــی مــن حاشــاهەڵنەگرە کــە
سیاســەتەکانی ڕێژیمــی ئێــران بــوون بــە
هۆی ئەو گەمارۆیانە .یانی گەمارۆکان
لەڕاســتیدا دەرهاویشــتەی سیاســەتی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێرانن کە
تاکــوو ئێســتا بــە نیســبەتی ناوچــە ،بــە
نیسبەتی ئامریکا و دۆستەکانی ئامریکا
بــە کاری دێنــێ؛ کەوابوو ئەو سیاســەتە
سیاســەتێکە کــە کۆماری ئیســامی بە
کاری دێنــێ؛ ئێســتا ئەگــەر بگەڕێینەوە
ســەر ئەوەیکــە سیاســەتی ئامریــکا و
سیاســەتی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
لــە ناوچــەدا چییــە؟ بەدرووســتی بۆمــان
دەردەکەوێ کە داهاتووی ئەو گەمارۆیانە
و داهاتــووی ڕەفتــاری ئەمریــکا لەگــەڵ
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ئێران چۆن
دەبێ.
دیققــەت بکــەن کــە هەرچەنــدە دەڵێن کە
خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت بــۆ ئامریــکا
ئــەو بایەخــەی پێشــووتری نەمــاوە ئــەوە
ڕاســتە بــەاڵم ئــەوە بــەو مانایــە نییــە کە
خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە جــێ بێڵــێ!
چونکە ئێستاش قازانج و بەرژەوەندیی لە

خۆرهەاڵتی نێوەڕاستدایە ،دۆستی هەیە و
ئیستراتێژییەکەی ئەوەیە کە دەبێ ئەوەی
بپارێزێ.
دەتوانیــن بڵێیــن هێندێــک سیاســەتی
ئامریــکا لــە خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت
نەگــۆڕن .هەرکــەس بێتــە ســەرکار و لــە
کۆشــکی سپی دابنیشێ ئەو سیاسەتە بە
کار دەبات:
گرینگترینیان ئەوەیە کە ئیسرائیل دەبێ
بپارێــزرێ و بەهێــز بکــرێ ،بەهێزکــردن
نــەک هــەر لــەو الیەنــەوە کــە پڕچەکی
بکــەن بەڵکــوو لــەو ڕاســتایەدا کــە لــە
دژی ئــەو گــرووپ و الیەنەنانەش کە لە
ناوچــەدا دژی ئیســرائیل کردەوەیان هەیە
ئەوانــەش لــە دژیــان سیاســەتی خۆیان بە
کار دەبەن ئامریکا.
دووهەم ،مەســەلەی شــەڕی تێرۆرە کە لە
خۆرهەاڵتی نێوەڕاستدا دەیکات؛
خاڵــی گرینگــی دیکــە ئەوەیــە کــە
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ئێران نابێت
دەســتی بــە چەکــی ناوکــی ڕابــگات
وهەروەهــا مووشــەکەکانی ڕێژیمــی
کۆماری ئیســامی کە ئێســتا مەترســی
پێکهێنــاوە بــۆ ســەر دۆســتانی ئەمریــکا
دەبێ سنووردار بکرێتەوە؛
ئەوانــە و کۆمەڵێکــی دیکە کە ســەرجەم
دوازدە خــاڵ بــوون ،وەزیــری کاروبــاری
دەرەوەی ئامریکا ئەوەی ڕاگەیاند.
ئەوانــە سیاســەتی دایمیــن! هەرکــەس
بێتــە ســەر کار ئەوانــە بــە کار دێنــێ.
کەوابوو لە پێوەندی لەگەڵ ئەو سیاسەتە
ســتراتێژییانەدا ئەمریــکا لەگــەڵ بایــدن
جیاوازییەکی ئەوتۆی نابێ.
کــە دێینــە ســەر سیاســەتەکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران و
ستراتێژییەکەی لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
بریتییــە لــەوە کــە دەیهەوێــت بەرنامــەی
ئینقالبــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران
لــە ناوچــەدا بباتــە پێــش؛ بــەو مانایە کە
دەیهــەوێ بــە دەســتێوەردان لــە کاروباری
ناوخۆیــی واڵتانــی ناوچــەدا ،حکوومەتە
ناوەندییــەکان کــە ســەر بــە کۆمــاری
ئیســامی ئێران نین ،الوازیان بکا و شــەڕ
و ئاژاوەیــان تێــدا پێک بێنێ؛ بۆ ئەوەیکە
بۆ خۆی سەیتەرە بکات بەسەریاندا و لەو
واڵتانــەدا ،ئەو ئیســامەی کــە بۆ خۆی
بــاوەڕی پێیەتــی جێگیــر بــکات؛ باشــە
لێکەوتــەی ئــەو سیاســەتە دەبێتــە ئەوەکە
دەبــێ گرووپــی تێرۆریســتی پێــک بێنێ
لــە مەنتەقــەدا کــە باســکی چەکــداری
ڕێژیمــن ،گیروگرفــت پێــک بێنــێ بــۆ
ئیســرائیل ،ئیســرائیل بخاتە مەترســییەوە،
بەرژەوەندییەکانــی ئەمریکا بکاتە ئامانج
و دۆســتانی ئەمریکا بخاتە ژێر هەڕەشە،
بــەو شــێوەیە دەبینیــن کــە دوو سیاســەت
یــان دوو ســتراتێژی بــە تــەواوی جیاواز و
دژبەیەک لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاســتدا لەو
دوو الیەنەدا هەیە؛ ئێســتا قســەکە ئەوەیە
ئایا بایدن ئەو سیاسەتە ئیدامە دەدا؟ بەڵێ،
بــە بۆچوونــی مــن ئەویــش ئەو سیاســەتە
ئیدامــە دەدا بــەاڵم بە شــێوازی خۆی کە
تاکوو ئێســتا کە ڕایگەیانــدووە ئەوەیکە
قسەی خۆیەتی لە ماوەیەکی نەک زۆر
دووردا کردوویەتــی بــاس لەوە دەکات کە
لــە واقیعــدا گەمارۆیەکــی هووشــمەندانە
دەخاتــە ســەر ئێــران؛ ئــەو پێیوایــە ئــەو
گەمارۆیەی کە ترامپ خســتوویەتە سەر
ئێــران هووشــمەندانە نەبــووە و قســەیەکی
دیکــەش ئەوەیە کــە دەیهەوێت لە ڕێگای
هاوپەیمانەکانــەوە ئــەو گەمارۆیــە بخاتــە
سەر ئێران؛ هەموومان دەزانین کە ترامپ
بە تاقی تەنێ هەستا بە خستنی گەمارۆ
بــۆ ســەر ئێــران .لــە دونیــادا هــاوکاری

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی گەیشتۆتە ئەو نووقتەیەی کە بڕستی لێ بڕاوە و لەوە زیاتر ناتوانێ درێژەی
بدا ،بۆیە مەرجەکانی ئامریکا قەبووڵ دەکا بۆ ئەوەیکە بـمێنێتەوە
لەگەڵ نەکرا ،لەوبارەوە سیاسەتی ئۆباما
ســەرکەوتووتر بــوو؛ ئۆبامــا توانی دوای
درێژەدانــی گەمارۆیەکــی زۆر لــە الیەن
هاوپەیمانەکانــی لە ڕێــگای ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە ،کۆمــاری
ئیســامی ئێــران بێنێتــە ســەر مێــزی
وتووێــژ و بەرجامــی پــێ ئیمــزا بــکات؛
ئێســتا بــە بۆچوونــی من بایــدن دەیهەوێ
سیاســەتێکی ئەوتــۆ بــەکار بێنــێ تەنیــا
بــۆ خــۆی لــە دژی ئێــران نەبــێ بەڵکوو
جارێکــی دیکە هاوپەیمانــەکان لەگەڵیان
ئاشت بێتەوە وەکوو ئامریکا تا یەکگرتوو
بن لە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
ئێران.
کەواتــە ئێــوە پێتــان وایە ئەم شــەڕ و
ملمالنێیــە لــە نێوان ئامریــکا و کۆماری
ئیســامی بــەردەوام دەبــێ بــەاڵم بــە
چەشنێکی جیاواز؟
بەڵێ ،ئەم شــەڕو ملمالنێیە هەر ئیدامەی
دەبــێ بە نەوعێکــی دیکە تا ئەو کاتەی
کــە لــە کۆتاییــدا لــە شــەڕی دووالیەندا
ئەگەر حیســابی بکەین وەکوو شــەڕێکی
سیاســی و دیپلۆماسی کێها الیەن بەهێزە
ئەو دەیباتەوە.
هەندێ ســەرچاوەی خەبەری باس لەوە
دەکەن کە ترامپ پێش لە بەجێهیشتنی
کۆشــکی ســپی کۆمەڵێک تەحریمی یەک
لەدوای یەک دژ بە تاران پەسند دەکات
کــە بە ســێاڵوی تەحریمــەکان ناوی لێ
دەبــردرێ؛ هەڵبەتــە تــا ئــەم کاتەش
چەنــد خولی دیکە لە تەحریمەکانی دژ
بــە تاران پەســند کــردووە .تێڕوانینی
ئێوە چییە؟
ئەمــن پێموابــێ کــە ترامپیــش ئــەوە
دەزانــێ کــە بایــدن لــە چوارچێــوەی ئــەو
ستراتێژییەی ئامریکادا کاردەکات ،بەاڵم
دەیهــەوێ کــە بــەو گەمارۆیانە کارێکی
وا بــکات ئەو گەمارۆیانە ئەوەندە زۆر بن
کــە تەنانەت بە وەرگرتنــی ئیمتیازاتێک
لە الیەن بایدنەوە و سەپاندنی مەرجەکانی
ئامریــکا بەســەر ئێرانــدا ئەگــەر کەوتنــە

وتووێژ هەڵگرتنــی گەمارۆکان کارێکی
بــە زەحمەتتــر بێ و ماوەیەکــی زۆر زیاتر
بکێشــێ تاکوو بیانهەوێ ئەو گەمارۆیانە
البدەن.
پێتــان وایە دۆخی خەڵکانی نیشــتەجێ
لــە ئێــران بــە هاتنــە ســەرکاری جــەو
بایــدن گۆڕانــی پۆزەتیڤــی بەســەردا
بێــت؟ چونکــە بەشــێک لــە خەڵــک
هــۆکاری نەهامەتییەکانیــان بەتایبەت
لەبــواری ئابووریــدا بــۆ تەحریــم و
گوشــارەکانی ئامریــکا دەگێڕنــەوە .ئایا
بەڕاســتی ئامریــکا خەتابــار بــوو یــان
نــا! بەرێوەبەریی سیاســەتە هەڵەکانی
کۆماری ئیســامی هۆکاری ســەرەکی لەم
نێوانەدا بوو؟
وەکــوو لــە واڵمــی پرســیاری پێشــوودا
ئامــاژەم پێــدا گەمــارۆکان ئاکامــی
سیاســەتی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی
ئێرانــە و ئەزموونــی چــل وچەنــد ســاڵەی
ڕابــردووی دەســەاڵتداریی کۆمــاری
ئیســامیش نیشــانی داوە کــە بــە بــێ
گەمارۆکانــی ئامریــکاش ،خەڵکی ئێران
لە نەهامەتی و لە وەزعی خراپی ئابووری
و ژیــان و ئــازادی و دێموکراســیدا بــوون
وهەمیشــە نــاڕازی بوونــە؛ بۆیە هۆکاری
ئەساســی و سەرەکی لە وەزعیەتی ژیانی
خەڵــک ،وجــودی کۆمــاری ئیســامی،
حکوومەتێکــی بی کیفایــەت و گەندەڵ،
کــە ڕۆژ بەڕۆژیــش ئــەو گەندەڵییــە
بەرفراوانتر دەبێ؛ ئەوە هۆکاری سەرەکی
وەزعیەتــی خراپــی خەڵکــی ئێرانــە بــەاڵم
گومانــی تێــدا نییــە کە ئــەو گەمارۆیانە
هەرچەنــد خــودی ئەمریــکا گەمــارۆی
لەســەر خــواردن و دەرمــان و ئەوانــە
دانەنــاوە بــەاڵم گیروگرفتێــک هاتۆتــە
پێشــێ کــە لــە ئاســتی خۆیدا تەئســیری
لەســەر وەزعیەتــی ژیانــی خەڵــک داناوە
بــەاڵم ئەوە شــوێندانەرییەکی زۆر کەمە.
ئەوەیکــە کاریگــەری ســەرەکی دانــاوە
ئــەو وەزعیەتەیــە کــە ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامی لــە بەڕێوەبردنــی واڵتــدا ،لــە
جێبەجێکردنــی سیاســەتەکانی لە نێوخو و

لە دەرەوە پێکی هێناوە؛ خەڵکی ئێران یان
باشــترە بڵێین گەالنی ئێران نابێ بیر لەوە
بکەنــەوە کــە کــێ لە ئامریکا بێتە ســەر
کار بۆ ئەوان باشــترە یــان خراپترە بەڵکوو
دەبــێ بیر لەوە بکەنــەوە چۆن ئەو ڕێژیمە
البــەرن ،چــوون بە مانــەوەی ئــەو ڕێژیمە
هەر کەســێک بێتە ســەر کار وەزعیەتی
خەڵکــی ئێــران گۆڕانێکــی ئەوتۆ ناکات
هەر وەکوو لە چل وچەند ساڵی ڕابردوودا
دیتومانــە ڕۆژ بــە ڕۆژ وەزعیەتەکەیــان
بەرەو خراپتربوون چووە.
پێــش لــە ڕاگەیاندنــی ئاکامــی
هەڵبژاردنەکان و دوای ئەویش سەرانی
کۆمــاری ئیســامی باســیان لــەوە دەکرد
کــە هــەرکام لــە بەربژێــرەکان بێنــە
ســەرکار هیــچ جیاوازییەکیــان نییــە و
کۆمــاری ئیســامیش هیــچ گۆڕانێــک لــە
سیاســەتەکانیدا پێــک ناهێنێت .بەاڵم
بەشــێک لــە بەرپرســانی خوارتــری
ڕێژیــم لەوانــە بەرپرســانی وەزارەتــی
دەرەوە وتوویانــە چاوەڕوانــی هەنــگاوە
کردەییەکانــی بایدنیــن و ئامریــکا
دەبــێ شــەڕی ئابــووری دژ بــە ئێمــە
بوەســتێنێ! ئایا ئەمە پارادۆکسێکە کە
لە سیاســەتی کۆماری ئیســامیدا بەدی
دەکرێــت یــان نــا ئەمــە تاکتیکێکــە کە
ڕێژیــم بــەکاری دەبات تــا لەالیەکەوە
ســیگنالی ســەوز بە واشــینگتۆن بدات و
لەوالشــەوە الی الیەنگرانــی خۆی وەها
بنوێنی کە تاران قورس و قایم لەسەر
درووشمەکانی خۆی ڕاوەستاوە؟
بــە بۆچوونــی مــن ،هەرچەنــد ســەرانی
کۆماری ئیسالمی ئێران باس لەوە دەکەن
کە کێ بێتە ســەر کار بۆ ئەوان مووهیم
نییــە و دەیانهــەوێ ئاڵوگۆڕەکــە زۆر
ساکار نیشان بدەن ،یانی خۆیان بێتەفاوت
نیشــان بدەن بەاڵم بێ گومــان هیوایەکی
زۆریان هەڵچنیوە کە بتوانن لەگەڵ بایدن
بــە ڕێککەوتــن بگــەن؛ ئەوە لــە الیەک،
لە الیەکی دیکەشەوە ئەوەیکە بەرپرسانی
پلــە بــەرزی کۆمــاری ئیســامی لــەو
خااڵنەدا قسە دەکەن لە واقیعدا قسەیەکە

کــە بەتایبــەت هــی وەزارەتــی کاروباری
دەرەوەیــە دەیانهــەوێ شــکڵێکی جیهــان
پەســەندی پــێ بدەن ،دەنــا هەموو خەڵک
دەزانێ و ئامریکاش دەزانێ کە ئەوەی لە
پێوەندی لەگەڵ سیاســەتە گشــتییەکانی
یان سیاسەتی کەاڵنی ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیدا قســە دەکات وەلــی فەقیهــە؛
ئــەوە کــە بڕیــار دەدات چ بکــەن وچ
نەکەن .هەروەکوو لە بەرجامیشــدا دیتمان
کــە تــەواوی وردەکارییەکانــی ،تەنانەت
پرۆســەی وتووێــژەکان لە ژێــر چاوەدێری
ئــەودا بــوو .لەوە بــەدواش هــەر الیەنێک
بیهەوێ بێتە نێو وتووێژەوە یا بڕیار بدرێ
کە وتووێژ نەکریت ،دەسەاڵتەکە بەدەستی
وەلی فەقیهــە ،وەزارەتی کاروباری دەرەوە
یــا هــەرکام لــە بەرپرســانی ڕێژیــم تەنها
فەرمانی وەلی فەقیه بەڕێوە دەبەن.
یەکێــک لــە وتەکانــی بایدن لــە کاتی
پڕوپاگەندەی هەڵبژاردنەکان ئەوە بوو
کــە ئەگەرچی ئێمــە نامانهەوێ ڕێژیمی
ئێــران بگۆڕیــن واتــە چەینــج ڕێژیــم
لــە بەرنامــەی کارمانــدا نابێــت بــەاڵم
گوزینەی سەربازیش هەر لە سەر مێزە.
ئایا ئەمــە هەمان سیاســەتی دەوڵەتی
ئۆباما نییە؟
وەختێــک نــاوی گوزینــەی نیزامــی
دەبیســتین لــە ئامریــکا ڕەنگــە ئێمــە
وخەڵکــی ئێمــە زۆرتر بیریان بچێتە ســەر
ئــەو شــەڕە کالســیکە کــە لــە ڕابــردوودا
دەکــرا؛ لەشــکەرێک دێــت و واڵتێــک،
مەنتەقەیەک داگیر دەکا و ئەوانە .ئێستا
بــۆ ئامریــکا و بۆ بەشــێکی زۆری دونیا
مەســەلەی نیزامی کە باسی دەکەین بەو
شــکڵە نییــە بەڵکــوو لــە واقیعــدا ئەگەر
شــەڕێک بێ ،شەڕی تێکنیکییە کە لە
ناوەنــدە ئابووری-نیزامییــەکان و لــە ئەو
شــوێنانەی کە بە گرینگی دەزانن هێرش
بکەنە ســەری ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا من
پێــم وایــە ئامریکا نایهــەوی لەگەڵ ئێران
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شــەڕ بــکا چوونکە هەر بــەو گەمارۆیانە
ڕێژیمــی تێــک و پێــک داوە؛ لە هەموو
بارێکــەوە و وەکوو ترامــپ دەیگوت :ئەو
گەمارۆیانــە کاریگەرییەکــی یەکجــار
زۆر گــەورەی لەســەر ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامی دانــاوە و درێژەدانــی ئــەو
گەمارۆیانــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران
بەچۆکــدا دێنــێ ،بــەاڵم لــە ســەردەمی
ترامپــدا خۆیــان ڕاگــرت! پێیــان وابوو کە
ئەگەر بایدن بێتە سەر کار ،هەناسەیەکی
دیکــە دێتــەوە بەریــان و دەتوانن وەختێکی
دیکە بەدەست بێننەوە.
بــەاڵم درێژەدانی گەمــارۆکان لەڕێگەی
بایدنــەوە ئــەوان ملکــەچ دەکات! نــە بــە
مانــای ئەوەیکــە باوەڕیــان بــە ئامریــکا
هەیــە بەڵکــوو دەبــێ یەک شــتمان لەبیر
نەچێــت ،ئەویــش ئەوەیکــە ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی ئێران هەرچەند لەسەر
بەرنامەکانــی خــۆی لەســەر ســتراتێژی
خــۆی و بۆچوونــە ئیدیۆئۆلۆژییەکانــی
خــۆی پێداگــرە ،هەمــووی ئەوانــە بــۆ
پاراســتنی ڕێژیمی کۆماری ئیســامییە
نەک پاراستنی ئێران.
پاراســتنی خەڵکی ئێــران بۆی گرینگ
نییــە؛ وەختێــک دەیهــەوێ ئــەو ڕێژیمــە
بپارێزێ کە زیاتر لە چل ســالە زەحمەتی
پێــوە دەکێشــێ ،کاری بــۆ کــردووە،
سیاسەتی بۆ داڕشتووە ،لە قەدر و توانای
خۆیــدا پڕچەکی کــردووە دەیهــەوێ ئەوە
بمێنێتــەوە ،مــادام کە دەیهــەوێ بمێنێتەوە
هــەر وەخــت ببینــێ مانەوەی ئــەو ڕێژیمە
دەکەوێتــە مەترســییەوە دێتە نێو وتووێژ و
چۆک دادەدا و تەســلیم دەبێ .هەروەکوو
لە شــەڕی ئێران و عێراقدا دیتمان لەگەڵ
ئــەو هەمــوو درووشــمەی کــە دەیانــدا،
لەگــەڵ ئــەو هەمــوو خەڵکــەی کــووژرا
و ئــەو زەربــە گەورەیــە کــە وە پەیکــەری
ئابــووری ئێــران کــەوت بــەاڵم وەکــوو
بۆخۆیــان دەڵێــن خومەینــی گوتی جامی
ژەهر دەخۆمەوە.
جامــی ژەهــری خــواردەوە و لــە واقیعــدا
شــەڕیان ڕاگــرت ،بۆ ڕایگــرت؟ چوونکە
دەیزانــی ئەگــەر درێــژەی بــدا ئیــدی
حکوومەتەکــەی تێــدا دەچــێ و لــە
داهاتووشــدا هــەروا دەبــێ ،وەختێــک
گەمــارۆکان تەئســیراتەکەیان بگاتــە
ئــەو نووقتەیــەی کــە ڕێژیــم هەســت بەوە
بــکات کــە لە مەترســی ڕووخــان نزیک
بۆتــەوە قەبووڵــی دەکا و مــن پێــم وابــێ
ئێســتا ئــەو کاتەیــە کــە لەگــەڵ هەمــوو

پڕۆپاگەندەیــەک کــە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی دەیــکا بــەاڵم گەیشــتۆتە ئــەو
نووقتەیــەی کــە بڕســتی لــێ بــڕاوە و
لــەوە زیاتــر ناتوانــێ درێــژەی بــدا ،بۆیــە
مەرجەکانــی ئامریــکا قەبــووڵ دەکا بــۆ
ئەوەیکە بـمێنێتەوە.
ئێوە لە واڵمی یەکێک لە پرسیارەکاندا
باســتان لــەوە کــرد کــە گەالنــی ئێران
پێویســتە بیر لە شــێوەی گۆڕینی ڕێژیم
بکەنــەوە .ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە
ســەردەمی ترامپــدا کۆمەڵێکــی بەرچاو
لــە تەحریمــی سیاســی و ئابــووری
خرایــە ســەر کۆمــاری ئیســامی کــە
سرووشــتییەن کاریگەری لەســەر بژیوی
ژیانــی خەڵکیــش دانا؛ بەچەشــنێک کە
ڕێــژەی هەژاری و بێــکاری و گرانی لەم
واڵتەدا ســنوورە چاوەڕوانکراوەکانیشــی
بەزانــد .پرســیارەکە ئەمەیــە :ئایــا
خەڵــک برســی بێت شــۆڕش ڕوو دەدات؟
مەرج یان پێشــمەرجەکانی پێویســت بۆ
ســەرهەڵدانی شــۆرش لە واڵتێکی وەک
ئێران چین؟
لە پێشــمەرجەکانی شــۆڕش زۆری قســە
لەســەر کــراوە لــە الیەن سیاســەتوانانەوە .
یەکێــک لــە مەرجەکانیــان ئەوەیــە کــە
دەڵێ :لە کۆمەڵگایەکدا خەڵکەکە دژی
حکوومــەت ڕاوەســتێتەوە و حکومەتیــش
توانای ئەوەی نەبێ ویست و داخوازەکانی
خەڵــک جێبەجــێ بــکات یــان نەیهەوێــت
ویست و داخوازییەکانی خەڵک جێبەجێ
بــکات ،لــەو حاڵەتــەدا شــۆڕش ڕوو دەدا؛
ئەمــن بــەش بەحاڵــی خــۆم بەپێــی ئــەو
ئەزموونانــەی کــە لە دەوروبــەری خۆمان
دیومانــە ،لــە خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت
دیومانــە ،لە هێنــدێ واڵتانی دیکەدا لەو
مــاوەدا دیومانــە ،لــە هەمــوو جێگایەکدا
ئــەوە ســێدق نــاکات .زۆر خەڵکــی دونیا
هەیــە کــە زۆریــش برســین بەاڵم شــۆڕش
ناکــەن؛ مەســەلەن ئێســتا تۆ چــاو لێبکە
لــە کــۆرەی باکــوور ژیانەکــە ژیانێکــی
مەرگەســاتە ،بــەاڵم خەڵکیــش شــۆڕش
نــاکات؛ بــە بۆچوونــی مــن یەکێــک لە
مەرجەکانــی شــۆڕش لــە نێــو ئێرانــدا بۆ
خەڵکــی ئێــران ئــەو کاتــە دێتــە پێش کە
شۆڕشێکی بەرباڵو و یەکگرتووانە بچێتە
پێــش کــە بتوانێ حکوومــەت بڕووخێنێ،
وەختێکــە ئاڵتێرناتیڤێک بە سیاســەتێکی
ڕوون و دیاریکــراو حــزووری هەبــێ و
خەڵــک ئــەوە وەک پشــتیوانی خــۆی و
هیوای دواڕۆژی خۆی ببینێ ،لەوێشەوە
بچێتــە نێــو شــۆڕش؛ چوونکــە لەبیرمــان
نەچێتــەوە کە خەڵکی ئێران بەپێچەوانەی
زۆر لە واڵتانی ناوچە کە شۆڕشیان کرد

تەجروبەیەکــی شکســتخواردووی هەیــە
لــەو شۆڕشــەی کردی؛ لە زەمانی شــادا
شۆڕشــی کرد بــەاڵم ئاکامەکەی بوو بە
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ئێران؛ بۆیە
نیگەرانن.
ئــەوە لە الیەک ،لە الیەکی دیکەشــەوە
شــەرت نییە هەر برســیەتی خەڵک بێنێتە
ســەر شــەقام ،ئــەوە تەئســیری هەیە بەاڵم
لــە زەمانــی شــادا خەڵــک هاتــە ســەر
شــەقام ،لەبــەر برســییەتی نەبــوو بەڵکــوو
لەبــەر کەمبوونــی ئــازادی و ناڕەزایەتــی
لە سیاســەتەکانی حکوومەتی پەهلەوی
بــوو بۆیە من پێموایــە کە ئەگەر خەڵک
فشاری زۆری بۆ بێت نایەتە سەر شەقام و
شــۆڕش ناکات ،بەاڵم شەرت نییە هەموو
شۆڕشــێکیش بە نەتیجە بــگات و بتوانێ
حکوومەت بڕووخێنێ مەگەر ئەو کاتەی
کە شۆڕشێکی هەمەالیەنە ،یەکگرتوو و
وەکووعەرزم کردن بە بوونی داهاتوویەکی
ڕوون لــە ئێرانــدا ،مەبەســتم ئێرانە ،ڕەنگە
لــە واڵتــی دیکــە جیــاواز بێ؛ بــە بوونی
ئاڵتێرناتیڤێــک بۆ ئەو ڕێژیمە ئەو دەمی
دەکــرێ بڵێیــن کــە خەڵــک یەکگرتووتر
دێتە ســەر شــەقام و ناڕەزایەتی دەردەبڕێ
وحکوومەت دەڕووخێنێ ،بۆ ئەوە جارێک
بڕێک ماویەتی

ئەمە شامڵی گەلی کوردیش ئەکات؟
بێگومــان؛ ئەگــەر ئاڵتێرناتیڤێکــی ئــاوا
ســاز بــێ بەپێچەوانــەی ئەوەیکــە ئێســتا
هێندێــک لــە حیزبەکانــی ئۆپۆزســیۆنی
سەرانســەری ،هێندێــک بەرنامەیــان
هەیــە ڕایدەگەیەنــن دەبــێ ئاڵتێرناتیڤێک
بێــت کــە ویســت و داخــوازی هەمــوو
نەتەوەکانــی ئێــران تێیــدا ڕەنــگ بداتــەوە
بــۆ ئەوەیکــە ئــەو نەتەوانــەش تێبکۆشــن
هاودەنــگ لەگــەڵ هەمــوو خەڵکی ئێران
ئــەو ڕێژیمــە بڕووخێنن ،ئەوەش بۆیە دەڵێم
پێویستی بە بەرنامەیەکی ڕوون هەیە کە
خەڵــک بزانــێ دوای ڕووخانــی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی ئێــران لەگــەڵ چ
نەوعــە حکوومەتێــک ڕووبــەڕوو دەبنەوە
و دەبــێ تەعامولــی لەگــەڵ بکــەن؛ کــە
بەداخــەوە بەشــێکی زۆر لە ئۆپۆزســیۆنی
ئێرانــی ئەوەیــان هــەر فەرامــۆش کردووە،
ئــەوە بــۆ خــۆی یەکێــک لــە الوازییــە
هەرەگەورەکانــی ئۆپۆزســیۆنی ئێرانییــە
کــە تەنیا الیەنێک بیر لە وەزعیەتەکەی
دەکاتــەوە ،تەنیا بۆخــۆی بەرنامە دادەنێ
و بۆخــۆی دەیهــەوێ بــە تەنیــا کۆماری
ئیســامی بڕووخێنــێ و بچێتــە جێــگای
دابنیشــێ ،نەتیجەکەی ئەوەیە کە تاکوو
ئێستا بە ئاکام نەگەیشتووە.

باشــە لــە هەلومەرجێکــی ئــاوادا کــە
گوشــارەکان لەســەر ڕێژیــم بــەردەوام
زیاد دەبن ،لەوالشەوە کۆماری ئیسالمی
زەختــی کەموێنــەی بــۆ خەڵــک هێنــاوە
و هەروەهــا ژیانــی خەڵــک بــەرەو
تاڵــی دەڕوات و برســیەتی و هــەژاری
تەنگــی بــە خەڵــک هەڵچنیــوە و هیــچ
ئاڵتێرناتیڤێکیــش بوونــی نییە کەواتە
خەڵک دەبێ چی بکات؟ دەبێ سیاسەتی
چاوەڕوانی بگرێتە بەر؟
نــا مــن پێموانییە خەڵــک دەبێ چاوەڕوان
بــێ! بەڵکــوو خەڵــک دەبێ ئێقــدام بکا،
خەڵک ئاڵتێرناتیڤ ساز کات .هەر چاو
نەبڕنــە ئەوەیکــە لــە دەرەوەی واڵتدا فاڵن
ڕێکخــراو و فــان ڕێکخــراو هەیــە ،ئــەوە
ئۆپۆزسیۆنن و دێن دەیڕووخێنن و خەڵک
ڕزگار دەکــەن لــە چنگــی حکوومــەت،
بەڵکوو بۆخۆیان لێبڕاوانە دەبێ بگەنە ئەو
قەناعەتــەی کە ئاڵتێرناتیڤێک درووســت
بکەن ،ئێســتا چۆنی درووســت دەکەن من
نامهــەوێ لێــرەڕا نووســخەیەک بپێچمەوە
کــە چۆنی درووســت بکــەن بەاڵم من پێم
وابــێ خەڵکــی ئێــران ئەگــەر بگەنــە ئەو
قەناعەتــەی کــە لێبــڕاو بــن لەوەیکە ئەو
حکوومەتــە نابــێ بمێنــێ ،نــەک هەر بە
قسە بەڵکوو بە کردەوە ،بەرنامەش بۆ ئەو
کارە دادەنێن و ئاڵتێرناتیڤ پێک دێنن.

کۆمــاری یــان دێموکــرات! کامیــان بــە
قازانجی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتە؟
ئــەم پرســیارەم لــەو ڕاســتایەدایە کــە
بەشــێک لە سیاســییەکانی کوردســتانی
باشــور ڕایانگەیانــدووە کــە بەربژێــری
دێموکراتــەکان دەتوانــێ قازانجــی
زیاتــری هەبــێ بــۆ کــورد .ئەگــەر ئەم
بۆچوونــە بە پێــوەر وەربگریــن ،پێتان
وایە کام یەک لەم بەربژێرانە دەتوانێ
بە قازانجی کورد لە ڕۆژهەاڵت هەنگاو
هەڵگرێ؟
ئەمــن دەڵێــم چ بایــدن بــێ وەکــوو
دێموکراتــەکان یــا ترامــپ یــا یەکێکــی
دیکە لــە کۆماریخــوازەکان ،بە قازانجی
خەڵکی ئامریکا کار دەکەن ئەوان.
ئەوەمــان نابێــت لەبیر بچێــت کەس نایەت
بــە قازانجــی خەڵکــی کــورد شــەڕ بــکا
بەاڵم کورد بۆخۆی دەتوانێ سیاسەتێک
بگرێتــە پێــش کە ســەرنجی ئەمریکا یان
واڵتانی دیکە بۆ الی خۆی ڕابکێشێ و
بتوانێ لە گەمەکاندا ،هێز بێ.
هێز بە مانای یەکگرتوویی لە پێش هەموو
شــتێکدا؛ وەختێک باس لە یەکگرتوویی
دەکەیــن مەبەســت ئــەوە نییە کــە هەموو
خەڵکــی کورد وەکوو یەک بیر بکەنەوە،
نەخەیــر ســتراتێژییەکی یەکگرتوویــان
بــێ بــۆ واڵتەکەیان ،بۆ نیشــتمانەکەیان،

کــە تاکــوو ئێســتا بەداخــەوە ئێمــە ئــەوە
لــە نێــو کوردەکانــی هەر چــوار پارچەی
کوردســتاندا نابینیــن و ئەوە کێشــەیەکی
زۆر گەورەیــە ،دەنــا مــن پێموابــێ ئێســتا
ســەردەمێکە کــە بە هــۆکاری جۆراوجۆر
کــە یەکێــک لــە هۆکارەکانــی دەتوانــم
بیگێڕمــەوە بــۆ شــەڕی کــورد لــە دژی
داعــش لە هاوپەیمانی لەگەڵ ئامریکادا،
کــورد لــە دنیــادا ناســراوە .بــەاڵم کــورد
ئەوەنــدە بەربــاوە ،ئەوەنــدە سیاســەتی
دژبەیەکیــان هەیــە کــە ناتوانــن ببــن بــە
ئــەو هێــزە شــوێندانەرەی کــە زلهێــزەکان
چاویان لێی بێ و حیسابی تایبەتییان بۆ
بکــەن؛ ئــەوە مەســەلەیەکی زۆر گرینگە
هیــوادارم کە کــورد بتوانێ ئەو بەتااڵییە
پــڕ بکاتەوە بۆ ئەوەیکە بتوانێ ســەرنجی
دونیــا زیاتر لەوەیکە ئێســتا هەیە بۆ الی
خۆی ڕابکێشێ.
یانی پێتان وایە کورد دەبێ چاوەڕوانی
سیاسەتێک بێت کە لە واشینگتۆن دیاری
دەکرێت و دواتر خۆی لەگەڵ ئەودا ڕێک
بخــات و ئــەو دەم پــان بــۆ داهاتــووی
خۆی دابنێت؟
دەزانــی ئەگــەر زۆر بــە کورتــی باســی
بکــەم ،ئەوەیــە کە ئــەوڕۆ دنیــای قازانج
و بەرژەوەندییــە بۆئەمریــکا ،بــۆ واڵتانــی
ئورووپایــی یــا بــۆ هــەر کەســێکی
دیکــە ،ئــەو قازانــج و بەرژەوەندییــەی
ئەمریــکا کــە هەندێکمــان ئیشــارە کــرد
لــە خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســتدا وەکــوو
سیاســەتێکی ســتراتێژیک بەدواوەیەتی،
پێویســتیی بە هاوپەیمان هەیە ،پێویستیی
بــە هاوکار هەیە ،کورد دەتوانێ یەکێک
لــەو هاوکارانــە بێــت کــە لەو سیاســەتەدا
جێگای ببێتەوە؛ کە جێگای بوویەوە هەم
بــە قازانجــی خۆی تەواو دەبێ و هەمیش
بــە قازانجــی ئەمریــکا؛ نموونەیەکتان بۆ
بێنمــەوە ،پەیــەدە لــە ڕۆژئــاوا لە لیســتی
تێــرۆردا بوو وەکوو بەشــێک لە پەکەکە،
بــەاڵم چــوون بۆخۆیان یەکگرتــوو بوون و
لەوێدا هێز بوون ،ئەمریکا لەوێدا حیسابی
بــۆ کــردن ،لەگەڵیــان کەوتــە تەعامول و
وەزعیەتێکــی پێکهێنــا کــە بــە قازانجــی
ئــەوان وەرچەرخــا کــە هیــوادارم بتوانــن
بــە سیاســەتێکی درووســت ئیدامەی بدەن
و تێکــی نــەدەن ،مەبەســتم ئەوەیــە ئەگەر
«هێــز» بــووی ،خەڵکی دیکــە بەخاتری
قازانــج و بەرژەوەندیــی خــۆی بەدواتــدا
دەگــەڕێ ،بــەاڵم کــە هێز نەبــووی ،هەر
پەرتــەوازە بــووی ،دابــەش دابــەش بووی،
دژی یــەک کارت کــرد ،دژی یــەک
سیاسەتت بەڕێوە برد ،سەرنجی زلهێزەکان
و تەنانــەت واڵتەکانــی ناوچــەش بۆ الی
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خۆت ڕاناکێشی.
کەواتــە ئێــوە چ داهاتوویەک بۆ ئێران
بە ئاوات دەخوازن؟
ئــەو بەرژەوەندییــەی کــە بــۆ ئێرانــی
داهاتــوو دەیبینم ئەوەیە کە حکوومەتێک
لــە ئێرانــدا بێتــە ســەر کار کــە ئــەو
کەمووکوڕییانەی کە ڕێژیمی پاشایەتی
و ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێران بۆ
خەڵکــی ئێــران بە گشــتی و بەتایبەت بۆ
نەتەوەکانی ئێرانی بوویەتی ،ئەو سیاسەتە
وەال بنــێ .یانــی ئێــران ببێتــە موڵکــی
هەمــوو ئێرانییــەکان و هەموو ئێرانییەک
هەست بەوە بکات کە لەو واڵتەدا ئەویش
حیسابی بۆ دەکرێ .هەر نەتەوەیەک بیر
بکاتــەوە لەوە کە ئــەو وەکوو نەتەوەیەک
بە پێناســەی خۆی بە ڕەســمی دەناســرێ
و مافــی بــە ڕەســمی دەناســرێ لە یاســا
و لــە حکوومەتــی داهاتــووی ئێراندا؛ من
ئــارەزووی حکوومەتێکــی ئــاوا دەکــەم و
ئێمە بۆخۆشمان وەکوو حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لە پێنــاوی ئێرانێکی
ئاوادا کار دەکەین ،چاالکی دەکەین کە
بــە کورتــی سیاســەتەکەمان پێکهێنانــی
ئێرانێکی دێموکراتیکی فێدڕاڵە ،فێدڕاڵ
بە مانای ئەوەیکە لە چوارچێوەی ئێراندا،
ئێمەی کورد و باقی نەتەوەکانی دیکەش
وەکوو نەتەوەیەک مافی سیاسی خۆمان
هەبێ.
دواوتەتان:
دواقســەم ئەوەیــە کــە هیــوادارم کــە
حکوومەتێکــی ئــاوا لە ئێرانــدا پێک بێ
کە دیارە ئەوەش هەر بە تێکۆشانی هەموو
خەڵکــی ئێران و نەتەوەکان دەبێ بەاڵم بۆ
ئەوە مەرجی پێویست ئەوەیە کە لە ئێراندا
هیــچ گرووپێــک ،هیــچ نەتەوەیەک بیر
نەکاتــەوە کــە سیاســەتەکانی پێشــوو
بــەکار بێنــێ ،سیاســەتی ئەکســەریەت
و ئەقەلییــەت کــە تێیــدا ئەقەلییــەت بــە
«هێــز» ســەرکووت بکــرێ؛ بەڵکــوو
ئەقەلییــەت دەبێ بە پاراســتن و حورمەت
دانــان بــە مافەکانــی ڕازی بکرێ و ئەو
کاتەیــە کــە ئێرانێکی ســەقامگیر پێک
دێ ،هەمــوو پێکــەوە لــە بەرامبــەری
دوژمنانــی دەرەکیدا دیفاعی لێ دەکەن،
ئەو کاتەیە کە بە قەولی هاونیشــتمانییە
فارســەکانمان دەڵــەن :تەمامیەتی ئەرزی
ئێــران دەپارێزرێ؛ هیــوادارم ئەو داهاتوویە
چاوەڕوانی داهاتووی خەڵکی ئێران بێ.
زۆر سپاس بۆ بەشداریتان
سپاس بۆ ئێوەش ،ماندوو نەبن.
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کۆماری ئیسالمیی ئێران و بایدن
ســەردەمانێک بە گوتــەی دامەزرێنەرانی
کۆمــاری ئیســامی ،بڕیار وابوو لە ســەر
نەخشــەی سیاســیی جیهان بسڕدرێتەوە ،بە
پاڵپشــتیی دەزگای دیپلۆماسیی ئامریکا،
پڕۆســەی کرانــەوەی دیپلۆماســی و
ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانــی لەگەڵ
واڵتانی عەرەبی/ئیسالمی (دژبەری ئێران
و هاوپەیمانــی واشــنتۆن) دەســت پێکردووە
کــە ئەنجامەکــەی چــاوەڕوان دەکــرێ
هەواڵبەندی و هاوکێشەیەکی نوێ بێت لە
ڕاســتای سیاســەتی درێژخایەنی ئامریکا
و بەرژەوەندیی هاوپەیمانانی لە ناوچەکە.
دووهــەم ،بەرنامــە ناوکیــی و
مووشــەکییەکانی ئێــران و ڕێگــری لــە
دەسپێڕاگەیشــتنی بــە چەکــی ئەتۆمییــە
کــە ئێســتا هەســتیارترین کەیســە و
لــە ئەولەوییەتــی سیاســەتی دەرەوەی
ئامریکادایــە و واڵتانــی زلهێزی جیهانیش
لەم کەیسە تێوەگالون.
ســێهەم ،بەرپەرچدانــەوەی سیاســەتی
ناوچەییــی ئێران (هەناردەکردنی شــۆڕش،
سیاسەتی دەستێوەردان و پشتیوانیکردنی
هەمەالیەنە لە گرووپە تێرۆریستییەکان)

مستەفا هیجری
٥٩یەمیــن هەڵبژاردنــی ســەرکۆماریی ئامریکا لــە زۆر ڕووەوە گرینگــە .ڕکەبەرایەتیی
نێــوان دوو ڕوانگــە و جیاوازیــی دوو بۆچــوون ســەبارەت بــە چۆنیەتیی پاراســتنی پێگە و
هێژمۆنیی ئامریکا ،بە سەرکەوتنی جۆ بایدن وەک کاندیدای دێموکراتەکان کۆتاییی
پێ هات.
ئەم هەڵبژاردنە لەکاتێکدا بەڕێوەچوو کە واڵتانی جیهان و ڕای گشــتی ،بە وردبینییەوە
سەرنجیان خستبووە سەری.
ئێســتا و لە داهاتووشــدا ،کاریگەری و ئەنجامەکانی ئەم هەڵبژاردنە لە ســەر سیاســەتی
ناوخۆیی و نێودەوڵەتی و تەنانەت جیهانیی ئامریکا ،مژارێکی ســەرەکیی توێژینەوە و
باس و خواستی ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە و ژوورەکانی فکر و میدیاکانی جیهان دەبێ.

کۆتایی ماوەی سەرۆکایەتیی ترامپ درێژەی هەبێت.
ئەم کەمپەینە کە بە مەبەســتی ملکەچکردنی ئێران و ڕاکێشــکردنی بۆ ســەر مێزی
وتووێــژ و گرێدانــی ڕێککەوتنێکــی باشــتر (لــە ڕوانگــەی واشــنتۆنەوە) ڕاگەیێندرا،
بریتیی بوو لە زنجیرەیەک لە گەمارۆ و ســزاکان کە ســەرچاوەی داهات و ژێرخانی
ئابووریی ئەم واڵتەی کردە ئامانج (بۆ نموونە کەم بوونەوەی %٨٥ی داهاتی نەوت).
هــاوکات لــە گــەڵ ئەم کەمپەینە ،ئامریکا  ١٢مەرجی بۆ وتووێژ خســتە بەردەم ئێران
و داوای «گۆڕینــی ڕەفتــار»ی ئێرانــی دەکرد کە زۆربەیان پەیوەندییان بە بەرنامەی
موشــەکی ،بەرنامــەی ناوکیــی ،دەســتێوەردانی ناوچەیــی و پشــتیوانیکردنی تاران لە
گرووپە تێرۆریستییەکانەوە هەبوو.
ئاماژەکانی وتووێژ
لــە یادداشــتێکدا کــە مانگی ســێپتامبری ئەمســاڵ لەالیەن «سی.ئێن.ئێنـ»ـــەوە باڵو
کرایــەوە ،جــۆ بایــدن ئــەو پەیامــەی گەیاند کــە ئامادەیە لــە ڕێڕەوی دیپلۆماســییەوە

ڕوون نییە ترامپ چ میراتێک لە کەیسی ملمالنێ لەگەڵ ئێران بۆ سەرۆکی دوای خۆی بەجێ دێڵێ،
بەاڵم ئەوەی پڕ ئاشکرایە هێڵە گشتییەکانی سیاسەتی ئامریکایە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە نیسبەت
ئێرانەوە ،کە بە ڕادەیەکی زۆر نەگۆڕن ،بۆیە هەر کەس لە کۆشکی سپی دانیشێ،
بەدەر لەوەی سەر بە چ حیزبێک بێت ،دەبێ ئەو سیاسەتانە بەرێتە پێش
ئامانــج لــەم وتــارە ،لێکدانەوەی داهاتوووی پەیوەندییەکانی کۆماری ئیســامیی ئێران و
ئیــدارەی جــۆ بایــدن ،بە تایبەتــی لەمەڕ (ئەگەری) ڕێککەوتنەوەی دوو الیەن ســەبارەت
بە»بەرجام» یان تەنانەت لە دەرەوەی بەرجام و کاریگەرییەکانی لەسەر پانتایی سیاسیی
ئێرانە.
لەپێشدا ئەوەش ڕوون دەکەمەوە کە ئەم لێکدانەوەیە لەسەر بەستێنی پەیوەندییەکانی ئێران
و ئامریــکا دەکــرێ کــە هــەر لە ســەرەتاوە بە دوژمنایەتــی لەالیەن ئێرانەوە دەســتی پێ

هەنــگاو بنــێ ،بــەو مەرجــەی کە ئێرانیش لــەم بارەیەوە ئامادەییی خۆی نیشــان بدات.
بایدن هەروەها ڕایگەیاند کە بەرجام دەکاتە خاڵی دەستپێکی وتووێژی داهاتوو لەگەڵ
ئێــران و لەگــەڵ هاوپەیمانانــی ئامریکا کار دەکات بۆ پەرەپێدان بە خاڵەکان(ناوەرۆکـ)
ـــی ڕێککەوتنەکــە و گفتوگــۆ لــە ســەر تێکڕای ئەو نیگەرانی و پرســە هەســتیارانە
دەکــەن کــە بــە الیانەوە گرینگە .لە بەرانبەردا ،جەواد زەریف ،وەزیری دەرەوەی ئێران بە
ئاژانسی هەواڵی «سی.بی.ئێسـ»ـــی گوتووە کە تاران «بە هیچ شێوەیەک» ئامادە

ئێمە لەو باوەڕەداین کە تەرازووی هێز کە هەر لە سەرەتاوە زۆر بەالی ئامریکادا قورس بووە لە
ئێستادا قورسترە ،چونکە کۆماری ئیسالمی بە بەروارد لە گەڵ  ٥-٦ساڵی ڕابردوو کە ڕێککەوتنی بەرجامی بە
ناچاری واژۆ کرد ،زۆر الوازتر بووە
کردووە و لە چوار ســاڵی ڕابردوودا گەیشــتووەتە لووتکەی خۆی .خۆ لەوانەشــە لە چوار
ســاڵی داهاتــوودا گۆڕانکاریــی ئەوتۆ بێتە کایەوە کە ڕاســت بەپێچەوانــە یان جیاواز لەم
لێکدانەوەیە بێت.
ڕێککەوتنی ناوکیی (بەرجام)
ڕێککەوتنــی ناوکیــی (بەرجــام) ،کــە بە ئامانجی ســنووردارکردنی پیتاندنــی ئۆرانیۆم
لەالیــەن ئێرانــەوە و بەربەســتکردنی ڕێــی گەیشــتنی بــە چەکی ئەتۆمی ،لــە نێوان ئێران
و گرووپــی ( ٥+١ڕووســیە ،چیــن ،فەرانســە ،بریتانیــا و ئامریــکا وێــڕای ئاڵمان) واژۆ

نییــە ســەرلەنوێ لەبارەی مەرجەکانــی رێککەوتن لەگەڵ الیەنی ئامریکایی بکەوێتە
گفتوگۆوە.
زەریــف هەروەهــا جەختــی کردووەتــەوە کــە ئەمە مانــای ئەوە ناگەیهنێ کــە دوو الیەن
نەتوانــن ڕێگایــەک بۆ «تعامل» ببیننەوە .لەگەڵ ئەمەشــدا ،دەزگای دیپلۆماســیی
ئامریکا ڕایگەیاندووە تا کۆتایی ماوەی ســەرۆکایەتیی دانڵد ترامپ ،ســێاڵوێک لە
ســزاکان لــە درێــژەی هەمان دیپلۆماســیی گەمــارۆکان و لە چوارچێــوەی کەمپەینی
گوشارەکان بۆ سەر ئێران وەرێ دەخات.
تا ئێرە ڕوون نییە ترامپ چ میراتێک لە کەیسی ملمالنێ لەگەڵ ئێران بۆ سەرۆکی

ئەگەر دوای نیشتەجێبوونی بایدن لە کۆشکی سپی ،ڕۆژێک گوێبیست بووین کە خامنەیی جارێکی دیکە
بڕیاری «نەرمشی قارەمانانەی» دەرکرد ،المان سەیر نەبێ.
وێدەچێ هەر وەک پێشتر ئاماژەی پێکرا ،ئەمەش دڵخوازی بایدن بێت .بەاڵم خەڵکی ئێران نابێ دڵیان بە
ئاکامی ئەو گەمانە خۆش بێ ،چونکە لە ئەگەری ڕێککەوتنی دووالیەندا ،بەو شێوەیەی کە باس کرا ئەگەر
ئامانج یان دەسکەوتێک هەبێت تەنیا لە پێناو مانەوەی ڕێژیمدا سەرف دەکرێ
کــرا ،دوای ئەوەیکــە واشــنتۆن بە بڕیــاری دانڵد ترامپ لێی کشــایەوە ،کەوتە کۆماوە.
لــە ســەروبەندی ئــەم بڕیــارە ،داوا لــە ئێــران کرا کــە ئامادەیی خۆی بــۆ پێداچوونەوە بەم
ڕێککەوتنە کە بە گوتەی ترامپ خراپترین ڕێککەوتنی مێژووی ئامریکایە ،دەرببڕێت،
بــەاڵم لەگــەڵ وهاڵمــی نەرێنی بەرەوڕوو بوویەوە .لە ئەنجامــدا ئامریکا کەمپەینێکی لە
دژی ئێران وەڕێخســت کە بە کەمپیەنی گوشــاری لەڕادەبەدەر دەناســرێتەوە و پێدەچێ تا

دوای خــۆی بەجــێ دێڵــێ ،بەاڵم ئەوەی پڕ ئاشــکرایە هێڵە گشــتییەکانی سیاســەتی
ئامریکایــە لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە نیســبەت ئێرانــەوە ،کــە بــە ڕادەیەکی زۆر
نەگۆڕن ،بۆیە هەر کەس لە کۆشکی سپی دانیشێ ،بەدەر لەوەی سەر بە چ حیزبێک
بێت ،دەبێ ئەو سیاسەتانە بەرێتە پێش کە گرینگترینیان بریتین لە:
یەکەم ،پاراســتن و بەهێزترکردنی ئاسایشــی نیشــتمانیی ئیســرائیل .ئیســرائیلێک کە

چوارەم ،شەڕی دژ بە تێرۆر و تێرۆریزمی
نێودەوڵەتــی کــە ڕێژیمــی ئایەتوڵــاکان
سەرچاوەی سەرهەڵدان و پەرەسەندنیەتی و

بووەتە بەشێک لە ناسنامەی ئەم ڕێژیمە.
پێنجــەم ،پاراســتن و پەرەپێــدان بــەو هاوپەیمانی و هەواڵبەندییانەی کــە هاوتەریب لەگەڵ
لێک نزیککردنەوەی دۆستانی ئامریکا ،بەرژەوەندییەکانی ئەم واڵتە دابین دەکات.
ئــەو پێنــج خاڵــە کــە هێڵە گشــتییەکانی سیاســەتی ئامریکا لــە خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت
بەنیســبەت ئێرانی لەســەر هەڵچنراوە ( دژایەتی لەگەڵ ئیســرائیل ،پەرەپێدانی بەرنامەی
ناوکیی بە ئامانجی دەست ڕاگەیشتنی بە چەکی ناوکیی ،دەستێوەردانی لە کاروباری
ناوخۆی واڵتانی ناوچە لەژێر ناوی هەناردەکردنی شۆڕشــی ئیســامی ،پشــتیوانیکردن
لــە گرووپــە تێرۆریســتییەکان)  ،چەقــی سیاســەتی دەرەوە و ئەولەوییەتەکانــی کۆماری
ئیســامیی ئێــران پێکدێنــن کــە نەتەنیــا نەگــۆڕن ،بەڵکــوو ڕاســت بەپێچەوانە لــە زیانی
بەرژەوەندی و ئەولەوییەتەکانی واشنتۆن دەشکێنەوە.
درێژەکێشــانی ئەم هاوکێشــەیە ،لە داهاتووشدا چۆنیەتیی پەیوەندییەکانیان (بەدەر لەوەی
کە ئاراســتە و شــێوەکەی چۆن بێت) دیاری دەکات .ئەگەرچی بە پێوەری سیاســەتی
ناوچەیــی ،هــەر کام لــەم بوارانــە وەک فاکتــەری بەردەوامــی و پارێــزەری بەرژەوەندیی
درێژخایەنــی کۆماری ئیســامی پێناســە کراون ،بــەاڵم لەبەردەوامبوونی دوو سیاســەتی
دژبەیەکــی ئەوتــۆ ،ئــەوە الیەنی کەمهێــزە کە زۆرتر زەرەرمەند دەبێت یــان زۆرتر ئیمتیاز
دەدات ،ئەگــەر بیهــەوێ ڕێککەوتــن بــکات .ئێمە لــەو باوەڕەداین کە تــەرازووی هێز کە
هەر لە سەرەتاوە زۆر بەالی ئامریکادا قورس بووە لە ئێستادا قورسترە ،چونکە کۆماری
ئیسالمی بە بەروارد لە گەڵ  ٥-٦ساڵی ڕابردوو کە ڕێککەوتنی بەرجامی بە ناچاری
واژۆ کرد ،زۆر الوازتر بووە .بەاڵم لە پەیوەندی لەگەڵ ناوخۆی ئێران ،دەکرێ هۆکار یان
بەســتێنەکانی الوازتربوونی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی زیاتر ڕوون بکرێتەوە کە لێرەدا
بە کورتی ئاماژەیان پێ دەکرێت .دیپلۆماســیی گەمارۆکانی ئامریکا کە لە ڕاســتیدا
ئەنجام و لێکەوتەی سیاســەتە چەوتەکانی خودی ڕێژیمە ،ژێرخان و شــیرازەی ئابووری،
تکنیکی و تەنانەت سیاســیی کۆماری ئیســامیی ئێرانی لەبەر یەک هەڵوەشــاندۆتەوە
و شــوێنەواری زیانباریشــی لەســەر ژیانی خەڵک داناوە .قەیران لە ناخی قەیراندا ســەری
هەڵــداوە و کەڵەکــە بــووە .ڕادەی بێــزاری و تووڕەیــی خەڵکەکــەی لــە ڕێژیــم تــا دێ
هەڵدەکشــێ .هەر لەم چەند ســاڵەدا ،چەند شــەپۆلی ناڕەزایی و ڕاپەڕینی سەرتاســەری،
ڕێژیمی تا لێواری نەمان بردووە .لە ئەنجامی ئەم دۆخەدا بەشێکی زۆر لە سەرچاوەکانی
داهاتی وشــک بووە .ڕێژیم چیتر توانای لۆجســتیک و ڕێکخســتنی گرووپە میلیشایی
و تێرۆریستییەکانی بە شێوەی ڕابردوو نەماوە .لە ڕووی فکری و ئیدئۆلۆژییەوە دابڕان
و کەلێنێکی گەورە لە نێوان رێژیم و ڕای گشــتیی و باوەڕمەندانی شــیعەی ئەو واڵتانە
پێکهاتــووە کــە لــە ڕابــردوودا ئێرانیــان بــە پشــتیوانی خۆیــان دەزانــی .دیارە ئــەم کەلێنە
چەنــد قــات زیاتــر لە پەیوەنــدی لەگەڵ ناوخۆی ئێــران بەرچاوترە .لە ڕوانگەیەکیشــەوە،
هەواڵبەنــدی و لێــک نزیکبوونــەوەی ئــەم دواییانــەی بەشــێک لــە واڵتانــی عەرەبــی و
ئیسرائیل (وەک دوژمنی دوژمنەکەیان) دەرکەوتەی ئەم گۆڕانکارییانەن.
ئیســتا کــە ســەرۆکێکی تــازە لە ئامریــکا هەڵبژێــردراوە ،ڕەنگە کۆماری ئیســامی وا
بیــر بکاتــەوە کــە لەگــەڵ ئیــدارەی نــوێ ئاســانتر دەتوانــێ بکەوێتــە وتووێــژەوە ( چ لە
ســەر ڕێککەوتنــی بەرجــام یــان جیاواز لە بەرجــام) و گەمارۆکانی دەرەوە و فشــارەکانی
ناوخۆ لەســەرخۆی کەم بکاتەوە .بۆیە ئەگەر دوای نیشــتەجێبوونی بایدن لە کۆشــکی
ســپی ،ڕۆژێــک گوێبیســت بوویــن کــە خامنەیــی جارێکی دیکــە بڕیاری «نەرمشــی
قارەمانانــەی» دەرکــرد ،المان ســەیر نەبــێ .وێدەچێ هەر وەک پێشــتر ئاماژەی پێکرا،
ئەمــەش دڵخــوازی بایــدن بێــت .بەاڵم خەڵکی ئێران نابێ دڵیــان بە ئاکامی ئەو گەمانە
خــۆش بــێ ،چونکــە لە ئەگــەری ڕێککەوتنی دووالیەندا ،بەو شــێوەیەی کە باس کرا
ئەگەر ئامانج یان دەســکەوتێک هەبێت تەنیا لە پێناو مانەوەی ڕێژیمدا ســەرف دەکرێ.
لەگەڵ ئەوەشــدا نەرمشــی ئەم جارە لەگەڵ نەرمشــەکەی پێشوو جیاوازییەکی ماناداری
دەبێ .گریمانەش ناکرێ کە بایدن هەروا بە هاســانی بتوانێ گەمارۆکانی ســەر ئێران
البــەرێ ،مەگــەر ئــەو کاتەی کە بەرژەوەندی و سیاســەتەکانی ئامریکا و هاوپەیمانانی
ناوچەیی و ئورووپایی ،مسۆگەر بێت و ڕێژیمیش لە بابەتی سەرەڕۆییەکانی کۆنترۆڵ
کرابێــت .ئەگــەری ڕێککەوتن یان بەردەوامبوونی دۆخی هەنووکەیی لە پەیوەندییەکانی
ئێــران و ئامریــکا ،کۆمەڵێــک ئەگــەر و ڕووداوی چاوەڕواننەکراویــش بــە دوای خۆیــدا
دێنێ ،بەو سەرنجەوە کە رێژیم لە هەر دوو ئاستی ناوخۆ و دەرەوەدا لە دۆخێکی الوازدایە
و بەرەو الوازی زیاتریش دەچێ ،الوازبوونی زیاتری ڕێژیمیش دەرفەتی لەبارتر بۆ گەالنی
ئێران پێک دێنێ .هەر بۆیە زۆر گرینگە کە فاکتەری ناوخۆیی و ئیرادەی خۆڕاگریی
ئازادیخــوازان بــە بنەمــا وەربگیــردرێ و لــەم نێوانەشــدا ،بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە پالنی هاوبەش و تەبایی ،خۆی بۆ گۆڕانکارییەکان ئامادە
بکات.

ژمارە ٢٠ ، ٧٨٧ی نۆڤامربی ٢٠٢٠

دێوەزمەی تۆتالیتاریزم لە گەاڵڕێزانی خوێنیندا

7

وێــــــــــستگە

کێشــەی ژنانــی کورد
زۆر قووڵتــرە!

نووسین :هێمۆ

بە پێی ئاماری ناوەند و ڕێكخراوەکانی مافی مرۆڤی لە كوردستان
 50كەس كوژران و نزیك بە  2000كەس دەستبەسەر كران
كەیهان یووسفی
ســەرەڕۆیی (استبداد) شكڵێكی سیاسییە
كــە لە بیابــان دەچێت ،دۆخێك دەخوڵقێنێت
كــە ژیــان بــۆ مــرۆڤ دژوار دەكات بەاڵم
تۆتالیتاریــزم وەكــوو باهــۆزی زیــخ وایــە،
هەمــوو ژیــان لــە چــاڵ دەنێــت ،جیهــان
دەخنكێنێت و لەناوی دەبات.
ئەمــە وتــەی فەیلەســووفی بەناوبانگــی
ســەدەی بیســتەم هانــا ئارێنتــە .كەســێك
كــە لــە پەرتووكی تۆتالیتاریزم و ئیبتزاڵی
شــەڕدا بــە وردی شــیكاری سیســتمە
سیاسییە تۆتالیتارەكان دەكات.
گەاڵڕێزانــی ســاڵی پــار واتــە 1398ی
هەتــاوی ڕێژیمــی تۆتالیتێــری ئایینــی
ئێران ،لە جیاتی گوێگرتن و جێبەجێكردنی

كەوتە قەاڵچۆی خەڵك.
بــە پێــی ڕێپۆرتــی هەواڵــدەری ڕۆیتێــرز،
ڕێبــەری ڕێژیــم فەرمانــی دەركرد بە هەر
نرخێــك دەبێت ئــەم ناڕەزایەتییانە بێدەنگ
بكرێــن .ئــەم هەواڵدەرییــە هەژمــاری
كوژراوانــی  1500كــەس ڕاگەیانــد.
ڕێكخــراوی لێبوردنــی نێونەتەوەیــی
ڕایگەیانــد شوناســی  304كــەس لــە
كوژراوان بۆیان ڕوون بووەتەوە.
وتەبێــژی كۆمیســیۆنی ئەمنــی و
سیاســەتی دەرەوەی مەجلیســی ڕێژیــم،
حســەین نەقــەوی حســەینی ڕایگەیانــد
تــا 5ی مانگــی خەزەڵــوەر  7000كــەس
دەستبەســەر كــراون .لــە كوردســتان و لــە
شــارەكانی كرماشــان ،جوانڕۆ ،مەریوان و
 ....خەڵــك ڕژانــە ســەر شــەقام .بە پێی
ئامــاری ناوەنــد و ڕێكخراوەکانــی مافی
مرۆڤــی لــە كوردســتان  50كــەس كوژران

بــۆ خوارەوەیــە و خەڵــك لــە دەســەاڵتداران
دەترســن .بەاڵم لە دەســەاڵتی تۆتالیتێردا
ترس هەم ئەستوونییە و هەمیش ئاسۆیی؛
واتە خەڵك جیا لەوەی ترس لە دەسەاڵتیان
هەیە لە یەكتریش دەترسن.
لــە ڕوانگــەی ئارێنتــەوە پۆلیســی نهێنی
یەكێــك لــە ئەركەكانــی پەروەردەكردنــی
ســیخوڕ لەنێــو خەڵكدایــە ،بــە چەشــنێك
كــە تەنانەت بنەماڵەكانیــش هان دەدەن بۆ
دانــی هەواڵ و ڕێپــۆرت و ئەمەش دەبێتە
هــۆی چــێ بوونی بێ متمانەیــی لە نێو
كۆمەڵــگادا .یەكێــك لــەو هۆكارانەی كە
تــا هەنووكــەش نەیتوانیــوە هارمۆنیكــی
گشــتگیر لــە نێــوان شــەپۆلی ناڕازییــان
لــە ئێرانــدا چــێ ببێــت هەبوونی ئــەم بێ
متمانەییــە كــە ڕێژیم نــەك لە نێو خەڵك و
بگــرە لە نێــو هێزە بەرهەڵەستكارەكانیشــدا
دروستی كردووە.

نەكاتــە دەرەوە .بــە بــڕوای ئارێنــت،
مۆنۆپۆلــی زانیــاری و ڕاگەیاندن یەكێك
لــەو ئامــرازە گرینگانەیــە كــە بە دەســتی
دەســەاڵتدارە تۆتالیتێرەكانەوەیە .بە هۆی
گۆڕانكارییــەكان و بەرباڵوی كاریگەری
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوە ئەم كارتە وەكوو
جاران كارتێكەریی لە سەر خەڵك نەماوە و
ڕێژیم بە بڕینی هێڵی ئینترنێت دەیویســت
دیســان ئــەوەی خــۆی حەزیەتــی لــەم
ناڕەزایەتییانە پیشانی خەڵكی بدات بەاڵم
ئــەم هەوڵــەی ڕێژیم پێشــی بــە دركاندنی
زانیارییــەكان نەگــرت و پڕوپاگەنــدەكان
نەیانتوانــی پێــش بــە داماڵینــی ڕەوایــی
درۆییــن ،كــە ڕێژیــم بــۆ خۆی دروســتی
كردبوو ،بگرن .یەك جیاوازی لە پێناسەی
ڕێژیمــە تۆتالیتێــرەكان لــە ڕوانگــەی
ئارێنتــەوە لــە گــەڵ كۆمــاری ئیســامی
وەكــوو ڕێژیمێكــی تۆتالیتێــر چەشــنی

گەاڵڕێزانی ساڵی پار واتە 1398ی هەتاوی ڕێژیمی تۆتالیتێری ئایینی ئێران ،لە جیاتی گوێگرتن
و جێبەجێكردنی داخوازییەكانی خەڵكی ناڕازی و وەزاڵەهاتوو لە گرانی و دۆخی خراپی ئابووریی،
پیاوكوژەكانی هەناردە سەر شەقامەكان تا شەقام بكەنە كوشتارگای خەڵكی سڤیل و مەدەنی
داخوازییەكانــی خەڵكــی نــاڕازی و
وەزاڵەهاتــوو لــە گرانــی و دۆخــی خراپی
ئابووریــی ،پیاوكوژەكانــی هەنــاردە ســەر
شەقامەكان تا شــەقام بكەنە كوشتارگای
خەڵكی سڤیل و مەدەنی.
گەاڵڕێزانــی پــار چ ڕووی دا؟ كۆماری
ئیســامی بــۆ بە گوللــە وەاڵمی خەڵكی
دایــەوە؟ وانەكانــی ئــەم ڕووداوانــە چین؟
بــە كەڵــك وەرگرتــن لــە تێڕوانینەكانــی
هانــا ئارێنت لــەم نووســینەدا دەمانهەوێت

و نزیك بە  2000كەس دەستبەسەر كران.
حكوومــەت توانــی دوای چەنــد ڕۆژ
خۆپیشــاندانەكان بــە شــێوەی دڕندانــە
سەركوت و بێ دەنگ بكات.
هانــا ئارێنــت دەڵێــت :بــۆ تێگەیشــتن لــە
توندوتیــژی دەســەاڵتە تۆتالیتێــرەكان
دەبێــت بڕواننــە تایبەتمەنــدی یاســایی و
ئایدیۆلۆژیكی ئەم دەسەاڵتانە.
لــە چوارچێوەی ئایدیۆلــۆژی تۆتالیتێردا
هــەر كردەوەیــەك ،هەرچەنــد نامرۆیــی و

دەنگــی كۆمەاڵنــی خەڵكــی نــاڕازی بە
چەكــی مرۆڤكوژانی ڕێژیم بێدەنگ كرا.
ســیخوڕەكان ڕێپۆرتــی خۆپیشــاندەرانیان
بــۆ دەزگا ئەمنیەتییــەكان بــەڕێ كــرد و
ژمارەیەكی زۆر دەستبەســەر و ئەشكەنجە
و زیندان كران .بێ متمانەیی وای كردبوو
كــە زۆربــەی بریندارانی خۆپیشــاندانەكان
نەوێــرن بــۆ دەرمانــی زامەكانیــان ڕوو لــە
نەخۆشخانەكان بكەن و تا كاتی چێ بوون
خۆیانیان ون و نادیار كرد.

ڕەوایــی و بەرپرســیاریەتییە .ڕێژیمــە
تۆتالیتێرەكان بانگەشەی ئەوەیان دەكرد كە
ڕەوایی خۆیان لە خەڵكەوە وەردەگرن بەاڵم
كۆمــاری ئیســامی ئیدیعــای ڕەوایەتــی
ئاســمانی و خودایــی دەكات .هــەر ئەوەش
وایكردووە كە هەموو جار بەرگی پیرۆزی
ئایینــی لــە بــەری جینایەتەكانــی خــۆی
بــكات .ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن ڕێژیــم تا
یەك دەیەی پێشوو بە مۆنۆپۆلی زانیاری
و باڵــی ســەركوتی توانیبێتــی پێــش لــە

لە  29پارێزگا و سەدان شار بۆ ماوەی چەند ڕۆژ خەڵك هاتنە سەر شەقام .هێڵەكانی ئینێترنێت
داخران .حكوومەت بە چەكی سووك و نیوە قورس كەوتە قەاڵچۆی خەڵك .بە پێی ڕێپۆرتی هەواڵدەری
ڕۆیتێرز ،ڕێبەری ڕێژیم فەرمانی دەركرد بە هەر نرخێك دەبێت ئەم ناڕەزایەتییانە بێدەنگ بكرێن.
ئەم هەواڵدەرییە هەژماری كوژراوانی  1500كەس ڕاگەیاند
تاوتوێی ئەم مەسەلە بكەین.
ڕێژیــم ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی
 24گەاڵڕێزانــی  ،1398بــێ هیــچ
ئاگادارییەكــی پێشــوەخت نرخــی بەنزینی
لــە  1000تمەنــەوە بــۆ  3000تمــەن بەرز
كــردەوە .بەرپرســانی حكوومەتــی و لەوانە
ڕۆحانی سەركۆماری ڕێژیم ،ڕایانگەیاند
كە ئاگایان لە هیچ نییە! خەڵكی چینی
خوارو و مامناوەندی كۆمەڵگا كە دۆخی
ئابووری ،ژیانی لێیان تاڵ و تاڵتر كردبوو
ڕژانە سەر شەقامەكان.
ناڕەزایەتــی ســەرەتا دژی گرانــی بەنزیــن
بــوو و دوایــی پێكهاتــە و بەرپرســانی
ڕێژیمی گرتەوە .لە  29پارێزگا و سەدان
شــار بۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژ خەڵك هاتنە
سەر شەقام .هێڵەكانی ئینێترنێت داخران.
حكوومەت بە چەكی سووك و نیوە قورس

قیزەونیــش بێــت ،پێــڕەوی لە ئۆســوولێكی
گشتی دانپێدانراو دەكات .یاسای بنەڕەتی
و قەزایی ڕێژیم ڕێگە بە كوشتنی خەڵكی
ســڤیل دەدات و یاســا پاڵپشتی بكوژانە.
لــە حكوومەتــی تۆتالیتێــردا ئــازادی
ئەحــزاب بوونــی نییە .حیزب دەســەاڵتە و
پێویســتی بە لقێكی ئیجرایی هەیە .ئەم
لقە ئیجراییە پۆلیسی نهێنییە.
پۆلیســی نهێنــی كــە لــە كۆمــاری
ئیســامیدا زۆر بەرباڵوتر لە ڕوانگەكانی
ئارێنت خۆی دەردەخات و لە چوارچێوەی
بەسیج ،سپا و هێزەكانی ئیتالعاتیدا خۆی
دەنوێنــێ ،باڵــی ســەركوتكەری نێوخۆیی
ڕێژیمــە .ئەركــی ئــەوان دروســتكردن و
باڵوكردنەوەی تۆقاندن و ترسە.
لــە حكوومەتــە ســەرەڕۆكاندا تــرس بــە
شــێوەیەكی ئەســتوونی واتــە لــە ســەرەوە

یاســا و سیســتمی قەزایــی پاڵپشــتی
بكــوژان بــوون و لــە ڕاســتیدا یاســا خۆی
كوشــتنی یاســایی كردبوویــەوە .بــەاڵم
خاڵێكــی زۆر گرنــگ كــە دەكرێــت لێــرە
وەكــوو ڕووخانی هێژمۆنــی ڕێژیم ،وەكوو
دەسەاڵتێكی تۆتالیتێر ئاماژەی پێبكەین،
گەڕانــەوەی بوێــری بــۆ خەڵك بــوو .ئەو
بوێرییــەی کــە ڕێژیــم لە ڕێگــەی هێزی
ســەركوت و ســیخوڕییەوە لــە خەڵكــی
ئەستاندبوو تا ڕادەیەك بۆ خەڵك گەڕایەوە
و ئەگەرچی بەڕادەی پێویســت گشــتگیر
نەبــوو .دروشــمەكان چییەتــی دەســەاڵت
و ڕووخانــی ڕێژیمیــان نیشــانە گرتبــوو
گەرچی بیانوو گرانی بوو.
ئــەوان هێڵەكانــی ئینترنێتیــان داخســتبوو،
تــا هــەواڵ و دەنــگ و ڕەنگــی
خۆپیشــاندەران و جینایەتەكانیــان درز

قەیرانــی ڕەوایــی خــۆی لــە نێــو خەڵكدا
بگرێــت ،بــەاڵم بینیمــان كــە ڕاپەڕینــی
گەاڵڕێزانــی پــار حیكایەتی لــە قەیرانی
ڕەوایــی ڕێژیــم نەك لە كوردســتان بەڵكوو
لە سەرانسەری ئێران دەكرد.
یــەك ســاڵ بــە ســەر جینایەتــی ڕێژیم لە
گەاڵڕێزانی ســاڵی پاردا تێپەڕ دەبێت ،نە
بكوژانی خەڵكی ســڤیل دادگایی كران و
نە دۆخی ئابووری خەڵك باشتر بوو.
رێژیــم هێشــتا ژیــان و ســامان و واڵتــی
داگیر كردووە.
ئەوەی ڕاستی بێت تەنیا خەڵك خۆیانن كە
ڕزگاریــدەری خۆیانن .گەڕانەوەی بوێری
و متمانــە بۆ تاكــەكان و پێوەندی نێوانیان
و ڕێكخســتن و شــێلگیربوون لــە ســەر
داواكانیــان دەتوانێــت ڕێژیمــی تۆتالیتری
ئایینی ئێران بۆ هەمیشە لە چاڵ بنێت.

مانگــی نۆڤامبــر بە مانگــی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژییەکان دژ بە ژنان ناســراوە.
مانگێــک کــە لــە هەمــوو کۆمەڵــگاکان و لــە سەرتاســەری دنیادا بــە بەڕێوەبردنی
چاالکــی ،پــرۆژە و بەرنامــەی جیــاواز هــەوڵ بۆ وشــیارکردنەوەی تاکــەکان دەدرێت
تاکوو النیکەم ڕێژەی توندوتیژییەکان بەرانبەر بە ژنان کەم بکرێتەوە.
لــەم نێوانــەدا لــە واڵتانی دواکەوتووی ژێرچەپۆکی هێزی داگیرکەر و ســتەمکاردا،
دۆخی ژنان زۆر زیاتر ئاڵۆزە.
ئەگــەر کۆمەڵــگای ئێرانی ژێر دەســەاڵتی کۆماری نگریســی ئیســامی لەبەرچاو
بگریــن دەبینیــن کــە لــەم ڕێژیمــەدا بــە درێژایــی  ٤١ســاڵە کــە ژنان وەکــوو کۆیلە
و کەرەســتەی چێژوەرگرتنــی ئاغــا و ئاغازادەکانــی کۆمــاری ئیســامی کەڵکیان
لێوەردەگیرێــت و لــە ئەگــەری دەربڕینــی ناڕەزایەتــی و دەنگهەڵبڕیــن بەرانبــەر بــەم
ستەمەشــدا وەکــوو تاوانبــاری پلــە یــەک دەناســرێن و توندترین ســزاکانیان بەســەردا
دەسەپێت.
لــە ڕاســتیدا کۆمــاری ئیســامی زیندانێکــی زەبەالحی بۆ خەڵکانی ئێران درووســت
کردووە کە توندترین ئازار و ئەشکەنجەکان نەتەنیا بەرانبەر بە ژنان بەڵکوو بەرانبەر
بە هەموو تاکەکان ،بە مافی بێ ئەمالوئەوالی خۆی دەزانێت و وەکوو تاقیگەیەکی
بەرین هەموو چەشنە ستەمێکیان لە سەر تاقی دەکاتەوە.
ئیدئۆلۆژیــی کۆمــاری ئیســامی دوژمنــی پلــە یــەک و سەرســەختی ژنانــە بەاڵم
نابــێ ئەو ڕاســتییەش لەبیر بکرێ کــە توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگاش دەکەونە بەر
جۆرەکانی توندوتیژیی ئەم سیستمە داپڵۆسێنەرەوە.
زۆر جــار کــە بــاس لــە توندوتیــژی دژ بــە ژنــان دەکرێــت ،تابلۆیەکــی دیاریکراو لە
بەرچاومان درووست دەبێ کە الیەنی بەرانبەری ئەم توندوتیژییە ،پیاوانن .لە ڕاستیدا
پیاوانیش خۆیان یەکێک لە قوربانیانن!
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی بــە ســەربازی زۆرەملــێ ،بــە پێنەدانــی کار ،بــە
پێناســەی پیاو وەکوو بەخێوکەری بنەماڵە ،بە جیاکردنەوەی کاری ژنانە و پیاوانە،
بەهێنانەگۆڕی دەستەواژەی غیرەت و زۆر شتی دیکە هەوڵی داوە کە بە شێوەیەکی
نەرمتر بەرانبەر بە پیاوان توندوتیژی بەکار بێنێت ،دواتریش هەر گوشــاری دەروونی
بەهــۆی ئــەم کردارانەیــە کــە پیــاوان وا لێدەکات کــە بەبێ بیرکردنــەوە ببنە بکەری
ســەرەکیی توندوتیژییەکانــی دژ بــە ژنــان .لە ڕاســتیدا هۆکاری ســەرەکیی هەموو
چەشنە توندوتیژییەکان لە کۆمەڵگای ئێراندا خودی دەسەاڵتە.
باوکێکــی بێــکار کــە ناتوانــێ بژێــوی ژیانــی بنەماڵەکــەی دابیــن بــکات ،ناچــار
دەبــێ کــە منداڵەکــەی بــە زۆر بنێرێتــە بــەر کار ،زۆر جاریــش ناچــار دەبێــت کــە
چاو بنووقێنێ و لەشفرۆشــی هاوســەرەکەی بخاتە پشــتگوێ .کۆماری ئیســامیی
ئێــران لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا ،بــە شــێوەی سیســتماتیک هەوڵــی بەردەوامی
پەرەپێدانــی توندوتیژییەکانــی داوە .لە منداڵێکی بچووکی بنەماڵەوە کە میدیاکانی
ڕێژیــم دەبنــە ســەرچاوەی فێــرکاری بۆی هەتا ژن و پیاوێک کە بەهۆی گوشــاری
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و سیاسیی زاڵ بە سەر کۆمەڵگادا ناچار دەبن بە بێ ئەوەی
کــە بیانهــەوێ خۆیــان ببن بــە ســەرچاوەیەکی دیــاری بەڕێوەبردنــی توندوتیژییەکان
بەرانبەر بە یەکتر .زۆر جار بینیومانە کە کۆماری ئیسالمی لە ڕێگەی پەرەوەردە،
میدیا و دەنگەبەرەکان ،ســینەما و لە هەمووی گرینگتر یاســاکانەوە بە شــێوەیەکی
سیســتماتیک بەرانبەر بە خەڵکانی ئێران توندوتیژیی بەکارهێناوە .توندوتیژییەکانی
کۆماری ئیســامی لە دەســتدرێژی سێکســی بۆ ســەر کچان پێش لە لەسێدارەدانەوە
بگرە هەتا ،ئەسیدپاشی کە بە فتوای ئاخوندەکانی سەر بە ڕێژیمی ئێران ڕوویان دا و
بە دەیان جۆری دیکە باس لە دووقاتبوونی ئەم توندوتیژییانە بەرانبەر بە ژنان دەکات،
بــەاڵم ئەوەیکــە دەبــێ گرینگی پێ بدرێت ئــەو توندوتیژییانەیە کە بەرانبەر بە نەتەوە
ژێردەســتەکان دەکرێــت کە هەمیشــە زیاتر و دیارتر بووە .ژنانــی کورد بەپێچەوانەی
ژنانــی ناوەنــد کــە لە ســەر پرســگەلێکی وەکوو حیجابی زۆرەملێ و ئازادی پۆشــش
دێنــە سەرشــەقامەکان ،هەمیشــە لــە خەباتــی نەتەوایەتیــدا وەکوو پێشــەنگ ڕۆڵیان
گێــڕاوە ،هــەر بۆیــە توندوتیژییــە سیســتماتیکەکانی کۆمــاری ئیســامی بەرانبــەر
بــە ئــەوان زەقتــر و بەرچاوتــر بووە ،کۆماری ئیســامی بە دەســتدرێژی و شــکاندنی
کەرامەتیان ،بە قەدەغەکردنی جلوبەرگ و زمانیان ،بە پێناسەکردنی پیاوانی کورد
بە کەســانێکی غیرەتی کە ژنەکانیان بە نامووســی خۆیان پێناســە دەکەن و بە زۆر
ئــاکار و کــردەوەی دیکــە ســتەمێکی زۆر زیاتــر لــە ژنان دەکەن .پرســی ژنی کورد
هەمیشــە پرســێکی جیا لە پرســی ژنانی ناوەند بووە و هەربۆیە ژنانی کورد زیاترین
نرخ و زیاترین گیانبازیشــیان لە بەرانبەر پرســەکانی خۆیاندا هەبووە ،ئەوان بە هەموو
چەشــنە تێکۆشــانێک لــە چەکدارییــەوە بگــرە هەتــا مەدەنی هەوڵیــان داوە تاکوو بە
شــێوەیەکی ڕاشــکاوانە پرســەکانی خۆیان بەیان بکەن و چارەســەریان بکەن کە لەم
پێناوەشــدا بــە هاتنــە ســەر شــەقام و هەڵگرتنــی چەک لــە ڕیزی پێشــەوەی خەباتی
نەتەوایەتیــدا هەوڵیــان بــۆ دابینکردنــی مافە مرۆییەکانی خۆیــان داوە ،مەگەر جگە
لەوەیە کە دەستەبەربوونی مافی نەتەوایەتی و سەرەوەریی خاک و نیشتمان دەتوانێ
ئاسایش و ئارامییان بۆ بەدیاری بێنێت؟
بۆیــە زۆر جــار وتــراوە و پێویســتە کــە دووبــارە بوترێتــەوە کــە کێشــەی ژنانی کورد
زۆر قووڵتــرە! ئــەوان بــە درێژایــی مێژوو لە بەرانبەر هیچ ســتەمێکی سیســتماتیکی
داگیرکەرانــدا ملیــان کــەچ نەکــردووە و هیچکاتیــش نایکــەن ،ژنــان ئااڵهەڵگرانــی
خەباتێکــی بێپســانەوە بــە دژی توندوتیــژی و ســتەمی داگیرکەرانــی کوردســتانن و
بەردەوامیی خەباتەکەیان موژدەبەخشی داهاتوویەکی ڕوون بۆ مندااڵنی نیشتمانە.
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بەبۆنەی ١٠ی دێسامبر

ڕۆژی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ

ڕایەڵکەیەکی بەرین لە ئاســتی نێونەتەوەییدا لە ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتییەکان بۆ دیفاع واقعیەتــە ڕێــگای بــۆ وەبەرچاوگرتن و بردنەپێش و دابین و دەســتەبەرکردنی ئەو ماف و
ئیبراهیم الجانی
لە ماف و ئازادییەکانی مرۆڤ پێک هاتوە کە کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر وەزعی ئازادییانــە لــە ئاســتی دونیادا خۆشــتر کــردووە .بەواتایەکی دیکە ئــەوەی لەوبارەوە ئێمە
سیاســی دونیا هەیە و هیچ هێز و الیەنێک ناتوانێ حاشــا لە کاریگەرییەکانی بکات خەریکە دەیبینین لە ڕاستیدا بە شۆڕشی مافەکانی مرۆڤ بە حیساب دێت.
دەسکەوتەکان لەو پێوەندییەدا زۆرن ،بەاڵم دەبێت ئەو دەسکەوتانە باشتر و بە قودرەتێکی
و نەیبینێ.
شۆڕش لە یاسا و پێوەندییە نێونەتەوەییەکاندا
بە تەواوبوونی شەڕی سارد لە سەرەتاکانی دەیەی دوایی سەدەی ڕابردوودا ،کۆمەڵگای زۆرترەوە بچەسپێنرێن و سەقامگیرتر بکرێن.
نێونەتەەیی لەو بارەوە هەنگاوێکی دیکەش بەرەو پێشەوە چوو .کۆتایی شەڕی سارد ئەو لەو پێوەندییەدا ئەو یاســا و قانوونانەی کە بۆ دابین و دەســتەبەرکردنی ماف و ئازادییە
یاسای نێونەتەوەیی لەمێژە هەندێک دوکتۆرین و ستانداردی بۆ پارێزگاری لە دەستە و فەزایەی خوڵقاند کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بە شێوەیەکی بەرین ئەو ڕاستییە قبووڵ بنەڕەتییەکانی مرۆڤ پێویســتن ،ئێســتا لە ئاســتی نێونەتەوەییدا بە شکڵی پەیماننامە و
تاقمە ئینسانییەکانی وەک کۆیلەکان ،کەمایەتییەکان ،خەڵکە بومییەکان و سەربازانی بکات کە دابینبوونی دێموکراسی بە پێشمەرجی دابین و دەستەبەرکرانی ماف و ئازادییە کۆنڤانسیۆن هەن و لە قانوونی نێونەتەوەییدا جێی خۆیان گرتووە  .ئەوەی جێگای داخە
نەخۆش و بریندار لە مەیدانی شەڕدا ،پەسند کردوون.
ئەوەیە کە چ لە ئاستی نێونەتەوەییدا و چ لە ئاستی میللی واڵتە جۆراوجۆرەکاندا ،ئەو
بنەڕەتییەکانی مرۆڤ بە حیساب دێت.
یاســای
بناخەی
بوونەتە
ئێســتا
قانونییانە
بــە جۆرێــک کــە ئــەو ســتاندارد و دامــەزراوە
 Carothers,Democracy and Human rights: policy( .دادگا و دامــەزراوە قەزاییانــەی کــە دەبێت ئەو ماف و ئازادییانەی لەو پەیماننامانەدا بە
ڕەسمی ناسراون پیادە بکەن و بەرنەپێش ،هێشتا الوازن.
نێونەتەوەیــی مافەکانــی مــرۆڤ لە دەورانی تازەدا .لەوەش زیاتر بەشــێک لەو ســتاندارد )1994 ?allies or Rivals
و دوکتۆریــن و دامــەزراوە قانونییــە قەدیمییانــە توانیویانــە ،شانبەشــانی یاســا مۆدێڕنــە
(Buergenthal, the Evolving International Human rights
نێونەتەوەییەکانــی مافــی مرۆڤ درێژە بەژیانی خۆیان بدەن ،یان ببنە بەشــێکی گرنگ ئەو ئاڵوگۆڕانە بوون بە هۆی ئەوەی کە لە ئاســتی نێونەتەوەییدا دێموکراســی و مافی )2006,System
لــەوان .لەڕاســتیدا بــە چاوخشــاندنێکی خێــرا
کەواتــە ئەرکــی هەرەگــەورە ئێســتا ئەوەیــە کە
بەســەر چۆنیەتــی و مێــژووی گەشــەکردنی
ئێستا
کە
ڕاستییەیە
ئەو
گرنگە
زۆر
مرۆڤدا
مافەکانی
پەرەسەندنی
لەگەڵ
پێوەندی
لە
لەوبارەوە
ئەوەی
مرۆڤایەتــی بە گشــتی و بزووتنــەوەی جیهانی
یاســای مافەکانی مرۆڤدا ،بۆمان دەردەکەوێ
مافەکانــی مــرۆڤ بەتایبەتــی ،تێبکۆشــن
کۆمەڵگا
ئینسانییەکان،
تاقمە
و
دەستە
ئینسانەکان،
لە
زۆرتر
ژمارەیەکی
تادێ
دونیادا
سەرتاسەری
لە
کــە پرەنســیپ و ســتانداردە ســوننەتییەکانی
گرینگی بدەنە یاســای نێونەتەوەیی مافەکانی
حقووقــی نێونەتەوەیــی کاریگــەری و
مــرۆڤ .ئــەوەش لــە ڕێــگای بەهێزکــردن و
جۆراوجۆرەکان ،کەمایەتییە میللی و مەزهەبی و زمانی و فەرهەنگییەکان،
شــوێنەوارێکی زۆریان لەســەر پەرەسەندنی ئەو
قودرەت بەخشــین بەو میکانیزم و ســازوکارانەوە
یاســایە هەبــووە P.G. Lauren,The(.بەو قەناعەتە دەگەن و بڕوا بەوە پەیدا دەکەن کە ئەوان خاوەنی هەندێک ماف و ئازادی بنەڕەتین کە دەکــرێ کــە لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا
 Evolution of Internationalبەشەرییەت بۆ ئەوانی بە ڕەسمی ناسیون و ئەرکی سەرشانی دەوڵەتەکان و کۆمەڵگای نێونەتەوەییە کە بێ بــۆ پیادەکــردن و چاوەدێریکــردن بەســەر
)1998 :Human Rights
بەڕێوەچوونــی ئــەو پەیماننامە و کۆنڤانســیۆنە
بکات
دەستەبەر
و
دابین
ئەوان
بۆ
ئازادییانە
و
ماف
ئەو
هەاڵواردنێک
چەشنە
هیچ
نێونەتەوەییانەدا ،دامەزراون کە ئەرکیان بریتییە
بــەاڵم ئــەوەی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو یاســای
لــە دەســتەبەرکردنی مافەکانــی مــرۆڤ بــۆ
هاوچەرخــی مافــە نێونەتەوەییەکانــی مــرۆڤ ،لــە یاســا و ســتاندارد و دامەزراوەکانــی هەڵبــژاردن و بەشــداری لــە پڕۆســەی سیاســیدا وەک شــەرتی بنەڕەتی بــۆ پیادەکردنی هەموو کەس .بەجۆرێک کە لە هەموو گۆشە و کەنارەکانی دونیادا پیادە بکرێن.
دیکــەی پێــش خۆیــان جیا دەکاتــەوە ،ئەوەیە کە ئێســتا ئینســانەکان ،وەک تاک ،تەنیا مافەکانــی مــرۆڤ بناســرێ .پڕەنســیپێک کــە هەلومەرجــی لەبــار بــۆ دابینکردنــی پێوســتە لێــرەدا ئــەوەش بڵێیــن کە چونەپێــش و پیادەبوونی مــاف و ئازادییەکانی مرۆڤ
بەهــۆی ئینســان بوونیــان ،نەک لەبەر ئەوەی کە هاوواڵتــی دەوڵەتێکن ،ماف و ئازادییە مافەکانــی مــرۆڤ دەخوڵقێنــێ و ئــەو دەرفەتەش بە هاوواڵتی دەدات تا بە شــێوەیەکی لــە هەندێک شــوێنی دونیادا لەگەڵ گیروگرفتی گــەورە بەرەوڕووە .هەژاری و نەداری
بنەڕەتییەکانیــان لــە پەیماننامــە و کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەییەکانی مافــی مرۆڤدا بۆ بە پڕمانا لە پڕۆسەی بڕیاردان و سیاسەت سازیدا بەشدار بیت و بەو جۆرە نەخشی بەرچاو لەڕادەبــەدەر ،بێســەوادی و نەخوێنــدەواری ،گەندەڵــی سیاســی و ئابــووری ،ســەرکوت و
ڕسمی ناسراوە.
جیاوازیدانان و هەاڵواردنی جۆراوجۆر کە لە ڕادەیەکی بەریندا بەســەر گەالن و چین و
لە شکڵ پێدان و بەرزکردنەوەی کەیفیەتی ژیانی خۆی و کۆمەڵگادا بگێڕێ.
هــەر ئێســتا لــە ئاســتی دونیــادا گەلێــک دامــەزراوە و نیهــادی نێونەتەوییمــان هــەن کە  Frank, legitimacy and the Democratic entitlement, in (.توێژەکانی خەڵکدا ســەپێنراوە .هەموو ئەوانە لە زۆر شــوێن وێکڕا دەســتیان وێک داوە
لەبــاری قانونییــەوە ســەاڵحیەت و دەســتەاڵتی ئەوەیان هەیە کە لێپرســینەوە و لێکۆڵینەوە  G.Fox &B. Rothe, Democratic Law and internationalو هەلومەرجێکیــان خوڵقانــدووە کــە ناهێڵن خەڵک کەڵک لەو ماف و ئازادییانە وەرگرن
لــەو دەوڵەتانــە بکــەن کە مــاف و ئازادییەکانی هاوواڵتیانی خۆیان بە شــێوەیەکی بەرین  )”also Fox “ The Right to political participation ,2000 lawکــە یاســای نێونەتەوەیــی مافەکانــی مــرۆڤ بۆ ئەوانی بە ڕەســمی ناســیوە .دەبێ ئەو
پێشــێل دەکەن .یا هەر دەوڵەتێکی دیکە کە یاســا نێونەتەوەییەکانی مافی مرؤڤ وەبەر
ڕاستییە قبووڵ بکەین کە ئەو گیروگرفتانە ،ئەو کەندوکۆسپانە تەنیا لە ڕێگای یاسا و
چــاو ناگــرێ ،بخەنــە ژێــر پرســیار و تەنانــەت
پەیماننامــە نێونەتەوەییەکان و میکانیزمەکانی
هەژاری و نەداری لەڕادەبەدەر ،بێسەوادی و نەخوێندەواری،
سزاشی بدەن.
جێبەجێکردنی مافەکانی مرۆڤەوە چارەســەر و
گومــان لــەوەدا نییــە کــە ئــەو دامــەزراوە
گەندەڵی سیاسی و ئابووری ،سەرکوت و جیاوازیدانان و هەاڵواردنی جۆراوجۆر کە لە ڕادەیەکی بەریندا ڕیشەکێش ناکرێن.
نێونەتەوەییانــە وەک پێویســت و بەگوێرەی ئەو
چارەســەری ئــەو گیروگرفتانــە و تەختکردنــی
چاوەڕوانییانــەی لێیــان دەکــرێ ،کارا نین .نە
بەسەر گەالن و چین و توێژەکانی خەڵکدا سەپێنراوە .هەموو ئەوانە لە زۆر شوێن وێکڕا دەستیان وێک ئــەو کەندوکۆســپانە پێویســتی بــە هــاوکاری
لــە ســزادانی ئــەو دەوڵەتانــەدا کــە مافەکانی
و هاوپێوەندیــی نێونەتەوەیــی و بەڕێوبــردن و
یاسای
کە
وەرگرن
ئازادییانە
و
ماف
لەو
کەڵک
خەڵک
ناهێڵن
کە
خوڵقاندووە
هەلومەرجێکیان
و
داوە
مــرۆڤ پێشــێل دەکــەن هەمیشــە بەوەخــت و
پیادەکردنــی پــان و بەرنامــە جۆراوجۆرەکانــی
کارا دەجوڵێنــەوە ،نــە لــە قەرەبووکردنــەوە و بە
پەرەســەندنی هەمووالیەنــە هەیــە .بــە جۆرێک
نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ بۆ ئەوانی بە ڕەسمی ناسیوە
هاناوەچونی قوربانییەکانی پێشــێلکارییەکانی
کــە پێداویســتییەکانی هــەر کام لــە واڵتــە
مافەکانی مرۆڤدا هەمیشــە ســەرکەوتوون .بەاڵم گرنگ ئەوەیە کە ئێســتا ژمارەیەکی ئــەوەی لەوبــارەوە لــە پێوەندی لەگــەڵ پەرەســەندنی مافەکانی مرۆڤــدا زۆر گرنگە ئەو جۆراوجۆرەکان بە شێوەیەکی تایبەتی وەبەرچاو بگیرێ .گرنگترینی ئەو بەرنامانە بریتین
زۆر پەیماننامە و کۆنڤانسیۆنی جۆراوجۆرمان لە ئاستی نێونەتەوەییدا هەن کە هەموویان ڕاســتییەیە کە ئێســتا لە سەرتاســەری دونیادا تادێ ژمارەیەکی زۆرتر لە ئینســانەکان ،لــە یارمەتییــە ئابوورییــەکان بۆ ڕیشەکێشــکردنی هەژاری ،بردنەپێشــی پرۆگرامەکانی
پێکەوە بەشــێکن لە یاســای نێونەتەوەیی و دەوڵەتەکان و کۆمەڵگای نێونەتەوەیی لەســەر دەستە و تاقمە ئینسانییەکان ،کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکان ،کەمایەتییە میللی و مەزهەبی لەنێوبردنــی نەخوێنــدەواری ،دامەزراندنــی بنکــەو بنیاتەکانــی لەشســاخی و بێهداشــت و
دابین و دەستەبەرکردنیان ڕێک کەوتون.
و زمانــی و فەرهەنگییــەکان ،بــەو قەناعەتــە دەگــەن و بڕوا بەوە پەیــدا دەکەن کە ئەوان دەرمــان ،پەرەپێدانــی دێموکراســی و کولتوری مافەکانی مــرۆڤ .پەرەپێدانی تۆلێرانس
بردنەپێش
و
پیادەکردن
بۆ
نێونەتەوەیی
دامەزراوەی
لە الیەکی دیکەشەوە ژمارەیەکی زۆر
خاوەنی هەندێک ماف و ئازادی بنەڕەتین کە بەشەرییەت بۆ ئەوانی بە ڕەسمی ناسیون لە پێوەندییەکانی نێوان ئینســانەکان و لە پێوەندییەکانی نێوان دەســتە و تاقمە ئینســانی
مەشــروعیەتی
و
قانوونی
دەســەاڵتی
و
پێکهاتوون
و چاودێــری چۆنیەتــی بەڕێوەچونیــان
و ئەرکــی سەرشــانی دەوڵەتــەکان و کۆمەڵــگای نێونەتەوەییــە کــە بــێ هیــچ چەشــنە و کــۆڕ و کۆمەڵــە ئیتنیکــی و مەزهەبییەکانــدا .لــە هەمــووی گرنگتــر دامەزراندنــی
نێونەتەوییــان بــۆ کار و ئیقداماتــی پێویســت هەیــە .هەمــوو ئەوانەش پێکەوە مەســەلەی هەاڵواردنێک ئەو ماف و ئازادییانە بۆ ئەوان دابین و دەستەبەر بکات .جا ئەوە چ مافە کۆڕ و کۆمەڵ و ڕێکخراوی جۆراوجۆر لە ئاســتی ناوچەیی و مەحەللیدا بۆ دیفاع لە
ڕێزگرتن و وەبەرچاوگرتن و بردنەپێشی ماف و ئازادییە بنەڕەتییەکانی مرۆڤیان کردۆتە مەدەنی و سیاسییەکان بن ،یا مافە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان یا ئەو مافەکانی مرۆڤ و بردنەپێشی ماف و ئازادییە بنەڕەتییەکان بە هەنگاوێکی گەورەی
دیسکۆرســی زەمانە و لە ئاســتی دونیادا چاوەڕوانییەکی بەرینیان لەو پێوەندییەدا لە نێو مافانــەی دیکــە کــە پێیان دەگوترێ مافە دەســتە جەمعی یــان بەکۆمەڵەکان یا نەوەی خەبات لە پێناو جێبەجێکردنی مافەکانی مرۆڤدا بە حیساب دێت.
گەالن و کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکاندا پێکهێناوە.
ســێهەمی مافەکان .وەک ئاشــتی ،دێموکراسی ،ژینگەیەکی خاوێن ،مافی نەتەوەکان خەباتــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران و باقی حیزب و ڕێکخراوەکانی دیکەی
کوردســتان،لە ئاســتی کۆمەڵــگای کوردســتاندا ،بۆ دابینکردنی مــاف و ئازادییەکانی
بۆ دیاری کردنی چارەنوسی میللی خۆیان و هتد.
بەوجــۆرە چوونەپێــش و پەرەســەندنی مافەکانــی مــرۆڤ لــەو ئاســتە بەرینــەدا ،فــەزا و
خەڵکی کوردستان ،باشترین و گونجاوترین هەوڵ و تێکۆشانە کە لە ئاستی کوردستان
ئەتمۆســفێرێکی سیاســی ئەوتــۆی خوڵقانــدووە کــە ئیدی ئێســتا داخوازی بۆ پاراســتن و ئــەو چاوەڕوانییــەی کــە بەو جۆرە لە ئاکامی پەرەســەندنی مافەکانــی مرۆڤدا بەو ڕادە و ئێرانــدا بــۆ دیفــاع لە مافە ڕەواکانی خەڵکی کوردســتان بەرێــوە دەچێ .هەربۆیە کار
دابیــن و دەســتەبەرکردنی مــاف و ئازادییــە بنەڕەتییەکانــی مــرۆڤ و کەمایەتییــەکان بەرینە لە نێو گەالن و میللەتاندا و لە ئاستی نێونەتەوەییدا هاتۆتە گۆڕێ ،بارودۆخێکی و تێکۆشــان لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە بنەڕەتــڕا ،کار و
بۆتە بەشــێکی ئەساســی لە ئەجێندای سیاســەت و دیسکۆرســی سیاســەتی نێونەتەوەیی خوڵقانــدووە کــە ئیــدی بــۆ دەوڵەتەکان زۆر ســەخت و دژوارە کە هەروا ئاســان هەبوون و تێکۆشــانە بــۆ پیادەکردنــی ئــەو مــاف و ئازادییانەی کــە کۆمەڵــگای نێونەتەوەیی بۆ
و لــە پێوەندییەکانــی نێــوان دەوڵەتەکان و ڕێکخراوە دەوڵەتــی و نێودەوڵەتییەکاندا .لەوەش لەگۆڕیدابوونی ئەو یاســایانە پشــتگوێ بخەن یان حاشــایان لێ بکەن .لەوەش زیاتر ئەو خەڵکی کوردستانی ،وەک بەشێک لە کۆمەڵگای ئینسانی ،بە ڕەسمی ناسیون.

ژمارە ٢٠ ، ٧٨٧ی نۆڤامربی ٢٠٢٠

9

سیاسەتی نوێی جۆ بایدن
بە سوودی تاران نابێت
محەممەد سلێمانی
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێــران
و بەتایبەتیــش بڕیاربەدەســتە بااڵکانــی
تاڕادەیــەك دڵیــان بەوە خۆش کــردووە کە
بایــدن وەك ســەرۆکی تــازە هەڵبژێردراوی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا
سیاســەتی واڵتەکــەی لەهەمبــەر تاراندا
بگــۆڕێ و بگەڕێتــەوە بــۆ ڕێککەوتنی
بەرجام و بەو پێیەش ئێران بە ئامانجەکانی
خۆی دەگات.
لــەو پەیوەندییــەدا و کــۆی بەربەســت و
ئاســتەنگەکانی ســەر ڕێگایــان الدەچن و
بەردەستیان ئاواڵە دەکرێتەوە.
ڕێژیمــی ئاخونــدی کــە بــە ســەرچاوەی
فیتنەی ناوچە ناسراوە و بەردەوام دژایەتی
پێگە و نفووزی ئەمریکا دەکات ،ئیدارەی
بایــدن هەســتی بــەوە نەکــردووە کــە ئێران
وەك واڵتێکــی مەترســیداری ناوچەکــە،
بــە ڕەفتــار و کردارەکانیــدا چووبێتــەوە و
کارێکــی ئەوتــۆی کردبێــت کە شــیاوی
ڕەزامەنــدی ئەمریــکا بێــت و بــە نەرمــی

ئــەو سیاســەت و بەرنامــەی هەیانــە بــۆ
بەهێزبوون و ســەپاندنی هێژمۆنیان بەســەر
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ھەمووی
جێبەجــێ بکــەن و ڕوڵــی بەرچاوتریــان
بگێڕن و مەترسی زیاتر لە سەر هاوبەش و
دۆستەکانی کۆشکی سپی زیاد بکەن.
چاوەڕوان ناکرێــت لە مێژووی پەیوەندییە
سیاســی و دیپلۆماسییەکانی واشینگتۆن
و تارانــدا دەرفەتــی ئەوتــۆ زێڕیــن بــە
سوودی حکوومەتی ئاخوندی بێتە بەرەوە
کــە کەڵکــی بۆیان هەبێت و بە ئارەزووی
دڵیــان هەڵســوکەوت بکــەن و بایــدن بــە
گەڕانــەوەی بــۆ بەرجامیــش ،مەرجــی
نوێیــان دەبــێ و ئێســتا ئێران لــە پیتاندنی
ئۆرانیۆمــدا بە ڕێژەیەکــی بەرچاو چۆتە
پێشــەوە و بێگومان جۆ بایدن کە ئەرکی
پاراســتنی هاوبەش و دۆســتە ســتڕاتیژی
و ناوچەییەکانــی دەکەوێتــە سەرشــانی،
پێویســتە زیاتــر لــە ســەرۆکی پێش خۆی
دەستی ئێران بە تەواوی کورت بکاتەوە.
ڕێژیمــی ئاخونــدی دەمێکــە دڵــی خۆی
بــەوە خــۆش کــردووە کــە ســەردەمی
ســەرۆکایەتی بایــدن بەســوودی
بەهێزبوونــەوەی پەیوەندییــە سیاســی و

بەرچاوی ئەوان مەترسی لەسەر ئاسایشی
نەتەوەیــی دۆســتەکانیان ســاز بکرێــت!
دەســەاڵتی ئاخوندی بەڕادەیەك دووچاری
سەرلێشــێواوی و لەدەســتدانی بااڵنســی
سیاســی و دیپلۆماســی هاتــوون کــە
تەنانەت ئەوەی لە بیرکردووە کە ئەمریکا
ئەوجــار وەك ترامپ پشــتی دۆســتەکانی
بــەر نــادات و بەجیــددی بــۆ بەهێزبــوون و
ســەقامگیری سیاســی ناوچەیــی لەگەڵ
دۆســتەکانی بەچــڕی کاردەکات کــە
ئــەوەش هیــچ لە بەرژەوەندی تاراندا نییە
و بگرە دەبێتە هۆی زیاتر تەریك کەوتنەوە
و هەوســارکردنی ئــەو ڕێژیمــە کــە دژی
هەر جۆرە هەنگاوێکی ئاشــتییانەی نێوان
واڵتانــی ناوچەکەیــە و لــە ئێستاشــدا لــە
فیکری ئەوەدایە کە چۆن پێش بە ڕەوتی
ئاشــتی و هــاوکاری لــە نێــوان واڵتانــی
عەرەبی و ئیسرائیل بگرێت.
سیاســەتی ئەمریــکا لــە بەرامبەر تاراندا
جیاوازییەکی ئەوتۆی نابێ و گۆڕانێکی
ئەوتــۆ بــە ســەر سیاســەتی دەرەوەی ئــەو
واڵتــەدا نایــەت کــە دەرفــەت بــە تــاران
بداتــەوە لەوەی زیاتــر چاو لە دژبەرەکانی

چاوەڕوان ناکرێت لە مێژووی پەیوەندییە سیاسی و دیپلۆماسییەکانی
واشینگتۆن و تاراندا دەرفەتی ئەوتۆ زێڕین بە سوودی حکوومەتی ئاخوندی
بێتە بەرەوە کە کەڵکی بۆیان هەبێت و بە ئارەزووی دڵیان هەڵسوکەوت
لەگەڵیدا بڕۆنە بەرەوە.
لەبــەر ئــەوەی سیاســەتی نــەرم و هێــوری
ئەمریــکا لــە ســەردەمی ئۆبامــادا زیاتــر
تارانــی هــار کــرد و کردیــە ئــەو ڕێژیمە
بە ئاشــکرایی دژایەتــی لەگەڵ ئەمریکا
بــکات و لــە ڕووی ســەربازییەوە توانــا
بەرگرییەکانیەوە خۆی بەهێزتر بکات.
بەهــۆی کۆمەڵێــك ڕووداوی سیاســی و
ئابووری و ســەربازی کە لەســەر ئاســتی
نێودەوڵەتــی و ناوچەییــدا هاتوونەتــە
بــەرەوە بێگوومــان مەترســیان لەســەر
ئاسایشــی نەتەوەیــی بەشــێك لــە واڵتــان
و بەرژەوەندییەکانــی ئەمریــکا دروســت
کردووە و هۆکاری ئەو ناسەقامگیرییەش
بــە پلــەی یەكــەم خۆتێهەڵقوورتاندنــی
ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێرانە و بــەردەوام ئەو
واڵتە بە ســەرچاوەی ژاوەژاوی سیاســی
و تێکچوونــی هاوکێشــە ناوچەییــەکان
دەزانــن و ڕوانینی سیاســەتی هەندەرانی
دێمۆکراتەکانیــش ،لەســەر تاران گۆڕانی
بەســەردا هاتــووە و ســتڕاتیژی و
سیاســەتێکی نوێتر سەبارەت بە دەسەاڵتی
تــاران بەڕێــوە دەبرێــت و پێناچێــت ھەڵەی
ڕابردوویــان دووبــارە بکەنــەوە و کارێــك
بکەن گوشارەکانی سەر ئەو واڵتە البەرن
و دەرفەتــی هەســتانەوەی زیاتــری بــۆ
بڕەخسێننەوە.
ســەرۆك و بڕیاربەدەســتە سیاســییەکانی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا
بــەر لــەھەر شــتێك ڕەچــاوی بەرژەوەنــدی
نەتەوەیــی و ئاسایشــی سیاســی و
ئابوورییەکانــی واڵتەکەیــان دەکــەن و
بەپێچەوانــەی ئامانجــە بنەڕەتییەکانــی
گەلــی ئەمریــکا ھەنــگاو ھەڵناگرن و ئەو
واڵتــەش بەدیاریکــراوی دژی لێــدان و
الوازکردنــی ئەمریــکا زۆر بــە جیــددی
کار دەکات ،حکوومەتی ئاخوندی تارانە
و لــە ئێســتادا وەك نەیــار و دژبەرێکــی
سەرسەختی خۆیانی تەماشا دەکەن.
حکوومەتــی تــاران هەرچەندە بە ڕەســمی
ئەوەیــان ڕانەگەیانــدووە ،بــەاڵم دڵیــان بــە
ســەرکەوتنی بایــدن خۆشــە و چاوەڕێــی
ئــەوەن بــە فەرمــی گوێبیســتی ئاڵوگۆڕ
لــە سیاســەتی ئــەو واڵتــە ســەبارەت بــە
پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ دەســەاڵتی
ئاخونــدی دەکەن و ،بە شکســتی ترامپ
وەك سەرســەختترین نەیــاری ڕێژیمــی
ئاخوندی ،گۆڕانێکی فراوان لە ئیدارەی
بایــدن ســەبارەت بــە ئێــران ڕوودەدات و
گوشارە سیاسی و ئابوورییەکان بە خێرایی
الدەچــن و بەقەولــی پێشــبینییەکانی
پشــتی پــەردەی سیاســەتی دەرەوەی تاران

ئابوورییەکانــی حکوومەتی تاران دەبێ و
سیاسەتی نوێی ئەمریکا هێور و سەلیمتر
دەبــێ و ئــەو بڕیــارە تونــد و گوشــارانەی
لــە ســەردەمی ترامپــدا بەســەریاندا ،فەرز
کــراوە ،ئەگــەر هــەر هەمووشــیان لەســەر
ئێــران النەدرێــن ،النیکــەم بــە قازانجــی
حکوومەتی ئاخوندی ســووکتر بکرێن و،
بــە زوویــی بەشــێك لــە گەمارۆ و فشــارە
سیاســی و ئابوورییەکانــی ســەر تــاران
هەڵگیرێــن و دیالــۆگ و دیــداری نــوێ
دەست پێ بکاتەوە .ئەگەر تۆزێك ژیرانە
بڕوانینە ڕووداوەکانی ڕابردوو و ملمالنێی
تــاران لەگەڵ نەیارەکانی لەســەر ئاســتی
نێودەوڵەتــی و ناوچەییــدا ،دەرکەوتــووە
کــە ئێــران بــە کــۆی ئــەو ئامانجانــەی
نەگەیشــتووە کــە خۆیــان ویســتوویانە
و کاتێــك لــە ســەردەمی ئۆبامــادا
ئەوەیــان بــۆ نەلــوا ،چــاوەڕوان ناکرێــت
کۆشــکی ســپی زەمینەی ھاوشێوەیان بۆ
بڕەخســێنێتەوە و ئەوەنــدە لێــك نزیك ببنەوە
کــە ڕێککەوتنێکــی تــری هاوشــێوەی

ســوور بکاتــەوە و دژایەتــی بەرژەوەندییــە
سیاســی و ئابــووری و بازرگانییەکانــی
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا
بکات .دەسەاڵتی تاران ئەگەر بە شێوەی
ســەرزارەکی هەوڵی دانیشــتن و دیالۆگ
لەگــەڵ ســەرۆکی تــازەی ئەمریــکادا
بکات ،بەر لە هەر شــتێك دەیانهەوێت جۆ
بایدن گەمارۆ سیاســی و ئابووریییەکانی
سەر تاران البدات .
سیاســەتی نوێــی ئەمریکا ئەوە دەبێت کە
پەیوەندییەکانی لەگەڵ هاوبەش و دۆستە
سیاســی و ســتڕاتیژییەکانی لــە ســەر
ئاستی نێودەوڵەتیدا زیاتر بەهێز بکا و ئەو
دڵســاردی و بــێ متمانەییەی لە دەورانی
ترامپدا هاتۆتە ئاراوە ،باشی بکا و هەموو
الیــەك لــەوە دڵنیــا بکاتەوە کــە ئەمریکا
دەیانپارێــزێ و الوازبــوون و بەهێزبوونــی
ئەمریکا بەندە بە بەهێزبوونی دۆستەکانی،
ئــەو واڵتانــەی کە حكوومەتــی تاران بە
نەیــاری خۆیانــی ئەزانێــت و دژایەتــی
تەواویان لەگەڵ دەکات کە بەشی زۆریان

ئــەو واڵتــەی وااڵ کــرد و کۆمەڵێــك
ئیمتیازی پێدا و سیاسەتی نەرم و هێوریان
بەرامبەر تاران پەیڕەو کرد.
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــکا لەهەمبــەر
ڕێژیمی ئاخوندی و ڕفتار و کردەوەکانی
دەســەاڵتی تارانــدا ،ناگەڕێتــەوە ئــەو
دۆخــەی کە ئۆباما گەلێك پاشەکشــەی
لــە بەرامبــەر ئێرانــدا ئەنجــام دا ،بــۆ
ئــەوەی ئــەو واڵتــە لــە دەستڕاگەیشــتنی

ئەمریــکا ،دەســت بــە کڕینــی کۆمەڵێك
چــەك و کەرەســتەی پێشــکەوتووی
بەرگری بکات کە بتوانێ زیاتر مەترسی
لەســەر نەیــار و هاوپەیمانەکانی ویالیەتە
یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و خــۆی
ئەمریکاش دروست بکات.
پاشــان ئێــران جگــە لــەوەی لــەو بــوارەدا
پێشــکەوتنی گــەورەی بەدەســت هێنــاوە،
هەر بەو ڕادەیەش مەترســی لەسەر دۆست

سیاسەتی ئەمریکا لە بەرامبەر تاراندا جیاوازییەکی ئەوتۆی نابێ و
گۆڕانێکی ئەوتۆ بە سەر سیاسەتی دەرەوەی ئەو واڵتەدا نایەت کە دەرفەت بە تاران بداتەوە
لەوەی زیاتر چاو لە دژبەرەکانی سوور بکاتەوە و
دژایەتی بەرژەوەندییە سیاسی و ئابووری و بازرگانییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بکات
بەرجــام ئەنجــام بدرێــت .ســەردەمی
ســەرکۆماری ئۆباما هەلێکی زۆر زێڕین
بــوو بــۆ ڕێژیمــی ئاخونــدی و ســوودی
باشی لێ بینی ،بەاڵم ئەوە جارێکی تر لە
سیاسەتی ئەمریکادا سەبارەت بە ڕێژیمی
ئاخونــدی ڕووناداتــەوە لــە ســەر دەســتی
ئیــدارەی نوێــی ئەو واڵتە و ئــەوەی تاران
بــەردەوام بە نەیار و دژبەری خۆیان دەانی

ھاوبەش و دۆست و ھاوپەیمانی ئەمریکان
و سیاســەتی دێمۆکراتەکانیش ئەوە نابێ
کە پشتی ھاوبەشەکانیان بەر بدەن و تاران
زەفەریان پێ بەرێت و لەوەی زیاتر زیان بە
متمانەی ئەو واڵتە بگات.
بەشێك لە سیاسییەکانی ئەمریکا و گێتی
لەســەر سیاســەتی داهاتــووی ئەمریــکا
لەســەر ئــەوە خاڵــە کۆکــن کــە «جــۆ

بــە چەکــی ناوکــی ڕابگــرێ و پابەندی
ڕێککەوتنــە ئەتۆمییەکەی بکات و ڕێز
لــە دێمۆکراســی و هەوڵی ســەقامگیری
سیاســی و ئاسایشــی ناوچەیــی بــدات و
چیتر دژایەتی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا
نەکا و ڕێزی ڕێککەوتن بگرێ.
بــەاڵم بە هەق تاران بەپێچەوانەی گفت و
بەڵێنییەکانی خۆی هەنگاوی نا و ئێستا

و هاوپەیمانە سیاســی و ستڕاتیژییەکانی
ئەمریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
دروســت کردووە و ئەگــەر بێت و ئیدارەی
نوێــی ئەمریــکا بــە سیاســەتی نــەرم و
نیانــی لــە گــەڵ تارانــدا بڕواتــە پێشــەوە،
بەدڵنیاییــەوە زیانــی گەورەتــر بــە پێگە و
نفــووزی سیاســی و ئابــووری ئــەو واڵتــە
دەگات و ئێــران زیاتــر کۆنتڕۆڵــی ناوچە

ئەگەر بێت و ئیدارەی نوێی ئەمریکا بە سیاسەتی نەرم و نیانی
لە گەڵ تاراندا بڕواتە پێشەوە ،بەدڵنیاییەوە زیانی گەورەتر
بە پێگە و نفووزی سیاسی و ئابووری ئەو واڵتە دەگات و ئێران زیاتر کۆنتڕۆڵی ناوچە ستراتیژییەکانی
هەرێمایەتی دەکات کە
بێگوومان بە سوودی ئەمریکا نابێ و لێی زەرەرمەند دەبێت
لەســەر ئاســتی ناوچەییــدا و هەڕەشــەی
لەنێوبردنیــان لێدەکات ،هاوبەش و دۆســتە
نزیکەکانــی ئەمریــکان و چــۆن واڵتێكی
وەك ئەمریــکا و پاشــان ســەرۆکێکی
وەك جــۆ بایــدن ڕێــگا بە تــاران دەدات لە

بایــدن» هەڵــەی ئۆباما دووبــارە ناکاتەوە
و ،دەرکــەوت کە ئێران بەقســەی خۆش و
سیاسەتی هێور بە ڕەفتار و کردارەکانیدا
ناچێتــەوە و کاتێــك تاران زیاتر پێشــڕەوی
کــرد کە ئەمریکا تاڕادەیەك بەر دەســتی

لە دەستڕاگەیشتن بە چەکی ناوکی زۆر
نزیــك بۆتــەوە و پــاش ئــەوەی گەمــارۆی
مامەڵــەی کڕیــن و فڕۆشــتنی چەك بەو
واڵتــە کۆتایــی هاتــووە ،خۆیــان ئامــادە
کــردووە کــە ترامــپ نەبێتەوە ســەرۆکی

ســتراتیژییەکانی هەرێمایەتــی دەکات
کــە بێگوومان بە ســوودی ئەمریکا نابێ
و لێــی زەرەرمەنــد دەبێــت .سیاســەتی
ئەمریکا بێگوومان بە تەنیا سەرکۆماری
ئەو واڵتە دیزاینی ناکا بەڵکوو کۆمەڵێك

ڕاوێــژکاری بــە ئەزموونــی سیاســی و
مێژوویی کە بەتەواوی شارەزای ئاڵوگۆڕە
نێودەوڵەتییەکانن ،ســتڕاتیژی سیاســی و
ئاسایشــی نەتەوەیی و ئابــووری ئەمریکا
دیــاری دەکــەن و دواجــار بڕیاری لەســەر
دەدەن و بەدڵنیاییــەوە جــۆ بایــدن نایهەوێ
تەكالیەنــە بڕیــارە گرینگــە سیاســی و
نەتەوەییەکان بدات و بەگشتی سیاسەتێك
پەیــڕەو دەکرێــت کــە ئیــدارەی نوێــدا کە
بەرژەوەنــدی گشــتی واڵتەکەیانــی تێــدا
بەتــەواوی بەرجەســتە کرابــێ و بەمەیلی
کەس یان چەند کەسێکی بازرگان نابێت.
دێمۆکراتەکانیــش بــەو نەتیجــەی
گەیشــتوون کــە ئێران واڵتێــك نییە کە بە
نەرمــی لەگەڵــی دیالــۆگ ئەنجام بدەی
بەڵکــوو تــاران بۆ ھەمیشــە ئەو شانســەی
خــۆی بەتەواوی لەســەردەمی دەســەاڵتی
ئۆبامادا لە دەست دا و لە داهاتوویەکی
نزیكــدا جــۆ بایــدن بــراوەی هەڵبژاردنــی
پۆســتی ســەرکۆماری ئەمریــکا دەگاتە
ســەر کورســی دەســەاڵتی بەهێزتریــن
واڵتــی جیهــان و بێگومــان کۆمەڵێــك
ئــەرك و بەرپرســیارەتی گەورەی سیاســی
و نیشتیمانی لەسەر شانە و سەرەتا دەبێت
ئــەو واڵتــە بگەرێنێتەوە بــۆ ڕێککەوتنی
پاریــس و پاشــان بەهێزترکردنەوەی ناتۆ و
ئاســاییکردنەوە پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ
واڵتانــی ئۆرووپــا کــە بــۆ ئەمریــکا
گرینگی تایبەتی خۆی هەیە.
پێشــبینی ئــەوە دەکرێــت کــە جــۆ بایــدن
ســەرکۆماری ویالیەتــە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا سیاســەتێکی نوێ و چڕتر کە
تێیــدا تــاران زیاتر لەغــاو بکرێت ،بەدژی
ڕێژیمــی ئاخونــدی بەڕێــوە ببــات و ئــەو
ســووکایەتییەی بــە هێزەکانــی ئەمریــکا
و ســەمبوولەکانی ئــەو واڵتە بــە بڕیاری
سیاســییەکانی ئێــران کــراون لــە عێراق و
واڵتانی تردا ،شتێك نین بەالیانەوە سادە و
کــەم بــن و بایدنیش لە بیری ناچێ و ئەو
هەقەیان بە شێوەیەکی تر لێ دەکاتەوە.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بەشی بیست و دووهەم
5.5هێزی ههستیاری و توانای ههستانهوه


Ralph Waldo Emerson
()1882 - 1803فیلهســوف و نووســهری
بهناوبانگــی ئهمریکی دهڵێت›‹ :زۆربهی
ئــهو ســێبهرانهی لــە ژیاندا هــەن به هۆی
ڕاوەســتان لەبــەر خۆرەتــاوی خۆیەتــی››.
خۆر لێرهدا بریکار یا میتافۆرێکه بۆ کار و
کردهوهکانی خۆمان .ســێبهریش میتافۆره
بۆ هەموو ئەو ناخۆشی ،بێ هیوایی ،لێڵی
و تاریکی له ژیاندا ڕووبەڕوویان دەبینەوە.
یهکێــک لــه پێناســهکان لهســهر توانــای
وه ئهوهیــه ،هێــزی ههســتیاری
ههســتانه 
هــۆکاره بۆ ههبوونی توانــای خۆگرتنهوه
یــان بهرگهگرتــن .یــان بــه واتایهکــی
دیکــه ڕێکوپێــک و هاوســەنگ
کردنــی ههســتهکان لهگــهڵ کــردهوهکان
بهشــێوهیهک که له ههموو قۆناغهکاندا
واڵمــدهر بــن .مرۆڤێکــی خۆڕێکخــهر و
شــلک و شــیاو یانــی توانــای هەڵکــردن
لەگــەڵ کەســانی دەوروبــەر و ڕووداوە
قورس و ئەســتەمەکانیدا هەبێت (انعطاف
پذیــر) لــهدوای ســهرنهکهوتن و نســکۆ
زوو دهتوانێت ههســتێتهوه ســهرپێ .نهرمی
و بهرگهگرتــن ،خــوو و ڕەوشــتی بــاش
هــۆکارن بــۆ ئــهوهی مــرۆڤ بتوانێــت لە
کاته ناخــۆش و دژوارەکاندا ڕێگاچارهی
باشــتر بۆ کێشــەکانی بدۆزێتهوه .نهرمی
و بهرگهگرتن ،دەبێتە هۆکاری زیادبوونی
کارامهیــی و لێزانــی بۆ ئــهوهی بتوانین:
ـ بهســهر ههســته نهرێنییهکانــی
بیــن.
زاڵ
خۆمانــدا
ـ زیاتــر لــه بهرامبــهر مهینــهت و
چهرمهســهری ،گوشــار و زهختــی
بیــن.
خۆڕاگــر
ڕۆژانهمانــدا
ـ دۆزینــهوهی ڕێگاچــارە یــان
گهڕانــهوه بــۆ دوایــه لــه قۆناغێکــی
ناخۆشــدا ئەگــەر پێویســت بــێ.
ـ دۆزینهوه و دیاریکردنی ئامانج له ژیاندا.
ـ کراوهبوون و توانای وهرگرتنی ئهزموونی
تــازه و ملمالنــێ کــردن و  ....هتــد.
چهنــده تۆکمــە و خۆڕاگــری؟
Jean de La Fontaine
()1695 – 1621نووســهری بهناوبانگی
فەڕانســهوی دهڵێــت›‹ :بهخۆڕاگــری
دهتوانــی زۆر شــت بکهیــت››.
ههبوونــی ئیــرادهی خۆڕاگــری هۆکاری
ســهرکەوتنه لــه کاتــی تاقیکردنهوهکانی
پرۆســهی ژیانــدا .بــۆ ســهرکهوتن
بەســهر تاقیکارییهکانــی پرۆســهی
ژیــان ،تۆکمەبــوون و ههبوونــی ئیــرادهی
خۆڕاگــری خاڵێکــی بنەڕەتییــە .بــه
واڵمدانــهوهی ئــهو پرســیارانهی خــوارهوه
دهتوانــی نهرمــی و هێمنــی ،ههســتانهوه
و خۆڕاگــری خــۆت دهستنیشــان بکهی.
ژمــارهکان کۆ کهوه .واڵمهکانت لەگهڵ
ئــەو کەســانەی کــە دەزانــی یارمەتیدەرن
بــاس بکــه .لــه چ شــتێک یان بهشــێکدا
خۆڕاگریت زۆره؟ له چ بهشێکدا دهبێ کار
لهسهر خۆت بکهی بۆ ئهوهی باشتر بی؟
به چ شــێوهیهک دهتوانی باشتر بی؟ لەو
شوێنانەی کە ژمارەکانیان کەمە دەتوانی
ڕاهێنانیان لەسەر بکەی بۆ باشتربوونیان.
ABC
مێتــودی
مێتودی  ، ABCتوێژینەوەیەکە لەســەر
ئەوەیکــە بزانیــن چ شــتێک هانــدەرە بــۆ
بزواندنــی هەســتەکان و مێتۆدێکــی
باشــە بــۆ ئــهوهی بتوانــی خۆڕاگریــت
بههێــز بکــهی یــان باشــتر خۆڕاگــر بــی.
 ،Aبــاس لــە بەســەرهات یــان
ڕووداوێــک دەکات کــە ڕووی داوە.
 ،Bبــاس لــە شــێوازی بیرکردنەوە دەکات
یانــی بیروباوەڕ لەســەر ڕووداوەکە چۆنە.
 ،Cزووهەڵچــوون بەهــۆی ڕووداوەکــە.
هــەر بەشــە لــەو بەشــانە  A،BوC
کاریگەرییــان لەســەر یەکتــر هەیــە و بــۆ
باشــتر ڕاڤەکردنــی ئــەو مێتــۆدە باســی

دوو نموونــە دەکــەم .بــۆ تێگەیشــتنی
کاریگــەری هــەر یــەک لــەو بەشــانە
لەســەر یەکتــر بڕوانــە وێنــەی خــوارەوە.
لهسهر وێنهی مێتۆدی  A،BوC
بەشی «» A
پێشینه:
.1ڕووداوێــک لــه ڕابــردوودا ڕووی داوه،
ئــهو ڕووداوه هــۆکار بــووه کــه ڕووداوی
دیکــهی لــێ ببێتــهوه .بــۆ نموونــه ئهتۆ
تیکێتــی ســزا یــان جهریمــهی ماشــێنت
وهرگرتووه(ســزایهکی پارهییــه که دهدرێت
به خاوهنی ئهو ماشــێنهی که له شــوێنی
ڕێگەپێنــەدراو یان قهدهغه پارکی کردووه
یــان لــه کاتــی خۆی زیاتــر ڕاوهســتاوه).
.2هاوڕێیەکــت پێــت دەڵــێ کــە شــەو
دێــت بــۆ الی تــۆ بــە میوانــی .تــۆش
زۆر بــە دڵخۆشــی خوانێکــی خۆشــی بۆ
ئامــادە دەکــەی .بــەاڵم ئــەو نایــەت و لە
نەهاتنەکەشــی ئــاگادارت ناکاتــەوە .
کاریگەری «  »Aلەسەر« »B
بــڕوا یــا بــاوهڕ :چۆن بیــر لــهو ڕووداوانە
دهکهیــهوه؟ بــڕوا یــان گومانی ســهرهکی
تــۆ لهســهر ڕووداوهکان چییــه؟ بــاش
بیربکــهوه و بزانــه ئهو شــێوه بیرکردنهوانه
بنهمای ڕاســتیان ههیه یــا ههر گومانن.
لەوانەیــە بڵێــی :ههموو کاتێــک ئهوه له
مــن ڕوودهدات .یــان مــن ههموو کاتێک
بــێ شانســم .بهڕاســتی بــاوهڕت بــه بــێ
شانســی خــۆت ههیــه یــان ئــهوه شــێوهی
بیرکردنــهوهی تۆیــه .هــهر وا گومــان
دهکــهی کە شانســت نییه یــان بێباکبوون

و زۆر گوێنــهدان بــه کارهکــهتتووشــی
وهرگرتنــی ئــهو تیکێتە ســزایەی کردی.
یانــی بــۆ خۆت ئهو کارهت کــردووه ،زۆر
ســهرنجت نهداوهتــه شــوێنهکه ،بــۆ ئەوەی
بزانی ئهو شــوێنه ڕێگەپێــدراوە یان نا یان
لــه کاتی خۆیــدا نهگەڕاویهتهوه و ماوهی
ڕاگرتنەکــەت لــهو شــوێنه بهســهر چــووه
یــان بــە شــێوەیەکی هەڵــەت ڕاگرتــووە.
لە کاتی نەهاتنی هاوڕێکەت بۆ میوانی،
لەوانەیە بڵێی :ئەو هەر وایە ،قەت لەسەر
قســە و بەڵێنــی
خــۆی نییە .یان نا
لەوانەشــە شــتێک
ڕووی دابێــت.
ئایــا زۆر جــار
ئــەوە ڕووی داوە
کــە هاوڕێکــەت
بە ڵێنییە کــی
دابێــت و جێبەجێی
نە کر د بێــت ؟
کاریگەری « »Bلەسەر «»C
ئــاکام یــا دهرهنجــام :ئــاکام و
کاریگــهری وهرگرتنــی ئــهو ســزایه
یــان نەهاتنــی هاوڕێکــەت لهســهر
ههســت و ڕهوشــتی تــۆدا چــۆن دهبێــت.
ئهگــهر وا بیــر بکهیهوه کــه ههموو کات
بێ شانســی ،ئــهوه زۆر ناڕهحــهت ،قهڵس
و دڵتهنــگ و بــێ هیــوات دهکات.
بــهاڵم ئهگــهر وا بیــر بکهیــهوه کــه تهنیا
لــهو ڕووداوەدا بــه هــۆی کهمتهرخهمیــت
لــە کارەکــەدا تووشــی ئــەو ســزایە
هاتــووی کەواتــە ناڕاحهتــی و دڵتهنگیت
کهمتــر دهبێــت و هــەوڵ دەدەی بــۆ
جارێکــی دیکــە باشــتر ســرنج بــدەی.

لەســەر نەهاتنــی هاوڕێکــەت ،کاردانــەوە
و بەرهەڵســتی جیــاوازت دەبێت .لەوانەیە
ناڕاحــەت بــی ،ناهومێــد بــی ،دڵســارد
بــی ،تــووڕە بــی یــان لەوانەشــە تووشــی
دڵەڕاوکــێ و تــرس بــی و پەشــۆکاو بی
لەوەیکــە شــتێکی خــراپ ڕووی دابێــت.
بــه کهڵکوهرگرتــن له مێتۆدی ، ABC
ڕاهێنــان لهســهر خــۆت بکه بــۆ گۆڕینی
بــڕوا و بیرکردنهوهکانــت .کارێکــی وا
مهکــه خــۆت تهنیــا لهســهر ڕوتینێکــی
دیاریکــراودا بهێڵییــهوه .فۆرمێــک لــهو
شــێوه (مێتــۆدی  ) ABCدروســت
بکــه و پــڕی بکــهوه ،بــۆ ئــهوهی بزانــی
چ ڕووداوێــک ههســتی نهرێنــی الت
دروســت دهکات و ههســتهکان چین .ئهوه
یارمهتیدهر دهبێت بۆ ئهوهی بزانی ههسته
نهرێنییهکان چین و چۆن دهبنه هۆکاری
بیرکردنهوه و ڕەوشت و کردهوهی نهرێنی.
ئهو کات باشــتر دهتوانی خۆت کۆنتڕۆڵ
بکهی و ههوڵ بدهی شێوهی بیرکردنهوهت
لــه قۆناغــی  Bدا ئهرێنــی بێــت.
گهشــبینی ڕاســتهقینانه (ڕێئالیســت)
گهشــبینی ،هێــز و وزهیهکــی ئهرێنییــه
و بــڕوا و هیــوا دهدات بــه مــرۆڤ بــۆ
ســهرکهوتن و دهستکهوتی باش .کاتێک
مرۆڤ ڕووبــهڕووی ڕووداوێکی ناخۆش
دەبێتەوە ،گهشــبینی دهبێتــه هۆی ئهوەی
باشــتر و ئاســانتر بتوانێــت بهربهرکانــی
لهگهڵ ڕووداوەکە بکات .کهسانێک ههن
و دهڵێــن گهشــبینی یانی ســاویلکهبوون.
دهتوانــی مرۆڤێکــی گهشــبین و
خۆشــباوهڕ بی ،بێ ئهوهی ســاویلکه بی.

بــۆ وێنــه :کهســێک گهشــبینی
ڕاســتهقینهیه و بــاوهڕی وایــه کــه لــه
تاقیکردنــهوهی بیرکاریــدا بــه پلــه و
نمرهیهکــی بــاش دەردەچێــت ،بــهاڵم لــه
ههمانکاتــدا وا بیردهکاتــهوه کــه دهبــێ
خــۆی بــۆ مانــدوو کات و لــه مــاوەی
پێــش تاقیکارییەکەدا بهباشــی وانهکانی
بخوێنــێ بهاڵم کهســێکی دیکــهش ههیه
تهنیــا لهبــهر ئــهوهی گهشــبینه کــە پێی

وایه به بێ خۆماندووکردن و خوێندنهوهی
وانهکانــی و گوێــدان به مامۆســتاکەی،
پلــ ه و نمرهیهکــی بــاش وەدەســت دێنێت و
ســەردەکەوێت .ئهوهیــان دووره له ڕاســتی
و گهشــبینی ناڕاســتهقینهیه .کهســێک
کــه گهشــبینی ناڕاســتهقینهیه ،وا
بــاوهڕ دهکات کــه ســهرکهوتن و قبــووڵ
بــوون ههمــوو هــهر شانســه و بــه بــێ
چــوون بــۆ خوێندنگــه و خۆماندووکــردن
دهبــێ لــه وانهکانــدا قبــووڵ بێــت.
هــهوڵ بــده خۆت ڕابێنیت کــه مرۆڤێکی
گهشبینی ڕاستهقینه بی .ئهو کهسانهی
گهشبین یا خۆشبینی ڕاستهقینهن کهمتر
تووشــی کێشــه و ناکۆکــی و ناڕاحهتــی
دهبــن .گهشــبینی کاریگــهری لهســهر

شێوازی بیرکردنهوه ،ههست به بهختهوهری
کــردن و تهندروســتی مرۆڤ ههیه ،لهبهر
ئــهوهی سیســتمی بهرگــری لــهش بههێــز
دهکات .کــهس ناتوانێــت بگهڕێتــهوه بــۆ
ســهرهتای ژیــان و ژیــان لــه نوێــوه دهســت
پێبکاتــهوه .بــهاڵم خۆڕاهێنــان و دروســت
کردنــی ههســتی ئهرێنــی و گهشــبینی،
ئــهو ههســتەت پێدهدات کــه وهک ئهوهی
ژیانێکی نوێت دهســت پێکردبێت و ههموو
کهســێکیش ئــهو دهرفهتــهی ههیه .وهک
پێشــینیان دهڵێن ماسی ههرکات لهئاوی
بگــری ههر تازهیه .ئهگهر مرۆڤێکی که
بیرکردنــهوهی نهرێنیت زۆره و گهشــبین
نــی ،کەواتــه هــهر لــه ئــهوڕۆڕا دهتوانی
ڕاهێنان بکهی .تاقی بکهوه و بزانه چۆنه
ئهگــهر بهپێچهوانــهی جاران بیــر بکهیهوه
یانــی هــهوڵ بــده لهباتــی بیــری نهرێنــی
بیــری ئهرێنــی بکهیــهوه و گهشــبین بی.
باوهڕت به خۆت ههبێت و دڵنیابه ،نهترسان
لــه گۆڕانــکاری و فێربوونی شــتی تازه:

بهختــهوری
ههســتی
✓
دهکات.
دروســت
لــهالت
ـ ئامانجــت لــ ه پرۆســهی بــوون و
ژیانــدا ڕوونتــر و باشــتر دەبێــت.
ـ هونهری داهێنان ،وزه و تواناییت زیاتر دهبێت.
ـ زیاتــر ههســت بــه خۆشــی
دهکــهی.
خۆشهویســتی
و
کاتێــک کهســێک تاوانبــارت دهکات یا
تۆمهتت لێدهدات ئهوه شــتێکی سروشــتیه
که ههست به ناخۆشی بکهی و لهوانهیه

تــووڕهش ببــی .تووڕهبــوون کاریگــهری
فســیۆلۆژی و جهســتهیی ههیــه و دەبێت ه
هۆی بهرزبوونهوهی هۆرمۆن و شــڵهژانی
مێشــک .هــهر بۆیــه کاتێــک مــرۆڤ
تووڕهیــه ڕەوشــت و شــێوهی قســهکردنی
شهڕهنگێزانهیه و ههست به ئارامی ناکات.
وهک مرۆڤێکــی گهشــبین لــهو کاتانهدا
ههوڵ بده بەو شــێوازانەی خوارەوە بدوێی،
لــە شــوێنی نوختەچنییەکــەی خــوارەوە
ئــەو شــتەی بڵێی کە بۆ تــۆ ڕووی داوە:
ـ ســهرهتاییترین و باشــترین شــت ئهوهیــه
کــه لــهو ســاتهدا بڵێــی ‹›ئــهو شــته مــن
ئــازار نــادات یــان مــن تــوڕه نــاکات یــان
مــن ( ..............ههموو ڕهســتهکهت
تــهواو بکــه که باســهکهی لهســهره)›‹ .

ـ ئــهوه ڕاســت نییــه لهبــهر ئــهوهی مــن
ئاگاداری ههموو شتێک ههم یان زانیاریم
لهســهری ههیــه یــان . ..............
ـ باشــترین کار یــان بهڵگــه بــۆ ئــهوهی
پێت بســەلمێنمکه مــن  ..............یا
ئــهو کاره بکــهم کــە تــۆ. ..............
 5.6بیرکردنــهوهی کــرداری یــان
لهســهر ههســت بــوون (بــە ئاگابــوون)
بیرکردنــهوهی کــرداری یانــی به شــێوهی
دروســت و پراکتیکــی بیرکردنهوه ،نهک
لــه چوارچێوهی خهیااڵتــدا .بیرکردنهوهی
کــرداری یانــی بیرکردنهوهیهکــی
ئهرێنــی کــه هــەم کاریگــهری ههبێــت
و هەمیــش بــه کــردهوه بکرێــت.
دهروونناســی ئهمریکــی)1987 – 1902
 ) Carl Rogersدهڵێت›‹ :کاتێک
من خۆم بهو شێوهی که ههمه ،ال پهسهند
بوو ،خۆشم ئازادم که خۆم بگۆڕم یان نا››.
چهند پێناســه له بیرکردنــهوهی کرداری:

بیرکردنــهوهی کرداری ئهو بهشــه له بیرو
هۆشــی مرۆڤه کــه ئهزموونێکی پوختە،
ڕاســتهقینه و گشــتی لهســهر بارودۆخــی
کــه تێدایــن ،دهدات به مرۆڤ .ئهوهش له
ڕێگای چڕبوونهوهمان لهسهر ئهو دۆخهی
کــه تێیداین ،بێ ئهوهی ههڵســهنگاندنمان
لهســهر ڕهوش و چلۆنایهتــی دۆخهکــه
ههبێــت .بیرکردنهوهی کــرداری ،هۆکاره
بۆ ئهوهی لهسهر ویست و داخوازی خۆت
و بــه چڕبوونهوه لهســهر ئــهو دۆخهی که
تێیــدای ،ئــهو دۆخــه
پهســند(قبووڵ) یــان
بکهیــهوه.
ڕهتــی
بیرکردنــهوهی کرداری
ههڵگــری دوو شــتە،
یهکــهم :بهدیهێنانــی
توانــا و لێهاتوویــی
دووهــهم:
خــۆت.
ئاوهاڵبوون ،کونجکۆڵ
بو و ن ( کنجــکا و )
 ،حــهز بــه زانیــن کــردن.
ســهرنج بده ،پرۆســهی ژیان بهســهر ســێ
کاتــی جیــاوازدا دابــهش کــراوه وهک:
ڕابــردوو ،کــه پێشــینهی(باکگراوند)
تۆیــه.
ژیانــی
ئێســتا ،کــه کاتی جوڵــه و کارکردنه بۆ
پــهرهدان به ژیانێکــی ئارام و ڕێکوپێک.
داهاتــوو ،کــه ههڵگــری ئــهو پــان
و نهخشــه و بیرکردنهوانهیــه کــه لــه
ئێســتادا دهیانکێشــین یــان بــە واتایەکــی
دیکــە هیــوا ،خــهون و ئامانجهکانمــان.
کهســانێک هــهن کــ ه بــاش نازانــن له چ
کاتێکــدا دهژیــن .لــه ڕابــردوودا چهقیــان
بەســتووه و بــه خهیااڵتــی داهاتــوو دهژین
یــان خۆیــان بــه ئێســتاوه ههاڵوهســیوه بێ

جوڵهکــردن .بــاش ههڵســوکهوت کــردن
لهگــهڵ ئــهو ســێ کاتەی(زەمەنــەی)
پرۆســەی ژیــان هــۆکاری بنهڕهتییــهبــۆ
ســهرکهوتن و چێــژی خۆشــی وهرگرتــن
لــه ژیــان کردنــدا .هــهر بۆیــه گرنگــه
بزانــی پێوهنــدی تــۆ لهگــهڵ ئــهو ســێ
کاتــهدا چۆنــه ،بــۆ ئــهوهش وا باشــه
واڵمی ئهو پرســیارانهی خــوارهوه بدەیهوه.
ژمــارهکان پێکــهوه ههڵســهنگێن ه
و بزانــه کامهیــان زۆرتــره.
دهبــێ ئــهوهی باش بزانین ڕابــردوو چرای
بــهر ڕێگایــه بــۆ داهاتوومــان و ئێســتاش
ئاوێنهیــه کــه داهاتوومانی تێــدا دهبینین.
دهبــێ وهک مــرۆڤ تێگهیشــتنێکی
(دهرکێکــی) گونجــاو و ڕاســتهقینهت
لهســهر خــۆت ههبێــت و بــهو شــێوهی که
هــهی ،خــۆت ال پهســهند بێــت .یانی بهو
شــێوهی کــه هــهم ،خــۆم ال پهســهند بــێ.
604-531 ( Laoziپ ز) فیلەسووفی
چینــی دهڵێــت›‹ :ئهگهر بــه دوای ئهوەدا
بی که خهڵکانی دیکه پهســهندت بکهن،
ئــهو کات دهبــی بــه کۆیلــهی ئــهوان››.
پرۆســهی ژیان دروســت بووه لــه ڕابردوو،
ئێســتا و دواڕۆژ .بــێ بیــر کردنــهوه لــه
ڕابــردوو و داهاتــوو ،تهنیــا لــه ئێســتادا
ژیان کردن کارێکی ئاســان و باش نییه.
ڕاســتی ژیان ئهوهیه کــه له نێوان ڕابردوو
و داهاتــوودا ،ئێســتایهک بــۆ خۆمــان
بدۆزینــهوه .ئێســتایهک کــه لــه حاڵــی
جوواڵنــدا یــان لــه حاڵی ئاڵوگــۆڕدا بێت.
شــێوهی بیرکردنــهوه لهســهر خــۆت لــه
ڕابردوودا ،ئێســتای تۆی دروســت کردووه
و هــهر ئــهو شــێوه بیرکردنهوه له ئێســتادا
لهســهر خۆت ،داهاتووت دروســت دهکات.
کەواتە دروســت بوونی ڕابــردوو و ھەروەھا
داھاتــووش بەپێی ئێســتا ڕوو دەدات ،زۆر
شــت ههیــه کــه لــه ئێســتادا بیــرت لــێ
نهکردۆتهوه بهاڵم له نهکاو ڕوودهدات .ھەر
بۆیە بۆ دروست کردنی داھاتوو پێویستە و
دەبێ بە باشی دەرک ب ه ئێستا بکەین .بۆ
دروســت کردنــی داھاتوویەکی باش دەبێ
لەو ڕوانگەوە ســەیری ڕابردوومان بکەین.
ئامێرهکانــی پێویســت بــۆ دروســت
کردنــی ئێســتایهک ،کــه لــه نێــوان
ڕابــردوو و داهاتــوودا بێــت لــه خــوارهوه
ئاماژهــی پــێ دهکــهم وهکــوو:
بیــر و ههســتهکانت (ئهرێنــی و نهرێنی)
دهستنیشــان بکــه .سروشــتی مــرۆڤ
وایــه دهبــێ ههڵــهش بکهیــن تــا کاره
باشــهکانمان ڕهنگدانهوهیــان ههبێــت.
ئهگــهر بیــر و ههســتی بــاش و ئهرێنیمان
ههبــووه بهدڵنیاییــهوه کــهم تــا زۆر بیــر و
ههســتی ههڵــه و نهرێنیشــمان ههبــووه.
بیــر و ههســتهکان بــه بــاش و خــراپ
وهســف بکــه .وهســف کردنیــان بــۆ ئهوهی
بزانــی هــۆکاری دروســت بوونــی ئــهو
بیــر و ههســتانه(باش و خــراپ) چ
بوونــه تــا ئهزموونیــان لێوهرگــری.
بیر و ههستهکان پهسهند بکه ،بێ ئهوهی
هیــچ کــهس و هیــچ شــتێک تاوانبــار
بکهی .الی هێندێک کهس زۆر ئاساییه
بــۆ ئــهوهی خۆیــان لهبــهر بهرپرســیارهتی
ههڵهکان بدزنهوه ،کهســانی دیکه تاوانبار
بکــهن .ئهوهش بەشــێوهیهک له شــێوهکان
فێــڵ لهخۆکــردن یــا خۆههڵخهڵهتاندنــه.
له کۆتاییدا بیر و ههســتهکان ئازاد بکه.
ئهگــهر پێــت خــۆش بێــت ئهرێنییــهکان
بهێڵــهوه ،نهرێنییهکانیــش بــۆ ههتاههتایه
ژێــر چــاڵ بکــه و بیریــان لــێ مهکــهوه.

ژمارە ٢٠ ، ٧٨٧ی نۆڤامربی ٢٠٢٠

پێشوازی
( بۆ شەرەفی شێعر ،جەالل مەلەکشا )
« فەرەیدوون ئەرشەدی »
لە " پیرمام" ی گەرمێنی کوردستان گیرسابوومەوە .تەنیا بووم و سەرقاڵی کار لە
کوردستان تیڤی  .بە تلێفوون پێیان وتم کەسێک کاری پێتە.
چاک و چلۆنیمان کرد ،وتی برادەرێک لە المە ،پێی خۆشە قسەت لە گەڵ
بکات .نەمدەزانی بەم ئێوارە ساردە کێ هێندە سەرخۆش و بەکەیفە دەیهەوێ
لە هەولێرەوە ،لەگەڵ من قسە بکات! کە دەنگە نەناسراوەکە ماڵئاوایی کرد،
دەنگێکی ئاشنا و ماندوو وتی  :فەرەیدوون! چۆنی؟ منم جەالل!
هەرگیز بڕوام نەدەکرد لە کاتێکی ئاوەهادا ،دەنگی جەالل لە نزیکەوە بژنەوم.
جەالل و سلێمان دڵسۆز ،بە دژواری و بە قاچاخ ،ئاودیوی سنوور ببوون .
نەمهێشت لە هەولێر بمێننەوە ،هاتنە الم لە پیرمام ،لە الی من نەختێک ئەمینتر
بوو بۆ حەسانەوە .ڕۆژان و شەوانێکی فرە نایابمان ڕابوارد بە شێعر و بە چیرۆک و
باس و خواسی ئەوەی بە سەری بێ سەروەریی زمان و ئەدەبیاتی ئێمەدا دێت
و بە قاڵ و قەوڵی شاد و ناشاد و بە گێڕانەوەی بیرەوەری.
شەوان ڕابگرد و ڕۆژان ڕۆیشتن ,سلێمان لە " ڕامان" دامەزرا و جەالل لە
"شۆڕشگێڕان" بارگەی خست .دواتر ،تا ئەو دەمەی جەالل باروبنەی بەرەو
ڕۆژهەاڵت پێچایەوە ،فرەیک شیرینی و تاڵیی ڕۆژگارمان پێکەوە چێشت.
سەربوردەی ئەو ماوەیەی لە هەولێر ژیا و جارناجار پێکەوە بووین ،دوورە و درێژ،
تاقەت و حەوسەڵە و دەرفەت کورت و کەم .
وەلحاسڵ ،ئەم" پێشوازی"یەم  ،هەر لەو ڕۆژانەی جەالل و سلێمان لە الم نە
میوان ،کە خانەخۆ بوون ،نووسی.
یادی ئەو شەو و ڕۆژانە بە خەیر.

تۆ هاتی ،شەیدایی باران و
وەحشەتی سنوور و دواپڕمەی واڵخی
قاچاخچیی نەترست بۆ هێنام .
لە غەمی پڕ تەمی ئێوارەی پیرمامدا
بە تاو و بە لەرزی ئەو ژوورەی
هەناسەی پڵینگی شێعرتی دەناسی دابەزیت .
من بە چی پێشوازی باڵندەی شەکەتی قەفەس بکەم؟
من بە چی مەچەکی بریندار
بە کەڵوەی کەلەبچە تیمار بکەم؟
ئەم جەستە الوازە ،لە نوێنی پەپوولەی کام شێعردا بنوێنم؟
ئەو بازە زامارە لە هۆبەی کام شەوما داڵدە دەم،
من کە خۆم وەحشەتی ناو بۆسەی سنوور و
بارانی هەاڵتن دەناسم!؟
کە هاتی ،وەک دێڕی پڕ شکۆی شێعرێکی یەزدانی ،دابەزیت .
لە بەر پێی فانووسی مەستیدا
پەنجا ساڵ ئازاری نیشتمان
پەنجا ساڵ زریکەی شێعرێکی یاخی بوو هاتە الم،
بەرزایی شریخەی بڕنەوی بزمارڕێژ
هاتە نێو ژوورەکەم،
دەروێشی خانەقای مەوالنا هاتە نێو خەڵوەتی زیکرەکەم.
نەموێرا بپرسم کوا یەسنا ،چۆلەکەی دڵەکەم!؟
نەموێرا بپرسم کوا ئاویەر ،سەربەرزیی شارەکەم؟
چوونکە باش دەمزانی ،کە هاتی نەتزانی « کاوە» چۆن دەگریا ،یەسنا چۆن دەسووتا،
ئاویەر چۆن چۆنی بەرە خوا هەڵدەکشا .
بە خێر بێی ،ڕووناکی چاوانی چوارچرا،
حەژمەتی گڕکانی دەربەندی قاسملوو ،هاواری تەنگانەی دمدم و
گفتوگۆی هێمنی سەرسەرا ،بە خێر بێی !
ئەی زامی ناسۆری مەڵەکشان ،گۆڕانی ئاشقانی قەتارچیان ،کە هاتی
ئاویەر لە دەشتی کۆیەدا بااڵی کرد،
چل چەمە لە پێکی شێعرمدا هەڵقوڵی .
ئەی بەفری یەکشەوەی هۆبەتوو،
شەپۆلی بێ نازی دەریاچەی ورمێ و
وەیالنتر لە قشاڵخ!
تۆ بۆنی یەکەمین بارانی زاگرۆس و
تۆ پەڵەی ئەم دلە کاولەی.
بە هەموو ئازار و ئەشکەنجەی زیندانی وشەوە
ڕەشماڵی ئەو خەمە دێرینەت ،لە هۆبەی ئەم واژە کۆچەرە ،هەڵبدە.
نازانم بەدەستی کام بێری شۆخ و شەنگ،
تینوێتیت بشکێنم؟
ئەو زامە ناسۆرەی سەر سینگت
بە فێنکیی هەناسەی کام کیژی ڕەوەندان دەسرەوێ؟
شمشاڵی چ شوانێ دەتوانێ
مێگەلی وشەی تۆ ئارام بکات !؟
هەناسەت ئەی شێعری السار و ئەی ڕۆحی هەاڵتوو،
هەناسەت سەرسمی ئەسپە شێی مێژووە !
ئەی نۆتەی ناسازی موسیقای سەردەمی سەرشۆڕی،
بە هاژەی ئەو دەفە هەراوەی سینگی خۆت
زیکری ئەم دەروێشە گەرم بکە،
تاوێ لەم هەوارە پشوو بدە ،میوانی ئەم ڕەوە بازە بە و
قومێک لە کانیاوی ئەم بنارە سەرسەوزە بنۆشە،
لە سایەی دارەبیی ئەم ڕووبارە شینەدا
سەرخەوێک بشکێنە !
کە هاتی ،چەخماخەی هەڵدێر و سەرشۆڕیی سنوور و،
ڕەپ ڕەپەی مەیدانی ئازادی سانان دژ،
چوارچێوەی سینگتی دەپرواند،
یەسناکان ،کاوەکان لە چاوتا دەگریان .
ئەی سنوور ،چۆن وێرات جانتای ئەو کۆترە دابگری
وا لەگەڵ کازیوەی بەیاندا هاودەستە؟
چۆن وێرات ئەگریجەی گزنگی چاوی شێعر تێک بدەی؟
فانووسی خەڵوەکەی شالیار هەڵ دەکەم،
ئەم کۆختە تاریکە دەکەمە زیکرستان،
فەقێیانەت لە چۆمی قشاڵخدا هەڵکێشە و بیکە بە گوولەبەند،
جوانووی شێعرەکەت ئەی پڵینگی پاڵنگان
لەبەردەم کۆڵیتی غوربەتی شێعرمدا ،دابەستە.
من وەکوو وشەیەک تەریک و
تۆش وەکوو قەڵەمێک النەواز
داستانی شەوانی عاشقی دەکەینە چیرۆکێ،
وەحشەتی سنوور و دواپڕمەی واڵخی قاچاخچی نەترس و سەربەرزی واژەمان
دەکەینە پێکێک و دەینۆشین !
ئەی وشەی یاخی و پەپوولەی ناو گڕی پیالنی ئەهریمەن
هاتنت جەنگەڵی باوەشمی کردۆتە حەشارگەی یاخیان !
بەخێر بێی دارگوێزی چەم شار و
دارتایلەی مەزاری شەهیدان.
کە هاتی ،شنەبای ئارێز و سێبەری ڕێواسی گاڕانت بۆ هێنام.
20.12.1999
پیرمام
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ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی
مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو دەکاتەوە و
دەیخاتە بەر دیدی خوێنەرانی ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی
کۆتایی مانگی خەزەڵوەر ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار ەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە
حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان:

ڕۆژی دووشــەممە ١٩ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «محەممەد
مەحموودی» خەڵکی گوندی «زێوە»ی
بەخشــی ناوەندیــی شــاری پیرانشــار ،لــە
الیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
ڕۆژی دووشەممە ١٩ی خەزەڵوەر ،الوێکی
کورد بە نــاوی «محەممەد قادریئازەر»
تەمــەن  ٢٣ســاڵ کــوڕی خــدر و خەڵکی
گوندی «گەزگەسکـ»ـی شاری پیرانشار،
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر
کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر،
 ٥هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«میــاد بابایــی ،ســمکۆ مەحمــوودی،
بێهنــام وەیســی ،ئەحمــەد بیابانــی و یاســر
حەیــدەری» خەڵکی گوندی «زەردۆیی»
ســەر بــە بەخشــی باینگانــی شــاری پاوە،
پــاش بانگهێشــتکردنیان بــۆ ئیتالعاتــی
ســپای پاســداران دەسبەســەر کــران.
ڕۆژی چوارشەممە ٢١ی خەزەڵوەر ،کاناڵە
خۆجێییەکانی شاری سونقوڕ و کولیایی،
باڵویــان کــردەوە کــە ســێ هاوواڵتــی لەو
شارە کە ئەندامی یەکێک لە حیزبەکانی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بوون ،دەسبەسەر کراون.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ٢١ی
خەزەڵــوەر ،ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە
ناوەکانــی «ســەالح پوورکەیــوان» تەمەن
 ٢٤ســاڵ کــوڕی ئەحمــەد« ،ئــاراس
قــادری» تەمــەن  ٢٢ســاڵ کــوڕی کاوە
و «مۆحســێن ڕەســائی» تەمــەن ٢٠
ســاڵ کــوڕی ئەحمــەد خەڵکــی گونــدی
«سەردۆشـ»ـــی شــاری مەریــوان ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کران.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ٢١ی
خەزەڵــوەر ،هاوواڵتییەکــی کــورد بــە
نــاوی «هــادی ڕەســائی» تەمــەن ٣٠
ســاڵ کــوڕی ڕەشــید خەڵکــی گونــدی
«سەردۆشـ»ـــی مەریــوان ،لەالیــەن هێــزە

ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا.
ڕۆژی هەینی ٢٣ی خەزەڵوەر ،لە درێژەی
دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییانــی کــورد
لــە گونــدی «سەردۆشـ»ـــی مەریــوان،
هاوواڵتییەکــی دیکــەی کــورد بــە ناوی
«ئیســماعیل ڕاســتی» تەمــەن  ٢٩ســاڵ
کــوری ڕەحیم خەڵکی ئەو گوندە ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ٢٥ی
خەزەڵــوەر ،چــوار هاوواڵتیــی کــورد بــە
ناوەکانــی «نەجمەدیــن ســوخەنوەر تەمــەن
 ٣٦ســاڵ ،شــۆڕش عەبدوڵاڵ نــژاد تەمەن
 ٣٧ســاڵ ،ســەالح ئاجی تەمەن  ٥٠ســاڵ
و ڕەحمانــی ئاجــی تەمــەن  ٢٢ســاڵ»
خەڵکــی گونــدی «گەرگوولی خوارێ»
ســەر بــه شــاری پیرانشــار ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــران.
هــاوکات لەگەڵ دەسبەســەرکردنی ئەو ٤
هاوواڵتییە کوردە ،هێزە ئەمنییەتییەکان دوو
هاوواڵتیی دیکەی کوردەیان بە ناوەکانی
«ئیســماعیل حاجــی عەبدوڵــا و عەلــی
جــۆاڵ» خەڵکــی گونــدی «شێناوێـ»ـــی
شــاری پیرانشــار دەسبەســەر کــرد.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:
ڕۆژی سێشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر،
چــوار ژنــە هاوواڵتیــی بــە ناوەکانــی
«هەڕاڵــە عەزیزی ،کەوکــەب حەیدەری،
دونیــا عەزیــزی و فریشــتە بیابانــی»
بانگهێشــتی ئیتالعاتــی ســپای پاســداران
کــران و لێپرســینەوەیان لەگــەڵ کــرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢١ی خەزەڵــوەر،
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«ئەمیــرڕەزا مــورادی پەهڵــەوان و
عەبدوڵــا غواڵمــی» ،خەڵکــی شــاری
تیــکاب لەالیــەن هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی دەسبەســەر و پــاش چەنــد
کاتژمێرێــک لێپرســینەوە ئــازاد کــران.

کەمکردنەوەی حوکمی
زیندانیی هاوواڵتییان:
حوکمی زیندانیی محەممەد (عیســمەت)
سەلەحشــوور ،زیندانیــی سیاســیی کــورد
لــە گرتووخانــەی زیندانــی ناوەندیــی
ورمــێ ،بــۆ  ٢ســاڵ و  ٦مانــگ
زیندانیــی تەعزیــری کــەم کرایــەوە.
ڕۆژی شــەممە ٢٤ی خەزەڵــوەر ،حوکمی
ســاڵێک زیندانیــی تەعزیــری بــە عــادڵ
موكــەڕەم ،زیندانــی سیاســیی کــورد
لــە گرتووخانــەی ورمــێ ڕاگەیەنــدرا.

ڕاگواستن بۆ زیندان:
ڕۆژی یەکشــەممە ١١ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «دلێــر

نەســری» خەڵکی گوندی «تەنگیسەر»
و دانیشــتووی شــاری ســنە ،پــاش
بانگهیشتکردنی بۆ لقی ٤ی بەڕێوەبەری
تاوانەکانــی دادگای ئینقالبــی ئــەو
شــارە ،بــۆ جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی
دەسبەســەر و ڕەوانــەی زینــدان کــرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٤ی خەزەڵــوەر،
یەکێک لە دەسبەسەکراوەکانی کۆبوونەوە
ناڕەزایەتییەکانــی مانگــی خەزەڵــوەری
ساڵی  ،٩٨بە ناوی « پشتیوان ئەفسەر»
خەڵکــی گونــدی «نێـ»ـــی مەریــوان ،بۆ
جێبەجێکردنــی حوکمەکــەی ،دەسبەســەر
و ڕەوانــەی زیندانــی ناوەندیــی ســنە کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٨ی خەزەڵــوەر،
ســێ هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«حامیــد شــێخی ،نەبــی مەالوەیســە و
ئەیــووب کاکەخانــی» بــۆ تێپەڕاندنــی
حوکمەکەیــان دەسبەســەر و ڕەوانــەی
زیندانەکانــی ســەقز و بیجــاڕ کــران.
ڕۆژی دووشــەممە ١٩ی خەزەڵــوەر،
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«ســلێمان کەریمپــوور» و «خالیــد
محەممــەدزادە ئەقــدەم» خەڵکــی گوندی
«خوڕخــوڕە»ی شــاری مەهابــاد ،پــاش
 ٦٥ڕۆژ لــە دەسبەســەری لــە گرتنگــە
ئەمنییەتییەکانــی ســپای پاســداران،
بــۆ زیندانــی مەهابــاد ڕاگوێــزران.
ڕۆژی چواڕشــەممە ٢١ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«عەبدولغەنــی دەروێشــی» خەڵکــی
ورمــێ ،پــاش تەواوبوونــی مــاوەی
لێپرســینەوەکەی لــە ئیــدارەی ئیتالعاتــی
ئــەو شــارە ،بــۆ زیندانی ورمــێ ڕاگوێزرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٥ی خەزەڵــوەر،
حامیــد مێشــکوو ،چاالکــی مەزهەبــی
ســوننی مەزهەب بــۆ بەنــدی زیندانییانی
سیاســیی زیندانــی ورمــێ ڕاگوێــزرا.

داسەپاندنی حوکم بە سەر
هاوواڵتییان:
ڕۆژی دووشــەممە ٢٦ی خەزەڵــوەر،
ئاینــاز زارع ،زیندانیــی سیاســی لــە
بەنــدی ژنانــی ورمــێ ،لەالیــەن لقــی
١ی دادگای کەیفەریــی تایبــەت بــە
مێرمنــدااڵن و الوانــی ورمــێ ،بە  ٥ســاڵ
زیندانیــی تەعزیــری مەحکــووم کــرا.

گیان لە دەسدانی
زیندانیی:
ڕۆژی سێشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر،
زیندانییــەک بــە نــاوی «فەرهــاد
وســووقینژاد» خەڵکــی شــاری هەرســین
و دانیشــتووی گونــدی «تەنگپــەری»
شــاری نوورئــاوای لوڕســتان ،لــە زیندانی
ناوەندیی خوڕەمئاوا ،بە شێوەی گوماناوی
گیانی لەدەست دا .

بێبەریکردن لە
مەرەخەسی زیندانییان و
ڕاگواستنی زیندانییان بۆ
شوێنی نادیار:
بەرپرســانی زیندانــی بەندەرعەبــاس
لەگەڵ داواکاریی مەرەخەســیی تەحســین
پیــرووزی ،زیندانیــی سیاســیی کــورد
خەڵکــی گونــدی «سەردۆشـ»ـــی
شــاری مەریــوان ،دژایەتــی دەکــەن.
زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــە نــاوی
ســەید «سامان حوسێنی» خەڵکی شاری
«ڕەبەتـ»ـــی سەردەشــت ،کە لــە زیندانی
ئەردەبێڵ ماوەی زیندانییەکی تێدەپەڕێنێ،
لــە مافــی مەرەخەســی بێبەرییــە.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی خەزەڵــوەر،
چەنگیــز قەدەمخێــر ،زیندانیــی سیاســیی
کــورد خەڵکــی شــاری کامیــاران ،لــە
زیندانــی مەســجێد ســلێمانی خووزســتان،
بــۆ شــوێنێکی نادیــار راگوێــزرا.

تەقەی چەکدارەکانی سپای
پاسداران لە هاوواڵتییان:
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ١٧ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «خوســرەو
شــەریفی» کوڕی سابیر خەڵکی گوندی
«ئۆغــەڵ» ســەر بە شــاری بانــە بەهۆی
قورســی برینەکانییــەوە کــە بــە تەقــەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی برینــدار
کرابوو ،لە نەخۆشــخانەی «کەوســەر»ی
شــاری ســنە گیانــی لەدەســت دا.
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی
خەزەڵــوەر ،هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی
«ســەعدی ڕۆســتەمزادە» کوڕی ساحێب
خەڵکــی شــاری هەورامانــی تەخــت ،لــە
ئەنجامــی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتــی گیانــی لەدەســت دا.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٥ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «حەســەن
دەالیــی میــان» تەمــەن  ٣٨ســاڵ
خەڵکــی گونــدی «قاشــقاباڵغ»ی
شــاری چاڵدێــران ،بەهــۆی تەقــەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە
ســنووری ئــەو شــارە گیانــی لەدەســت دا.
ڕۆژی هەینــی ١٦ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «کەمــاڵ
عەلەمهوولــووی» خەڵکــی چاڵدێــران ،بــە
تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی لە
چیاکانــی ئــەو شــارە گیانی لەدەســت دا.
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ١٧ی خەزەڵــوەر،
دوو کۆڵبــەری کــورد لــە ســنووری
نەوســوود ،لەالیــەن هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتییــەوە ،بــە ناوەکانــی «ڕزگار

حوسێنی» خەڵکی گوندی «بلەبزانـ»ـــی
شــاری پــاوە و «یووســف ڕزگار»
خەڵکــی گونــدی «میرئــاوا»ی شــاری
سەالســیباوەجانی ،تەقەیــان لێکــرا و لــە
ئاکامــدا هــەر دووکیــان برینــدار بــوون.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٥ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کورد بە نــاوی «نەجمەدین
مورادی» خەڵکی گوندی «خوریاوا»ی
شــاری بانــە ،بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی
لــە ســنووری «سەرتەزێنـ»ـــی ئــەو
شــارە ،بــە ســەختی برینــدار کــرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٨ی خەزەڵــوەر،
دوو کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی
«وەســیم فەردیــنزادە» کــوڕی حوســێن
خەڵکــی گونــدی «پــرداوێ» ســەر بــە
شــاری شــنۆ و «حاکان محەممــەدزادە»
کــوڕی عەالئەدیــن خەڵکــی گونــدی
«کەریکان» ســەر بە بەخشــی کۆســاری
شــاری ســەڵماس ،لــە ئەنجامــی تەقــەی
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە
ســنووری شــنۆ ،گیانیــان لەدەســت دا.

ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی خەزەڵــوەر،
کرێکارێکی کرماشــانی بەهۆی هەژاری
و دەســکورتی ئاگــری لــە جەســتەی
خــۆی بــەردا و گیانــی لەدەســت دا.

خۆکوژی:

تەقینەوەی مین:
ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ١٧ی خەزەڵــوەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ســابیر
خــزری» تەمــەن  ٢٨ســاڵ کــوڕی
محەممــەد خەڵکــی «کۆنەخان»ـــی
شــاری پیرانشــار ،لە ئەنجامی تەقینەوەی
مینێــک برینــدار و کەمئەنــدام بــوو.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی «ئەحمەد
مەمەندی» کوڕی حاجی عەزیز خەڵکی
گوندی «دەشتێـ»ـــی شــاری سەردەشــت،
بەهــۆی قورســیی برینەکانییــەوە،
لــە ئەنجامــی تەقینــەوەی میــن ،لــە
نەخۆشــخانەی ورمێ ،گیانی لەدەست دا.

گیان لە دەسدان و
برینداربوونی کرێکاران:

ڕۆژی هەینــی ١٦ی خەزەڵــوەر،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «عەلی
تەقیپــوور» کــوڕی ئیســماعیل،
خەڵکــی گونــدی «ئیندرقاشـ»ـــی
شــاری مەهابــاد ،بەهــۆی هــەژاری و
دەسکورتی کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی دووشــەممە ١٩ی خەزەڵــوەز،
کچێکــی الو خەڵکــی شــاری جوانــڕۆ بە
نــاوی «نیــگار عەزیــزی» (پەریــوەش)،
کچــی حوســێن ،بــە هــۆی کێشــەی
کۆمەاڵیەتــی دەســتی دایــە خۆکــوژی
و کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا.
لەالیەکــی دیکــەوە ،ئێــوارەی ڕۆژی
سێشــەممە ٢٠ی خەزەڵــوەر ،کچێکــی
الو خەڵکــی شــاری ســنە ،لــە ســێڕیانی
«شاڵمانـ»ـــی ئــەو شــارە ،لەســەر
پــرد خــۆی فــڕێ داوەتــە خــوارەوە و
کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــاوە.
شــەوی پێنجشــەممە ٢٢ی خەزەڵــوەر،
ســەربازێکی بۆکانــی بــە نــاوی «پەیــام
عەبــدی» لــە گونــدی «تیکانتەپــە»ی
شــاری بۆکان ،دەســتی داوەتــه خۆکوژی
و کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا.
لــەو پەیوەندییــەدا ،ڕۆژی هەینی الوێکی
تەمەن  ١٨ساڵ بە ناوی «مێهران قەدیری»
خەڵکــی ناوچەی هەوشــار ،بــە هۆکاری
نادیــار کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا.
ڕۆژی پێنجشەممە ٢٢ی خەزەڵوەر ،بەهۆی
کێشــەی بنەماڵەیــی کچێکــی خەڵکــی
شاری سەقز ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
کوڕ و کچێکی الو بە ناوەکانی «ڕامین
ئوســەتی» تەمــەن  ٢٤ســاڵ و «نــدا
حدوودی» تەمەن ١٦ساڵ ،خەڵکی شاری
دێــوالن ،کۆتاییان بە ژیانــی خۆیان هێنا.

