دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

پەیامی پیرۆزبایی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات بۆ جەژنی ڕەمەزان

بەبۆنەی جەژنی ڕەمەزان کە بۆنەیەکی پیرۆزی موســوڵمانانی جیهانە ،پیرۆزبایی خۆم ئاراســتەی ســەرجەم موســوڵمانان
بــە تایبەتــی نەتــەوەی کورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دەکەم .هیوادارین لە ئەنجامی خەباتــی دوورودرێژی نەتەوەکەمان
لەپێنــاو ئــازادی و ڕزگاری ،کەشــێک بخولقــێ کە تێیدا تاکەکانی کۆمەڵگای کوردســتان ،بە هــەر بیروباوەڕ و ئایین و
ئایینزایەکــەوە کــە هەیانــە ،بــە ئازادی بژین و تەبایــی و پێکەوە هەڵکردن بکەنە هەوێنی بنیاتنانی کۆمەڵگایەکی ئازاد و
دێموکراتیک .المان وایە بۆ گەیشتن بەو دۆخە ،دەبێ ڕیزەکانی خەبات و تێکۆشانمان بۆ بنیاتنانی داهاتوویەکی گەش،
پتەوتر بکەین.
جارێکی دیکە جەژنی ڕەمەزانتان لێ پیرۆز بیت
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
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هـاواری مـهرگـێک
كەریم پەرویزی
لــه ڕۆژانــی كۆتایی مانگــی بانهمهڕدا،
ههواڵێــك بــاو بــۆوه كــه لهشــێكی
لهتوپهتكراویــان لــه شــارهكی ئێكباتان ،له
تارانــی پێتهختی شارســتانیهتی پاڵهوی و
ویالیهتــی فهقیهــی ،دۆزیوهتــهوه و دوایــه
دهركــهوت ئــهم الشــ ه لهتوپهت كــراوه ،هی
بابهكــی خورهمدینی كارگهردانی فارســه
كه به دهستی باوكی و دایكی كوژراوه.
جهنــاب ســهرههنگی خانهنشــینكراو،
ســهرههنگ خورمهدیــن ،لــه بــهردهوم
دادوهرهكانــی بێــدادگای كۆمــاری
ئیســامیدا دانــی بــهوهدا نــاوه كه خۆی و
ژنهكهی كوڕهكهیانیان كوشتووه.
تا ئێره وهكوو تاوانێكی ترسێنهری كهسانی
دهروون ناســالم دێتــه بهرچــاو كــه ڕهنگــه
چهندین جار له ههموو گۆشــهیهكی دونیا
ڕووی دابێ و باوك و دایكێك كه تووشی
نهخۆشــیی دهروونــی هاتبــن ،منداڵهكهیان
كوشــتبێ .نموونــهی لــهو بابهتــه كــه
گرفتێكــی دهروونــی دهبێتــه هــۆكاری
تاوانێكی بنهماڵهیی زۆر بوون له واڵتانی
دونیــا و چیرۆكــی زۆر و فیلمــی زۆریــان
لێ دروست كراوه.
بهاڵم ئهمهی جهناب سهرههنگی سیستمی
پاشایهتی و ویالیهتی كردوویهتی ،نهك له
چوارچێوهی تاوانێكی كهســێكی نهخۆشدا
نییــه بهڵكوو ههر وهكوو قازییهكهی ڕێژیم
ڕایگهیاندووه ،جهناب ســهرههنگ لهباری
دهروونییهوه زۆریش تهندروسته!
لــهم تاوانــه و لــهم مهرگــهدا دوو قهیرانی
قووڵ كه واڵتی ئێرانیان كردووه به زهلكاو
دهردهكــهون و دیــوی ڕزیــو و گهنیــوی
كهلتــووری و سیســتماتیكی ئێرانــی ژێــر
هێژموونیــی پاڵــهوی -خومهینی ،نیشــان
دهدهن.
جهنــاب ســهرههنگ و ژنهكــهی ،نــهك
تهنیــا بابهكــی كوڕیان بهڵكــوو كچهكهیان
و زاواكهشیان له سااڵنی ڕابردوو كوشتووه
و تازهیی دانیان پێدا ناوه .لهم تاوانهدا دوو
كهســی بكوژ ،نهك لهبهر دۆخی نالهباری
دهروونییــان ،بهڵكــوو لهبــهر فرهخــوازی
و مهزنیخوازیــی بیــری دڕندانــهی
شۆڤێنیســتی پێیــان وابووه كــه كوڕ و كچ
و زاواكهیان ،مایهی شــهرم و شوورهیی بۆ
خوێــن و كهلتووری باوكیانن كه بڕوای به
«مــام میهــن» ههیــه و ههروهك ســااڵنی
بوونــی لــه هێــزه نیزامییهكانــدا بــه نــاوی
مامی میههنهوه خهڵكی دهكوشــت ،ئێسته
لهبــهر خاتــری «خون پــاك»! منداڵهكانی
خــۆی تیكــه تیكه كــرد! ئهمــه الیهنێكی
ئــهو بیر و كهلتــووره ڕزیو و گهندهڵهیه كه
مرۆڤهكان لهبهرچاوی دهسڕێتهوه و وههمی
شارســتانیهتی كــۆن و درۆینــهی لهباتــی
دادهنــێ و لــهم كاتــهدا بهزهیــی به منداڵی
خۆیشیدا نایه!
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باشــترین پــاداش بــۆ شــەهیدان درێژەپێدانــی ڕێگایانــە
دهزگای فهرماندهیــی هێــزی پێشــمهرگهی
كوردســتان لــە ڕاگەیەندراوێکــدا بــاوی
کــردەوە لــە شــەڕ و تێکهەڵچوونــی نێــوان
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان و دژی
گەلییەکانــی ڕێژیمــی تێرۆریســتیی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دوو پێشمەرگەی
کوردســتان تێکــەڵ بــە کاروانــی شــەهیدان
بوون.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕاگهیهنــدراوی دهزگای فهرماندهیی هێزی
پێشمهرگهی كوردستان
لــه ڕۆژانــی ڕابــردوودا دەســتەیەک لــە
پێشــمەرگەکانی شــار و شــاخ بە مەبەستی
پێوەنــدی لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵکــی
ناوچەکانــی بــۆکان و مههابــاد ،ســەردانی
ناوچەی شاروێرانی مەهاباد دەکەن.
کاتژمێــر  ١:٣٠خولەکــی بەیانیــی
پێنجشــەممە  30بانەمــەڕی ،1400
چەکــدارە دژی گەلییەکانــی کۆمــاری

ئیســامی لــە ســێڕێیانی بورهــان لــە نێــوان
ئاواییەکانی بەردەمێش ،زگدڕاو و قەرەباڵغ
بۆســە دادەنێنــەوە و تهقــه لــه تیمهكه دهكهن
کە پێشــمەرگەکان بەمەبەستی پارێزگاری
لەخۆیان بەگژیان دادێنەوە.
لە تێکههڵچوونێکی بەرگریکارانەی کورت
مــاوەدا چەنــد چەکداری ڕێژیــم دەکوژرێن
و برینــدار دەبــن .بەداخــەوە لــە ئاکامــی
تێکهەڵچوونەکــەدا پێشــمەرگەی شــاخ
"ئەنوەر نەســیریی چیانە" ناســراو بە "سمکۆ
مەحمــەڵ" و پێشــمەرگەی شــار "هــاوڕێ
ســوهراب خەدیریپوور" ناســراو بە "شاخەوان"
خەڵکی شاری مەهاباد شەهید بوون.
تێکۆشــەرانی تــری دێموکرات لە بۆســەکە
دەربــاز بوونه و شــوێنی تێکهەڵچوونەکەیان
بەجێهێشت.
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان
٣١ی بانەمەڕی ١٤٠٠ی هەتاوی

ڕاگەیەنــدراوی ژمــارە ١ی
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
لەســەر
بەنــاو هەڵبژاردنەکانــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
گەالنی ستەملێکراوی ئێران!
ئازادیخوازان!
خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە مانگــی
جۆزەردانــی ســاڵی ١٤٠٠ی هەتــاوی بــۆ
جارێکــی تر شــانۆی بەناو هەڵبژاردنەکانی
خــۆی بەڕێــوە دەبــات .ئەمە لــە کاتێکدایە
کــە بارودۆخــی ئابــووری ،سیاســی و
کۆمەاڵیەتیــی ئێــران لــە خراپترین ئاســتی
خــۆی لــە مێــژووی نگریســی کۆمــاری
ئیسالمیدایە.
مودیرییەتــی ناکارامــە و نابەرپرســانەی
ئابووریــی واڵت ،گەندەڵیــی لەڕادەبــەدەری
بەرپرســانی ئــەم ڕێژیمــە و ئابڵۆقــە
ئابوورییــەکان ،ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامیی هێناوەتــە لێــواری
هەڵدێــرەوە .ئــەو دۆخــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ
لەالیــەن چیــن و توێژە جیــاوازەکان و لەوانە
خەڵکــی هــەژار و مافخــوراوی ئێرانــەوە
زیاتــر هەســتی پــێ دەکرێت .لە سیاســەتی
ناوخۆیــی و دەرەکیــدا کاربەدەســتانی
کۆمــاری ئیســامی درێــژە بــە قومــاری
لەپێشــڕا دۆڕاوی خۆیــان دەدەن و کایــە
لەســەر گیــان و مــاڵ و ژیانــی خەڵکــی
ئێــران دەکــەن و بــە درێــژەدان بە سیاســەتی
چەوتی ناوکی و دەستێوەردان لە کاروباری
واڵتانــی ناوچەکــە و بگــرە هەمــوو جیهان،
واڵتانــی دنیایــان لەگــەڵ خۆیــان کردووەتە
دوژمــن و لــە ناوخۆشــدا ڕۆژ لــە دوای
ڕۆژ ئاڵقــەی یارانــی ڕێبــەری کۆمــاری
ئیســامی و نزیکانی دەســەاڵت بەرتەسکتر
دەبێتەوە .گرتن ،ئێعدام و تێرۆر ،ئەشکەنجە
و تۆقانــدن بەشــێکی دانەبــڕاوە لە شــێوازی
حکوومەتداریی ئەم ڕێژیمە.
لــەو نــاوەدا کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
هــەر جــارە دەورێکــی نوێ لە شــانۆگەریی
هەڵبژاردنــەکان دەخاتــە بەرچــاوی
کۆمەڵــگای جیهانــی و خەڵکــی ئێــران،
هەڵبــژاردن چ بــۆ مەجلیســی شــورای
ئیســامی یــان شــورای شــارەکان و چ بــۆ
ســەرۆککۆماری لــە ئێرانــدا بێــت هیــچ
پێوەندییەکــی بــە هەڵبژاردنــی ئــازاد بــە
شــێوەی بــاو لــە دنیــای ئــازاد و واڵتانــی
دێموکراتیکــدا نییــە و تەنیــا شــانۆیەکە
بــۆ ڕازاندنــەوەی ڕواڵەتــی دەســەاڵتێکی
دیکتاتۆر و سەرکوتکەر.
لــە هەمــان کاتــدا کۆمــاری ئیســامی بە
وەڕێخســتنی ئــەو شــانۆگەرییانە هەوڵــی
داوە خەڵکێکــی زۆرتــر ڕابکێشــێت بــەرەو
ســندووقەکانی دەنگــدان و ئەو بابەتە وەک
پشــتیوانیی خەڵک بۆ نیزامی سیاســی لە
قەڵــەم بــدات و بە بیروڕای گشــتیی دنیای
دەرەوە و بەشــێک لــە خەڵکــی ناوخــۆی

بفرۆشێتەوە.
ناوزڕاندن و شــەڕی دەســەاڵت گەیشتووەتە
لووتکــەی خــۆی و دامــودەزگا ئەمنــی و
ســەربازییەکانی کۆمــاری ئیســامی هەر
ڕۆژە کەلێنێکــی تازەیــان تێدەکەوێــت.
نفــووزی واڵتانــی دەرەکــی تــا قوواڵیــی
ئەمنــی و ســەربازی و ئۆپەراســیۆنە یەک
لــە دوای یەکەکانــی وەک تەقاندنــەوەی
شــوێنەکانی بەرهەمهێنانــی ئورانیــۆم تــا
بردنــە دەرەوەی ســەدان و هــەزاران بەڵگــەی
مەحرەمانــەی دەوڵەتــی تــا ئاســتێک کــە
هەمــوو نهێنییــە ســەربازی و دەوڵەتییەکان
ئاشــکرا کــراوە و ئیتــر شــتی شــاراوەی بۆ
نەماوەتەوە.
لەالیەکــی دیکەوە ڕێــژەی ئەو خەڵکەی
هێشــتا متمانەیــان بــە حکوومــەت مــاوە لە
خوارترین ئاســتی خۆی لە هەموو مێژووی
کۆماری ئیسالمیدایە.
ســەرکوتی خۆپیشــاندانەکانی ســاڵەکانی
 ١٣٩٦و  ،١٣٩٨درۆ و فریوکاری لەهەمبەر
خســتنەخوارەوەی فڕۆکــەی نەفەرهەڵگری
ئۆکراینــی لە ڕێکەوتــی ١٨ی بەفرانباری
 ١٣٩٨لەسەر تاران ،خەمساردییان لەهەمبەر
پەرەسەندنی ڤایرۆسی کۆویدی  ١٩و زەرەر
و زیانــی گیانــی و ماڵــی و ئابــووری لــە
خەڵکی هــەژار ئیتر جێگایەکی بۆ متمانە
و دڵخۆشــی بــە پڕۆپاگەنــدەی دەوڵەتــی و
حکوومــی بــۆ بەشــداری لــە هەڵبــژاردن
نەهێشــتووەتەوە .لــە ئاخریــن ڕاپرســییەک
کــە تێلێڤیزیۆنی ڕێژیم بــاوی کردووەتەوە
دەڵێــت تەنیــا ســی لەســەدی خەڵــک لــە
هەڵبژاردنەکاندا بەشداری دەکەن .هەرچەند
ئــەو ئامارگیرییانــەش وەک زۆر شــتی
دیکــە لــە واڵتێکــی دیکتاتۆری و کەش و
هەوایەکی داخراودا بەڕێوە چووە و ناتوانێت
هەموو ڕاستییەکان نیشان بدات و وێدەچێت
ڕێــژەی بەشــداری لــە هەڵبژاردنەکاندا زۆر
کەمتر لەوە بێت ،بەاڵم خۆی لە خۆیدا ئەوە
دانپێدانانێکی سەرنجڕاکێشــە کە لە زمانی
دامودەزگا دەوڵەتییەکانەوە دەبیسترێت.
خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
ئاســتی ناڕەزایەتیــی خەڵــک تــا دێ ،ڕوو
لــە هەڵکشــانە و خەڵــک بــە تــەواوی لــەو
ڕێژیمــە بــێ هیــوا بوونە و ئــەو نارەزایەتییە
جەماوەرییــە ئیتر تەنیا تایبەتمەندیی نەتەوە
بندەســتەکانی ئێــران نییــە و هەموو چین و
توێژێکی کۆمەڵــگای ئێرانی گرتووەتەوە.
ناڕەزایەتییەکانــی ئــەم ســااڵنەی ڕابــردوو،
کــە خەڵــک لەســەر موحتاجبوون بــە نانی
شــەوی خۆیــان دەریانبڕیــوە ئــەو ڕاســتییە
دەردەخــات کــە تــا چ ڕادەیــەک کۆماری
ئیســامی و دەســەاڵتدارانی بێکیفایــەت و
نابەرپرسن لە ئاست ژیان و بژێویی خەڵکدا.

دیــارە بارودۆخی کوردســتان تا ڕادەیەکی
بەرچــاو خراپتــرە لــە هەمــوو بەشــەکانی
دیکــەی ئێــران .خەڵکــی کــورد جیــا لــە
هەاڵواردنی ئابووری کە بەسەریاندا سەپاوە
و کەوتوونەتــە ژێــر گوشــارێکی زیاتــر ،لە
هەمــوو بوارەکانــی دیکەشــدا هــەر لەژێــر
گوشار و هەاڵواردندان.
لەبیرمان ناچێتەوە کە سەرۆککۆمارەکانی
پێشــوو هــەر جــارەو بــە دروشــمێکی نوێ و
بەڵێنیــی جۆراوجــۆر هەوڵیــان داوە خەڵــک
بهێننــە ســەر ســندووقەکانی دەنگــدان و
دواتریــش وەاڵمیان بۆ خەڵکی تێکۆشــەری
کوردستان گوللـــە و پەتی سێدارە و زیندان
بووە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێــران دوای لێکدانــەوە و لێکۆڵینــەوەی
بارودۆخــی ئێســتای ئێــران و ناوچەکــە بەو
ئاکامە گەیشت کە بەشداریی خەڵک لەو
هەڵبژاردنەشــدا هــەر وەک جارانــی پێشــوو
هیچ دەســکەوتێکی بۆ خەڵــک تێدا نابێت
و تەنیــا دەبێتــە کەرەســتەی پرۆپاگەنــدەی
کۆمــاری ئیســامی بۆ نیشــاندانی ئەوەی
کە لەنێو خەڵکدا ڕەوایی هەیە .لەوە زۆرتر
بەشــداریی خەڵــک لــەم هەڵبژاردنەشــدا
دەبێتە یارمەتیدەر و پاســاودەری ســەرکوتی
زیاتــر ،ئەشــکەنجەی زیاتــر و ئێعدامــی
زیاتــر لــە جاران و مۆری تەئیدێک لەســەر
کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێــران داوا لــە خەڵکــی ئازادیخــوازی ئێران
و بــە تایبــەت کوردســتان دەکات کــە
هەڵبژاردنەکانــی ســەرۆککۆماری و
شــورای شــار و دێیــەکان تەحریــم بکــەن و
بــە بەشــداری نەکردنــی خۆیــان و چــۆڵ
ڕاگرتنــی ســندووقەکانی دەنگــدان ،ئــەم
هەڵبژاردنــە بکەنە ڕێفراندۆمی دەنگی "نا"
بە کۆماری ئیسالمی و هەموو جەنایەت و
گەندەڵییەکانی.
لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە تەنیــا دەنگنەدانــی
تاکــەکان بــەس نییــە ،بەڵکــوو هەمــوو
تاکێکــی کۆمەڵــگا دەبــێ ببێتــە تریبۆنی
"نــا" بــۆ هەڵبــژاردن و هەمــوو الیــەک
وێکــڕا ،بکەوینە خۆ بۆ تەحریمی چاالکی
هەڵبژاردنەکانــی ئــەو دەورەیــەی کۆماری
ئیســامی و بــە تــەواوی پووچەڵبوونــی
ڕەوایــی ڕێژیــم بــۆ هەمــوو جیهان ئاشــکرا
بکەین و بسەلمێنین.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١٧ی گواڵنی ١٤٠٠ی هەتاوی
٧ی مەی ٢٠٢١ی زایینی

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ســەردانی نەخۆشــخانەی حیزبــی کــرد

لــە ڕۆژی جیهانیــی پەرســتاردا "مســتەفا
هیجــری" لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ســەردانی
نەخۆشخانەی حیزبی دێموکراتی کرد.
لــەو ســەردانەدا بەبۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی
پەرســتاردا "هیجــری" لەگــەل کادری
دەرمانــی و پەرســتارەکان کــۆ بوویــەوە و

گوێی لە قسەکانی پەرستارەکان گرت.
پەرســتارەکان لــەو ســەردانەدا ویســت و
داخوازییەکانــی خۆیــان بــۆ لێپســراوی
گشتیی حیزبی دێموکرات خستە ڕوو.
هاوکات "مستەفا هیجری" سپاسی زەحمەت
و تێکۆشــانی کادر و پەرســتارەکانی
نەخۆشــخانەی حیزبی دێموکراتی کرد کە

لە قۆناغە هەستیار و سەختەکاندا هەمیشە
بــەو پــەڕی دڵســۆزییەوە ئەرکــی خۆیــان
بەڕێوە بردووە.
لــەو ســەردانەدا "هیجــری" دەستخۆشــی
لــە پەرســتارەکان کــرد کــە لــە کاتــی
باڵوبوونــەوەی نەخۆشــیی کۆرۆنــادا
زەحمەتێکی زۆریان کێشاوە.

باڵوکــراوەی "هەڵبــژاردن" چــاپ و بــاو کرایەوە

باڵوکــراوەی هەڵبــژاردن کــە تایبەتــە بــە
پرســی هەڵبــژاردن لــە ئێرانــدا ،لەالیــەن
دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبی دێموکراتەوە
چاپ و باڵو کرایەوە.
"هەڵبژاردن" کە باڵوکراوەیەکی سیاسی-
ڕووناکبیریی تایبەت بە پرسی هەڵبژاردن
لــە ئێراندایەلەالیــەن دەزگای هەڵبژاردنی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە
ئامادە و چاپ و باڵو کرایەوە.
ئــەو باڵوکراوەیــە لەژێــر نــاوی
"هەڵبژاردن"دایــە و وەکــوو چاالکییەکــی
دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبی دێموکراتی

کوردســتانی ئێــران هەژمــار دەکرێــت کە
لەســەروبەندی بەنــاو هەڵبژاردنەکانــی
جۆزەردانــی ١٤٠٠ی هەتاویــی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێرانــدا دەکەوێتــە بــەر دیدی
خوێنەران.
ئــەو باڵوکراوەیــە بــه تایبەتــی تەرخــان
کــراوە بــە پرســی هەڵبــژاردن لــە ئێرانــدا،
چــاپ و باڵوکردنــەوەی هاوکاتە لەگەڵ
ڕاگەیاندنــی سیاســەت و هەڵوێســتی
"بایکۆتـ"ـــی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە پێوەندی
لەگەڵ بەناو هەڵبژاردنەکانی جۆزەردانی

١٤٠٠ی هەتاویــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێراندا.
ئــەو بالڤۆکــە لــە کۆمەڵێــک بابــەت و
وتووێژ ( )٢٧بە هەر دوو زمانی کوردی
و فارسی و هەروەها بە قەڵەم و نووسەری
جیــاوازەوە پێکهاتــووە ،و هەوڵیــداوە لــە
ڕەهەنــدی جوراوجــۆرەوە بــە ئاراســتەی
بایکۆتی ئەو بەناو هەڵبژاردنە ،خوێندنەوە
و شــیکردنەوەی ئــەو پرســە بکاتــەوە
کــە ئێســتا هــەم چاپکراوەکــە و هــەم بــە
فایلــی پــی دی ئێــف لــە خزمەتــی ئێــوە
خوێنەراندایە.

ژمارە  ٢١ ، ٧٩٩مەی ٢٠٢١

لــە کوردســتان چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە چــوو

مەریوان
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری مەریــوان بۆ
پشــتیوانی لــە حیزبی دێموکــرات چاالکی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات
لۆگۆی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتانیان
بــۆ پشــتگری و ورەبەخشــی بــه هێــزی
پێشــمەرگە لــە بەشــێک لــە شــوێنەکانی
شاری "مەریوان" باڵو کردووەتەوە.
ئــەو چاالکییانــە لــە پارکــی شــانۆ،
نەخۆشــخانەی بووعەلــی ،چوارڕێیانــی
نەخۆشــخانەی قەدیــم و کۆاڵنەکانــی
ڕووبەڕووی دادگا بەڕێوە چوونە.

بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات و لە
بەرەبــەری چلەی شــەهید "لوقمــان مێهفەر"
چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئــەو چاالکییــە بــەو درووشــمانە بەڕێــوە
چوونە":ســەرکەوێ ڕاســان ،ڕاســانەوە هەتا
ئــازادی ،یــادت هەرمــان شــەهید مێهفــەر،
یــادت هەمیشــە زیندوویە وانەبێژی ڕاســان،
سەنگەرت ئاوەدان هاوڕێ".
شــەهید "لوقمان مێهفەر" ئەندامی هەیئەتی
ئیجرایــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بــووە و لە ڕێکەوتــی  ٢١خاکەلێوەی
١٤٠٠ی هەتــاوی بەهــۆی نەخۆشــیی
کۆرۆنا ســەنگەری خەباتــی بۆ هاوڕێیانی
بەجێهێشت.

مەهاباد
ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات لــە مەهاباد
لــە گۆڕســتانی "حاجــی لــەک" ئــااڵی
کوردستانیان هەڵ کرد.
هــاوکات تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
بەرزاییەکانــی قەاڵتی شــا لەنێوان مەهاباد
و نەغــەدە و پیرانشــار ئااڵی کوردســتانیان
هەڵ کرد.
لــە درێژەی ئەو چاالکییانەدا خەباتگێڕانی
دێموکرات لە شاری ئاودانانی ئیالم ئااڵی
کوردســتان و ئارمــی حیزبــی دێموکراتیــان
هەڵ کرد.

سنە ،سەقز و ورمێ
ڕۆڵەکانــی نیشــتمان بــۆ پشــتیوانی لــە
حیزبی دێموکرات لە شــارەکانی کوردستان
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئــەو چاالکییانــە بە درووشــمەکانی وەک:
"بــژی دێموکرات ،ڕاســان بەردەوامە ،بەڵێن
نــوێ دەکەینەوە لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان"
بەڕێوە چوونە.
تێکۆشەرانی دێموکرات لە گوندی "سەڕێز"
سەر بە سنه چاالکییان بەڕێوە بردووە.
لــە ورمــێ ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە
تەرگەوەڕ چاالکییان بەڕێوە بردووە.
لــە ســەقز لــە چیــای ڕووش ئــااڵی
کوردستانیان هەڵ داوە.
چاالکیــی ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکرات پیشــاندەری ئەوەیە کە هیچ زەبر

شنۆ
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات
لە گوندی "ســۆفیان" ســەر بە شــاری شنۆ

و ســەختێک ناتوانێــت پێش بــە بەردەوامیی
خەباتی ڕزگاریخوازانەی حیزبی دێموکرات
بگرێت.

بانە
لــه رۆژانــی كۆتایــی مانگــی بانهمــهڕی
١٤٠٠ی ههتاویــدا ،هێــزی پیشــمەرگەی
کوردســتان ،سهر به پێشمهرگهكانی شار لە
چاالكییهكی سیاسی  -تەشکیالتیدا خاک
و خەڵکی کوردستانیان بەسەر کردەوە.
لــە درێــژەی کار و چاالکییەکانــی هێــزی
پیشــمەرگەی کوردســتان دهســتهیهك لــە
پێشــمەرگە دڵســۆزەکانی نیشــتمان لــە
ناوچــەی بانــە چەندین گوندی ئەم شــارە و
هەروەهــا نێــو شــاری بانەیان بەســەر کردەوە
کە بووە مایەی دڵخۆشی خەڵک.
لــەم چاالکییــەدا کــە لــە قواڵیــی خاکــی
کوردستان ئەنجام درا ،ویڕای باڵوكردنهوهی
دووبارەی پەیامی ڕاســان ،هێزی پێشمەرگە
دڵنیاییان بە خەڵکی کوردســتان دایەوە کە
تــا ســەر وەفــادار بــە ڕێــگا و ڕێبازەکەیــان
دەمێننــەوە و لهگــهڵ ویســت و ئاواتهكانــی
خهڵكن.
لــەم چاالکییــەدا پێشــمهرگهی شــار
ســهلماندیانهوه كــه لــه نێــو دڵــی خهڵكــهوه
ســهرههڵ دهدهن و نیشــتمان باوهشــی بۆیــان
ئاوهاڵیــه ،لــە بەرامبەریشــدا خەڵکــی
کوردســتان خۆشــحاڵییان لــهو چاالكییــه
دهربڕی و دڵگهرم بوون به بوونی پێشمهرگه
و و ئــهو هێمــا و ســێمبۆالنهی كــه ههڵــی
دهگرن و ئااڵی خهباتیان بهرز راگرتووه.

ئیتالعاتــی ڕێژیــم
هێــرش دەکاتــە ســەر بنەماڵــەی پێشــمەرگەکان

ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتی ٢١ی بانەمەڕ
هێزەکانــی ئیتالعاتــی ڕێژیــم لــە گونــدی
"دەلۆدەربەنــد" ســەر بــە ورمــێ هێرشــیان
کردووەتــە ســەر بنەماڵــەی پێشــمەرگەکان
لــەو گونــدە .بەپێــی زانیــاری گەیشــتوو بە

"کوردســتان میدیــا" هێــزە ئیتالعاتییەکانی
ڕێژیــم بە بیانووی هەبوونی پێشــمەرگە لەو
گونــدە ڕژاونەتــە نێــو گوندەکە و هێرشــیان
کردووەتە سەر بنەماڵەی پێشمەرگەکان.
هەروەهــا هێزەکانــی ڕیژیــم پرســیاریان لــە

خەڵــک کــردووە کە پێشــمەرگە لەو گوندە
هەیە یا نا و خەڵکیشیان ئازار داوە.
هاوکات هێزەکانی ڕێژیمی ئێران شەوانە لە
مزگەوتی ئەو گوندە دەمێننەوە و چاودێری
بە سەر خەڵکدا دەکەن.

پەیامــی پیرۆزبایــی یــزاکا
بەبۆنــەی جێژنــی ڕەمــەزان
بــاوەڕداران و ڕۆژوووانانــی موســوڵمان و
هاونیشتیمانیانی بەڕێز
ئەوا ســاڵێکیتر لــە تاقیکاریی مانگێکی
پــڕ لە بەرەکەت و بەخشــش و لێبووردەیی
گووزەرایــن و بەخۆڕاگــری و ئەرکــداری
مانگی ڕەمەزانمان تێپەڕ کرد.
ڕەمــەزان نۆیــەم مانگــی ڕۆژمێــری
کۆچییــە ،ئــەو مانگــە الی موســوڵمانان
نــرخ و ئەرزشــێکی بــەرزی هەیە و وەک
ڕوکنێکی ئەساســی لــە ئایینی پیرۆزی
ئیســام دەبینرێــت ،ڕەمــەزان ناوەنــدی
خۆپێگەیاندن و سەربەرزی و خۆشەویستی
و دڵســۆزییە ،فەلســەفەی ڕۆژووگرتــن
ڕێگایەکــە بــەرەو بەدەســتهێنانی

ڕزامەندیی خودای گەورە و دووربوونەوەیە
لــە خراپــەکاری و خەمخــۆری هەژارانە،
ڕەمــەزان پڕە لە لێبووردەیی و ئاشــتەوایی
و یەکبوون و یەکگرتنەوە.
ســەرکەوتن و ئەنجامدانــی ئــەم ئەرکــە
پیــرۆزە ڕاکێشــانە بــەرەو بەختــەوەری و
ڕزگاری.
یەکیەتیــی زانایانی ئایینی کوردســتانی
ئێــران ،بــەم بۆنــەوە پیرۆزبایــی دەکات لە
ســەرجەم باوەڕدارانــی جیهــان و چــووار
پارچەی کوردستان و بنەماڵەی شەهیدان
و زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی و هەموو
تێکۆشــەرانی بزاڤــی ڕزگاریخــووازی

گەلەکەمــان و ئاواتەخــووازی بەدیهاتنی
سەرجەم مافەڕەواکانمانین.
هەروەهــا داواکاریــن لــە ڕۆژانــی جێژنی
ڕەمەزانــی پیــرۆزدا منااڵنــی شــەهیدان
و زیندانیانــی سیاســی و چینــی هــەژار
و بــێ دەرەتــان لــە یــاد نەکــەن و بــە
ســەردانیکردنیان بەشــداریان بکــەن لــە
خۆشی و شادییەکانتان.
هەر ڕۆژێکتان جێژن و جێژنتان پیرۆز
بێت.
یەکیەتیی زانایانی ئایینی کوردستانی
ئێران
٢٢ی بانەمەڕی ١٤٠٠ی هەتاوی

3

خۆپیشــاندانی پەنابەرانــی سیاســیی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت گرژیــی تێکــەوت

لــە دوای ئەوەیکــە پەنابەرانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت لــە بــەردەم  UNبەنیســبەت
واڵمنەدانــەوە بــە ویســت و داخوازییەکانیان
خۆپیشــاندانیان بەڕێوە برد ،گرژی دروســت
بــوو .خۆپیشــاندەران بەهــۆی ئەوەیکــە
داوایــان کردبــوو لەگــەڵ بەرپرســانی UN
چاوپێکەوتــن ئەنجام بدەن لەگەڵ هێزەکانی
پۆلیس لەبەردەم  UNتووشی گرژی بوون.
هێزەکانــی پۆلیــس بــە باتــووم پێشــیان بــە
پەنابــەران گرت.خۆپیشــاندەران دوای مافی
سیاســیی خۆیــان دەکــەن و کــردووە بــەاڵم
لەالیەن بەرپرسانی  UNواڵمیان نادرێتەوە.
ئــەو خۆپیشــاندانە بۆ ئــەوە بەڕێوە چووە کە
دوو پەنابــەری سیاســی لە بــەردەم  UNبۆ

گەیشــتن بــە مافەکانیــان مانیــان گرتبــوو
بــەاڵم بەهــۆی ئەوەیکــە واڵمیــان نەدرابووە
یەکێکیان ئاگری لەخۆی بەردا.
ڕێکەوتــی ٢٨ی بانەمــەڕ دوو پەنابــەری
سیاســیی کــورد بــە ناوەکانــی "بێهــزاد
(محەممەد) مەحموودی" خەڵکی بۆکان و
"فەردیــن گرامی" خەڵكــی نەغەدە لەبەردەم
دەفتــەری نوێنەرایەتیی ڕێکخــراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان لە هەولێر مانیان گرتبوو.
لــەو مانگرتنــەدا "بێهــزاد مەحمــوودی"
بەهــۆی ئەوەیکــە واڵمــی داواکارییەکانی
لەالیــەن ئــەو ڕێکخراوەیــە نەدرابوویــەوە،
ئاگری لەخۆی بەردا.
ئــەو دوو پەنابــەرە سیاســییە لەبــەردەم

دەفتــەری نوێنەرایەتیی ڕێکخــراوی نەتەوە
یەکگرتــووەکان لە هەولێــر بەهۆی ئەوەیکە
واڵمــی داواکارییەکانیــان نەدرابوویــەوە،
دەســتیان دابووە مانگرتن و بە هەواڵنێرانیان
وتبوو واڵمیان نەدراوەتەوە.
"بێهــزاد" دوای ئەوەیکــە ئاگــر لەخــۆی
بــەردەدات تووشــی ســووتاوی بــە ڕێــژەی
 ٩٠لەســەد دەبێــت و بــۆ نەخۆشــخانەی
ئیمێرجێنسیی هەولێر ڕادەگوازرێت.
دۆخــی جەســتەیی ناوبــراو نالەبــار
ڕاگەیەندراوە" .بێهزاد مەحموودی و فەردین
گرامــی" ئەندامــی ســازمانی خەباتــی
کوردستانی ئێرانن.

هێرشــی ســەلەفییە جیهادییــەکان بــۆ ســەر الوانــی
ســەقز چەندیــن برینــداری لێکەوتــەوە

ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٤ی بانەمــەڕ،
دەســتەیەک لــە ســەلەفییە جیهادییــەکان
لــە شــاری ســەقز بــە ناوەکانــی ''ئەمیــن
ئەحمەدپــوور ناســراو بــە ئەمیــن عەبە قلوو،
پەیمــان غەفــاری و ئەرســەالن ڕەزایــی''
و کۆمەڵێکــی دیکــە بــە چەقــۆ و شمشــێر
هێرشــیان کردووەتــە ســەر چەنــد الوی ئــەو
شارە و زۆر بەسەختی برینداریان کردوون.
شوناســی ئــەو چەنــد الوەی کــە هێرشــیان

کراوەتەســەر بــەم چەشــنەیە'' :هــاوڕێ
مەلەکی ،ســەلمان نەقشــبەندی ،شــەهرووز
کوهــزادی ،ســاالر ئەســلەم و مێهــرداد
کەریمی''.
''هــاوڕێ مەلەکــی'' برینەکەی زۆر قووڵە
و بــاری تەندروســتیی ناجێگیرە و ئێســتاش
لە نەخۆشــخانەی خوومەینیی شــاری سەقز
لەژێر چاودێریی پزیشکیدایە.
ئەو سەرچاوەیە ڕایگەیاندووە ،نەخۆشخانەی

ڕێژیمــی ئێــران گوندەکانــی
بانــەی بــە هێزەکانــی خۆی
تەنیوە

بەپێــی زانیارییەکانــی گەیشــتوو بــە
ماڵپەڕی "کوردســتان میدیــا" لە گوندی
"بڵەســەن" و ڕێگای بانــە بۆ دێهاتەکانی
سەر سنوور ،ڕێژیم هێزێکی زۆری جێگیر
کردووە.
بەپێــی زانیارییــەکان هێزەکانــی ڕیژیمی
ئێران خاڵی پشکنینیان داناوە و ئیزن نادەن
کە خەڵک بە ئاسانی هاتوچۆ بکەن.
هــاوکات ڕێژیــم گوندەکانی ئەو شــارەی
پــڕ کــردووە لە هێزی نیزامی و چاودێری
بەسەر خەڵكدا دەکەن.

بەهۆی چاالکییەکانی پێشمەرگەی شار
لە ماوەی ڕابردوودا لە بانە ڕێژیم ترســی
لێ نیشتووە.
لــه ڕۆژانــی كۆتایی مانگــی بانهمهڕی
ئەمســاڵدا ،پێشــمهرگهكانی شــار ســەر
بــه هێــزی پیشــمەرگەی کوردســتان ،لــە
چاالكییهكــی سیاســی  -تەشــکیالتیدا
لەگەڵ خەڵک دیداریان کرد.
هاوکات دهستهیهک لە پێشمەرگەکان لە
چەندیــن گوندی ناوچەی بانــە ،هەروەها
لەنێو شاری بانە ،جەولەیان بەڕێوە بردبوو.
لــەم چاالکییــەدا کــە لــە قواڵیــی
خاکــی کوردســتان ئەنجــام درا ،ویــڕای
باڵوكردنــهوهی دووبارەی پەیامی ڕاســان،
هێــزی پێشــمەرگە دڵنیاییــان بــە خەڵکی
کوردســتان دایەوە کە تا ســەر وەفادار بە
ڕێــگا و ڕێبازەکەیــان دەمێننەوە و لهگهڵ
ویست و ئاواتهكانی خهڵكن.

خومەینــی لەژێــر چاودێریــی وردی هێــزە
ئەمنییەتییەکاندایە و بە بیانووی ڤایرۆسی
کۆرۆناوە ئیزن نادەن ســەردانی ئەو کەســانە
بکرێت.
ئــەوە لــە حاڵێکدایــە دوو حەوتــوو لەمەوبەر
ســەلەفییە جیهادییــەکان لــە گەڕەکــی
داسێرانی شــاری مەریوان هێرشیان کردبووە
ســەر خەڵکــی مەدەنیــی ئەوە شــارە و چەند
کەسێکیان لێ بریندار کردبوو.

پـەیــڤ
الیهنــی ڕزیــوی دیكــهی ئــهم كارهســات ه
ئهوهیــه كــه گــهر دادگای كۆمــاری
ئیســامی حوكمــی بكــوژهكان بــدات،
لهبــهر كوشــتنی كوڕهكهیــان ،باوكهكــه
وهك بكوژی ســهرهكی ،تهنیا ســێ ســاڵ
زیندانــی بــۆ دهردهچــێ و دایكهكــه وهك
یارمهتیدهری بكوژهكه ١٥ ،ساڵ زیندانی
دهكرێ!!
بــاوك دهتوانــێ كوڕهكهی خــۆی بكوژێ
چوونكــه بــه پێــی یاســای ویالیهتــی
فهقیهــی «وهلیــی دهمــه» و تهنیا ســێ
ســاڵ زیندان دهكرێ! دایكیشــی چوونكه
ژنــه ،ههرچهند تاوانهكــهی یارمهتیدهری
بووه و كهمتره ،بهاڵم سزاكهی قورستره و
 ٥قاتی باوكهكه سزا دهدرێ!
تهنیــا مهرگێكــی وههــا دهتوانــێ ئهوهنده
بــه بــهرزی هاوار بــكا و دار له زهلكاوی
هێژموونیــی مهزنیخــوازی -ویالیهتــی
فهقیهــی بــهر دا و بۆگهنهكــهی ههمــوو
دونیــا ههســتی پــێ بكهن ،دهنا بــۆ دهیان
ساڵ له ژێر وشه و دروشمه بریقهدارهكاندا
دهشارێتهوه و مرۆڤایهتیش بۆ دهیان ساڵی
دیكــه له واڵتی بهاڵلێدراوی ئێراندا ئازار
دهكێشێ.
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کوردستان واڵتی پێکەوەژیان
زرێبار
لــە مــاوەی یــەک مانگــی ڕابــردوودا،
لــە چەنــد کردەوەیەکــی نامــۆ،
کۆمەڵێــک الوی توندئاژۆ لە ژێرناوی
پاراســتنی بەهــا ئایینییەکانی ئیســام،
هەڵیانکوتایە سەرماڵ و دووکانی چەند
هاوواڵتــی لە شــاری مەریــوان و وێڕای
توندوتیــژی جەســتەیی ،هەڕەشــەی
زمانبڕین و سەربڕینی خەڵکیان کردووە؛
کردەوەیەک کە لە نێو خەڵکی شــاری
مەریــوان وەک دیاردەیەکــی نامۆ دێتە
ئەژمــار و لــە ڕێــڕەوی مێژوویــی ئــەو
شــارەدا کــردەوەی لەو چەشــنە بە هیچ
شێوازێک نەبینراوە.
شــرۆڤە و لێکدانــەوەی بیرۆکــەی
ڕزیــوی توندئاژۆیــی ئایینــی ،لە چەند
خــاڵ خــۆی دەبینێتــەوە کە لــە درێژەدا
ئاماژەیان پێدەکەین:
 .1سەرهەڵدانی گرووپگەلی ئایینی لە
کوردســتان لەژێــر شــوێندانەری باوەڕی
ســەلەفی-جیهادی لــە نێــو واڵتانــی
عەرەبــی و بەتایبــەت ڕێنوینییەکانــی
ڕێبەرانــی ئێخوانولموســلێمین و
دوابــەدوای پێکهاتنی واڵتی ئێســرائیل
و هەروەها هێرشــی ســۆڤیەتی پێشوو بۆ
ئەفغانستان بووە .سەرکەوتنی شۆڕشی
گەالنی ئێران و بەرپابوونی حکوومەتی
ئیســامی شــێعەی ویالیەتی لە ئێران و
هەروەها دۆڕانی هێزی نیزامی واڵتانی
عەرەبــی لە بەرانبەر ئیســرائیل،دەرەتانی
دەرکەوتنــی بــە هێــزی بیرۆکــەی
ســەلەفی-جیهادی لە نێــو کۆمەڵگای
ئیســامی و بەتایبــەت عەرەبــی خــۆش
کــرد و لــە هەمــوو ســووچ و قوژبنــی
واڵتانی ئیسالمیدا خەڵکانی باوەڕمەند
و جیهــادی خۆیــان تێکــەڵ بە ڕەوتێک
کرد کە دواتر بە ســەلەفیەتی جیهادی
ناودێر کرا.
سەلەفییەتی جەهادی لەو قەناعەتەدایە
کــە ڕێــگای ڕزگاری ئایینــی ئیســام
لــە ئێســتێحالەبوون لــە نێــو فەرهەنگــی
نەتەوەیی واڵتان و هەروەها بەربەرەکانێ
لەگەڵ فەرهەنگی ڕۆژئاوایی،گەڕانەوە
بــۆ باوەڕەکانــی ســەدەی یەکەمــی
سەرهەڵدانی ئیسالم و خۆدەربازکردن لە
هەرجــۆرە بیرۆکەیەکــی تــر دەبێ و بۆ
ئــەو مەبەســتە جیهــاد دژی ڕۆژئــاوا و
بــاوەڕی ناسیونالیســتی لــە نێو واڵتانی
ئیسالمی لەو ڕێگەیەوە مسۆگەر دەبێ.
ئــەوەی ڕاســتی بــێ داڕێژەرانــی ئــەم
بیرۆکەیــە ســەرەڕای بانگەشــەی
چەمکی «ئۆممەتی ئیسالمی»،بەاڵم
لــە کــردەوەدا لــە خزمەتی شــۆڤینیزمی
عەرەبیــدان و هەمــوو باوەڕمەندانــی ئەم
بیرۆکەیە زمانی عەرەبی و فەرهەنگی
عەرەبــی وەک هێمایەکــی بایەخــدار
چــاوی لــێ دەکــەن و ڕووداوەکانــی
دوای داڕمانــی ڕێژیمــی ســەدام لــە
عێراق ئەم بۆچوونەی تا ڕادەیەکی زۆر
چەسپاندووە.
دروشمی بریقەداری ئۆممەتی ئیسالمی
و هەروەهــا پروپاگەنــدەی بەهێــزی ئــەم
ڕهوتــە هزرییــە لــە کوردســتان بووەتــە
هــۆی ئــەوەی هــەر لــە دەیــەی ،1970
ڕەوتێکــی ئیســامی لــە باشــووری
کوردســتان ســەرهەڵبدا کە لــە ڕواڵەتدا
بانگەشــەی ڕزگاری گەلــی کــوردی
لــە چوارچێــوەی فەرهەنــگ و هــزری
ئیســامی دەکــرد؛ بــەاڵم لــە کــردەوەدا
گرووپگەلێکی لێ جیابوونەوە کە دواتر
ڕەوتی ســەلەفی جیهادی لە باشــووری
کوردستانی لێ کەوتەوە.
ئــەم ڕەوتــە لە ژێرنــاوی جۆندۆلئیســام
و ئەنسارۆلئیســام بــۆ ماوەیــەک
حکوومەتێکی ئیســامییان لە ناوچەی
هەورامــان و شــارەزووری باشــووری
کوردستان دامەزراند.
دەســەاڵتی ئــەو گرووپانــە لــە
ژێرکاریگــەری کۆمــاری ئیســامی
ئێــران و بــۆ ئاژاوەنانــەوە لــە هەرێمــی

کوردســتان و کزکردنــی بیروبــاوەڕی
نەتەوەیــی و کوردایەتــی لــە باشــوور و
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو.
دوای ڕووخانــی ڕێژیمــی ســەدام و
ئازادکردنــی ناوچــەی هەورامــان لەژێر
دەســتی ئــەو گرووپانــە ،کۆمــاری
ئیســامی ئێــران ڕێگای بــۆ هەموویان
خۆش کرد کە بێ هیچ گرفتێک ڕوو
لە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بکەن و لە
چەندیــن ئــۆردووگا و لەژێــر چاودێری
قەرارگای ڕەمەزان گیرسانەوە.
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەنیســبەت
باشــووری کوردســتان کۆمەڵگایەکــی
کراوەتــرە و ڕەوتــی نەتەوایەتــی
و عەلمانیــەت لــە نێــو جەمــاوەری
خەڵــک و چاالکییــە فەرهەنگــی و
کۆمەاڵیەتییــەکان ڕوون و بەرچــاوە
و ئەحزابــی سیاســی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و بەتایبــەت حیزبــی

ئــەم ڕەوتە،ڕوانینــی بــۆ ئیســام
ڕوانینێکی مۆعتەدێلە و تا ڕادهیهكیش
باســی دۆزی نەتەوەیــی دەکــەن و لــە
هەڵبژاردنەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بەشــداری ناکــەن ،بەاڵم لە ڕێوڕەســم و
بۆنەکانــدا ،کۆبوونەوە دەگرن و ئازادانە
کاروچاالکییــان هەیــە و لــە ڕێــگای
دابەشــکردنی شــتوومەک و چاالکیی
ئابوورییەوە خەریکی خۆڕێکخستنەوە و
ئەندامگیــری لــە نێو خەڵکــی هەژاری
کوردستاندان.
جەماعەتــی دەعــوەت وئێســاح،
گرووپێکیتــری ئیســامی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانن کــە دەکــرێ وەک کۆپی
یەکگرتــووی ئیســامی کوردســتانی
باشوور چاویان لێبکرێت.
ئــەم گرووپــە ئازادانــە چاالکــی دەکەن
و ڕێبەرەکەیــان عەبدولڕەحمانــی پیرانی
پەیوەندییەکی لەگەڵ ناوەندی دەسەاڵت

ڕێــڕەوی پەســیڤ بوونیان هەڵبــژاردووە
و لــە ڕێگــەی چاالکــی پێشــمەرگانە
و شۆڕشــگێڕی الیــان داوە و هەروەهــا
گرووپگەلــی ئایینیــش تەنیــا خەریکی
چاالکــی فەرهەنگــی و پــەروەردەی
تاکــی خۆیانن و بە کردەوە هەنگاوێک
بــۆ بووژانــەوەی ئایینــی و بەتایبــەت
باوەڕەکانــی ئەهلــی ســونەتیان
هەڵنەگرتووە.
ئەم الوانە بەداخەوە بە هۆی خوێندنەوەی
ســەقەتەوە کەوتنــە داوی گرووپگەلــی
توندئاژۆ و ســەدان کەســیان لە واڵتانی
ئەفغانستان،ســووریە،عێراق و تورکیــە
کوژراون.
ئەگــەر بمانهــەوێ بــە شــێوازێکی
قــووڵ و خەسارناســانە ئــەم ڕەوتانــە
هەڵســەنگێنین دەبــێ بارودۆخــی
کۆمەاڵیەتی،سیاســی،فەرهەنگی و
هەروەها دەروونناسانەی ئەندامانی الو و

کردووەتــەوە کــە کوردســتان شــوێنی
موسوڵمان،مەســیحی،یەهوودی،ئێزەدی
و یارســانەکانە و هەمــوو ئاییــن و
ئایینزایێــک لــە کوردســتان جێــگای
دەبێتــەوە و شــوێنە پیرۆزەکانــی
ئایینەکانــی تــر لە پــاڵ مزگەوتەکانی
موسوڵمانان پارێزراو دەبن و موسوڵمانی
کوردســتانی بــە هیــچ شــێوازێک بیــر
لــە قەاڵچــۆ و بێڕێزی بە دانیشــتووانی
غەیــرە موســوڵمان ناکاتــەوە و مێژووی
کوردســتان ئەو ڕاســتییەی ســەلماندووە
کــە ئــەم واڵتــە مەڵبەنــدی تۆلێرانس و
مــۆدارا بــووە و کــەس نەبینراوە لەســەر
بــاوەڕ و عەقیــدەی خــۆی ئــازار و بــێ
حورمەتی چێشتبێ.
 .5مامۆســتایانی ئایینــی کوردســتان
پەروەردەکراوانــی حۆجرەکانــی ئــەم
واڵتــەن کــە وەک کەســێکی خەڵکــی

ئیسالمی کوردستانی کە لە باب و باپیرانمانەوە وەک میراتێک بۆ ئێمە ماوەتەوە ئەو بیرۆکەیەی لە
کوردستاندا باڵو کردووەتەوە کە کوردستان شوێنی موسوڵمان،مەسیحی،یەهوودی،ئێزەدی و یارسانەکانە و هەموو
ئایین و ئایینزایێک لە کوردستان جێگای دەبێتەوە و شوێنە پیرۆزەکانی ئایینەکانی تر لە پاڵ مزگەوتەکانی
موسوڵمانان پارێزراو دەبن و موسوڵمانی کوردستانی بە هیچ شێوازێک بیر لە قەاڵچۆ و بێڕێزی بە دانیشتووانی
غەیرە موسوڵمان ناکاتەوە و مێژووی کوردستان ئەو ڕاستییەی سەلماندووە کە ئەم واڵتە مەڵبەندی تۆلێرانس و
مۆدارا بووە و کەس نەبینراوە لەسەر باوەڕ و عەقیدەی خۆی ئازار و بێ حورمەتی چێشتبێ
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران جێگــە
وپێگەیەکــی جەماوەری بەهێزیان هەیە؛
هەر ئەم دۆخە،نیگەرانی کاربەدەستانی
کۆمــاری ئیســامی بــە شــوێن خۆیــدا
هێنــاوە و هەربۆیــە فەزایەکــی ئــازاد و
بــێ دڵەڕاوکێ بۆ بیرۆکەی ئیســامی
سیاســی خوڵقانــدووە؛ هەرچەنــدە
کۆمــاری ئیســامی بــە ڕواڵــەت
دژایەتی ســەلەفییەت دەکات و جاروبار

هەیە و تێرۆری قاسم سلێمانی سەرکۆنە
دەکــەن و لــە هەمــوو هەڵبژاردنەکانــی
کۆماری ئیسالمیدا بەشدارییان کردووە
بــەاڵم پێگەیەکــی جەمــاوەری ئەوتۆیان
لە نێو خەڵکدا نییە.
ئــەم دوو گرووپــە کــە ئاماژمــان پێــدا
بەرچاوتریــن گرووپــی ئیســامین کــە
لــە چوارچێــوەی ڕێکخــراو خەریکــی
کاروچاالکین.

کەمئەزموونــی ئــەم گرووپانە لەبەرچاو
بگرین.
 .4دوابەدوای هاتنی ئایینی ئیسالم بۆ
کوردســتان و گۆڕانــی ئایینی خەڵکی
ناوچەکــە لە زەردەشــتییەوە بۆ ئیســام،
خەڵکی کوردســتان ئیســامیان بە پێی
دۆخــی جۆگرافیایــی و فەرهەنگــی
خۆیــان هەڵبــژارد و ڕێوڕەســمەکانی

و دوور لــە هــەر دەمارگرژییــەک
خزمەتــی ئاییــن و نەتەوەییــان کــردووە
و لــە بــواری فەرهەنگی،کۆمەاڵیەتــی
و سیاســی ،ڕۆڵێکــی زۆر ئیجابییــان
گێــڕاوە و مێــژووی فەرهەنگــی و
ئەدەبــی و هەروەهــا چاالکــی سیاســی
و کوردانــەی مامۆســتایانی ئایینــی
کوردســتان ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییە
لە ڕوانگەی حۆجرەکانی کوردســتانەوە

کوردستان مەڵبەندی برایەتی و پێکەوەژیانە و تێکاڵوییەکی ئایینی ،فەرهەنگی ،زمانی و زاراوەییە و
هەزاران ساڵە ئەم گەلە لە پێناو پاراستنی فەرهەنگ و کەلەپووری دهوڵەمەندی کوردی گیانفیداییان کردووە و
سەرەڕای جیاوازییەکان ،هەموویان خۆیان لە چوارچێوەی سازەی کوردستانی پێناسە کردووە و ئاشتی و پێکەوەژیان
وەک نەریتێکی نەگۆڕ ،هەمیشە دانی پێدانراوە و بەزاندنی ئەم خاڵە هاوبەشانە وەک هێڵی سوووری خەڵکی
کوردستان پێناسە کراون و هەرجۆرە کردەوەیەک کە ئاسایشی نیشتمانی خەڵکی کوردستان تووشی مەترسی بکات
بە دڵنیاییەوە بەرپەالماری ئیرادەی کوردانەی گەلی کوردستان دەکەوێت
کەســانێک لەژێــر ئــەو نــاوە ڕاپێچــی
زیندانــەکان دەکات ،بــەاڵم بــە کــردەوە
دەســتی ڕەوتــی جیهــادی ســەلەفی لــە
ئێران و کوردستان ئاوەاڵ کردووە.
 .2لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە
ســەرەتای بەرپابوونــی کۆمــاری
ئیســامی،تەنیا ڕەوتــی ئیســامی
لــە کوردســتان ،مەکتەبــی قورئــان بــە
ڕێبەرایەتــی مــەال ئەحمــەدی موفتــی
زادە بــوو؛ کــە دواتر بە هــۆی دژایەتی
خومەینــی ،ڕێبــەری ئەو ڕەوتــە کەوتە
زیندانەوە و دوای دە ساڵ زیندانی بوون
ئازاد کرا و کۆچی دوایی کرد.

 .3سیاســەتی شێعەسازی لە کوردستان
و بەلووچســتان و هەروەها هەڵپەساردنی
چاالکــی پێشــمەرگانەی حیزبەکانــی
ڕۆژهەاڵت ،بۆشاییەکی هەستپێکراوی
لە نێو جەماوەری کوردســتان بە تایبەت
الوان دروســت کــرد کە بــۆ دۆزینەوەی
ڕێگەچــارە و دژایەتــی کۆمــاری
ئیســامی بەشــوێن ئاڵتێرناتیڤــی نــوێ
بگەڕێن کــە بەداخەوە ئەم ئاڵتێرناتیڤانە
لە بــواری ئایینی ،ڕەوتی «ســەلەفی-
جیهادی» لێ کەوتووەتەوە.
بــە بــاوەڕی ئەم جــۆرە الیهنگرانهی ئهم
ڕهوتــه توندانــه ،ئەحزابی کوردســتانی،

ئایینــی ئیســامییان بــە شــێوازێکی
بەرچــاو ،بــۆن و بەرامەی کوردســتانی
بەخۆیــەوە گــرت؛ بــە واتایەکــی تــر
ئیســامی عەرەبــی لــە فیلتێــری
فەرهەنگــی و جوگرافیایی کوردســتان
پێناسەیەکی کوردیزەی بۆ کرا و وەک
ئایینێکی ئاشــتیخوازانە هەموو ڕێگای
بۆ بووژانەوەی هەموو بیروباوەڕەکانیتری
لە کوردستان مسۆگەر کرد.
ئیســامی کوردســتانی ،ئیســامی
پێکەوەژیــان و برایەتییــە؛ ئیســامی
کوردســتانی کــە لە بــاب وباپیرانمانەوە
وەک میراتێــک بــۆ ئێمــە ماوەتــەوە
ئــەو بیرۆکەیــەی لــە کوردســتاندا باڵو

خزمــەت بــە ئاییــن و کوردایەتــی هیچ
چەشــنە دژایەتییەکیــان لەگــەڵ یەک
نییــە و مامۆســتای ئایینی بە ئاوەز لە
دەســتێکی قورئان و لە دەســتێکی تری
ئــااڵی نەتەوەییــان بــەرز کردووەتــەوە.
شۆڕشــەکانی هەمــوو پارچەکانــی
کوردســتان ســەلمێنەری ڕۆڵــی بەرچاو
و نەتەوەیــی مامۆســتایانی ئایینــی ئەم
واڵتــەن کــە وەک ڕێبــەر و ڕێکخەری
بزاڤــی ڕزگاریخــوازی گەلــی کــورد
نــاوی پیرۆزیــان لــە مێــژووی ئــەم
گەلــە چەوســاوەدا تۆمــار کــراوە و هەر
کوردێکی بەشەرەف و نیشتمانپەروەر بە
بیســتنی ناو و کەســایەتییان شــانازییان

پێــوە دەکات .شــێخ عوبەیدۆڵــای
نەهری،شــێخ ســەعیدی پیــران ،شــێخ
عەبدولســەالمی بارزانــی ،شــێخ
مەحمــوودی حەفیــد ،شــێخ ئەحمــەدی
بارزانــی و پێشــەوا قــازی محەممــەد و
مەال مستەفای بارزانی نموونەگەلێک
لە هەزاران پەروەردەکراوانی حۆجرەکانی
کوردستانن کە خزمەتی بیری نەتەوەیی
و ڕێبــازی پڕســەروەری کوردایەتییــان
کردووە.
مێژووی کوردستانی سەردەم ،ئیسالمی
وەک یەکێــک لــە کۆڵەکەکانــی
پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتــی ئــەم واڵتــە
ناســاندووە و ئایین لە کوردســتان وەک
باوەڕێــک لــە خزمەتــی کۆمەاڵنــی
خەڵکــی ئــەم واڵتــە خــۆی پێناســە
کــردووە و هیــچ کات ئاییــن بــەرەو
دۆگماتیســم و دژایەتــی ئەوانــی تــر
کەڵکــی لــێ وەرنەگیــراوە؛ چوونکــە
دۆخی کۆمەاڵیەتی کوردســتان بەهیچ
شــێوازێک پاوانخــوازی ئایدیۆلۆژیک
لــە هیــچ کــەس و الیەنێــک قەبــووڵ
نــاکات و حکوومەتــی چەندســاڵەی
ئەنسارولئیســام و جوندۆڵــا لــە
هەورامانــی باشــوور ئــەو ڕاســتییەی
سەلماند کە ڕەنگە خەڵک لەبەر ترسی
گیان ماوەیــەک لەبەرانبەر پاوانخوازی
و دەســەاڵتی ســەرەڕۆ و هەڕەشــە و
گوڕەشــە دان بەخــۆدا بگــرێ بــەاڵم بە
هیچ شــێوازێک ئەندێشە و باوەڕی لەو
چەشــنە قەبــووڵ ناکات و بــە داڕمانی
دەسەاڵتی کارتۆنی ئەو بیرۆکەیە ،هزر
و باوەڕەکانیشــیان لــه نێــو خهڵكدا جێی
نابێتهوه.
کوردســتان مەڵبەنــدی برایەتــی و
پێکەوەژیانــە و تێکاڵوییەکــی ئایینــی،
فەرهەنگــی ،زمانــی و زاراوەییــە و
هــەزاران ســاڵە ئــەم گەلــە لــە پێنــاو
پاراســتنی فەرهەنــگ و کەلەپــووری
دهوڵەمەنــدی کــوردی گیانفیداییــان
کــردووە و ســەرەڕای جیاوازییــەکان،
هەموویان خۆیان لە چوارچێوەی سازەی
کوردســتانی پێناســە کردووە و ئاشــتی
و پێکەوەژیــان وەک نەریتێکی نەگۆڕ،
هەمیشــە دانــی پێدانــراوە و بەزاندنــی
ئــەم خاڵــە هاوبەشــانە وەک هێڵــی
ســوووری خەڵکــی کوردســتان پێناســە
کــراون و هەرجــۆرە کردەوەیــەک کــە
ئاسایشی نیشتمانی خەڵکی کوردستان
تووشــی مەترســی بکات بــە دڵنیاییەوە
بەرپەالماری ئیرادەی کوردانەی گەلی
کوردستان دەکەوێت.
لــە دواڕســتەی ئــەم کورتــە نووســینەدا
وێــڕای مەحکوومکردنــی هەرچەشــنە
توندئاژۆییەکــی ئایینی لە کوردســتان
و بەتایبــەت لــە شــاری مەریوانــی
خۆشەویســت ،وهبیــر دێنینــهوه کــە
توندئاژۆیــی ئایینــی ئاکامێکــی
زۆر خراپــی لــێ دەکەوێتــەوە و هــەر
کۆمەڵگایــەک لەســەر ڕق وقیــن
و پاوانخــوازی مەزهەبــی و ئایینــی
بێتــە دامەزرانــدن داهاتوویەکــی لێــڵ و
نادیــار چاوەڕێــی دەکات .کوردســتان
مەڵبەنــدی ئاشــتی و برایەتــی و
پێکەوەژیانــە و هەرچەشــنە کردەوەیێک
کــە ئاشــتی و ئاسایشــی نەتەوەیــی
و فەرهەنگــی کوردســتان تێکبــدات
دەچێتــە خانــەی خیانەتــی نیشــتمانی.
ئێمــە چــاک ئاگاداریــن کــە چــۆن
کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامی
بــۆ مەبەســتە گاڵوەکانــی خۆیــان لــە
هــەر دەرفەتێــک کەڵــک وەردەگــرن
و بــە هەمــوو شــێوازێک خەریکــی
دووبەرەکــی خســتنەوەی ئایینــی،
زمانــی و زاراوەیــی و ناوچەگەریــی لە
نێــو گەلی کوردســتاندان؛ بەاڵم هەموو
پیالنگێــڕان و بکەرانــی ئــەم جــۆرە
کردەوانە و پاڵپشتەکانیان لە دامودەزگا
ســەرکوتکەرەکان دڵنیــا دەکەینــەوە
کــە کوردســتان بــە هیــچ جــۆر نابێتــە
مەیدانــی ڕمبازێنی ئەو جــۆرە بیرۆکە
توندئاژۆیی و داعشیانه.
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هەڵدان و دروستبوون و پێگەیشتن
لە ڕەوتی چوونەپێش لەگەڵ کاروانی خەباتدا!
لە پێوەندی لەگەڵ ژیان و خەباتی هاوڕێ کاک لوقمان مێهفەر ،ئەندامی ڕێبەرایەتیی حیزبەکەماندا

ئیبراهیم الجانی
بەشی سێهەم و کۆتایی

پۆلێــک لــە کادر و پێشــمەرگەکان
لــە گونــدی زێــوەی قــەراخ پیرانشــار
دەکەونــە شــەڕێکی دەســتەویەخە لەگــەڵ
دوژمــن .کاک مــوراد برینــدار دەبــێ
و دواتــر شــەهید دەبــێ .پێشــمەرگەکان
تەرمی کاک موراد لەو وەزعە ســەختەدا
ڕادەگوێــزن بــۆ نەمنجێ و لــە جێگایەک
دەیشــارنەوە .کاک محەممەدە ڕەشــە کە
فەرمانــدەی پێشــمەرگەکان دەبێ لەگەڵ
کاک لوقمــان وەاڵم دەنێــرن بــۆ شــار کــە
خەبــەر بدەنە داک مــەالژن و لەو ڕووداوە
ئــاگاداری بکــەن .زۆر ناکێشــێ هــەر
ئەو شــەوە دوژمن بە شــوێنی شــاردنەوەی
تەرمــی کاک مــورادی شــەهید دەزانــێ
و دێــن لەگــەڵ خۆیــان دەیبەن بۆ نێو شــار
و بنکەکانــی ســوپا .ئێمە ئــەو کادرانەی
حیــزب کــە بەرپرســایەتی سیاســی و
تەشــکیالتی حیزبیمــان لەســەر شــان بــوو،
ڕاپۆرتەکانی پێوەندیدار بەو کارەساتەمان
لــە دەیــان کاناڵــەوە پــێ گەیشــتن ،دایــە
گــەورە بــە ڕێنوێنــی تەشــکیالتی حیزب
لەگــەڵ چەنــد کــەس لــە خێرۆمەندانــی
شــار دەچــێ تەرمــی کاک مــوراد ،
کــوڕە تاقانەکــەی وەردەگرێتــەوە .لەژێــر
فشــاری خەڵکــدا ڕێژیــم ناچــار دەبێ کە
تەرمــی کاک مــورادی شــەهید بدەنــەوە
دەســت خەڵــک و بنەماڵەکــەی .کاتێک
مامۆســتا ژن دەگاتە سەری وەک کێوی
قەندیل بە هەیبەتەوە لەســەری ڕادەوەستێ
و بــێ ئــەوەی خــۆی تێــک بــدات و بــێ
ئەوەی فرمێســکی لە چاو بێ ،بەدەســتی
خــۆی تەرمــی کاک مــوراد دەپێچێتەوە.
هێنــدە بەســام دەبێ کە بەرپرســانی دەزگا
ئەمنیەتــی و نیزامییەکانــی ڕێژیــم لــە
هەیبــەت و گەورەیــی و ســامی ئــەو ژنــە
کوردە دەترســن و ســەریان ســووڕ دەمێنێ.
ئیدی تەرمــی کاک موراد وەردەگرێتەوە
و دەیباتەوە ماڵێ و دەیشوات .جا لە چوار
دیــواری ماڵــی خۆیــدا ،دوور لــە چــاوی
دوژمنــان ئەوجــار بــۆی دەگریــا .خەڵکی
پیرانشــار ئــەو هەڵوێســتە ئازایانەی داک
مــەالژن قــەت لــە بیــر ناکــەن و ڕۆژێک
دێ میللەتــی ئێمــە لــە ڕۆمــان و فیلمــە
ســینەماییەکانیدا ئەو سەحنە مێژووییانە،

بەرجەستە بکاتەوە.
ئێمــە ســااڵنێکی زۆر هــەم لە شــاخ وهەم
دواتریــش لــە ئاوارەیــی دەشــتی کۆیــەدا
لەگەڵ خوشــکە خەدیجە جیرانی ماڵ بە
ماڵێــوە بووین .دایکی زانــای دەگێڕێتەوە
کە هەر کات واڵت بێدەنگ دەبوو ،براژنە
خەدیجــە بــە تەنیــا دەچــۆوە ژوورێ و بــۆ
کاک مورادی شــەهید ،بۆ تاقە براکەی
شــینی دەگێــڕا و دەگریــا و بــە دەنگــە
خۆشــەکەی کاک مــورادی دەالواندەوە.
نەیدەهێشــت کەســیش پێــی بزانــێ بــەاڵم
ئەمــن کــە جیرانــی دیــوار بــە دیــوارەوە
بــووم گوێــم لــەو گریــان و شــینگێڕییە
دەبــوو ،گوێــم لە خوشــکە خەدیجــە دەبوو
کــە بــرا شــەهیدەکەی دەالوانــدەوە و پێــی
هەاڵدەگوت و داستانی قارەمانەتییەکانی
براکــەی لــە شــەڕەکاندا بــە الواندنــەوە
دەگێڕایەوە.
ئاخــر کاک مــوراد لــە دەیــان شــەڕی
قارەمانانــەدا لــە شــەڕەکانی جــادەی
سەردەشــت پیرانشــار و شــەڕەکانی
دیکــەی ناوچــەدا شــان بەشــانی باقــی
پێشــمەرگەکانی دەســتەی شــەهید ســاڵح
الجانی و لکی سێی هێزی ئاوارە و دواتر
هێــزی قەندیــل ئازایەتــی و قارەمانەتــی
لەخــۆی نیشــان دابــوو .چەنــد جــار لــەو
شەڕانەدا بریندار بوو.
دوێنــێ و پێــرێ کــە ڕێوڕەســمی
بەخاکســپاردنی کاک لوقمــان بــوو
ســەفیە پێــی گوتــم وەرە تەماشــاکە
براژنــە خەدیجــە دەســماڵی ســپی هــەر
لەســەرە و دەســماڵی ڕەشــی لەســەر نەناوە
و لــە جیاتــی ئەوە ئااڵی کوردستانیشــی
هاویشــتۆتە ســەر دەســماڵە ســپییەکەی.
دایکــی زانــا گوتی لەگــەڵ باجە پەروانە
قســەم کــردووە گوتوومــە وەزعــی براژنــە
خەدیجــە چۆنــە ،لە وەاڵمــدا دەڵێ گوتی
ئــەو هــەر دەڵــێ ســەری ڕێبەریی حیزب
و ســەری کاک مســتەفا هیجری خۆش
بێــت .ئێمەش لەکاتی قســەکردن لەگەڵ
خوشــکە خەدیجــەدا بەڕاســتی هــەر ئــەو
هەڵوێستەمان دیتووە .بەڕاستی ئەو دڵی
ئێمەی دەدایەوە.
بەڵــێ دەبــێ هەموومان فێربین ســوژدە بۆ
ئەو ئازایەتی و فیداکاری و بڕوا و ئیمانە
بەرین .بەوجۆرە خوشکە خەدیجە جارێکی
دیکــەش هــەر ئــەو پەیامەی نــاردەوە کە
کاتــی خــۆی داک مــەالژن لــە کاتــی
وەرگرتنــەوەی تەرمی کــوڕە تاقانەکەیدا
ناردبــووی .ئەو هەڵوێســتانە دەبێ بکەینە
سەرمەشق و سەرچاوەی ئیلهام و هەوێنی

فێربــوون و پوختەبــوون و گەشــەکردنی
حیزبییانە و تەشکیالتی و خەباتگێڕانە.
میللەتێکــی ژێرچەپۆکــە پێویســتی بەو
سەرمەشقانە هەیە .دەبێ ئەو هەڵوێستانە
بــە خەتــی زێڕیــن لــە مێــژووی خەبات و
تێکۆشــانی حیزبەکەمــان و بزووتنــەوەی
میللــی دێموکراتیکــی کوردســتاندا
تۆمار بکرێن.
گەشــەوهەڵدانی کاک لوقمــان لــە
تەشــکیالتدا ئەوەشــمان نیشــان دەدات،
ئەوەشــمان بۆ دەردەخات کە تەشــکیالتی
حیزبی دێموکرات ،ژینگە و ئەتمۆسفێری
حیزبــی دێموکرات ،زانکۆیەکی گەورەیە
و قوتابخانــەی پێگەیاندنــی ڕێبەرانــی
لێوەشاوەی میللەتەکەمانە.
ئــەو جاریــش دەیڵێمــەوە لە حیزبــی ئێمەدا
کەس جێگای کەس ناگرێتەوە ،هەرکەس
جێــگای خــۆی دەکاتــەوە ،هەرکــەس بە
مایەلەخۆدانــان ،بــە کار و مەســئولیەت
قبــوول کــردن و هەوڵــدان بــۆ فێربــوون و
گەشەکردن و بە بەکارهێنانی تواناکانی
بــۆ خزمەتــی حیــزب ،ئەگــەر لەالیــەک
یارمەتی بە بردنەپێشــی کاروانی خەبات
دەکات ،لەالیەکی دیکەشــەوە بۆخۆشــی
لەگــەڵ ئــەو کاروانــە دەچێتە پێــش و بە
وتــەی میشــیل ئۆباما ،لــە دوادێڕەکانی
بیۆگرافیاکەی خۆیدا ،خۆشــی درووست
دەکات.
میشــێل ئۆبامــا خانمــی یەکەمــی
پێشــووتری ئەمریــکا لــە دوادێرەکانــی
کتێبــە پــڕ خوێنەرەکەیــدا بەوجــۆرە لــە
ڕەوتــی گەشــەو ()Becoming
هەڵدانی ئینسانەکان دەدوێ و دەڵێ:
بۆمن گەیشــتن بە جێگایەک ،گەیشــتن
یــا نەگەیشــتن بــە ئــاوات و ئامانجێکــی
تایبەتی نییە.
لە جیاتی ئەوە من ڕۆیشتن بەو ڕێگایەدا
بە چوونەپێش و هەڵدان ،بە وەســیلەیەک
بــۆ گەشــە و تەکامولــی زۆرتــر و بــە
ڕێگایەکــی بــەردەوام و هەمیشــەیی
بــەرەو خۆپێگەیاندنی زۆرتر و باشــتربوون
دەزانم .ئەو سەفەرە قەت تەواو نابێ.
ئەگــەر ئــەو ڕۆژە دێنمەوە بیری خۆم کە
بــۆ یەکەم جــار کاک لوقمانی الوم دی
و بــەراوردی دەکــەم لەگــەڵ نــەورۆزی
ئەمســاڵ کە لەســەر مەســەلە سیاسی و
حیزبییــەکان پێکــەوە دەدوایــن و ئــەو لــە
مەوقعیەتی ئەندامــی هەیئەتی ئیجرایی
ناوەنــدی سیاســی حیزبەوە مەســەلەکانی
بــاس دەکــردن ،زۆر بەباشــی ئــەو مــەودا
گەورەیــە دەبینــم و ئــەو گەشــەو هەڵدانــە

گەورەیــە دەخوێنمــەوە کە کاک لوقمانی
نەمر پێی گەیشتبوو.
لەو چەند ڕۆژەدا زۆر لەســەر کەســایەتی
خەباتگێڕانــەی کاک لوقمــان قســە
کــراوە و لە پەیامی ناوەندی سیاسیشــدا،
کارنامــەی تەشــکیالتی کاک لوقمــان
باســکراوە بۆیــە من لێــرەدا ناچمەوە ســەر
ئەو مەسەالنە.
لــە کولتــووری حیزبــی ئێمــەدا ســیفات
و تایبەتمەندییــە بنەڕەتییەکانــی
تێکۆشــەرانی حیزبــی لــە ســیمای
دێموکراتدا دەسنیشان کراون.
لــە جێگایەکــی دیکــەش ئــەوەم گوتــووە،
ســەرەڕای لێوەشــاوەییە سیاســی و
تەخەسوســییەکانی ،ئــەوەی کاک
لوقمانــی پــێ دەناســرایەوە ،ئــەو پێوەندییە
بەرین و بەرباڵوە سیاســی و تەشــکیالتی
و کۆمەاڵیەتی و ئەکادیمی و ئینســانی
و خزمایەتی و پڕ لە ســەمیمیەتە بوو کە
ناوبراو لەگەڵ خەڵک ،لەگەڵ جەماوەری
حیــزب ،لەگــەڵ بنەماڵــەی شــەهیدان و
تەشــکیالتی حیزب ،لەگەڵ مامۆستایان
و خوێنــدکاران و ژینگەی خۆی هەیبوو.
کاک دوکتــور ســەعید دەیگــوت نابــێ
پێمــان وابــێ لەو شــوێنەی کادرمان هەیە
ئیــدی پێویســتیمان بــە تەشــکیالت نییــە
و لــەو شــوێنەش کــە تەشــکیالتمان هەیە
ئیدی پێویستیمان بە خەڵک نییە.
ئێمە کادرمان بۆ ئیدارە و هەڵسوڕاندنی
تەشــکیالت دەوێ و تەشکیالتیشــمان بــۆ
چوونــە نێــو خەڵــک و ڕێبــەری کردنــی
خەباتــی خەڵــک دەوێ .کاک لوقمــان
ڕاســت ئــەو جۆرە مۆدێلە بــوو لە کادری
حیزبی .لەو جنســە لە کادرەکانی حیزب
بوو کە کاک دوکتور ســەعیدی نەمر،
بــۆ ڕاپەڕاندنــی کاروبــاری حیزبی وەک
ئۆکســیژێن بــۆ تەشــکیالت و بــۆ خەبات
بــە پێویســتیی دەزانین و تەکیەی لەســەر
دەکردن و لە کار و تێکۆشــاندا حیســابی
لەسەر دەکردن.
لــەوەش زیاتــر ،ئــەو هــەر ئــەوە نەبوو کە
پێوەندییەکــی بەرینــی لەگــەڵ خەڵــک
هەبێ ،بە زمانێکی زۆر ســادە و ڕەوانیش
مەسەلە سیاسی و حیزبییەکانی دەبردنە
نێــو خەڵــک و کۆمیونیکاســیۆنێکی
زیندووی لەگەڵ خەڵک هەبوو.
ئەلحەق وەکیل یا موحامی و زمانحاڵ
و نوێنەرێکــی زینــدووی خەڵک و بەدەنە
و بنەماڵــەی شــەهیدانیش بــوو لــەالی
ڕێبەریــی حیــزب .ماڵەکــەی هەمیشــە
پــڕ بــوو لــە میــوان و ئەوکەســانەی کــە

بەهەرهۆیەکــەوە بــوو ڕێگایــان دەکەوتــە
الی حیــزب .ئەمــن پێــم وایــە ئەگــەر
تێبینییــە ئەمنییەتەکان نەبن ،دەبێ ماڵی
هەمــوو کادرەکانــی حیزبــی ئێمــە ئــاوا
ماڵــی خەڵــک و جەمــاوەری حیزب بێ.
لــە حیزبــی ئێمــەدا کە حیزبێکــی میللی
و توودەیییــە ،بۆرۆکراســی وشــک وڕەق
و مــردوو دەبــێ جێــی نەبێتــەوە .مێــژوو
دەگێڕێتــەوە کــە مــاڵ و دەفتەری کاری
پێشــەوای نەمر هەمیشە بەڕووی خەڵکدا
ئــاوااڵ بــووە .با ئــەو ســوننەتە ڕابگرین و
دەوڵەمەنــدی بکەین و بەرەوپێشــی بەرین.
ئەوەیکــە حیزبی ئێمەی هــەروا ئەکتیڤ
و زیندوو هێشــتۆتەوە ،ئەوەیە کە خەڵکی
کوردســتان حیزبی ئێمە بە حیزبی خۆیان
دەزانن  .هەربۆیەشــە هەمیشــە پشتیوانی
لێ دەکەن.
بنکــەی مەڵبەنــدی ســپی ســەنگ
لــە بنــاری قەندیــل لــە جێگایــەک بــوو
کــە هەمــوو ڕێــگاکان ئــەو جێگایەیــان
دەگرتەوە .ئێمەش بۆ پاراستنی بنکەی
مەڵبەنــد تێلدڕوومان لە دەوران دەوری ئەو
شــوێنە دابــوو .لەســەردانێکدا کــە کاک
دوکتور قاسملوو میوانمان بوو ،لەهەوەڵین
دانیشــتندا گوتــی ئــەوە بەپێچەوانــەی
ســوننەتی حیزبــی دێموکراتــە ،بنکــەو
بــارەگای حیزبــی دێموکــرات نابــێ
تێلدرووی بەدەورەوە بێ.
بنکــەی حیزبی دێموکرات دەبێ دەرگای
ئاوااڵ بێ بۆ هەموو کەس .ئەگەر قەرارە
مەســەلە ئەمنییەتییەکان لەبەرچاو بگرن
کــە دەبــێ وەبەرچاویان بگرن ،بە شــێوەی
دیکــە دەبــێ ئــەو مەســەلەیە چارەســەر
بکرێ و بیری لێ بکرێتەوە.
بەڵــێ ئــەو تێکەاڵوییــە بەرینــەی کــە
کاک لوقمــان لەگــەڵ خەڵــک هەیبوو،
بــە وتــەی کاک دوکتــور ،هەڵقــواڵوی
ســوننەت و کولتــووری حیزبی دێموکرات
بوو.
هــەر ئــەوەش بــوو کــە کاک لوقمانیــان
کردبــووە ڕێبەرێکــی جەمــاوەری.
ســەرەڕای ئەوانــەش کانییــەک بــوو لــە
ڕۆحیەی پێشــمەرگانە و ســەفای دەروون
و ســەمیمییەت بۆیــە بەخــۆت نەبوو زوو
دەبوویە دۆستی .کاک لوقمان بەڕاستی
باوکێکــی باشــیش بــوو بــۆ کــچ و کوڕ
و نەوەکانــی و دۆســتێکی بەوەفــاش بــوو
بۆ هاوڕێکانی .لەماڵی خۆشــی و لە نێو
بنەماڵەکەشــیدا بەڕاســتی ڕەفتارەکانــی
دێموکڕاتیک بوون.
لەبــاری تەشکیالتیشــەوە تەنانــەت ئەگەر

جیــاوازی سیاســی و نەزەریشــت لەگــەڵ
هەبوایــە ،قــەت ئــەوەی لەگــەڵ برایەتــی
و دۆســتایەتی و هاوخەباتــی تێکــەڵ
نەدەکرد.
ئەو شــتانە ڕەنگە وەک شــتی سەرەتایی
بێنە بەرچاو ،بەاڵم لە خەباتێکی درێژخایەن
و جیــددی و لــە بنەماڵەیەکــی گــەورەی
وەک حیزبــی دێموکراتــدا کــە جیــاوازی
نەزەر و بۆچوون شــتێکی سروشــتییە ،ئەو
مەســەلە بەڕواڵــەت بچوکانە ،مەســەلەی
بنەڕەتیــن و کاریگــەری خۆیــان هەیــە.
دەکــرێ لەوبارەشــەوە لــە کاک لوقمانی
نەمر فێربین.
کاک لوقمــان لەگــەڵ کاروانــی خەباتدا
چووەپێــش و گەشــەی کــرد و مایەی بۆ
خەبــات دانــا و هەربۆیەش لەو کاروانە پڕ
لــە شــانازییەدا جێــگای خــۆی کــردەوە.
ئــەو شــەپۆلی خەموپەژارەیــەی کــە بــە
باڵوبوونــەوەی خەبــەری مەرگــی کاک
لوقمــان ،کەوتە ســەر دونیــای مەجازی و
نێو ژینگەی حیزب و بزووتنەوە ،نیشانی
دا کە تێکۆشــەرانی حیزبی ئێمە موڵکی
گەل و سەرمایەی میللەت و کۆمەڵگای
کوردســتانن بۆیــە با هەموومان شــانازی
بکەین کــە ئەندامی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانیــن؛ بــا بــە غــرورو
شــانازییەوە بــەو ڕێگایــەدا تا ســەرکەوتن
بڕۆینە پێش .لەو ڕێگایەدا یا سەردەکەوین
و جەژنی ئازادی میللەتەکەمان دەگرین،
یــان بەســەربەرزییەوە ســەردەنێینەوە و
دەچینــە ڕیــزی کاروانــی شــەهیدان و
گیــان بەختکردووانــی ڕێــگای ئــازادی
کوردستان.
شــانازی بــۆ ئەوانــەی لەگــەڵ کاروانــی
خەباتــی حیزبــی دێموکرات و بزووتنەوەی
حەقخوازانەی کوردســتاندا دەڕۆنە پێش و
لــەو ڕێگایــەدا مایــە لەخۆیــان و تەمەن و
ســەروماڵیان دادەنێن و یارمەتی بە چوونە
پێشــی جواڵنــەوەی میللــی و دێموکراتی
خەڵکی کوردستان دەکەن.
هەموومــان جێــگای کاک لوقمــان
نــەک هــەر لە کــۆڕی خەباتــدا ،بەڵکوو
لــە نێــو کــۆڕی گەرمــی دۆســت و
بنەماڵەکانیشــماندا ،بــە خاڵــی دەبینیــن
و هەســتی پێدەکەیــن .بــەو هیوایــەی بــە
ســووربوون لەســەر ڕێبــاز و بردنەپێشــی
ئامانجەکانــی ،بتوانیــن ڕۆحــی کاک
لوقمــان و هەمــوو شــەهیدانی حیــزب
و گەلەکەمــان شــاد بکەیــن و ئــااڵی
تێکۆشــانی حیزبەکەمــان هــەروا بــەرز و
شەکاوە ڕابگرین.
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دەنگ بە هەر پاڵێوراوێک دەنگدانە بە نیزام!

شەماڵ تەرغیبی
لــە شــانۆیەكی دیكــەی هەڵبژاردنــی
ســەركۆماری لــە ئێــران نزیــك دەبینــەوە
و دیســانیش بازاڕگەرمــی و شــانتاژ
گەیشتووەتە لووتكە و چڵەپۆپەی خۆی.
ئەگەر ســەردێڕی هەواڵە پێوەندیدارەكان
بــەم خولەی بەناو هەڵبــژاردن لە ماڵپەڕ
و ڕۆژنامەكانی الیەنە ڕكەبەرەكان سەیر
بكەیــن ،بــۆ ســاتێك لەبیرمــان دەچــێ
كــە ئــەم هەڵبژاردنانــە لــە نێــو ئێراندا و
لــە چوارچێــوەی سیســتمی كۆمــاری
ئیســامیدا بەڕێــوە دەچــێ ،چوونكە لە
ڕواڵەتــدا وێدەچــێ كــە هەڵبژاردنێكــی
ڕاستەقینە و لە چوارچێوەی سیستمێكی
دێموكراتیكدا لە گۆڕێدایە.
چەنــد نموونەیــەك لــە ســەردێڕی ئــەو
هەوااڵنەی كە لە دوو ماڵپەڕی ناسراوی
ڕێژیمدا باڵو بوونەتەوە ئەمانەن:
ـ ئیســنا؛ ئیبراهیم ڕەئیســی ،ســەرۆکی
هێــزی بەنــاو دادوەری :پێکهێنەرانــی
دۆخــی هەنووکەیــی ناتوانــن ئەو دۆخە
بگۆڕن!
ـ ئیسنا؛ ئیسحاق جەهانگیری ،جێگری
یەکەمــی دەوڵەتــی  ١١و  :١٢هیــوادار
بــووم کــە پێویســت بــە بەشــداری مــن
نەکات!
ـ ئیســنا؛ عەبــاس نەبــەوی ،ســەرۆکی
و
شارســتانیەتی
دامــەزراوەی
گەشــەی ئیســامی :مــن لەالیــەن
دادپەروەریخوازانی کۆمەڵگاوە هاتووم!
ـ تەسنیم؛ عیزەتواڵ زەرغامی ،سەرۆکی
پێشووی دەنگوڕەنگی ڕێژیم :هاتووم تا
هەاڵواردن و گەندەڵی لەنێو ببەم!
ـ تەســنیم؛ عەبــاس ئاخونــدی ،وەزیری
پێشــووی ڕێگەوبــان :دادپــەروەری وا
دەخــوازێ کــە نایەکســانییەکان لەنێــو
ببردرێت!
ـ تەســنیم؛ عەلی الریجانی ،ســەرۆکی
پێشــووی مەجلیســی ڕێژیــم :هەندیک
کەس ئیدارەی واڵتیان لە ڕێڕەوی ئاوەز
و هزر بردووەتە دەرێ!
چەمكگەلێــك وەك «ســامەتی
هەڵبــژاردن»« ،دادپــەروەری و
نەهێشــتنی نایەکســانی»« ،ڕاپرســی
لــە خەڵــك»« ،دەنگــی خەڵــك»،
«نەمانــی گەندەڵــی و هــەاڵواردن» و
هتــد ئەوەنــدە لە ســەروبەندی ئــەم جۆرە
شــانۆگەلەدا دووپــات کراونەتــەوە و
دووپــات و چەندپــات دەكرێنــەوە و هێندە
ئەكتەرەكان بە شێوەیەكی ئاسایی تێیاندا
ڕۆڵ دەگێــڕن ،كــە بەڕاســتی زۆر جێی

سەرســووڕمان نییــە خەڵكێك ئەم درۆیان
لێ ببێ بە ڕاستی.
ئەگــەر یەكێــك لــە ســەرەكیترین ماكــە
پێكهێنەرەكانــی پێچەوانــە نیشــاندانی
ڕاســتی لــەم شــانۆگەلەدا ،ڕاگەیەنــە
دەوڵەتییــەكان و ڕۆڵیــان لــە «هەمدیس
نواندنی ڕاســتی» و «ئاراستەبەخشــین
بە زەینی گشتی»یە ،یەكێكی دیكە لە
ســەرەكیترین و لەوانەیــە بكرێ بگوترێ
گرینگتریــن ماكەكانی ئەم شــانۆگەلە،
«پێكناکۆکبوونــی بەرژەوەندییــەكان لە
نێوان الیەنە جیاجیاكانی نێو ڕێژیم»ە.
زۆر الیــەن ئــەم «پێكدژییــە لــە
بەرژەوەندییــەكان» بــە هۆكارێــك دەزانن
بۆ پاســاوهێنانەوە بۆ بەشداری لەم جۆرە
شــانۆیانە ،ئەمــە لــە كاتێكدایــە کــە بە
هیچ شــێوەیەك هۆكارێكی پاســاودەر بۆ
بەشــداری نییــە ،چوونكە ســەرەتا دەبێ
بزانــرێ ناكۆكییەكە لە چ ئاســتێكدایە،
لەسەر چییە و چ كاریگەرییەكی لەسەر
چارەنووسی خەڵك دەبێ؟
فاكــت و بەڵگــە بــۆ ســەلماندنی ئــەم
ڕاســتییە زۆرن كــە ئــەم پێكناکۆکییە،
نەتەنیــا لەســەر مافــی خەڵــك نییــە

و كــەس چاوەڕوانییەكــی وەهــای نییــە.
ئەوەی لێرەدا مەبەســتە ،كەڵكوەرگرتنی
تەواویەتیــی كۆمــاری ئیســامی لــەو
پێكدژییــە بــۆ بازاڕگەرمی بۆ شــانۆی
هەڵبــژاردن و پێچەوانەنیشــاندانی
ڕاستییە.
بــۆ ڕوونبوونــەوەی زیاتــری ئــەم
بابەتــە هەســتیارە لێــرەدا چەنــد پرســیار
دەورووژێنین:
ســەركۆمار یان نوێنەرێكی مەجلیســی
ڕێژیم چ دەسەاڵتێكیان هەیە؟
كاندیداتــۆرەكان خەڵــك دیارییــان دەكــەن
یان نیزام؟
پێوەرەكانــی تێپەڕینــی كاندیداتۆرێــك لە
فیلتێرەكانی ڕێژیم چین؟
بۆچی بەرژەوەندییەكانی هیچ الیەنێكی
نێــو ڕێژیــم ناخوازێ ڕەخنــە لە نەبوونی
پێوەنــدی لە نێوان ئێران و ئیســرائیل یان
ئێران و ئامریكا بگرێ؟
بۆچی هیچ ئەكتەرێكی ئەم شــانۆگەلە
ڕەخنەی لەوە نەبووە و نییە كە كۆماری
ئیســامی بــە ڕێژیمێكــی تیرۆریســتی
ناسراوە؟
بۆچــی ڕەخنەی جیددی لــەوە ناگیرێ

یەکەم؛هاوکاتکردنی هەڵبژاردنەکان:
کۆمــاری ئیســامی بەمەبەســتی
زیادترکردنــی ڕێــژەی بەشــداربووان
لــە هەڵبژاردنەکانــدا هەوڵــی داوە
و هــەوڵ دەدات بــە هاوکاتکردنــی
کاتــی بەڕێوەبردنــی هەڵبژاردنەکانــی

كە سیاسەتی ئەتۆمی ڕێژیم هەڵەیە؟ و
دەیان پرسیاری دیكە.
ئەگەرچــی ئەگــەر ڕادەی بەشــداریی
خەڵك لە بەناو هەڵبژاردنەكان لە ماوەی
زیاتــر لــە چــوار دەیەی ڕابردوودا ســەیر
بكەیــن ،دەبینیــن كــە ،جگــە لــە یــەك
جــار ،بەگشــتی داكشــانی بەرچــاوی
بەخۆیەوە بینیوە و ئەمەش دەرخەری ئەو
ڕاســتییەیە كە ژمارەی ئــەو خەڵكانەی
ناكەونــە ژێــر كاریگــەری فــەزای
دەســتكردی بەنــاو هەڵبژاردنەوە ڕۆژ بە
ڕۆژ زیاتر دەبێ ،بەاڵم دیسانیش ناكرێ
كاریگــەری ئەو فەزا دەســتكردە لەســەر
ڕاكێشــانی خەڵك بۆ سەر سندووقەكانی
ڕەواییــدان بــە ســەركوت و ســەرەڕۆیی
لەبەرچاو ون بكەین.
كۆمــاری ئیســامی لــە هەمــوو
دامودەزگاكانی خۆی هەر لە ڕاگەیەنە

هەڵبژاردنەکانــی
ســەرکۆماری،
شــۆڕای شــارودێ و عەشایر و هەروەها
هەڵبژاردنــی مەجلیســی خیبــرەگان
خەڵکێکــی زۆرتــر هان بــدات بچنە نێو
پڕۆســەکە و دواجاریــش بــە وێنەگرتــن
لێیان وەها پیشانی ڕای گشتی بدات کە
هەموو ئەم کەســانە خوازیاری مانەوەی
کۆمــاری ئیســامی لــە دەســەاڵتن.
لێــرەدا ئــەم پرســە وردتــر دەکەینــەوە :لە
هەڵبژاردنەکانــی ئەمجــارەی شــۆرای
شــارودێ بەپێــی ئامــارە فەرمییــەکان
298هــەزار کــەس ناونووســیان کــردووە
کــە زیاتــر لە ٪90یــان واتــە 268هەزار
کــەس تەئیــدی ســەاڵحیەت کــراون؛
ئەگــەر هــەر کاندیدێــک تەنیــا 100
کــەس لە خزمانی لەم بەناوهەڵبژاردنەدا
بەشــدار بــن دەگەینــە ئــەو ڕەقەمــەی
کــە  26میلیــۆن کــەس بەشــداربووی

گشتییەكانەوە تا ئۆرگانە سەربازییەكان
و ناوەنــدە ئایینییــەكان و لــە هەمــوو
شــوێنەكان هــەر لە مینبــەری مزگەوت
و حوســێنییەكانەوە بگــرە تــا دەگاتــە
قوتابخانــەكان و شــوێنە گشــتییەكان بۆ
بازاڕگەرمی بــۆ ئەم بەناو هەڵبژاردنانە
كەڵــك وەردەگــرێ .لــە بەرامبــەردا،
خەڵكی مافخوازی ئێران لەم پێوەندییەدا
پێویســتە لــە هەمــوو دەرەتانــەكان بــۆ
نیشــاندانی ڕاســتییەكان و لەقاودانــی
چەواشەكارییەكان كەڵك وەربگرن.
لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن چەنــد فێڵــی
ئاشــکرابووی چەندپاتکــراوی ڕێژیــم
بــۆ گەرموگوڕنیشــاندانی تەنــووری
هەڵبژاردنــەکان بخەینــەوە بەرچــاو کــە
هەموویــان کاریگــەری لەســەر یەکتــر
دادەنێن:

هەڵبژاردنەکەمان دەبێ.
دووهــەم؛ دانــی وامــی «بالعــوض»:
یەکێکــی تــر لــە فێڵەکانــی ڕێژیــم بۆ
بەشــداریپێکردنی زیاتــری خەڵــک
بریتییــە لــە دانی وامــی «بالعوض»؛
واتــە لەڕێگــەی تەماحوەبەرنانــەوە
هــەوڵ دەدرێــت خەڵکانێک کــە ڕەنگە
هەندێکیان بیانهــەوێ نیازپاکی بنوێنن
و خزمەتێک بە واڵت و نیشتمانەکەیان
بکــەن هــان دەدرێن تاکوو بە ناونووســی
کــردن وەک بەربژێــر ،وامێــک لــە
حکومــەت وەربگرن کە پێویســت ناکات
لــە ئەگــەری ســەرکەوتندا ئــەم وامــە
کــە لــە پارەی گشــتی و لەڕاســتیدا لە
گیرفانــی خەڵکەوە دەرهێنــراوە بدرێتەوە
بــە حکومــەت .ئەگەریــش ســەرکەوتوو
نەبوون ئەوا لە چەند مانگدا و بەشێوەی
قیســتی دەدرێتــەوە بــە بانــک .لــەم
چوارچێوەیەشدا دەبینین کە خەڵکانێک
هــەر بوونیــان دەبــێ تاکوو ئەو ڕیســکە
بکــەن و ئەمەش دەبێتــە هۆکارێک بۆ
ئــەوەی خەڵکێکــی زیاتر ناونووســی بۆ
کاندیدبوون بکەن.

سەركۆمار یان نوێنەرێكی مەجلیسی ڕێژیم چ دەسەاڵتێكیان هەیە؟
كاندیداتۆرەكان خەڵك دیارییان دەكەن یان نیزام؟
پێوەرەكانی تێپەڕینی كاندیداتۆرێك لە فیلتێرەكانی ڕێژیم چین؟
ێ ڕەخنە لە نەبوونی پێوەندی لە نێوان ئێران و ئیسرائیل یان
بۆچی بەرژەوەندییەكانی هیچ الیەنێكی نێو ڕێژیم ناخواز 
ئێران و ئامریكا بگرێ؟
بۆچی هیچ ئەكتەرێكی ئەم شانۆگەلە ڕەخنەی لەوە نەبووە و نییە كە كۆماری ئیسالمی بە ڕێژیمێكی تیرۆریستی ناسراوە؟
ێ كە سیاسەتی ئەتۆمی ڕێژیم هەڵەیە؟
بۆچی ڕەخنەی جیددی لەوە ناگیر 
بەڵکوو كاركردەكەی دواجار بە قازانجی
بەرەوپێشــچوونی خەباتــی مافخوازانەی
خەڵــك بــە دژی كۆمــاری ئیســامی
نییــە ،بەڵكــوو بەپێچەوانــەوە لەســەر
چۆنیەتیــی پتەوتركردنــی کۆڵەکەكانی
ئــەو ڕێژیمەیــە و لــە پێنــاو ڕەواییــدان
بــەو ڕێژیمــە ســەرەڕۆیە ،كەڵكــی
لێوەردەگیرێ.
لێرەدا مەبەست ئەوە نییە كە بڵێین نەبوونی
ناكۆكی لە نێوان الیەنە جیاجیاكانی نێو
ڕێژیــم بــە قازانجــی خەڵكــە ،چوونكــە
النیكــەم لــە قۆناخگەلێكــدا ئەكتەرەكان
ڕۆڵــە خودبەخودییەكانــی خۆیــان لەبیــر
دەچێتــەوە و دەكەونــە لەقاودانــی الیەنــە
بەرامبەرەكانیان.
هەروەهــا تەنانــەت لــە یەكدەســتترین
و ســەرەڕۆترین ڕێژیمــی سیاسیشــدا
نەهێشــتنی ناكۆكــی پرســێكی نەلــواوە

سێهەم؛ کەڵکوەرگرتن لە هەستەکان:
کەڵکاوەژوووەرگرتن لە هەستی خەڵک
یەکێک لە سیاســەتە هەمیشەییەکانی
ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان بــووە تــا لــە
کاتی پێویســتدا لەڕاستای بەرژەوەندی
دەسەاڵت خەڵکی پێ دنە بدەن.
الوان و مێرمندااڵنــی تازەپێگەیشــتوو
کــە کەمترین ئەزموونیان لە کاروباری
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا هەیــە لــە
ئەنجامــی پڕوپاگەنــدای بەردەوامــی
حکومــەت لــە نێــو دامــودەزگا
تەبلیغییــەکان هــان دەدرێــن کــە لــەم
شــانۆگەرییەدا بەشــدار ببــن و وەک
خۆیان دەڵین گڕوتینی پێ ببەخشن.
چوارەم؛ خزمخزمێنە و پرسی ئایین و
ئایینزا و زمان:
یەکێکــی تــر لــە فرتوفێڵــەکان کــە لە

ســااڵنی ڕابــردوودا بــەردەوام ئەزمــوون
کــراوە کەڵکاوەژوووەرگرتن لە هەســتی
خزمایەتــی بەتایبــەت لــەو ناوچانەیــە
کــە بیــر و فکری عەشــیرەتی زاڵە و بە
تێکبەردانــی دوو بەنــاو کاندیــد لــە دوو
عەشــیرەتی جیــاواز هــان و دنەیان دەدەن
کــە الیەنگــری زیاتــر و لەکۆتاییشــدا
بەشــداربووی زیاتــر ڕاکێشــی ســەر
ســندووقەکان بکەن .یان لــەو ناوچانەدا
کــە دوو نەتەوەی جیــاواز پێکەوە دەژین
یــان پێڕەوانــی دوو یــان چەنــد ئایینزای
جیــاواز لە یەک ناوچەی جوغڕافیایی
پێکــەوە دەژین ،هــان دەدرێن کە لەدژی
ئەویتــرەکان بێنــە گۆڕەپانەکــە و لــە
ڕۆژی بەناودەنگدانەکەدا بەشــدار ببن؛
بــەم شــێوەیەش لەالیەکــەوە خەڵکێکــی
زیاتر ڕاکێشــی سەر سندووقەکان کراوە
و لەالیەکیشــەوە تــۆوی پێکدژبــوون و
ناتەبایــی دەچێنــدرێ کــە دواجــار ئەوە
هــەر ڕێژیمــە کــە لــەم لێاڵوەدا ماســی
دەگرێ.
پێنجــەم؛ دابەشــکردنی دەنگــدەر
و دەنگوەرگــر بەســەر دوو بــەرەی
ڕێفۆرمخواز و بناژۆخواز:
ئەمــە یەکێــک لــە یارییــە گاڵوەکانی
ڕێژیــم بــووە کــە بەتایبەتــی لــەدوای
هاتنەســەر کاری ڕەفســەنجانی و
بەمەبەســتی بەتاڵکردنەوەی پۆتانسییەل
و تواناییــەکان لــە هەمــوو بەنــاو
هەلبژاردنەکان ڕەچاو کراوە.
کۆماری ئیسالمی بەم یارییە لە پێشدا
وا دەنوێنــێ کــە لــە ئێرانــدا جیابیری و
جۆرێکــی تــر بیرکردنــەوە بوونــی هەیە
و دوو جناحییــە هەیــە کــە لە ئەنجامی
ئــەم دووبەرەییــە دێموکراســی ســەقام
دەگــری ،ئەویــش بەهــۆی مشــتومڕە
ســاختەییەکانیان کــە هەنــدێ جــار
بــۆ هەڵخەڵەتاندنــی ڕای گشــتی بــە
میدیاییش دەکری لەحاڵێکدا ئەزموونی
زیاتــر لــە بیســت ســاڵی ڕابــردوو ئــەو
هەقێقەتــەی ســەلماندووە کــە ئەوانــە
هەموویــان ســەروبنی کاڵوێکــن و
ئەوەیکــە لــە کۆتاییــدا بڕیــار دەدات
خــودی وەلــی فەقیهــە نــەک فالنــە
نوێنــەری ئیســاحخواز یــان بناژۆخــواز
بــەاڵم لــە بەرەبــەری شــانۆگەرییەکانی
وەک هەڵبژاردنــدا وەهــا دەنوێنــن کــە
ئیســاحخوازەکان دەیانهــەوی خزمــەت
بکەن و بناژۆخوازەکان ڕێگری دەکەن؛
بــەاڵم وەک ئامــاژەی بــۆ کــرا دواجار
ئــەوە وەلــی فەقیهــە کــە بەشــانازییەوە
دەبێتە براوەی یارییەکە و دەڵێ :دەنگ
بە هەر پاڵێوراوێک دەنگدانە بە نیزام!
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نووسین :هێمۆ

یاسا بە شێوەیەکی ڕاشکاوانە ڕەوایی بە زۆر کار و کردەوەی دیکتاتۆر نادات
بەاڵم لە مەیدانی کردەوەدا ئەوەی بەڕێوە دەچێ
ویستی دەسەاڵتداری دیکتاتۆرە نەک وردەکارییە یاساییەکان
جاقل

حکومەتــە توتالیتێر و دیکتاتۆرەکان
بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە هەســتی
کاتــی کۆمەڵــگا و کەڵــکاوەژوو
وەرگرتنی ناڕەوا لە یاســا ،خۆیان بە
سەر واڵتدا زاڵ دەکەن .
ئــەو کــەس یــان کەســانە کــە لــە
ســەرەوەی دەســەاڵتی دیکتاتۆریــدان
کەســانێکی ئۆپۆرتۆنیســت یــان
هەلپەرەســتن کــە لــە بچوکتریــن
هەلەکان بە قازانجی خۆیان کەڵک
وەردەگرن .
دەســەاڵتی دیکتاتــۆر لــەو ڕووەوە
دیکتاتــۆرە کــە هیــچ بایەخێــک بە
بەرانبەرەکــەی یــان کۆمەڵگا نادات
و بــە شــێوەی تاکالیەنانە خواســت و
ویســتەکانی خــۆی بــە شــێوەگەلی

ناگرێ .
واڵمدەرنەبــوون بە خەڵــک یەکێک
لــە بەرچاوتریــن فاکتەرەکانــی
دیکتاتۆربوونە .
لــە درێژمــاوەدا دیکتاتــۆر ناچــارە
بــۆ درێــژەدان بە دەســەاڵتی ناڕەوای
خــۆی پێوەرەکانــی تەبایــی و
ئاشــتی کۆمەڵــگا لــە نێــو ببــات
واتــە جمگەکانــی کۆمەڵــگا بکاتە
دژبەری یەکتری .
ئەمــەش بــە کاری مەیدانــی و
خوێندنــەوەی وردی کەســانێک
دەکــرێ کــە ڕۆژانــە خەیانــەت بــە
نیشــتمانەکەی خۆیــان دەکــەن و لــە
بەرانبــەر بەرژەوەنــدی تاکەکەســی
خۆیانــدا ڕاوێــژی کۆمەڵناســانە و
دەرونناســانە بــە دەســەاڵتی نــاڕەوا
دەدەن .
لــەم ڕووەوە دەســەاڵت زۆر بــە وردی
دەچێتــە ناخــی کۆمەڵــگاوە و هــەر

نــوێ چیــدی نەیدەتوانــی داوا و
خواستە ســەردەمییانەکانی خۆی لە
وەها حکومەتێکدا ببینێتەوە ،ئاستی
دژایەتــی و «نا»وتــن بــە ڕێژیــم بە
ڕێژەیێکــی بەرچــاو زیــادی کــردەوە
کە تەنانەت مەشروعییەتی ڕێژیمی
لــە نــاو کۆمەڵــگای تەشــەییوع
مەزهەبیشدا لە نێو بردووە .
کوردســتان بــە هــۆی ئــەوە کــە لــە
یەکەم ڕۆژەوە ملکەچی دەســەاڵتی
ناڕەوای تاران نەبوو هەمیشە لەگەڵ
زۆربەی ئێران جیاوازە .
کوردســتان خاکێکــە تایبــەت بــە
نەتەوەی کــورد ،نەتەوەیەکی زیندوو
کە کەلتوور و زمانی جیاوازی هەیە
 .لە کوردســتاندا زاراوەگەلی جیاواز
و ئایین و ڕوانینی جیاوازی سیاسی
بونــی هەیــە و بــە درێژایــی مێــژوو
داگیرکەرانی کوردستان نەیانتوانیوە
ئەم نەتەوە بتوێننەوە .

ڕێژیمــەوە بــۆ فرۆشــتنی مــاددە
چەقۆکێشــی،
ســڕکەرەکان،
پشــــــــتگیری لــە هەنــدێ بــاوەڕی
نامــۆ کــە هیــچ جێگایەکیــان لــە
کوردســتاندا نییــە کەڵکاژۆیــان
لێوەردەگیرێ .
مەئموریەتــی ســەرەکی ئــەم جــۆرە
کەسانە دابەشکردنی کۆمەڵگایە بە
ســەر فکــر و عەقڵییەتــە بچــوک و
نامۆکاندا .
ئــەوان دەیانهــەوێ بــە پــەرەدان بــە
توندوتیــژی ،تەبایــی و تەناهــی
کۆمەاڵیەتی لە نێو ببەن .
لــە کاتێکــدا ڕێژیــم لــە کوللیەتــی
خۆیــدا لــە قۆناغــی داڕماندایــە
وەک دواهەمیــن فورســەت هەلەکان
دەقۆزێتەوە هەتا کۆمەڵگا بە شــتی
الوەکیەوە سەرقاڵ بکات .
ئەمە کەتوارێکە کە لە چەند ڕۆژی
ڕابردوودا لە الیەن کەســانێکەوە و بە

کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکی باوەڕمەندە و هەر چەشنە بێڕێزییەک
بە ئایین و باوەڕی کۆمەاڵنی خەڵک لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە
ڕەد دەکرێتەوە و ڕێگاپێدراو نییە .
ئەو کەسانەش کە بەم جۆرە بیانوانەوە بونەتە داردەستی پیالنە دیار و نادیارەکانی ڕێژیمی ئاخوندی
کەسانێکی هەڵخەڵەتێندراو یان بێ شوناسن
کە جگە لە خۆناشیرینکردن و دۆڕان هیچ دەسکەوتێکیان نابێ
جۆراوجۆر دەسەپێنێ .
نووســین یــان نووســینەوەی یاســا لــە
ژێــر ســێبەری دیکتاتۆریــدا وەک
کەرەســتەیەک بــۆ پارێــزگاری
لــە دەســەاڵتی نــاڕەوای حکومــەت
کەڵکی لێوەردەگیرێ .
یاســا بــە شــێوەیەکی ڕاشــکاوانە
ڕەوایــی بــە زۆر کار و کــردەوەی
دیکتاتــۆر نــادات بەاڵم لــە مەیدانی
کــردەوەدا ئــەوەی بەڕێــوە دەچــێ
ویســتی دەســەاڵتداری دیکتاتــۆرە
نەک وردەکارییە یاساییەکان .
دیکتاتــۆر هەتــا ئــەو شــوێنە ڕێــز
بــۆ یاســا دادەنــێ کــە قازانــج و
بەرژەوەندییەکانــی بپارێــزێ ،لــە
غەیــری وەهــا حاڵەتێکــدا ئــەو بــە
ســەر قانوندا باز دەدات یان یاســاکە
دەگــۆڕێ و یــان هەر لە پێش چاوی

کات پێویســتی بێــت ئاگــری ئــەو
چەندبەرەکی و شــەڕە خۆش دەکات
.
مرۆڤی شــارۆمەند ســەرقاڵی گیر و
گرفتەکانــی ژیانــی ڕۆژانەیەتــی و
هەتا ئەو شوێنەی بۆی بکرێ خۆی
لــەم شــەڕ و ناهەنجاریانە بە شــێوەی
ئاشکرا دەپارێزێ .
لــە ئێرانــی فرەنەتــەوە و فرەئایینــدا
دەســەاڵتی ئاخونــدی هــەر لە یەکەم
ڕۆژەوە وەک ئۆپۆرتۆنیســتێکی
نەخــۆش کەڵــکاوەژووی لە هەســتی
مەزهـــــــــەبی خەڵکانێــک وەرگــرت
و دەســەاڵتی ناڕەوای خۆی بە ســەر
واڵتدا زاڵ کرد .
لــە ســااڵنی ڕابردوودا کە بەشــێکی
بەرچاوی ئێرانییەکان ناوەرۆکی ئەو
ڕێژیـــــــمەیان بۆ دەرکەوت و نەسڵی

ئەمە بەو مانا نییە کە داگیرکەرانی
کوردســتان دەستەوەســتان بووبــن و
هیچیــان نەکردبــێ ،بــە پێچەوانــەوە
ئــەوان بە شــەڕی زبر و نــەرم ئەوەی
بــۆ تواندنــەوەی نەتــەوەی کــورد لــە
دەســتیان هاتبــێ کردویانــە بــەاڵم
سەرکەوتوو نەبوون .
یەکێــک لــەو دیاردانــە کــە ڕێژیــم
لــە کوردســتاندا ویســتویەتی بیکاتە
کەرەستەیەک بۆ نانەوەی ناتەبایی و
شەڕ و ناکۆکی لە ناخی کۆمەڵگا
و بنەماڵەکانــدا دیاردەی التپەروەری
و پشـــــــتگیری و داڵدەدانی کەسانی
چەقۆکێــش و بــێ ڕەوشــتە لە الیەن
دەزگا ئەمنییەتییەکانی خۆیەوە .
ئــەم جــۆرە کەســانە کــە بەرهەمــی
ناهەنجارییــە
و
بێنۆڕمــی
کۆمــــــەاڵیەتییەکانن لــە الیــەن

نــاوی ئایین لــە شــارەکانی مەریوان
و ســەقز بــە پشــتگیری ڕاســتەوخۆ
و ناڕاســــــــــتەوخۆی ڕێژیــم بەڕێــوە
چوو.
کوردســتان
کۆمەڵــگای
کۆمەڵگایەکــی باوەڕمەنــدە و هــەر
چەشــنە بێڕێزییــەک بــە ئاییــن و
باوەڕی کۆمەاڵنی خەڵک لە الیەن
حیزبی دێـــــــــــموکراتی کوردستانی
ئێرانــەوە ڕەد دەکرێتەوە و ڕێگاپێدراو
نییە .
ئەو کەسانەش کە بەم جۆرە بیانوانەوە
بونەتــە داردەســتی پیالنــە دیــار و
نادیارەکانــی ڕێژیمــی ئاخونــدی
کەســـــــــــانێکی هەڵخەڵەتێنــدراو
یــان بــێ شوناســن کــە جگــە لــە
خۆناشــیرینکردن و دۆڕان هیــچ
دەسکەوتێکیان نابێ .

ماوەیەکە باس و بابەتە پێوەندیدارەکان بە هەڵبژاردنی سەرکۆماری و شۆرای شار
و گونــدەکان بووەتــە باســێکی جیددی ،تا ئەو جێگایە کە تەنانەت کەســانێکیش
کــە هەمیشــە خۆیــان لــە پــرس و بابەتــی سیاســی الداوە ،ئێســتا بــە شــێوەیەکی
تایبــەت بــاس لــەم پرســە دەکەن .زۆر کــەس دەڵێن دەنگدان و دەنگنــەدان هیچ لە
بنەڕەتی باســەکە ناگۆڕێ و کۆماری ئیســامی هەر لە ســەر ڕێچکەی خۆی
بۆ دانانی مۆرەکانی بەردەوام دەبێ ،لە الیەکی تریشــەوە زۆر کەس هەن کە بە
شــێوازگەلی جۆراوجۆر لە هەوڵدان تاکوو بایکۆتێکی کارا بخەنە ســەر پڕۆسەی
بەنــاو هەڵبژاردنــەکان و بــە ئاگایــی بەخشــینی زیاتــر بە خەڵک ،تێبکۆشــن کە
خەڵک لە چوونە سەر سندووقەکانی دەنگدان پاشگەز بکەنەوە.
هەرچەند کە نالەباربوونی بارودۆخی ئابووری ،کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و تەنانەت
تەندرووستیی ئێران لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا خۆی وەکوو هۆکارێکی زۆر دیار
بــۆ بەشــداریی النیکەمیی خەڵــک لە هەڵبژاردنەکاندا دەبینرێت بەاڵم ســەرەڕای
ئەمانــەش ،دامەزراندنــی کەمپەینــە جیاوازەکان بۆ بایکۆتــی هەڵبژاردنەکان هەر
بەردەوامــە .لــە گەرماوگەرمی ئەم بابەتانەدا ،باســێکی زۆر جیددی هاتە ئاراوە،
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا ،باڵوبوونەوەی پۆستێک سەرنجێکی زۆری ڕاکێشا
کە بەردەنگە تایبەتەکەی ژنان بوون.
بابەتەکــە بەم چەشــنە بوو« :هیچکات ژنێــک دەرک ناکەم کە دەنگ دەدات،
کەســێک کە مافی دووچەرخەســواری نییە ،کەســێک کە مافی دیاریکردنی
جــۆری جلوبەرگــی خــۆی نییە ،کەســێک کە لــە ئەگەری جیابوونــەوە تەنیا تا
تەمەنی  ٧ســااڵن مافی پەروەردەی منداڵەکەی هەیە ،کەســێک کە ناتوانێ لە
ســتادیۆم و لە نزیکەوە یارییەکی فووتباڵ ببینێ ،ژنێک کە لە الیەن گەشــتی
ئیرشــادەوە دەسبەســەر دەکرێــت ،ژنێــک کــە ڕەگــەزی دووهەم بانــگ دەکرێت و
هەموو ڕۆژێک لە شــەقامەکاندا دەکەوێتە بەر تەوژمی توندوتیژی ،کەســێک
کــە بــە خواســتی خــۆی ناتوانێت ســەفەر بــکات و دیەکەی نیوەی دیــەی پیاوە،
لە ڕاستیدا ئەم کەسە دەنگ دەدات کە چی هەڵبژێرێت و چی بگۆڕدرێت؟»
ڕەنگــە زۆر کــەس ئەمــە تەنیــا وەکــوو پۆســتێکی ئینســتاگرامی ببینــن بــەاڵم
لەڕاســتیدا ،ئەمــە تەنیــا تابلۆیەکی بچــووک لە هەموو ئــەو ئازارانەیە کە ژنان
لــە کۆمەڵــگای ئێــران و کوردســتاندا لەگەڵیــان بــەرەوڕوون و بەدڵنیاییەوە ،هیچ
ژنێک نییە کە لەو کۆمەڵگایە ژیابێت و بەرەوڕووی ئەم تراژێدیایە نەبووبێتەوە؛
بەاڵم بابەتی گرینگ ئەوەیە کە دەنگدانی ژنان و بەشداری کردنیان لە شانۆی
هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیدا ،تەنیا و تەنیا دەنگدان بــە بەردەوامیی ئەم
ســتەمانەیە ،دەنگــدان بــە ســەرکوتی زیاتــر و دەنگدان بــە بەرزبوونــەوەی ئاماری
خۆکوژی و قەتڵی نامووســییە ،چونکە لە دەســەاڵتی کۆماری ئیســامیدا ،ژن
هەمیشە وەکوو کەرەستە و وەکوو کااڵیەک پێناسەی بۆ کراوە کە بە بەردەوامی
هەوڵ دراوە کە سەرکوت بکرێ.
زۆرجــار بینیومانــە کە لە کاتی پڕوپاگەندەکان بــۆ هەڵبژاردنەکاندا ،کەڵک لە
ژنــان وەردەگیردرێــت ،کەڵکوەرگرتنێکــی ئامــرازی کــە تەنیا و تەنیــا بۆ غافڵ
کردنی الیەنەکانی دیکە و بیروڕای گشتی لە ڕاستییەکانی کۆمەڵگایە.
ئــەوەی کــە ئەبــێ گرینگی پێ بدرێت ئاگاکردنەوە و وشــیارکردنەوەی ئەم توێژە
لــە کۆمەڵــگا لــە سیاســەت و پیالنەکانی کۆماری ئیســامییە ،ژنان بەپێی ئەو
پەروەردەیە کە لە کۆمەڵگای ئێران و کوردستاندا لەالیەن دەسەاڵتەوە بۆیان کراوە،
هەمیشــە پەراوێزخراون ،هەمیشــە وتراوە کە ژنان ناتوانن لە پرســە گرینگەکان و
بەتایبەتیش پرســە سیاســییەکاندا کە پێوەندییان بە چوارچێوەی دەســەاڵتدارییەوە
هەیــە بەشــدار بــن ،کــە ئەمە بە فەرمی لە یاســای بنەڕەتیشــدا وێنا دەکرێت کە
ژنان هیچکات ناتوانن پۆســتێکی بااڵی وەک ســەرکۆماری وەرگرن یان ناتوانن
وەکوو دادوەر لە کۆمەڵگادا دەور بگێڕن.
پەراوێزخستنی ژنان و دوورخستنەوەیان لە پرس و بابەتە گرینگەکانی کۆمەڵگا،
لەڕاســتیدا پەراویزخســتنی پۆتانســیێلی نیوەی کۆمەڵگاکە لە توانا و لێهاتوویی
ژنانە ،لێهاتووییەک کە ئەگەر کەڵكی بەجێ و درووستی لێوەرگیرێ بەدڵنیاییەوە
کۆمەڵگا بەرەو بەختەوەری و سەرکەوتنی زیاتر دەبات.
حکووومەتــی دژەژنــی ئاخونــدی ،لــە مــاوەی  ٤٢ســاڵی ڕابــردوودا ،بــە هەمــوو
چەشــنێک ژنانــی چەوســاندووەتەوە ،لــە الی ئەمەشــدا هەوڵــی داوە تاکــوو لــە
هــەر دەرفەتێکدا ،لەڕاســتای گەیشــتن بــە ئامانجە گاڵوەکانی خــۆی کەڵکیان
لێوەربگرێــت ،بــەاڵم ئــەوەی ڕاســتی بێت ژنانــی کۆمەڵگای ئێران ســااڵنێکە کە
ئیتــر ناچنــە ژێــر ڕکێفــی پاوانخوازییەکانی کۆمــاری ئیســامییەوە .ژنان دەبنە
پێشــەنگی ناڕەزایەتییــەکان ،ژنــان دەنــگ هەڵدەبــڕن ،بــە جەســارەتەوە «نــا» بــە
کۆمــاری ئیســامی دەڵێــن ،ژنــان چیدیکــە حیجابــی زۆرەملــێ لە ســەر ناکەن،
چیدیکــە گویڕایەڵــی یاســا پیاوســاالرانە و ئایینتەوەرەکانی کۆماری ئیســامی
نابن ،ژنان گەیشــتوونەتە ئەو ئاســتە لە ڕۆشــنبیری و تێگەیشــتن کە وەکوو ژن،
وەکوو مرۆڤ و وەکوو بوونەوەرێکی خاوەن هزر و بیر و ئەندێشە ،ژیان وداهاتووی
خۆیان بە دەستەوە بگرن ،هەر بۆیە لە بەناو هەڵبژاردنە پڕ لە چەواشەکارییەکانی
ئەمساڵیشــدا ،ئــەوە ژنانــی ئازادیخــوازی ئێــران و کوردســتانن کــە بــە بەشــداری
نەکــردن و بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان« ،نا»یەکــی بەهێز بە کۆماری ئیســامی
و بــە هەمــوو ئــەو ســتەمانە دەڵێن کە لە ماوەی  ٤٢ســاڵی ڕابــردوودا بەرانبەر بە
ئەوان کردوویەتی ،ژنان پێشــەنگانە ،بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی  ١٤٠٠دەکەن بە
هەوێنی یەکگرتوویی خۆیان و هەنگاوێکی جیددی بۆ گەیشتن بە مافەکانیان.
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ئایدیۆلۆژی ideology
ناسر فەتحی
ئەگــەر بــە کورتی بیر لــەم دێڕە بکەینەوە
کــە دەڵێت« :مرۆڤەکان هەر بەو چەشــنە
کــە بیــر ئەکەنەوە ،عەمــەل دەکەن» ،ئەو
ڕاستییەمان بۆ دەردەکەوێ کە باس کردن
لەسەر ئایدیۆلۆژی بە دوای لێکۆڵینەوەی
مێژوویــی ئــەم مەســەلە گرینکەیــە کــە
فکــر ،فەلســەفە ،نەزەریــە و بــە گشــتی
ئایدیۆلۆژییــە باوەکان و بانگەشــەکان کە
دەیانناســین لــە ڕەهەنــدی گۆڕانــگاری و
ڕووداوەکانــی سیاســەت و کۆمەڵــگا چ
باندۆرێکیان هەبووە.
ئــەم وتەیــە لە ئایزابرلین لــە کتێبی هێزی
ڕامان کە لە هانریش هاینە دەیگەڕێنێتەوە
ســەبارەت بــە گرینگــی فکــر و ئەندێشــە
لــە گۆڕەپانــی عەمەلــی سیاســەتڤانان
وتەیەکــی سەرنجڕاکێشــە؛ کــە هێــزی
ئەندێشــە و ئیــدەکان ،کــەم مەگــرن،
لەبــەر ئەوەیکــە چەمکــە فەلســەفی یــان
فکرییــەکان کە لە هێمنی ژووری کاری
فەیلەســووفێک پێدەگات یــان دەحەملێت،
دەتوانــێ ژیارێک لەنێــو ببات یان بونیات
بنێتەوە.
بــە تێپەربوونــی زیاتــر لــە  ٢٠٠ســاڵ لــە
تەمەنــی ئایدیۆلــۆژی ،یەکێــک لــە
دژوارتریــن و دێرفامتریــن وشــەکان لــە
زانستە کۆمەاڵیەتییەکانە.
ســەبارەت بــە گرنگــی ئایدیۆلــۆژی زۆر
بیرمەنــد نووســیویانە و دواون ،وەک
هانــا ئارێنــت لــە کتێبــی «قەیرانــی
جمهوورییــەت» دەڵێــت :ســەدەی بیســتەم،
ســەدەی گەردەلوولــی ئایدیۆلۆژییەکانــە
یــان لیۆن ترۆتســکی بیرمەنــدی یەکێتی
ســوڤیەت کە دواتر هەر بەدەســتی ستالین
لە مێکزیک بە قەباحەتترین شــێوە کوژرا
سەبارەت بە ئایدیۆلۆژی دەڵێت هەرکەس
ئاواتــی ژیانی ئارامی هەبێت نابێت ئاوات
بخوازێ لە سەدەی20م لە دایک بێت.
ئاخێوگە و ڕیشەی ئایدیۆلۆژی
ئایدیۆلــۆژی وەک دەزگای زانســتی
بــاوەڕەکان ئاخێوگــە و ڕیشــەی وەک
زۆرێــک لــە شــتە هەســت بزوێنەکانــی
سەردەمی مۆدێڕنیتە و جیهانی سیاسەت،
ئاخێوگــەی فەڕانســەوی هەیــە ،کــە بــە
شــێوەی تایبەتــی لــە بزاڤی ڕۆشــنگەری
فەڕانســە لــە ســەدەی ١٨ی زایینــی کــە
وەبیرهێنــەرەوەی بیرمەندانێــک وەک ژان
ژاک ڕۆســۆ ،دیــدرۆ ،داالمبــر ،ڤۆڵتێــر،
هۆڵباخ و کەسانی ترە دەگەڕێتەوە.
 ideologyلەڕاســتیدا لــە بەرانبــەر
ئــەو دۆخەیــە کــە جیهانبینی ســەدەکانی
میانــە ،زاڵیەتــی کلیســا ،دەربەگایەتــی،
دەزگای ســەرەڕۆی بەتلەمیووســی کــۆن
پێکیــان هێنابــوو ســەردەردێنێت ،کاتێــک
کــە بیرمەندانــی ســەردەمی ڕۆشــنگەری
لــە هەوڵــی تێپەڕبوون لە نەریتە ســواوەکان
(سنت های دست و پاگیر) بوون تا بتوانن
بۆ ئیدەکان بناخەیەک دابڕێژن ،بە وتەی
«ڤۆڵتێر» با بە نەریتە سواوە خەیااڵوی و
دواکەوتووەکان نەبەسرێینەوە.
ئانتــوان کلــوود دەســتۆت کێنێــت تراســی
 ١٧٥٤-١٨٣٦ئــەو کەســە بــوو کــە
چەمکــی ئایدیۆلــۆژی هێنایــە گــۆڕێ.
چەمکــی ئایدیۆلــۆژی لــە دوو وشــەی:
 ideo+logyپێکهاتــووە کــە دەبێتــە
زانســتی ئیدەکان ،زانســت یان لۆگۆس بە
واتای ئاوەز و ئیدە بە واتای نۆرم،بایەخ و
فکرەکان دێت.
تراســی پێــوەری درووســتی و نادرووســتی
بیرەکانــی بــە شــیاوی ســەلماندن دەزانــی
و بەکارهێنانیانــی بە پرســێکی مســۆگەر
لــە بیــردا بــوو و ئــەم کارەی بەبایەخــەوە
وەســف دەکــرد .بایەخێــک کە بــە ڕوونی
«تراســی» و هاوکارانــی دەیانویســت بــە
بردنەســەرەوی بــڕوای ئەلیــت و چینــی
مامناونــد هەمــوو جمگــە عەمەلــی و
نەزەرییەکانــی تێکۆشــانی مــرۆڤ
بەرنــە ســەرێ و بــەم هۆیــەوە لــە ســاڵی
١٧٩٥ئەنیســتیتۆی پاریســیان دامەزرانــد؛
بۆ ئەم مەبەستەش سێ گریمانەیان هەبوو:

.١پێشــکەوتن لــە ژیانــی کۆمەاڵیەتــی
ئەمرێکی باش و پەسندە.
.٢ئەوەیکە تەنیا بیر و ئەندێشەی درووستە
کە سەرچاوەی پێشکەوتنە.
.٣هەروەهــا دەبێــت لــە بەرانبــەر ئەندێشــە
هەڵــەکان ڕاوەســتین ،بەتایبــەت لــە
قوتابخانەکان.
ناپلئۆن لە ساڵی  ١٨١٢نێوانی لەگەڵ
جەماعەتــی ئیدیۆلۆژیســت تێکچــوو
و تۆمەتــی تەوەهــووم و ناخوابــاوەڕی
پێــدان کــە هۆکارەکــەی دەگەڕایــەوە بۆ
ئەوەیکــە دەیهەویســت پێوەنــدی خــۆی
لەگــەڵ کلیســا پتەو بکات و دەســەاڵتی
خــۆی زیاتــر بەهێــز بــکات هــەر بۆیــە
یەکــەم جــار وشــەی ئیدۆلۆگــی وەک
جوێــن و قســەیەکی ســووک و نەرێنــی
بەکارهێنا و بە ســەرچاوەی شکستەکانی
دانــا .لەوکاتــە بەدواوە ئــەم زاراوە لەگەڵ
گۆڕانکارییــەکان زیاتــر ڕوانگەیەکــی
نەرێنی بەخۆوە گرت .ئایدیۆلۆژی وەکوو
«دەزگای زانســتی بیــری عەقالنــی»
ئاخێوگــە و ڕیشــەی ئەرێنــی هەیــە
بــەاڵم لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی  ١٩و
هاتنــی ســەدی  ٢٠ئــەم چەمکــە مانا و
پێگــەی نەرێنــی بەخــۆ دەگرێــت ،ئەویش
دەگەڕێتــەوە بۆ ســەرهەڵدانی بیروباوەڕی
فاشیستی و نازیزم و شەڕە جیهانییەکانی
ئەو سەردەمە کە ژینگەی مرۆڤایەتی تا
لێواری لەنێوچوون دەبرد.
کارێل مارکس
بەتایبــەت کاتێــک مارکــس و
هاوڕێیەکەی ئێنگلس لە دەسنووسەکانی
ئایدیۆلوژی ئالمانی و بەگشتی ڕەخنەی
توندیــان لە ئایدیۆلــۆژی وەک فکریەتی
چینــی حاکــم و ئاگایی درۆیین پێناســە
کــرد و دەیگــوت هێــگل لەســەر دەســت
ســەراوبن ڕێ دەکات و باوەڕیــان وایە کە
ئەوە دۆخی ژینگەیە ماریفە ســاز دەکات
نــەک زەیــن و ئیــدەکان ماریفەی بەشــەر
ڕێک دەخەن.
ڕۆڵەکانی ئایدیۆلۆژی
هــەر ئایدیۆلۆژییەکــی چــەپ یــان
ئایدیۆلــۆژی ڕاســت ،شۆڕشــگێڕانەترین
ئایدیۆلــۆژی یــان کۆنســرڤاتیووترین بــۆ
هــەوادارە و شــوێنکەوتووانی چــوار ڕۆڵ
پێکدێنێت:
 .1ڕۆڵــی شــیکاری یــان تەوزیحــی
هــەر
یانــی
Explaining
شــیکردنەوەیک
ئایدیۆلۆژییــەک
لــە هــۆکاری دۆخــی هەنووکەیــی
کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و سیاســی
بــە دەســتدەخات .بەتایبــەت لــە کاتــی
قەیرانەکانــدا ئــەم دۆخــی شــیکردنەوە
زۆرتــر گرینگــی دیــاری دەکات .بــۆ

نموونــە لــە شــەڕ ،قەیرانــی ئابــووری و
جۆری قەیرانەکان ،کە بۆچی شــەڕ ساز
بــووە؟ بۆچی لە کۆمەڵگایەک قەیرانی
چینایەتــی بوونــی هەیــە؟ لەڕاســتیدا
ئایدیۆلــۆژی ڕۆڵــی شــیکردنەوە بەخــۆ
دەگرێت و هۆکارەکان شی دەکاتەوە.
 .2دووهەمین ڕۆڵ ،ڕۆڵی هەڵسەنگاندنە
یانــی
؛
assessment
ئایدیۆلۆژییــەکان دەبــێ بتوانــن پێــوەر و
نۆرم و هەنجارگەلێک بۆ هەڵسەنگاندنی
دۆخە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان بدەن
بەدەســتەوە .بــۆ نموونــە ئایدیۆلــۆژی
دەتوانــێ پاکانــە بــۆ شــەڕەکان لەســەر
بنچینــەی دۆخــی کۆمەاڵیەتــی هەم بە
باشی و هەمیش خراپ بهێنێتەوە ،بڕێک
لــە ئایدیۆلۆژییەکان بەردەوام حەز دەکەن
پاکانــە بهێننەوە وەک مارکسیســتەکان،
خەبــات لــە ڕێــی پرۆلیتاریــا کە ئــەودەم
پاساوی شەڕی ئەخالقی دەبێت.
 .3ڕوانگــەی شووناســدان و جەهەتــدان
 ،Identifyبــەم واتایە کە ئایدیۆلۆژی
بــە شــوێنکەوتووانی خــۆی جەهــەت و
شــووناس دەبەخشــێت و بــەوان دەڵێــت ئێوە
ســەر بــە کام گرووپن،یــان ســەر بــە کام
نەتــەوەن و تەنانــەت چ ڕەگەزێکــن ،چ
ئــەرک و ڕۆڵێکــی مێژووییتــان هەیــە.
بــەم واتایــە کە ترنــس بال شــی دەکاتەوە
ئایدیۆلــۆژی وەک قوتبنەمــا خەڵــک
ئاراســتە دەکات .بــۆ نموونــە کەســێکی
جیهــادی یــان فاشیســت بــەردەوام
ئایدیۆلۆژییەکــەی پێــی دەڵێــت ئەتــۆ
هەمیشــە ئاییــن یان نەتەوەی ســەرتری و
بەســەر ئەوانیتــر فــەرز دەکرێــت .و بۆی
دیــاری دەکات کــە دەبێت چــی بکات و
بە شــێوازێک هەوڵ دەدات بەو شــوێنەی
بگەیەنــێ کــە «ئامانــج ،پاســاو بــۆ
کەرستەی تۆ دەهێنێ».
 .4ئایدیۆلــۆژی بەرنامەیەکی سیاســی
 Political planیــان ئەجندایەکــی
سیاســییە .هــەر ئایدیۆلۆژییــەک لــە
شۆڕشــگێڕترین هەتــا کۆنســێرڤاتیزم
ئایدیۆلۆژی بە شوێنکەوتووانی دەڵێت چ
شــتێک ،چ ئامانجێک ،چۆن بە دەســت
بێنێت .وەکوو پزیشــکێک کە نوسخە بۆ
نەخۆشەکەی دەپێچێت.
بــۆ نموونــە کۆمۆنیــزم بــۆ ڕووخاندنــی
ســەرمایەداری یەکــەم گرینگــی بــە
ئاگایــی چینایەتــی دەدات تاکوو دوایی
زەروورەتی شــۆڕش بۆ لەنێوبردنی دۆخی
نایەکسانی و ناعەداڵەتی بگۆڕێت.
لەڕاســتیدا ئــاکاری نووســینەوەی
سیاسەتی نێوخۆیی و سیاسەتی دەرەوە لە
ڕوانگــەی ئایدیۆلۆژییە سیاســییەکان لە
واڵتەکاندا بە لەبەرچاوگرتنی شــوناس و
دڵەڕاوکــێ جیهانییــەکان و ئاواتگەلێک
کــە هەیانە بووە .بەم چوار تایبەتمەندییە

ئاشــکرایە هــەر سیاســەتڤان یــان واڵت و
الیەنێــک بیهەوێــت پالنێکــی سیاســی
دابڕێژێــت بێئەمالوئەوال دەبێت گرنگی بە
بایــەخ و بیــروڕاکان و ویســتەکان بدات و
ئــەم بابەتــە لــە ســەدەی  ١٩لــە گەڵــی
ڕووبەروو بووین.
ڕیشەکانی پێش داهێنانی ئایدیۆلۆژی
کۆمەڵێــک ڕیشــەی پێش ســەرهەڵدان و
داهێنانــی چەمکی ئایدیۆلۆژی هەن کە
پێش لە داهێنانەکەی تراســییە ،کەســانی
وەک فرانســیس بەیکــن و تۆمــاس هابز،
جان الک ،لە مێشــکی خۆیاندا شــتێک
وەکــوو «زانســتی عقایــد ئەزموونــی»
لەبــەر زەینیانــدا هەبــوو کــە دەبێــت پێــش
لــە تیۆریــی ئایدیۆلۆژی شــی بکرێتەوە.
هەمــوو ئەمانــە دەگەڕانەوە بــۆ ڕوانگەی
مەکتەبی ئەزموونی ئینگلســتان ،تیۆری
کالســیکی فرانســیس بەیکــن ،تیۆریــی
مەکتەبی ڕەوشنگەری فەرانسە.
«فرانســیس بەیکــن» لــە ســەردەمی
شۆڕشــی زانســتی ،فیزیــک ،شــیمی
و گۆڕانکارییەکانــی دەســپێکی
ســەرمایەداری و پیشەســازی و
مێرکانتیلیــزم ژیــاوە ،کــە بــەم هۆیەوە بە
شێوازێک تووشــی گەشبینی بە داهاتوو
بــووە ،خــۆی دەڵێــت داهێنانــی قوتبنمــا،
بــارووت ،گەشــەی پیشــەی چــاپ بــە
گشــتی ســاینس و زانســت ،بانــدۆری
بەهێزیــان لەســەر ڕوانینــی هەبــووە و
ڕوانگەی زێدەبوون بە نیســبەت داهاتووی
هەیــە .زانســت لــە دوو بــواردا بانــدۆری
هەبووە کە یەکێ تر لەو الیەنانە زانســتە
کە مرۆڤ بەهێز دەکات.
بەیکــن لــە بەرانبــەر مەعریفــەی کۆنی
ئەرەستوویی-بەتلەمیووســی لــە تیــۆری
نوێــی ئەزموونــی کەڵــک وەردەگرێــت و
بــە ئامــاژەدان بە کارەکانی ماکیاڤلی لە
سیاســەت بــاوەڕی وایە کــە دەبێ خووی
مرۆڤــەکان بــەرەو دیتــن و ئەزموون کردن
بــڕوات .تــا پێــش لــە ســەردەمی ســاینس
تێگەیشــتن و درکــی مــرۆڤ لەســەر
چــوار شــت بــە نــاوی»  »idolsیــان
«بۆتــەکان» بــوون کە دەرنجامی هەڵە و
دۆخی ناعقاڵنــی کۆمەاڵنی خەڵکی لە
مێژوو بەستێنساز کردبوو.
چەمکــی بۆتــی قەبیلــە(idols of
 :)the tribaمەبەست لە بۆتی قەبیلە
ویســت و هەست بۆ وەرگرتنی شتگەلێکە
بەهۆی دووپاتبوونەوەی بەردەوامی نەریت
بــێ بوونــی هــۆی ئــاوز و پــاژ الیەنــی
پیرۆزییان هەیە.
بۆتــی بــازار(idols of the
 :)marketشــتێکە کە الیەنی زمانی
هەیــە و لــە دژایەتــی لەگــەڵ ئەمــری
حەقیقەت هەیە.

بۆتــی نەمایــش(idols of the
 :)theaterچەمکگەلێک دواکەوتوو
کــە لــە بناخــەدا بــە نەبوونــی هــۆکاری
ئەزموونــی بوونەتــە هــۆی ســازبوونی
چیرۆکی شــانۆیی و بەربەستی گرینگ
لە بەرانبەر تێگەیشــتن و دەرکی ڕاســتی
شتەکانە.
بۆتــی ئەشــکەوت(idols of the
 :)caveلــە بنەڕەتدا کۆمەڵگایەک و
دەورە زەمانییەک ڕای خۆی لە جەهەتی
ڕاســتی بابەتــەکان بــە یــەک کــەس
ببەستێتەوە و ببێتە سەرچاوەی حەقیقەت.
فرانسیس بەیکن وەک ئیمانۆئێل کانت و
بە پێچەوانەی جان الک مێشکی مروڤ
بــە بەرگی ســپی نەدەزانــی .هەروەها دوو
شــتی تر بەربەســتی لە ڕێگای ناســینی
مرۆڤــەکان دانابــوو ئەویــش :نەخۆشــی
لەڕادەبــەدەر کەڵکوەرگرتن لە زمانە کۆن
و کەونــارەکان و کایــە لەگەڵ وشــەکان؛
ڕەسمێک کە لە سەردەمی ڕێنسانس زۆر
باو بوو.
تۆماس هابز
بــە ڕوانینێکــی ماتریالیســتی ڕیشــەی
تێگەیشــتن بــۆ ئــاوز پیشــان دەدات و
هەروەهــا ســاینس بــە باشــترین چارەســەر
بــۆ دۆخی دابڕان لە ســەردەمی زاڵبوونی
کلیســا دەزانــی بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوە هابز
«تــرس» وەک یەکێــک لــە هــۆکارە
ســەرەکییەکانی ئینســان دەزانێــت کــە بە
بنیاتنانــی کۆمەڵــگا و حکوومــەت و
لەســەر بناخەی گرێبەستی کۆمەاڵیەتی
بەســتێنێک بــۆ ڕزگاری لــە تــرس و
تەریککەوتنــەوە لــە هــۆکارەکان و
لەمپەرەکانی سەر ڕێی ماریفە دەزانی.
ترنــس بــال و ریچــارد دێگــر لــە کتێبــی
«ئارمــان و ئایدیۆلۆژییــەکان» مێژووی
تێفکریــن لــە ڕوانگــەی ئایدیۆلۆژییەکان
شــی دەکەنــەوە و هەڵیدەســەنگێنن؛ ئەوان
هەوڵیــان داوە بــۆ ئایدیۆلــۆژی چەنــد
تایبەتمەنــدی بهێننە بەرباس کە دەتوانین
وەک پێناســەی ئاکادمیک بیانناســین.
ئایدیۆلــۆژی لــە نێــوان زاراوە و چەمکی
زانســتە کۆمەاڵیەتــی و ڕامیارییــەکان
دژوارتریــن تێگەیشــتن و پێناســەکردنی
هەیــە .لەبــەر ئەوەیکە لەبــارەی متمانە و
بــڕوای ڕوانگــە و باوەڕەکان دەپرســێتەوە.
ئاساییە کە ئایدیۆلۆژی دەبێتە شوێنێک
بۆ داڕشتنەوەی شەڕەکان.
ئایدیۆلــۆژی پتــر لــە 200ســاڵ تەمەنی
هەیــە کاتێــک کــە بیرمەنــدی گەورەی
فەرانســەوی ئانتوانت دوتراســی لە ساڵی
 1793ئەم زاراوەیەی داهێنا ،تا بە ئەمرۆ
گۆڕانــکاری زۆری بەخۆیــەوە بینیوە کە
لــە ڕێگای گۆڕانکارییــە کۆمەاڵیەتی،
فکــری و سیاســییەکان چەندیــن جــۆر

پێناســە و ناتەبایــی بەخــۆوە بینیــوە.
ئیســمۆس لە زاراوەی ئایدیۆلۆژی ئیشارە
بە ئیسمۆســی یونانییە کە لێرە بە واتای
کــردەوە و جوڵــە دێــت .ئاماژەیــەک بــەم
مەســەلەیە کە لەڕاســتیدا شــوێنی جۆر و
گروپە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکانە .بۆ
نموونە پەرەدانی ئاواتە دێموکراتیکەکان،
بزاڤە جەماوەرییەکان بەتایبەتی لە دەیەی
60ی زایینــی .ئایدیۆلــۆژی کۆمەڵــە
ئامانجێکــی دیاریکــراو لــە بیروباوەڕەکان
و فکــر و ئەندێشــەکانە کە بەگشــتی لە
چوارچێــوەی یەک نیزامی یەکدەســت و
ڕێکخراوە پێکهاتووە .
گەاڵڵەی چەمکی ئایدیۆلۆژی
ئایدیۆلــۆژی زیاتــر لەگــەڵ دوو شــێواز
دەکــرێ شــی بکرێتــەوە؛ یەکێــک لــە
ڕێــگای ڕوانگەیەکی بێالیەنانە و ئەویتر
ڕوانگەیەکــی لــە مانــای ڕادیــکال یــان
ڕخنەگرانە یان سەرزنشت ئامیز .
لــە ڕوانگــەی بێالیەنانــە هــەر وەک
تارکــۆت پارســۆنز کۆمەڵناســی نــاودار
وتوویەتــی دەکرێــت ئایدیۆلــۆژی بــە
زمانێکــی ســاکار ،نیزامێــک لــە فکر و
بیــروڕاکان پێناســە بــکات .نیزامێــک لە
بایەخــەکان و نۆرمــەکان کــە ڕوانینــی
سیاســی گرووپێــک یــان کۆمەڵگایەک
بەیان یان ئاراستە دەکات.
بــەم واتایــە کــە تالیبــان یــان ڕێژیمــی
ئاخونــدی نیزامــی عەقیدەییــان هەیــە؛
هەروەهــا فیــدل کاســترۆ ســااڵنێکی زۆر
جگەرەی بەرگی دەکێشا لە چرکەساتێک
لــە ژیانی بریاری دا دەســتی لێبشــواتەوە
بــەاڵم لــە نیزامــی عەقایــدی کــە ژیانی
خــۆی و ژیانــی واڵتەکەی لە برســیەتی
و دەستەنگیدا بوو دەژیان بە کۆبا مانای
دەبەخشــی بــەاڵم ئامادە نەبــوو لە نیزامی
بیروباوەرەکانی دەست بشواتەوە.
لــە واتــا ڕەخنەگرانــە و کرتیکالەکــەی
دەکرێــت ئایدیۆلــۆژی پێناســە بکرێــت
بــە کۆمەڵەبیروباوەڕێکــی سیاســی
بــە ڕوانگــەی پراکتیکــی Action
 ،Orientedلێــرە ئایدیۆلــۆژی
لەگەڵ فەلســەفەی سیاســی ،ئیالهیاتی
سیاســی یان کەالم جیــاوازە .ئایدیۆلۆژی
لەڕاســتیدا کۆمەڵــە بیروباوەڕێکــە کــە
زۆر زوو دەیهەوێــت بــە ئامانجەکانــی
بــگات .جارێــک بــە لێنینیــان وت
گەاڵڵــەی کردەیــی ئێــوە بــۆ پیادەکردنی
کۆمەڵگایەکــی دڵخــواز لــە ســۆڤییەت
چییە؟ ئەویش بە هەمان ڕوانین و وەرگرتن
لە ئایدیۆلۆژی ئەم قسەیەی کرد :لە دوو
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مووشــەکی بــۆ ســەر ژمارەیــەك پێگــە و
شــاری ئیســرائیل ،کــە زیانــی گیانــی
و مــاددی بــە تەلەڤیــڤ گەیانــد ،ئــەو
واڵتەش بەمەبەستی بەرگریکردن لەخۆی
بــە جیددی واڵمی ئەو هێرشــانەی دایەوە
و زیانێکــی باشــی بــە پێگە ســەربازی و
توانــا بەرگــری و ئابوورییەکانی حەماس
لە نەواری غەزە گەیاند.
ئاڵۆزییــە سیاســییەکان پێــی ناوەتــە
قۆناخێکــی گەلێــك مەترســیدار و تا ئێرە
دەســتێوەردانی دەرەکــی و بەدیاریکــراوی
ئەمریکا زۆر بەرچاو نەبووە و بەدڵنیاییەوە
هەمــوو الیــەك لەســەر ئــەوە کۆکــن کــە
چاالکییەکانی حەماس الواز بکرێ لەبەر
ئــەوەی ،وەك ڕێکخراوێکــی توندئــاژۆی
ئیســامی و نەیــار کــە بــە فیتــی تــاران
هەڵدەســوڕیت ،بــەردەوام هەڕەشــە بــووە
لەســەر ســەقامگیری و ئاشــتی لــە نێوان
ئیســرائیل و فەلەستینییەکاندا و پێویستە
بەتــەواوی لــە پــێ بخرێــت و هاوپەیمانــە
نهێنییەکانــی حەمــاس تاڕادەیــەك لــە
ئاڵۆزتربوونی دۆخەکە نیگەرانن و لەگەڵ
هێوربوونەوەی کاتیدان.
ئــەو شــەڕە لــه ســەر ئاســتی ناوچهیــی و
نێودەوڵەتیــدا لێکدانــەوە و کاردانــەوەی
جۆربەجــۆری لێکەوتــەوە و ئەوجــار
بەپێچەوانــەی شــەڕەکانی ڕابــروو،
ئەمریــکا و ئورووپا کردەوەی تیرۆیســتی
بزووتنــەوەی حەماســیان ئیدانــە کــرد و
تەنانــەت واڵتانی عەرەبیش بە پشــتیوانی
لــە فەلەســتینییەکان کاردانەوەیەکــی
ئەوتۆیــان نەبــووە لــە بــەر ئــەوەی دەزانــن
هــۆکاری ئــەو پێکدادانــە نوێیــە حەماس
و ئێرانن.
ئەگــەر بــەوردی ســەیری هەڵوێســتی
واڵتانــی جیهــان بکەیــن ،بــە شــێوەی
بنەڕەتی پشــتیوانییان لە ئیســرائیل کرد
و تەنانــەت ئاڵمــان و ئوتریــش بە ئاشــکرا

ڕایانگەیانــدووە تەلەڤیڤ مافی خۆیەتی
بەرگــری لە خەڵك و ئاسایشــی نەتەوەیی
خــۆی بــکات لەبەرامبــەر ئــەو هێرشــە
مووشــەکییانەی بزووتنەوەی حەماس بە
هاندانی تاران لە کەرتی غەزەڕا دەیکاتە
سەر ئیسرائیل.
واڵتانی ئۆرووپایی لە کاتێکدا داوایان لە
ئەمریکا کردووە بەکردار دەستێوەردان لەو
دۆخــە ئاڵــۆزەدا بــکات و پێــش بەهێرش و
ماڵوێرانی و کوشــت و کوشتاری زیاتری
خەڵکــی بێ تاوان بگرێ!!کە واشــنگتۆن
پشــتیوانیی خــۆی لــە هەنگاوەکانــی
ئیســرائیل دەربــڕی و بەدڵنیاییــەوە لــە
مەیدانــی شــەڕ و پێکدادانــی لەوجــۆرە
چــڕ و ئاگرینــەدا ،زۆر سروشــتییە کــە
خەڵکی بێتاوان و منداڵیش دەبنە قوربانی
و ئۆباڵــی ئــەو کارەش بــە پلــەی یەكــەم
دەکەوێتــە گەردنــی بزووتنــەوەی حەماس
وەك ســەرچاوەی ئاڵــۆزی و تێکچوونــی
هاوســەنگی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
کــە زیانی گەورەی بە گەلی فەلەســتین
گەیاند.
ئێــران هەڵەیەکــی گــەورەی کــرد کــە
ڕاســت لە ئێســتادا حەماســی ڕاســپارد تا
هێرشــی لەوجــۆرە بــە مووشــەکی تــاران
بکاتە ســەر ئیسرائیل ،چوونکە تاڕادەیەك
نەرمییــەك لــە سیاســەتی ئەمریــکادا
ســەبارەت بــە ڕێژیمــی تاران پێــك هاتبوو
و ئــەو ڕوانینــە هاتبــووە بــەرەوە کــە ئێران
نیــازی هەیــە لــە پێنــاوی باشــترکردنی
دۆخــی سیاســی و ئابــووری نێوخۆیــدا،
ئەگــەر بە چەنــد هەنگاوێکی بچووکیش
بــێ ،لەگــەڵ ئەمریــکادا لەســەر پرســی
ناوکــی و کــۆی ئاڵۆزییــە سیاســی و
ناوچەییــەکان گفتوگــۆی ڕاســتەوخۆ
ئەنجام بدات کە ئەوەش ڕەنگە هەڵوێستی
ئەمریکای تاڕادەیەك گۆڕیبا و سزاکانی
ســەر تارانــی هێندێــك ســووکتر کردبا بۆ

ئــەوەی دەرفەتــی پابەندبوونــی تــاران بــە
ڕێککەوتنی ئەتۆمی پێك هێنابا.
پــاش ئــەوەی حەماس ئەو هێرشــە چڕەی
بە مووشــەکی ئێران کردە سەر ئیسرائیل،
ئەمریــکا زۆر بەجیــددی و ئاشــکرا
پشتیوانی خۆی لە حکوومەتی تەلەڤیڤ
ڕاگەیاند و بە مافی تەواوی ئیســرائیلی
دانــا لــە بەرامبەر کــردەوەی تیرۆریســتی
حەمــاس و نەیارەکانیــدا بەرگری لەخۆی
بــکات تــا مەترســی لەســەر ئاسایشــی
نەتەوەیــی واڵتەکــەی دووربخاتــەوە و
ئەگەر ســەیری ڕووداوەکانــی پەیوەندیدار
بکەین ،دەبینین کە بڕیاربەدەستە سیاسی
و ســەربازییەکانی حکوومەتی ئیســرائیل
بە تێکڕایی لەســەر یــەك خاڵ بە تەواوی
کۆکــن ،ئەویش گەڕانــەوە بۆ نێو غەزە و
بنبڕکردن و الوازکردنی گروپی حەماســە
کــە بــە فیتــی تــاران هەڵدەســووڕێ و
بــەردەوام هــۆکاری لێــك دوورکەوتنەوەی
ئیسرائیل و فەلەستینییەکان بووە.
تاران ویستی بە ڕێگای ئەو بارگرژییەدا
سیاســەتی حکوومەتی نوێــی ئەمریکا و
ســەرکۆمار بایــدن ســەبارەت بــە ڕێژیمی
ئاخونــدی هەڵبســەنگێنێ؛ هەروەهــا ئێران
پێی وابوو سیاسەتی هەندەرانی واشنگتۆن
لەهەمبەر تاراندا بە تەواوی گۆڕاوە و وەك
ڕابردوو خۆیان لەسەر تەلەڤیڤ پیاوخراپ
ناکــەن و هەڵوێســتێکی ئەوتۆیان نابێت و
ئەوجار پشتی ناگرن و بە تەنیا دەبێ و بە
ئاسانی الوازی دەکەن.
لــە کاتێكــدا زۆرێــك لــە بڕیاربەدەســتە
سیاســی و ســەربازییەکانی واشنگتۆن بە
 ٤٤ئهندامــی كۆمارییەکانــی ســەر بــە
ئهنجوومهنــی پیرانی ئهمهریكا داوایان له
جۆ بایدن كردووە دانوستانی ناوكی لهگهڵ
حکوومەتــی ئێرانــدا ههڵبوهشــێنێتهوه و
نابــێ نەرمییــەك ســەبارەت بــە تــاران لــە
سیاســەتی ئێمــەدا ڕووبــدات لــە کاتێكدا

دەبینیــن ئــەو واڵتــە ئاڵوگۆڕێــك بەســەر
ڕفتــارە سیاســی و دیپلۆماســییەکانیدا
ناهێنێ و بە ئاشــکرا پشتیوانی لە گروپە
تیرۆریســتییەکان دەکات لــە سەرئاســتی
گێتیــدا و بــە بەرچــاوی هەمووالیــەك
پەالماری هاوبەشــەکانی ئەمریکا دەدات
لەسەر ئاستی ناوچەییدا.
 بێگومــان داواکاری ئــەو ژمــارە لــە
ئەندامانــی ئەنجومەنــی پیرانــی ئەمریکا
و ناوەندە بڕیاربەدەســتە سیاسییەکانی ئەو
واڵتە شــوێنی لەســەر ڕوانینی سیاسەتی
دەرەوەی ئەمریــکا دەبــێ و واشــنگتۆن
بڕیار و قەراری سیاســی لەســەر ئەساسی
بەرژەوەنــدی گشــتی و ئاسایشــی
واڵتەکەیــان دەدەن و بێگومــان ســەرنجی
سیاســی و دیپلۆماســی ســەبارەت بــە
مەسەلە گرینگ و جەوهەرییەکان بەهێند
وەردەگــرن و بەتایبەتیــش ئــەو خااڵنــەی
پەیوەندیــدارن بــە ئاسایشــی نەتەوەیــی
و ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێــران کــە بۆتــە
کەواســووری بەرلەشکری تیرۆریستی لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا.
بزووتنــەوەی حەماس بێ لەبەرچاوگرتنی
بەرژەوەنــدی سیاســی و نەتەوەیــی گەلی
فەلەستین و ئەنجامەکانی ئەو هێرشە ،بە
هاندانی تاران و حیزبووڵاڵی لوبنان خۆی
و گەلەکەی خستە شەڕێکی کاولکاری
نــوێ و ،بەدڵنیاییــەوە زیانــی گەورەی بە
ژێرخانی ئابووری و ئاسایشی نەتەوەیی و
کۆمەاڵیەتی ئیســرائیل و فەلەستینەکان
گەیانــد و لەجیاتــی قووڵتربوونــەوەی
گیانــی هــاوکاری و لێكنزیكبوونــەوە،
بــەو کــردارەی زیاتر لێــك دوور دەکەونەوە
کــە ئــەوەش بــە پلــەی یەکــەم بــە دڵــی
تارانــە و بــە زیانــی پڕۆســەی سیاســی و
ئاشــتی درێژخایەنــە لە نێوان ئیســرائیل و
فەلەستینییەکاندا.
ئەمریــکا و ئۆرووپــا ئەگەر بیانویســتبایه

بــە چەنــد کاتژمێرێــك کۆتایییــان بــە
شــەڕ و ئاڵۆزییــەکان دەهێنــا و ئەو شــەڕە
مووشــەکییە درێــژەی نەدەکێشــا ،بــەاڵم
وەختێــك بزووتنــەوەی حەمــاس بــە فیتــی
واڵتێكی تر شەڕ دروست دەکات و هێرش
دەکاتە سەر یەکێك لە گرینگترین دۆستە
ســتڕاتیژییەکانی واشــنگتۆن بێگومــان
دەرفەتــی زیاتــر بــە ئیســرائیل دەدەن بــە
باشــی دەســتی خــۆی لــە نەیارەکانــی لە
نێو خاکەکەیدا بوەشێنێ و دوژمنەکانی
بە جۆرێك الواز بکات کە بوێری ئەوەیان
نەبێــت جارێکــی تــر بــەو جــۆرە هێــرش
بکاتەوە سەر هاوپەیمانە ناوچەییەکانی.
بارگرژییەکانــی ئــەو جارە ،هەڵوێســت و
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکا سەبارەت بە
ئێران لە جەوهەردا دەگۆڕێ و گورزێکی
بــاش لــەو زەمینەیــە درا کــە تــا ڕادەیەك
لــە نێــو وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــکا و
تەنانەت کۆمەڵێك لە واڵتانی ئۆرووپایی
وەك پشــتیوانی سیاســی ســەبارەت بــە
ڕێژیمــی ئاخونــدی پێــك هاتبــوو ،بــەو
هەنگاوەی تاران دۆخەکەی زیاتر شــلوێ
کــرد و ســەلماندی بــە هیــچ جۆرێك بە
ڕفتارەکانیــدا ناچێتــەوە و بــەردەوام دەبێت
لەســەر سیاســەتی کەاڵوەکێشــی لە سەر
ئاستی ناوچەیی و لە پشتیوانی لە گروپە
تیرۆریستییەکان.
بەو هێرشە ،جگە لە بەهێزتربوونی پێگەی
ئیسرائیل و ریسواتربوونی تاران و ناسرانی
بزووتنــەوەی حەمــاس وەك ڕێکخراوێکــی
تیرۆریســت و پیاوی تاران ،دەسکەوتێکی
تــری بــەدواوە نەبوو و تەنانەت سیاســەتی
ئەمریــکا و ئورووپــا لەهەمبــەر گروپــە
تیرۆریســتەکان و ڕێژیمی ئاخوندیدا زیاتر
لێــك نزیك کردەوە و ئیدی دەرکەوت ئێران
هەڕەشــەیە لەســەر ئاسایشــی نیشــتمانی
واڵتانی ناوچە و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی
بەگشــتی و الزمــە بەتــەواوی هەوســار
بکــرێ و هەرجــۆرە نەرمییــەك لەهەمبەر
ڕێژیمــی ئاخوندیــدا زیــان بــە بەرژەوەندی
و ئاسایشــی نەتەوەیــی واڵتانــی ناوچە و
نێودەوڵەتی دەگەیەنێت.
ئیسرائیل دەمێکە لەگەڵ گەورەبەرپرسانی
سیاسی ڕووسیەدا لە پەیوەندی گەرمدایە
ســەبارەت بە داهاتوی سیاســی ســووریە و
دەرکردنــی هێزەکانی ســپای پاســداران لە
نێو خاکی ئەو واڵتەدا کە بە مەترســییان
لەســەر ئاسایشــی نەتەوەیی خۆی دەزانێ
و دیــارە تاڕادەیــەك ئەو زەمینەیە دروســت
بــووە .مســکۆ کۆتایی بــە هێز و نفووزی
تــاران لــە ســووریە بێنــێ و ،میلیشــیا
چەکــدارە توندئــاژۆ ئیســامییەکانی
ســەر بەتاران لەو واڵتــە بکاتە دەرەوە ،کە
ئــەو هەنــگاوەش بەنــۆرەی خۆی شــوێنی
لەســەر چاالکییەکانــی تــاران و گروپــە
تیرۆریستییەکان دەبێت.

درۆیینە کە دەبێتە هۆی ئەوەی مرۆڤ،
کەســی بەرانبــەری خــۆی بــە مرۆڤــی
شەریف ببینێت یان لە ئاستی جڕوجانەوەر
دایبنێت.
لــە مانایەکــی تــردا ئایدیۆلــۆژی بــۆ
ڕەواییــدان بــە ڕێژیمێکی سیاســی بەکار
دەهێنرێــت واتــە نیزامــی ســەرمایەداری
بــۆ ڕەوایــی خــۆی لــە کۆمەڵــە فکــری
خۆیان کە پەســەند یان درووســتی نیزامی
ئابووریــی ئــازاد یــان بــازاڕ ،ڕقابەتــی،
مەسرەفی کەڵک وەردەگرن لەهەمانکاتدا
لــە بەرانبــەری کۆمۆنیــزم و هەروەتــر
کۆمەڵە فکری بەفەرمی پەسەندکراو لە
بوارگەلی جیاواز خۆدەنوێنێ.
بــۆ نموونــە لــە ســەردەمی ســتالیندا
کۆمۆنیســتەکان ئیدیعایــان دەکرد کە لە
ســۆڤییەت یەڕەماســییان(پەتاتە) بەرهــەم
هێنــاوە کــە بــە تەواوەتی کۆمۆنیســتییە
و لەگــەڵ کۆمەڵــگای ئارمانــی ئــەوان
بەرهــەم هاتــووە بــەاڵم یەڕەماســییەکان
بەتــەواوی لەپەســندی بیروباوەڕیانــە کــە
لــە کۆمەڵــگای ڕۆژئاواییــدا دەڕزێــت و
ئەگەنێت.
بــە وتــەی ئولویــن گۆڵدنێــر ئــەم ڕوانگــە
ئایدیۆلۆژیکــە بەتەواوەتــی ڕادیکاڵــە و
دەبێتە هۆی ئەندازیاری کۆمەڵگا.

بــە هــەر چەشــنێک بێــت لەگــەڵ ئــەم
دوو ڕوانگــەی بێالیــەن و ڕخنەگرانــە،
ڕوانگەی ئەرێنی و نەرێنی ،ئایدیۆلۆژی
ئیمکانێکــە ،هەوڵێکــی لەبەرچــاوە لــە
یەکەمیــن چرکــەی ئایدیۆلــۆژی بەکار
هێنراوە.
لــە ســەدەی ١٨تــا ئەمــڕۆ بۆ تێگەیشــتن
لــە جیهان و ژینگەی خۆمان بەواتایەکی
فەلســەفی لــەو جێــگا کــە ســوقرات لــە
وانەکانــی ئەفالتوون دەڵێت مرۆڤ دەبێت
لــە ڕێی خودی دووهەمی دەروونی خۆی
مــرۆڤ بــە تێفکرین هــان دەدات لەبارەی
خــۆی و جیهانــی دەوروبەری بە شــێوازی
ڕێکوپێک و لۆژیکی ورد ببێتەوە.
ئایدیۆلۆژی زۆر بە ئاســانی بە شــێوازی
بیرتەســکانە و دنەدەرانە هەوڵ دەدات کە
جیهــان بــۆ الیەنگرانی خۆی بە شــێوازی
زۆر ساکار تێبگەیێنێت.
لــە ڕوانگــەی ســوقراتەوە تێفکریــن
کردەوەیەکــی دژوار و ئاڵۆزە و پێویســتی
بە کات هەیە .ل
ە ئایدیۆلۆژیــدا تەنانــەت منداڵێکیــش ،لە
هــەر کــوێ دەتوانێ لــە ڕێــی بەرنامەی
کردەوەیــی کە ئایدیۆلــۆژی دەیخاتە ڕوو
لــە ژینگەی دەوروبەری خــۆی تێبگات؛
کەوابــوو ئایدیۆلــۆژی هەوڵێکــە بــۆ

تێگەیشتن و فامکردنی دنیا.

لــێ کــردووم ئیمڕۆ لە پشــت ئــەم مێزە بم
و حوکــم بدرێــم و ناتوانــم لــە جێگایەکی
تر بم.
.٣ئایدیۆلــۆژی نەتەنیــا ڕاســتییەکانی
دەوروبــەر ڕاڤــە دەکات بەڵکــوو لــە ســەر
ئەساســی ئــەو بــاوەڕە کۆمەڵــگای
دواڕۆژیــش وێنــا دەکات کــە دەبێــت لــە
قۆناغێکــی زەمەنــی کــەم یــان زیــاددا
درووســت کرابێــت .لــە کۆمەڵگایەکــی
ئارمانــی کــە لەوێــدا هەمــوو پەیوەندییــە
و
کۆمەاڵیەتی،سیاســی،خێزانی
هاوڕێیانەکان تەوسیف کراوە.
.٤لە تەواو ئەو هەموو ٨٠ ، ٧٠یسمانە کە
لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی ١٩ی زایینی
ســازکراون تا بە ئەمڕۆ میناک سیمانی
کۆمەاڵیەتــی دەمێنــن کە ئێمــه دەتوانین
بن و بنچینەی ئەو بناخەی لەســر ســفت
درووســت بکەیــن کەوابــوو ئایدیۆلــۆژی
چیمەنتۆی کۆمەڵە ،هۆکاری پەیوەندی
گرووپ و چین و توێژەکانە.
هەر گرووپ و چینێک هەوڵ دەدات بۆ
ئەوەی شوناســی هەبێــت ،جەهەتی دەوێت
و پێویســتی بــە قۆتبنەمــا هەیە و ئەویش
چیمەنتۆی کۆمەڵگایە.
بــۆ مینــاک ئایدیۆلــۆژی لیبرالی هۆی
پێوەنــدی هەموو ئەو کەســانەیە کە پێیان

دەڵێین توێژ یان چینی مامناوەندی.
کۆنســێرڤاتیزم دەتوانــێ ببێتــە هــۆی
پەیوەنــدی نێــوان چینــی زەویــدار و
ئاغــا .سوســیالیزمیش پەیوەنــدی نێــوان
گــرووپ و چینــەکان کــە لە ســەردەمی
مارکســەوە پێــی دەڵێــن پرۆلێتاریا بێجگە
لە زنجیرەکانیان شتێکیان نییە لە دەستی
بــدەن کرێکارەکانــی جیهــان کــە ماڵیــان
نییە .
ئــەم وتــە هەســتبزوێنانە سۆســیالیزم،
ئایدیۆلــۆژی جیهانی بی چین و توێژەیە
کــە وەک چیمەنتــۆی کۆمەڵــگا بــە
بندەســتان دەیــدات و مێشــکیان ختووکــە
دەدات.
ئایدیۆلــۆژی سەرتاســەری جیهانــی
دەوروبــەری مرۆڤــی تەنییــەوە و هــەر
گرووپ و نەتەوەیەک خۆی بە فکریەت
و مەرامێکــی سیاســی پێناســە دەکات
تەنانــەت خودی قســەی مــن ئایدیۆلۆژیم
نییــە ،شــێوازێک لــە ئایدیۆلۆژییە .هەر
بۆیە بۆ ناســینی ئایدیۆلۆژی دەبێت زۆر
بــە وردییــەوە ســەیری گۆڕانکارییــەکان
و بەســتێنی ســەرهەڵدانیان بکەینــەوە تــا
خوێندنەوەیەکــی پتەومــان لــێ چ ببێــت
بــەاڵم لــە کۆتاییــدا مــرۆڤ بــەردەوام
پێویستی بە ئایدیۆلۆژی هەیە.

محەممەد سلێمانی
بێنیامیــن نێتانیاهــۆ ســهرۆكوهزیرانی
ئیسرائیل سەبارەت بە کێشەکانیان لەگەڵ
حەماســدا گووتــی :واڵتەکــەی بهنیــاز
نییــە لە ئێســتادا کردارە ســەربازییەکەی
ڕابگــرێ و ئــەو هەڵمەتەش بە پشــتیوانی
کۆمەڵێك واڵتی دیکە و ئەمریکا ئەنجام
دەدات و ئیســرائیل بەتەنیا نییە لە بەرەی
شــەڕ بەدژی گروپــە تیرۆریســتییەکان و
حەماسی باڵی سەربازی سەر بە ئێراندا.
ســەرکردە سیاســی و ســەربازییەکانی
حەماس هەوڵی زۆر دەدەن کە تاران هێزی
سەربازی ڕەوانەی بەرەکانی شەڕ بکات،
بــەاڵم ئێران بوێری ئــەوەی نییە ڕووبەڕوو
شــەڕی ئیســرائیل بکات و داواکاری ئەو
گروپە جێبەجێ بکات ،چوونکە بەباشــی
لــە ئەنجامەکانــی ئــەو بەریەكکەوتنــە و
مەترســییەکانی تێدەگــەن و لــە ئێســتادا
خەریکــی دوورکەوتنــەوەن لــە حەماس تا
بارودۆخەکە لەوەی زیاتر ئاڵۆز نەبێت.
ئەمریکا و ئورووپا لەو ڕاستییە گەیشتوون
کە ڕێژیمی ئاخوندی لە پشــت حەماســە
و تــاران دەیهەوێــت بــەو ڕێگایــەدا هێــز
و توانایــی بەرگــری واڵتەکــەی نیشــان
بــدا و ،گوشــاری زیاتــر لەســەر دۆســتە
سیاســی و ســتڕاتیژییەکانی واشینگتۆن
دروســت بکات و پەیامی توندی تاران بە
دژبەرەکانی بگەیەنێت.
بێگومــان کاتێك ئاشــتی لەســەر ئاســتی
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
دێتــە ئــاراوە کــە حکوومەتــی ئاخونــدی
بەتەواوی هەوسار بکرێ و توانا ئابووری
و بەرگرییەکانــی تێــك بشــکێن ،ئەگینــا
بارودۆخــی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی
زیاتــر بــەرەو ئاڵــۆزی دەچــێ و گروپــە
تیرۆریســتییەکانی ســەر بــە تــاران لــە
زۆر ناوچــەی گرینگــدا ،دەســتیان بــە
خۆڕێکخســتنەوە و جووڵــەی نــوێ بــە
هــاوکاری و یارمەتــی تــاران کــردووە و
نوێتریــن چاالکــی تیرۆریســتی ،هێرشــی
مووشــەکی بزووتنەوەی حەماس بۆ ســەر
ئیسرائیل بوو.
بزووتنــەوەی حەمــاس بۆتــە باڵــی
ســەربازی ســەر بــە ئێــران و بــە ئەمــری
تــاران هەڵدەســوڕێ و ئاکامــی
شــەڕوپێکدادانەکانی ئەم دواییەش ،جگە
لــە زیانگەیانــدن بــە گەلــی فەلەســتین و
دەسکەوتە سیاسییەکانی ،بۆ جارێکی تر
پێگــەی ئیســرائیلی بەهێز کــردەوە .دیارە
هیــچ الیەك حەماس وەك نوێنەری گەلی
فەلەستین سەیر ناکات و بەدوای هێرشی

درێژەی الپەڕەی ٨
شــت پێکهاتووە یەکەم سۆسیالیزم دووهەم
دەکەڵی مۆخابرات ،سووسیالیزم بۆ لێنین
نیزامێکــی بیروباوەر،بایــەخ و نۆڕمــە کە
ڕوانگــەی کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی
دادەمەزرێنێــت .دەکەڵــی مۆخابــرات لــە
ڕاســتیدا مانــای ئــۆردووگای زۆرەملی،
بەنداوە گەورەکانی هەیە.
لــە مانــای ڕەخنەگرانە هەروەهــا دەتوانین
بڵێیــن ئایدیۆلــۆژی بیروبــاوەڕی چینــی
دەســەاڵتدارە؛ ئــەم لێکدانــەوە ڕیشــەی لە
تیــۆری و کتێبەکانــی کارل مارکــس
هەیــە ،مارکــس دەیگــوت هــەر کــەس
ســاحێبی زۆرتریــن ئەســپ بێــت هێــزی
سیاســی لــە دەســت ئەودایــە؛ کەوابوو لە
هــەر کۆمەڵگایەک بیروبــاوەڕی حاکم،
بیروبــاوەڕی چینــی دەســەاڵتدارە یانــی
حاکمــەکان کۆمەڵێــک لــە ئیدەکانــە
بەســتێنی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی،
ئابــووری وەک بیروبــاوەر هەڵدەبژێرن و لە
کۆمەڵگا ئامانجی خۆیان دەسەپێنن.
هەروەهــا لــە مانــای سەرزەنشــت ئامیــزدا
دەبێــت بگوترێــت ئایدیۆلــۆژی ئاگایــی

بۆ شــیکردنەوەی فامکردنــی ئایدیۆلۆژی
چوار خاڵ گرینگە بزانین :
 .١ئایدیۆلۆژییــەکان بەگشــتی لــە
قەیرانــدا ســەرهەڵدەدەن و لــە جیــاوازی و
پێکدادانــدا دەخۆنەوە؛ بــە وتەی ئیدمۆن
برێک لە ســەردەمی شۆڕشــی فەرانسەدا
زۆر دڵەڕاوکــێ توندوتیــژی شۆڕشــی
ئەو ســەردەمی هەبــوو و دەیگوت مرۆڤ
کاتێک بەختەوەرە کە بە دڵنیاییەوە فکر
و ئایدیۆلۆژییەکان نەبن.
زۆر سەرنجڕاکێشــە ئانتۆنیۆتراســی ئــەم
وشــەیەی لــە گرتنگــە لــە ســاڵی ١٣٩٣
کە لە الیەن شۆڕشــگێڕە فەڕانسەییەکان
گیرابوو ئەم زاراوەیەی داهێنا.
٢ـ ئایدیۆلــۆژی وەک زانســتێک بــۆ
باشترتێگەیشــتن لــە دنیــا هــەوڵ دەدات
کــە جیهانێکــی چەندتوێ وەک پێســتی
پیــواز یــەک بە یەک پێســتەکان البدات
و مانــای بکاتــەوە کەوابــوو ئایدیۆلۆژی
وێنایەک دەدات بەدەستەوە تاکوو بتوانین
شــوێنی خۆمــان بدۆزینــەوە کــە کێیــن و
لەکوێین؟
بــە وتــەی مارتیــن لوتــر لــە کاتــی
دادگاییکردنیــدا ئەمــن چارەنــووس وای
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وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی
شــەڕی نێــوان ئیســرائیل و فەلەســتین
لــە دووهەمیــن حەوتــووی خــۆی نزیــک
دەبێتــەوە و دۆخەکە بــەرەو بارگرژییەکی
زۆر ڕۆیشــتووە .ئیســرائیل لــە واڵمــی
مووشــەکەکانی حەماســدا ،هێرشــی
بەرباڵوی ئاســمانی بۆ ســەر غەزە دەســت
پێکردووە.
زۆرێــک لــە واڵتانی جیهــان و ڕێکخراوە
نێونەتەوەییــەکان بــۆ ڕاوەســتاندنی شــەڕ
لــە هەوڵــی جیددیــدان و جەختــی لەســەر
دەکەنەوە.
هێرشــەکان لە نێوان ئیســرائیل و گرووپی
حەماســدا کــە لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە
پشتیوانی لێدەکرێت ،هەتا ئێستا زیانێکی
زۆری ماڵی و گیانی بەدواوە بووە.
ڕێبەرانی حەماس و جیهادی ئیسالمی بە
ڕاشکاوانە لە پشتیوانییە هەمەالیەنەکانی
تاران دەستخۆشی دەکەن و تارانیش داوایان
لێدەکات لە بــەرەی مقاومەت (بەرگری)
درێژە بە شەڕ دژی ئیسرائیل بدەن.
ئیســرائیلیش دەڵێــت هێرشــەکان بــۆ ســەر
غەزە بە هەموو تواناوە درێژەی دەبێت.
ئــەو بابەتەمــان لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ
دوکتــور «محەممــەد حوســێن زادە»
دوکتــورای پێوەندییــە نێونەتەوەییــەکان
و شــرۆڤەکاری سیاســی خســتووەتە بــەر
بــاس کــە ســەرنجتانی بــۆ خوێندنــەوەی
ڕادەکێشین.
شــەڕی ئیســرائیل و حەمــاس بــەرەودووهەمیــن حەوتــووی خــۆی هەنــگاو
دەنێت ،ئایا ئەم شەڕە پێشبینی دەکرا؟
ئەگەر لە بەستێنێکی مێژووییەوە بڕوانینە
ئــەو پرســە و پەیوەندییەکانــی ئــەو دوو
ئەکتــەرە هیــچ شــتێک چاوەڕواننەکــراو
نییــە؛ بــەاڵم لەڕاســتیدا ،شــەڕێکی لــەو
ئاســتەدا و لــەم قۆناغــەدا النیکــەم بــۆ
مــن چاوەڕوانکــراو نەبــوو .زۆربــەی
شــارەزایان و ئــەو کەســانەیش کــە بــە
وردی لێکۆڵینــەوە ســەبارەت بــە پرســی
ئیسرائیل -فەلەســتین دەکەن ،چاوەڕوانی
پێکدادانێکــی لــەو جۆرەیــان نەدەکــرد.
ڕاستە لەو چەند مانگەی دواییدا هەندێ
گــرژی و ناکۆکــی لــە نێــوان ئیســرائیل
و فەلەســتینییەکان ،بەتایبــەت بەهــۆی
فەرمانــی دەرکردنــی چەنــد خێزانێکــی
دانیشتووی گەڕەکی شێخ جەراح لەئارادا
بوو و دواتر بە دەرگیرییەکانی دەوروبەری
مزگەوتــی ئەقســا گرژییــەکان توندتــر
بوونــەوە بــەاڵم چاوەڕوانــی ئــەوە نەدەکــرا
حەماس هەڵمەتێکی بەو جۆرە دەســت پێ
بــکات .ئــەوەش بڵێــم کــە ئەو هەڵوێســتە
توندەی ئیســرائیل کە لە ســەرکوتکردنی
خۆپیشــاندەران نوانــدی و نزیکــەی ٣٠٠
کەســی لــە مانگــی ڕەمەزانــدا برینــدار
کرد ،زەمینەی بۆ داگیرســانی ئەو شەڕە
زیاتــر ڕەخســاند .ئەوەشــمان لەبیــر بێــت
پێشتریش کابینەی ڕاستگەرای نێتانیاهۆ
بــە دەرکردنــی یاســای دەوڵــەت و نەتەوە،
ناســاندنی زمانــی عێبــری وەک تاقــە
زمانی فەرمی ئیسرائیل و پەراوێزخستنی
عەرەبــەکان تــا ڕادەیــەک عەرەبەکانــی
تــووڕە کردبوو .لــەو الیشــەوە ڕێکخراوی
تونــدڕەوی حەماس کە لەژێر کاریگەری
الیەنــی دەرەکیــش و لەوانــە کۆمــاری
ئیسالمیدایە بە چەند هۆکارێک و لەوانە
کەڵکوەرگرتن لە دەرفەتی هەڵوەشانەوەی
هەڵبژاردنــەکان بــۆ خۆنوانــدن وەک تاقە
نوێنەری فەلەستین ،مەیلی پێکدادانێکی
هەبــوو ،بــەاڵم چــاوەڕوان نەدەکــرا ئــەو
پێکدادانە لەو ئاستەدا بێت.
ســەرەڕای داواکاریــی واڵتــان وڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ
ڕاوەســتاندنی شــەڕ ،چۆنە کە هەر دوو
الیەن ئاگربەس ڕاناگەیێنن؟
زیاتــر لە حەفتا ســاڵە ڕێکخــراوی نەتەوە

د .محەممەد حوسێنزادە:

ئەوە ڕاستییەکی سەلمێنراوە
کە هەبوونی کۆماری ئیسالمی
بەستڕاوەی قەیرانە لە
ناوچەکە
یەکگرتووەکان و واڵتانی جیهان بە عەرەب
و ئیســرائیل دەڵیــن دان بــە خۆتانــدا بنێــن
و شــەڕەکانتان تــەواو بکــەن و کێشــەکان
چارەســەر بکەن بەاڵم بەکردەوە ئەو پرســە
وەک خۆی ماوەتەوە و چارەســەر نەبووە.
ئەم شــەڕەیش بەشێکە لەو مێژووە .ڕاستە
هەوڵەکان بەردەوامن و هەر ئێســتاش و لە
کاتــی ئەم وتووێــژەدا هەوڵەکانــی نەتەوە
یەکگرتووەکان و ئەمریکا و واڵتانی تری
جیهان و ناوچە بۆ کۆتاییهێنان بەو شەڕە
چــڕ بوونەتــەوە .هەندێ لــە میدیاکانیش
بــاس لــەوە دەکەن کە هەندێ پێشــکەوتن
هاتووەتــە ئــاراوە .مودێلــی شــەڕەکانی
پێشــووی ئــەو دوو الیەنــەش وابــوو کــە
درێژخایەن نەبن .لەڕاســتیدا دوای ســاڵی
 ،٢٠١٤ئەمە یەکەمین شەڕی بەرباڵوی
حەمــاس -ئیســرائیل بــووە .مــن وای بــۆ
دەچــم کــە ئــەو الیەنــەی کــە ئەمجــارە
زیاتــر خوازیاری بەردەوامبوونی شــەڕەکە
بووە ئیســرائیلە .هۆکارەکــەی ئەوەیە کە
ئیســرائیل چاوەڕوانی ئەوەی نەدەکرد کە
هێرشــێک بەو بەرفراوانییــە و بەو هەموو
مووشــەکە بکرێتــە ســەری کــە تەنانەت
سیســتمەکانی بەرگری دژی مووشەکی
ئەو واڵتە وەک پێشــوو وەاڵمدەرەوە نەبن.
ئەمــە بەو مانایە نییە کە ئەو سیســتمانە
ناکارامــە بــوون ،دیارە بەشــی هەرەزۆری
ڕاکێــت و مووشــەکە هاوێــژراوەکان بــە
سیســتمی گۆمــەزی ئاســنین پووچــەڵ
کرانــەوە و ئــەو سیســتمە نزیکــەی ٪٩٠
لــە مووشــەکەکانی پووچــەڵ کردووەتەوە
بــەاڵم بــەو حاڵــەش ئیســرائیل دەیهەوێــت
تێچووی ئەو هێرشــە ئەوەندە بەرز بکاتەوە
کــە الیەنــی بەرانبــەر جارێکی تــر بیر لە
هێرشــێکی لــەو جــۆرە نەکاتــەوە .بەنــی
گاتــس وەزیری بەرگریی ئیســرائیل ،هەر
ســەرەتا ئامــاژەی بەوە کــرد و ڕایگەیاند
کــە دەبــێ کارێــک بکەیــن تــا چەندین
ســاڵی تر هەســت بە ئاســایش بکەین کە
مەبەســتی لەناوبردنی موشــەک و تونێل
و ژێرخانەکانــی حەمــاس بــوو بۆیە چەند
ڕۆژێکــی پێویســت بــوو تــا ئیســرائیل
ئــەو پالنــەی خــۆی پراکتیــزە بــکات .تا
ئێســتاش ئیســرائیل گورزێکــی گــەورەی
لــە تواناکانــی حەمــاس داوە .خواســتی
ئیســرائیل ئەوەیــە کە دەبــێ تێچووی ئەو
هێرشــە بــۆ حەمــاس بگەیێنێتــە ئەوپەڕی
خــۆی .بــە بــڕوای مــن ئــەوە هــۆکاری
درێژبوونەوەی شــەڕەکەیە بەاڵم هۆکاری
تریــش هــەن .دەکــرێ بەشێکیشــی
پەیوەندی بە شــانۆی سیاســەتی ناوخۆی
ئیســرائیلەوە هەبێــت .نێتانیاهــۆ نایهەوێت
بــە ئاســانی دەســەاڵت ڕادەســت بــکات و
لــە ســەروبەندی پێشــبڕکێکانی ناوخــۆ و
لــە کاتــی پێکهاتنــی حکومەتــی نوێدا،

هەڵوێســتێکی الواز لە بەرانبەر حەماســدا
بنوێنــێ ،ئەگەرچــی کەســێکی تــر بــۆ
پێکهێنانی حکومەتی نوێ ڕاســپێردراوە.
ئەمــە جگە لەوەی کە وەک کەســایەتی
خــۆی بــەردەوام هەڵویســتی تونــدی
لەبەرانبــەر ئــەو گرووپانــەدا هەبــووە .لــەو
الیشــەوە ،حەمــاس دەیهەوێــت لــە پێگەی
الوازی مەحمــوود عەبــاس لــە قازانجــی
خــۆی کەڵــک وەربگرێــت و خــۆی
وەک پاڵــەوان و نوێنــەری یەکەمــی
فەلەســتینییەکان نیشــان بــدات و ســۆز و
مەیلیان بۆ الی خۆی ڕابکێشێ .دەزانین
کــە دوای سیاســەتەکانی دۆناڵد ترەمپ
پێگــەی عەبــاس لــە نێو فلســتینییەکاندا
الواز بــوو بــەاڵم ســەرەڕای هەموو ئەوانە،
هیــچ کام لــە الیەنــەکان خوازیــاری ئەوە
نیــن کــە ئــەو شــەڕە بــۆ ماوەیەکــی زۆر
درێژەی هەبێت.
حەمــاس کە ئــاگادارە توانای ســنووردارە
و درێژبوونــەوەی شــەڕ لــە قازانجــی نییە
و فشــاری دەرەکی زۆریشــی لە ســەرە و
ئیســرائیلیش دوای وەشــاندنی گــورزی
پێویســت ئیشــتیا و قازانجێکــی ئەوتــۆی
لــە درێژبوونــەوەی ئــەو شــەڕەدا نییــە .بە
تایبــەت کە ئەمجــارە دیاردەیەکی نوێیش
لــە ناوخــۆی ئیســرائیل ســەری هەڵــدا و
ئەویــش ڕاپەڕینی عەرەبەکانی ئیســرائیل
و پێکدادانیــان لەگــەڵ یەهوودییــەکان
بــوو ،بــە جۆرێک کە زۆر کەس باســیان
لە مەترســی شــەڕی ناوخۆیی ئیســرائیل
دەکــرد .لەالیەکــی تریشــەوە ،فشــارە
دەرەکییــەکان بــۆ کۆتاییهێنان بەو شــەڕە
پەرەیان ســەندووە بۆیە دوور نییە لە چەند
ڕۆژی داهاتوودا ،بینەری ئاگربەسی ئەو
دوو الیەنە بین.
ڕێژیمــی ئێــران لە کوێی شــەڕی نێوانئیســرائیل و حەمــاس ڕاوەســتاوە و چ
ڕۆڵێکی هەیە؟
دیارە حەماس و ئێران سەبارەت بە هەندێ
پــرس لــە ناوچــە تێڕوانینیــان جیــاوازە،
بــەاڵم ســەبارەت بــە ئیســرائیل دەکــرێ
بڵێیــن یەک ڕوانگەیــان هەیە .کۆماری
ئیســامیی ،بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ،
الیەنێکــی ئــەو شــەڕەیە .حەمــاس
گرووپێکــە کە ڕێژەیەکــی زۆر یارمەتی
دارایــی و چەک و تەقەمەنی ســەربازی
لــە کۆمــاری ئیســامیی وەردەگرێــت و
هیــچ یــەک لــەو الیەنانــەش نــەک هەر
ئەوەیان نەشــاردووەتەوە ،بەڵکوو بە ئاشکرا
ڕایانگەیانــدووە .هــەر لــە میانــەی ئــەو
شــەڕەدا زەریــف لــە ســەردانی بۆ ســووریا
لەگــەڵ چەنــد الیەنێکــی فەلەســتینی
دیداری کرد و ڕایگەیاند کە پشتیوانییان
لــێ دەکــەن و شــانازیش دەکــەن تاوانــی
ئــەو پشــتیوانییە بــدەن .لەالیەکــی تــرەوە،

ســوپای پاســدارانی کۆماری ئیسالمیی
بــە ڕاگەیەندراوێــک ڕایگەیانــد کــە
بــە ئەرکــی خــۆی دەزانــێ پشــتیوانی لە
حەماس و جیهادی ئیســامی بکات واتە
هــەم بــە ڕاگەیانــدن و هەم بە کــردەوە ،بە
شــێوەی هەناردنی چەک و مووشــەک،
پشــتیوانی حەماســە .مــن خۆتالندنــی
ئەمجــارەی حەمــاس بــە شــەڕێکی
لــەو جــۆرەوە بەبــێ خواســتی کۆمــاری
ئیســامیی بە دوور ئەزانم .وای بۆ دەچم
کــە هاویشــتنی ئــەو هەمــوو مووشــەکە،
ناتوانــێ پەیوەنــدی نەبــێ بــەو گورزانەوە
کــە لــە چەند ســاڵی ڕابردوودا ئیســرائیل
لــە ئێرانــی وەشــاند .مەبەســتم کوشــتنی
بەرپرســانی بــااڵی ئەتۆمــی و دواجــار
هێرشــە یەک لە دوای یەکەکان بۆ ســەر
کەشــتییەکانی ئێــران لــە دەریــا و دواجار
تەقینەوەکــە لــە بنکــەی نەتەنــز کــە لــە
تــۆڕی کارەبای دامــەزراوە ئەتۆمییەکان
ڕووی دا و زیانێکــی گــەورە بــەر ئێــران
کــەوت و زۆربــەی ســانتریفیوژەکانی
پیتاندنــی ئۆرانیــۆم لەناوچــوون و لــەکار
کەوتــن .لــە پاڵ ئــەم گرژییانــەدا کە لە
نێــوان فەلەســتینییەکان و ئیســرائیلدا
هەبــوون ،ڕەنگــە کۆمــاری ئیســامیی
ڕۆڵــی ســەرەکی هەبووبێــت لــە هاندانــی
حەماس بۆ خۆتێوەتالندن لەو شەڕە.
شــەڕی ئیســرائیل لەگەڵ حەماس کەلــە الیــەن ڕێژیمی ئێرانەوە پشــتیوانی
دەکرێــت چ کاریگەرییەکــی لەســەر
وتووێژەکانی بەرجام لە ڤییەن هەیە؟
ئەو شــەڕە تا ڕادەیەکــی زۆر لە ناوخۆی
ئەمریکا ڕەخنــەی نەیارانی ڕێککەوتنی
ئەتۆمــی و کۆماریخوازەکانــی توندتــر
کردووەتــەوە .ئــەوان پێشــتریش لــەو
بڕوایــەدا بوون ئەگەر گەمارۆکان لەســەر
ئێــران هەڵبوەشــرێنەوە ،تــاران یارمەتــی
و پارەیەکــی زۆر ڕادەســتی گرووپــە
تیرۆریســتییەکانی ناوچە دەکات .ئێســتا
کە دەرکەوتووە زۆربەی مووشــەکەکانی
حەمــاس لــە الیــەن ئێرانەوە دابیــن کراون،
زۆرێــک لــە دژبەرانــی ڕێککەوتنــی
ئەتۆمــی بــە شــێوەیەکی جیددیتــر داوای
کۆتاییهێنان بــە گفتوگۆ ئەتۆمییەکانی
ڤییــەن دەکــەن بــەاڵم بەکردەوە ،تا ئێســتا
ئــەو شــەڕە و ئــەو ڕەخنانــە گۆڕانکاریی
ئەوتۆیــان لــە هەڵویســتی جــۆ بایــدن
ســەرکۆماری ئەمریــکا پێــک نەهێناوە.
بەپێچەوانــەوە ڕۆژی چوارشــەممە کــە
دواڕۆژی خولی چوارەمی گفتوگۆکانی
ڤییــەن بوو ،هەموو الیەنەکان ڕایانگەیاند
کە ئەم خولەی گفتوگۆکان پێشکەوتنی
بەرچاویــان هەبــووە .تەنانــەت عێراقچــی،
سەرپەرەســتی تیمــی دیپلۆماتــکاری
ئێــران لــە ڤییەن ،ڕایگەیانــد گفتوگۆکان

پێشــکەوتنیان هەبووە و بۆیە بەمەبەســتی
ڕاوێــژ لەگــەڵ بەرپرســانی کۆمــاری
ئیســامیی دەگەڕێتــەوە بــۆ تــاران.
بەگشــتی دەمهــەوێ بڵێــم تــا ئەم ســاتە،
شــەڕی ئیســرائیل -حەماس نەیتوانیوە بە
شێوەیەکی ئەوتۆ ئاراستەی گفتوگۆکان
بگۆڕێت.
ڕێژیمــی ئێــران لــە شــەڕی نێــوانئیســرائیل و حەماســدا چ قازانجێــک
دەبات؟
ئــەوە ئیتــر ڕاســتییەکی ســەلماوە کــە
هەبوونی کۆماری ئیسالمیی بەستراوەی
قەیرانــە لــە ناوچەکــە .ئــەوە لەالیەکەوە،
لەالیەکی تریشــەوە کۆماری ئیســامیی
لــە ســەرەتای هاتنــە ســەر دەســەاڵت،
ئیســرائیلی وەک دوژمنــی ســەرەکی
خۆی پێناســە کــردووە و دژایەتی لەگەڵ
ئەو واڵتە بەشــێکە لە شوناســی کۆماری
ئیســامیی ،بۆیــە هــەر جۆرە فشــارێک
لەســەر ئیســرائیل لــە قازانجــی خــۆی
دەبینێتــەوە .ئەمــە وەک دوو بنەمــای
هەمیشــەیی باســم لــێ کــردن بــەاڵم لــە
ئێستادا ،بە بڕوای من ئەوەیکە تەرکیزی
میدیــاکان لــە گفتوگــۆ ئەتۆمییەکانەوە
گوازراوەتەوە بۆ ئەو شەڕە ،دەرفەتێک بە
نوێنەرانی ئێران لە ڤییەن دەدات بە ئاسانتر
خــۆی لەگەڵ خواســتی الیەنەکانی تری
بەرجام بگونجێنێت.
لەالیەکــی تریشــەوە ،دوای کوشــتنی
فەخریزادە و تەقینەوەی نەتەنز و هێرش بۆ
ســەر کەشــتییەکانی ئێران و دەیان هێرش
بــۆ ســەر بنکەکانــی ســوپا لــە ســووریا،
کۆمــاری ئیســامیی ئێســتا دەتوانــێ بە
جۆرێــک و بەتایبــەت لە نێــو الیەنگرانی
خۆیــدا بانگەشــەی ئــەوە بکات کــە ئەوە
تۆڵەی تارانە لە ئیسرائیل.
تێکهەڵچوونەکانی غەزە و ئیســرائیللەســەر هەندێــک واڵتــی عەرەبــی کــە
پەیوەندییەکانیــان لەگــەڵ ئیســرائیل
ئاســایی کردووەتــەوە ،چ کاریگەرییەک
دادەنێت؟
حاشــاهەڵنەگرە کــە پرســی فەلەســتین و
قودس پرســێکی هەستیارە بۆ موسوڵمانان
و بەتایبەت بۆ جیهانی عەرەب .بینیشمان
کە هەر لە میانەی ئەم شەڕەدا ،سەرەڕای
ئــەوەی واڵتانێکــی وەک ئیمــارات و
مەراکیــش ڕەخنەیان لە ئیســرائیل گرت،
بــەاڵم بەشــێکی زۆریش لــە کۆمەڵگەی
عەرەبــی بــەوە ڕازی نەبــوون و ڕەخنەیــان
لێ گرتن بۆیە یەکێک لە ئامانجەکانی
ئــەو شــەڕە و بەتایبــەت یەکێــک لــە
خواســتە ســەرەکییەکانی الیەنگرانــی
حەمــاس و واڵتانێکــی وەک تورکیــە و
ئێران ئەوەیە کە کێشــە بۆ جێبەجێکردنی
ئــەو ڕێککەوتننامــە بێننــە ئــاراوە کە لە

سەردەمی دۆناڵد ترەمپ لە نێوان ئیسرائیل
و چەند واڵتێکی عەرەبی ،بە مەبەســتی
ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانیــان ئیمزا
کــران و بــە ڕێککەوتنــی ئیبراهیم ناویان
دەرکرد .دیارە کۆماری ئیســامیی زیاتر
لــە هەمــوو الیەنێــک لــەو ڕێککەوتنــە
زەرەرمەنــد دەبێــت و ئەوە لــە لێدوانەکانی
عەلــی خامنەیــی ،ڕێبــەری کۆمــاری
ئیسالمیی بە بۆنەی ڕۆژی قودسەوە کە
بــە توندی هێرشــی کردە ســەر ئــەو واڵتە
عەرەبانە و بە خایین ناوی بردن دەرکەوت.
مــن وای بــۆ دەچــم کــە ســەرکردەکانی
ئــەو واڵتــە عەرەبانە ڕەنگە تــا ماوەیەک
بــە شــێوەیەکی خۆپارێزانــە و بــە پارێزەوە
بجوڵێنەوە یان لەگەڵ ئیسرائیل پەیوەندیی
بگــرن ،چونکــە کۆمەڵگــەی عــەرەب
و دەســەاڵتدارانی عــەرەب ســەبارەت بــە
فەلەســتین تا ڕادەیەک جیا بیر دەکەنەوە
بــەاڵم ئــەوە بــە مانــای کۆتاییهاتنی ئەو
ڕێککەوتننانــە نییــە .دوای نیشــتنەوەی
تەپوتــۆزی ئــەو شــەڕە هــەم ئیســرائیل
و هــەم واڵتانــی عــەرەب هــەوڵ دەدەن
لەســەر ئــەو بەســتێنەی ڕەخســاندوویانە،
پەیوەندییەکانیــان زیاتــر ئاســایی بکەنەوە
واتە ،من بڕوام وا نییە ئەو شەڕە کۆتایی
پرۆسەی ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکان
لەگەڵ ئیسرائیل بێت.
هۆشــداری دراوە کە ئەگەر ئاگربەســتنەکرێــت ،ئــەم شــەڕە بــەرەو شــەڕێکی
تــەواو عەیــار دەچێــت ئەمــە بــە چ
واتایەکە؟
لەالیەکــەوە دەکــرێ بــەو واتایــە بێت کە
ڕەنگــە مووشەکهاویشــتنی زیاتــری
حەمــاس ،ئیســرائیل ناچــار بــکات بــە
کەڵکوەرگرتــن لە هێــزی زەوینی هەندێ
ناوچــە و لەوانــە غــەزە داگیــر بــکات.
لەالیەکــی تــرەوە ،دەکــرێ بــەو واتایــەش
بێــت کــە الیەنی زیاتــر و لەوانــە حیزبواڵ
لــەو شــەڕەوە بتلێــن .تــا ئێســتاش هەندێ
نیشــانە دەرکەوتــوون ،واتە هەم لە ســوریە
و هــەم لــە لوبنانــەوە چەند مووشــەکێک
ئاراســتەی ئیســرائیل کراون بەاڵم من پێم
وا نییــە ئــەو حاڵەتانــە ڕوو بــدەن و هــەروا
کــە ئامــاژەم کــرد پێدەچێــت هەوڵــەکان
بــۆ داســەکاندنی ئاگــری ئــەو شــەڕە لــە
چەنــد ڕۆژی داهاتــوودا وەاڵم بدەنەوە .نە
قازانجــی ئیســرائیل لەوەدایــە کــە بچێتە
نــاو غــەزەوە و نــە هەلومەرجــی ناوچــە و
جیهــان لەگەڵ درێژەپێدانی ئەو شــەڕەیە.
ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــە ،بارودۆخــی
ناوچــە بــە جۆرێکە کــە پێشــبینیکردنی
داهاتوویەکــی تەنانــەت نزیکیش ئێجگار
ئەستەمە.
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عەلی سۆهرابی

شەهید
عەبدولواحید سۆهرابی

بیخوێنهوه .ئهوه چیرۆکی ژیانی پیاوێکی شێت نییه به دنیایهکی ماخولیایییهوه .وڕێنهی
ئهویندارێکیش نییه به دهم خهون و خهیاڵهوه .وهره با بهڵێنێک به یهک بدهین .تۆ تا کۆتایی
لهگهڵمدا به و منیش ئهو نهێنییهت بۆ دهدرکێنم.
تۆزێک بهفر باریبوو .مژ و تاریکی نهیاندهتوانی شوێن پێیهکانتم لێ نهدیو بکهن .ههر هیچ
شتێک هیچ کات نهیتوانیوه جێ پێی تۆ بسڕێتهوه .نه له سهر بهفر و نه له سهر خۆڵ و نه
له سهر هیچ شتێکیتریش...
ههموو ژیانم به شوێن پێتهوه بوومه و نه شوێن پێتم ون کردووه و نه قهت پێشت گهییوم.
کرپهی بهفر له ژێر پێتدا  ،هاوارێکی نهبڕاوهیه له گوێچکهمدا ...نا له خهیاڵمدا...
_ دامڕێژهوه کوڕهکه ...دامڕێژهوه .شهکهت بووم له نێوان ئهو ههموو بوون و نهبوونهدا...
خۆ دهزانم تۆش هیچ کات باوهڕ بهو چیرۆکه ناکهی .ڕهنگه وهک ههمووی ئهو کهسانهی
له دهوروبهرمن ،گاڵتهت پێ بێ بهاڵم ڕۆژێک دادێ نهێنی ئهو تارمایییه بۆ ههموو کهس
بدرکێنم.
ههموو شهوێ به ترپهی پێت وهخهبهر دههاتم .دهمزانی دیسان ههر لهو دهوروبهرهی .ناخم
ههست به ههموو جوواڵنهوهیهکت دهکا .له گهڵ تۆمه .ئێستا که فێری بن ئهو داره پان و
پۆڕه بوویه و له ئامێزی ئهو تاریکییه ئهنگوستهچاوهدا تواویتهوه .ئهوه توانایی تۆ نییه .ئهوه
منم له دنیای خهون و خهیاڵهوه دهتگوێزمهوه بۆ دنیای بهرههست.
دیسان به بێ ههستی دهرگاکهم کردهوه .له کۆاڵنه تهنگ و تاریکهکهماندا ،له ناو
ڕهگهکانی تاریکیدا تارمایییهکهتم ناسیهوه .وهک ههموو شهوان تۆ ڕۆیشتی و من وهشوێنت
کهوتم .هیچ پێم خۆش نهبوو ڕهوتی ڕۆیشتنهکهت ئاوا خێرا کرد .حهزم دهکرد له پشتهوهڕا
له الر و لهنجهت بڕوانم و ههر بڕۆین و ههر بڕۆین و ئهو ڕۆیشتنه قهت تهواو نهبێ .تۆ
گورگهلۆقهت دهکرد و منیش وهک ههموو جاران ،بێ ئهوهی بزانم بهرهو کوێ دهڕۆی ،به
ههڵه داوان کهوتبوومه دووت....
_ کوڕهکه شتێک ههیه من و تۆ لێک دهبهستێتهوه .هیچ بهربهستێک له نێوانماندا نییه.
ئهو شته ڕۆحمانه ڕۆح...
تۆ ئهوهت گوت؟ کهنگێ گوتت؟ له سهر تهپۆڵکهکه ،له ژێر داره پان و پۆڕهکه ،که به
سهر قهبرستانهکهدا دهڕوانێ ،له تارمایییهکهت دهگهڕام .ترسێک له ناخی دڵهوه ئازاری
دهدام .ڕهنگه ترس له قهبرستان بووبێ .ئاخر من ههر له منداڵییهوه ئهو ترسهم ههر له دڵدا
بوو .به ترس و دڵهڕاوکێوه ئاوڕم له دهور و پشت دهداوه .ئهگهر خۆشهویستی تۆ نهبوایه،
ڕهنگه ههرگیز نهموێرابا بهو شهوە ئهنگوستهچاوه بێمه ئێره .لهناکاو له نێو ئهو تاریکییه
قورسهدا تۆم دیت به قژهکانتهوه ههڵواسرابووی .ههتا هێزم ههبوو قیژاندم .تۆ وهک
بووکهڵهیهک به قژی سهرتهوه دهسووڕایهوه .وهک ئهوهی با بتههژێنێ .به ترسهوه لێت
نزیک بوومهوه .چاوهکانت لێک نابوون .کراسێکی سپی گوڵگوڵی کۆن و دڕاوت له بهردا
بوو .وه مۆمیایی کراوێکی ههزاران ساڵ لهمهوبهر دهچووی .لهپڕ چاوت ههڵێنان .چاوهکانت
دوو قوڵکی تاریک بوون .زهندهقم چوو :
_ بۆ دامناڕێژییهوه؟
له سۆزی دهنگت ڕا ههر ئهو کیژه دلۆڤانهی جیرانمان بووی .کوڵمهت نهختێک تێک
قورمابوون .شوێنهوارهکهی سهر کوڵمهت کهوتبووه چاڵی قووپاوهکه .ئهو شوێنهوارهی هی
ئهو برینهی بوو که دایکت گوتبووی "ئاگرۆکه"یه .حهزم دهکرد له باوشت بگرم .بهاڵم تۆ
وهک نهخۆشێکی له گیانی خۆ بێزار ،ڕهنگی ئهو حهزهت کاڵ کردهوه.
ههموو لهشت پووچهڵ ببوو ...ههموو لهشت .وهک گۆشتی نێوان پێست و ئێسقانت توابێتهوه.
دهمزانی بهو ههستهم قهڵسی بهاڵم به ههموو وجوودهوه بهزهییم پێتدا دههاتهوه .چاوهکانت دوو
قوڵکی پڕ له خهم و پهژاره بوون.
_ دامڕێژهوه کوڕهکه ...دامڕێژهوه .تهنیا تۆی دهتوانی دهسهر یهکم کهیهوه .لهشم...ڕۆحم
...مێشکم...دڵم.
_ چۆنت دهسهر یهک کهمهوه؟
دهنگه کز و خهمبارهکهت وێرانتری کردم .بردمیهوه سهردهمی وێرانی منداڵی .ههستم کرد
من خۆم کهسێکم پێویسته ڕێکم خاتهوه.
_ داتدهڕێژمهوه .بهڵێن بێ له جاران جوانتر و ڕێکوپێکتر...
ئاماژهت به شوێنێک کرد له پشت قهبرستانهکه.
به شوێن تارمایییهکهتدا بهرهو ئهو شوێنه وهڕێ کهوتم .به نێو قهبرستانهکهدا داگهڕامه خوار.
ههر کێلێکی لێم دهڕوانی ،وێنهی تۆی له سهر بوو .ههستم دهکرد ههموو گۆڕهکان هیتۆن .ههستم دهکرد نهک ههر قهبرستانهکه ،بهڵکوو ئهو جیهانه ههمووی ههر تۆی و من
له باوهشتدا دێم و دهچم و له نێو خۆتدا لێت دهگهڕێم .لهناکاو به سهر ئهو دیمهنهدا کهوتم:
مهیدانه ئهسپێک پڕ له مرۆڤی لهتوکوتکراو .ههزاران دهست و سهر و چاو ...ههزاران الق و

سمت و سینگ ...ههزاران...
_ چۆنت داڕێژمهوه ههناسهکهم؟ چۆنت داڕێژمهوه؟
هێندێک نیوه زیندوو ...شهاڵڵی خوێن..هێندێک شپڕزه و بێ سهروبهر...هێندێک به دهم ئازارهوه چهنگه
کڕهیان دهکرد .هێندێک به ناڵه و نووزهوه شووشهی ڕۆحیان دهڕنیم...بۆنی خوێن ههناسهی گرتبووم.
تهلیسێک به دهست له نێو ئهو ههموو ئێسک و گۆشته لهتوکوتکراوه نیوهزیندووهدا دههاتم و دهچووم.
تارماییهکهت له دوورهوه چاوهڕوانم بوو .بهڵێنم پێ دابووی داتڕێژمهوه .تێگهڕام :جوانترین چاو...
ڕهشترین قژ...جووتێک کۆڵمهی تورت ...جووتێک مهمکی قنج ...ناهێڵم له هیچ شتێک کورتی
بهێنی .جووتێک مهچهکی خڕوخۆڵ و ده قامکی قهڵهمی...ههموو شتت بۆ دێنم  ...ههموو شت.
تهلیسهکهم ههر دههات و قورستر دهبوو .دهبوو جووتێک چاوت بۆ پهیدا کهم وهک چاوی خۆت به
دلۆڤانی لێم بڕوانن .جووتێک چاوی کاڵ یان ڕهش؟
که ئهوانه دهخوێنییهوه وا دهزانی ههمووی درۆیه .دهزانم نه باوهڕت بهو تارمایییه ههیه که من دهمبینی
و شوێنی دهکهوتم و نه باوهڕیشت به داڕشتنهوه ههیه بهاڵم ئهوه ڕاستییهکه له ناو گێژهنێکدا .باوهڕکردن
و باوهڕنهکردنی تۆش هیچ لهو گێژهنه ناگۆڕێ.
به تهلیسێکی پڕ له سهر و دهست و القهوه گهڕامهوه ئهو شوێنهی به دارهکهوه ههڵواسرابووی .تهلیسێکی
قورس ...ههستم کرد جۆگهله خوێنێک به تیغهلهی پشتمدا دهچۆڕاوه .نهمدهزانی خوێنی کام ئهندامه.
القم له شتێک گال .سهرانگرێ بووم .به تهلیسهوه ڕمبهم له زهوی هێنا .ههر دووکمان نرکهمان لێهات.
ههردووکمان؟
به هانکههانک خۆم گهیاندهوه ژێر دارهکه .لهگهڵ دارهکه تێکهڵ ببوویهوه .بهژنت نێرکی دارهکه بوو و
ههزاران لک و پۆپت لێ شین ببوو .تهلیسهکهم ههڵڕشت.
_ دهتۆ پهلهم لێ مهکه .باوهڕ ناکهی کهیفی خۆته .بهاڵم له گهڵم به .بیخوێنهوه تا کۆتایی ....دواجار
دهگهی بهو شتهی چاوهڕوانی...
نهمدهزانی له کوێوه دهست پێ بکهم .حهزم دهکرد وهستایانه داتڕێژمهوه بهاڵم دڵهڕاوکێم بوو .ترسم ههبوو
هێندێک لهو ئهندامانهی هێنابوومن ،هی ژن نهبن ،یان شیاوی تۆ نهبان .ئاخر دهکرا ئهو لهشه ناسک و
نازدارهی تۆ لووتێکی پیاوانهی پێوهبا؟ یان ....
له پهنای یهک ڕیزم کردن .له سهرتهوه دهستم پێ کرد نا له القانتهوه پێداهاتم.....
ههمووی ئهو شهوه زهحمهتم پێوه کێشای .ئهندام به ئهندام خستمنهوه شوێنی خۆیان .ههر جاره و شتێکم
ون دهکرد ...جارێک چاو ...جارێک دهست ...جارێک جهرگ ...بهاڵم ئهوهی ههر لێی دهگهڕام و
نهمدهدۆزییهوه ،دڵهکهت بوو .تهلیسهکهم چهندین جار ههڵتهکاند .دیار نهبوو ...له هیچ کوێ دیار نهبوو.
بهڕاست تۆ دڵت ههبوو؟ تۆ ههر دڵت پێویست بوو؟ گهڕامهوه شهڕگه .دهبوو دڵێکی گهوره و پاکم بۆ
دۆزیبایهوه .تۆ دڵێکی ئاوات پێویست بوو .ههر چهند دەمزانی شتی وا گهلێک دهگمهنه.
بهرهبهره دنیا ڕووناک بۆوه .من شهاڵڵی خهفهت و ماندوویهتی ...تهرمی ئافرهتێک له ناو دهستم ...به
هیچ جۆر شێوهی تۆم لێ نهدهکرد .یان ڕهنگه ئیتر من نهمناسیبێتیهوه.
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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
مافی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.

دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان:
ڕۆژی هەینــی ١٠ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «ســیرووس
مەولوودی» ،کوڕی ئیسماعیل و خەڵکی
مەهاباد ،لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە
لە شیراز دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی هەینــی ١٠ی بانەمــەڕ،
خوێندکارێکــی کــورد بــە نــاوی «ڤیــان
محەممــەدی» ،خوێنــدکاری بــواری
بەڕێوەبەریــی بازرگانــی (مودیرییەتــی
بازرگانــی) و خەڵکــی مەریــوان ،لەالیــەن
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی بانەمــەڕ ،دوو
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «داریووش
خالیدییــان» ،تەمــەن  ٢٢ســاڵ ،کــوڕی
هووشــەنگ و «مۆحســێن ســەعیدی»،
تەمــەن  ٢١ســاڵ ،کــوڕی حوســێن و
خەڵکــی شــاری قــوروە ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
شــەوی شــەممە  ١٨بانەمــەڕ،
چاالکێکــی مەدەنــی بــە نــاوی «عەلــی
ئەڵاڵوەیسی» ،خەڵکی سنە ،لەالیەن هێزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٦ی بانەمــەڕ،
دوو چاالکــی کرێــکاری بــە ناوەکانــی
«عوســمان ئیســماعیلی» و «مەحمــوود
ساڵحی» ،خەڵکی سەقز دەسبەسەر کران.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٧ی بانەمــەڕ،
«ئەمیــن محەممــەدی» ،هەواڵنێــری
هەیئەتــی خانــەی مەتبووعاتــی ئیــام،
بەهۆی تۆمارکردنی سکااڵیەکی کۆنی
یەکێــک لــە ناوەنــدە حکوومەتییەکان ،لە
شــاری ســیروان ســەر بە پارێــزگای ئیالم،
دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٨ی بانەمــەڕ ،پێنــج
چاالکــی مەدەنی بــە ناوەکانی «مورتەزا
محەممــەدی»« ،کەیــوان ئەلیاســی»،
«ڕەزا ڕەزایــی»« ،قانێــع خاتــری» و
«مۆحســێن حوســێنپەناهی» ،خەڵکــی
ســنە ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەسەر کران.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٨ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکی کــورد بە ناوی «ئیبراهیم
ئوفتــادە» تەمــەن  ٤٣ســاڵ دانیشــتووی
گوندی «زێوە»ی شــاری پیرانشار ،پاش

بانگهێشــت کردنــی بــۆ ئیتالعاتــی ســپا،
دەسبەسەر کرا.

بانگهێشت کردنی

هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:

ئانیســا جەعفەریمێهــر و داریــووش
مــورادی ،دوو چاالکــی فەرهەنگیــی
بانگهێشــتی
شــاباد،
خەڵکــی
دادگای ئینقالبــی ئــەو شــارە کــران.
ئەو دوو چاالکە فەرهەنگییە ،بە تۆمەتی
«پڕۆپاگەنــدە دژی نیــزام» ،بانگهێشــتی
دادگای ئینقالبــی شــاباد کــراون و
دەبــێ ڕۆژی شــەممە ٨ی جۆزەردانــی
ئەمســاڵ لــە دادگای ناوبــراو ئامــادە بن.

لە ڕۆژی یەکشــەممە ٢٦ی بانەمەڕەوە،
موژگان کاووســی ،نووســەر و لێکۆڵەری
کوردی بەندکراو لە بەندی زیندانی ئێڤین

دەســتی داوەتــە مانگرتنــی ســنووردار..

بێبەری کردنی زیندانی
لە مافی مەرەخەسی:

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
« خالیــد محەممــەدزادە ئەقــدەم»،
خەڵکــی گونــدی «خوڕخــوڕە» ســەر
بــە مەهابــاد ،لــە زیندانــی ئــەو شــارە،
لــە مافــی مەرەخەســی بێبــەری کــراوە.

کوژران و بریندارنی

کوژرانی زیندانی:

هاوواڵتییان:

شــەوی دووشــەممە ٢٧ی بانەمــەڕ،
زیندانییــەک بە ناوی «ئەمیر ڕەزایی»،
تەمەن  ٣٥ساڵ خەڵکی ورمێ لە ئەنجامی
ئەشکەنجەی توندی مەئموورانی زیندانی
ناوەندیــی ورمــێ گیانــی لەدەســت دا.

ڕۆژی یەکشــەممە ١٩ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «پەرویز
جەبــاری» ،تەمــەن  ٣١ســاڵ ،کــوڕی
عەبدوڵاڵ و خەڵکی گوندی «مەنسووراوا»
ســەر بە ناوچەی مەرگــەوەڕی ورمێ ،لە
ئەنجامــی ڕاودوونانــی هێزە نیزامییەکانی
حکوومەتــی ئێــران ،کەوتــە نێــو ڕووباری
«بنار» و خنکا.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا،
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی «فەرهاد
فاتحــی» ،کــوڕی ئەســغەر ،خەڵکــی
گونــدی «ئاهەنگــەران» و دانیشــتووی
کامیــاران ،بەهــۆی تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە شــاری
خوڕڕەماوا سەر بە لوڕستان ،بریندار بووە.

ڕەوانە کردنی

هاوواڵتییان بۆ زیندان:

عوســمان ئیسماعیلی و مەحموود ساڵحی،
پــاش دەسبەســەرکرانیان لەالیــەن لقی ٣ی
لێپرســی دادســەرای گشــتی و ئینقالبــی
ســەقز و دیاریکردنــی بارمتە بــۆ ئازادیی
کاتییان ،ڕەوانەی زیندانی ئەو شارە کران .کوژران و برینداربوونی
ڕۆژی سێشــەممە ٢٨ی بانەمــەڕ ،کۆڵبەران و کاسبکاران:
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«ســلێمان کەریمپــوور» ،خەڵکــی
ڕۆژی چوارشــەممە ١٥ی بانەمــەڕ،
گونــدی «خوڕخــوڕە» ســەر بــە شــاری کۆڵبەرێکــی کــورد بە ناوی «مەســعوود
مەهابــاد ،بۆ جێبەجێکردنــی حوکمەکەی محەممــەدی» ،خەڵکــی گونــدی
ڕەوانــەی زیندانــی ئــەو شــارە کــرا« .نەنۆڕ»ی بانە ،لە سنووری ئەو شارەوە،
بەهــۆی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی
حکوومەتی بریندار بوو.
مانگرتنی زیندانی:
ڕۆژی یەکشــەممە ١٩ی بانەمــەڕ،

کۆڵبەرێــک بە ناوی «ئەیووب» ،تەمەن
 ٢٧ســاڵ و خەڵکــی ســەقز ،لــە ئەنجامی
تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی لە
سنووری بانە بریندار بوو.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٠ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ئاکــۆ
قــادری» ،خەڵکی گوندی «ماشــکان»
ســەر بــە پیرانشــار ،بەهــۆی تەقــەی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەتی بریندار بوو.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،دوو
کۆڵبــەر بــە ناوەکانی «کۆســار و ئەکرەم
ڕۆســتەمنژاد» ،کوڕی ئەحمەد و خەڵکی
گوندی «شمشــێر» ســەر بە پاوە ،بەهۆی
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی
ئێــران و بەربوونــەوە لــە بەرزاییەکانــی
ســنووری نەســوود برینــدار بوونــە .هــەر
لــەو پەیوەندییــەدا ،ڕۆژی چوارشــەممە
٢٢ی بانەمــەڕ ،کۆڵبەرێــک بــە نــاوی
«محەممــەد میرزایی» ،خەڵکی نەغەدە،
لە ســنووری پیرانشار بەهۆی تەقەی هێزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی بریندار بووە و
بۆ چارەسەری پزیشکی ڕەوانەی یەکێک
لە ناوەندە دەرمانییەکانی پیرانشار کراوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٢ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «حەســەن
عەلــەم هوولــوو» ،خەڵکــی چاڵدێــران،
بەهــۆی تەقــەی هێزەکانــی ئەرتشــی
تورکیەوە بریندار بووە.
شەوی شەممە ٢٥ی بانەمەڕ ،کۆڵبەرێکی
کــورد بە نــاوی «زابت ئالخانی» ،تەمەن
 ٤٦ساڵ ،کوڕی عەزیز و خەڵکی گوندی
«ئاغبەرزە» ســەر بە بەخشــی کۆهساری
ســەڵماس ،بەهــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی
هێزە نیزامییەکانی حکوومەتییەوە گیانی
لەدەست داوە.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٧ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێــک بــە نــاوی «عەبدوڵــا»،
بەهــۆی تەقــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە ســنووری
«زلە»ی شاری بانە بریندار بوو.
ڕۆژی دووشــەممە ٢٧ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «یووســف
ئەمینــی» ،خەڵکــی گونــدی «نەنــۆڕ»
ســەر بــە بانــە ،بەهــۆی تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە ســنووری
«بروێشکانیـ»ـی ئەو شارەوە ،بریندار بوو.

ئێعدام:
بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵدەریــی هێرانــا،
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی یەکشــەممە
٢٦ی بانەمــەڕ ،حوکمــی لەســێدارەدانی
زیندانییــەک بــە نــاوی «جەمــاڵ
محەممــەدی» ،بە تۆمەتی «قەتڵ» ،لە
زیندانی ئیالم جێبەجێ کرا.

تەقینەوەی مین:
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی بانەمــەڕ،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «نــادر
ســابیری» ،کــوڕی براخــاس ،خەڵکــی
گونــدی «تیلەکــۆ» و دانیشــتووی
کامیــاران ،بەهــۆی تەقینــەوەی میــن
لــە ســنووری نەوســوود برینــدار بــوو.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٢ی بانەمــەڕ،
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی «عەبدوڵاڵ
ســەرئەفراز» ،تەمەن  ٢٣ســاڵ و خەڵکی
گوندی «تووە» سەر بە سەردەشت ،بەهۆی
تەقینــەوەی میــن بــە توندی برینــدار بوو.
وەرزێڕیکــی تەمــەن  ٤٥ســاڵ ،لــە
زەوییــە کشــتوکاڵییەکانی گونــدی
«حەســەناوا» ســەر بــە شــاری شــاباد،
بەهــۆی تەقینــەوەی میــن برینــدار بــوو.

خۆکوژی و خۆکوشتنی
ژنان و پیاوان:

ڕۆژی پێنجشــەممە ١٦ی بانەمــەڕ،
ژنــە هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «ســۆیبە
ســەید عەبدوڵــازادە» ،کچــی خالیــد،
خەڵکــی گونــدی «حاجــی لەک» ســەر
بــە ناوچــەی «چۆمــی مەجیدخانـ»ـــی
بــۆکان کــە ئاگــری لــە جەســتەی خۆی
بەردابــوو ،بەهۆی قورســیی برینەکانییەوە
لــە یەکێک لە نەخۆشــخانەکانی تەورێز،
گیانی لەدەست دا.
ژنــە هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «فاتمــە
عەلیپــوور» ،کچــی عوســمان و خەڵکی
گونــدی «کانــیڕەش» ســەر بە ناوچەی
ســۆما و برادۆســتی ورمــێ ،ئاگــری لــە
جەستەی خۆی بەردا و کۆتایی بە ژیانی

خۆی هێنا.
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ،کچێکــی
مێرمنــداڵ ،بــە نــاوی «فەرزانــە
محەممــەدی» ،تەمــەن  ١٧ســاڵ و
خەڵکــی شــاری سەردەشــت کــە لەالیــەن
بنەماڵەکەیــەوە بــەزۆر بــە شــوو درابــوو،
هانای بۆ خۆکوژی برد.
ڕۆژی شــەممە ١٨ی بانەمــەڕ ،ژنێکــی
دووگیــان بە ناوی «ئەفســانە مورادی»،
خەڵکی ناوچەی قۆتووری شــاری خۆی،
هەوڵی خۆکوژیی دا و کۆتایی بە ژیانی
خۆی هێنا.
شەوی ٢٠ی بانەمەڕ ،کچێکی تەمەن١٤
ساڵ بە ناوی «میدیا ڕەحمانی» ،کچی
ســەالح ،بەهــۆی کێشــەی بنەماڵەییــەوە
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢٨ی
بانەمــەڕ ،دوو پەنابــەری سیاســیی کــورد
بــە ناوەکانــی «بێهــزاد (محەممــەد)
مەحمــوودی» خەڵکی بۆکان و «فەردین
گرامــی» خەڵكــی نەغــەدە لەبــەردەم
دەفتــەری نوێنەرایەتیــی ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکان لە هەولێر دەســتیان
دایــە مانگرتــن .پاش چەند ســاتێک و لە
پێــش چاوی کامێــرای چەند میدیایەکی
باشــوری کوردســتان بێهــزاد مەحمــوودی
ئاگــری لــە جەســتەی خــۆی بــەردا و
لــە ماوەیەکــی کورتــدا لــە هەمــوو تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییــەکان و میدیــاکان ڕوومــاڵ
کرا.

گیانلەدەستدان و

برینداربوونی کرێکاران:
ڕۆژی یەکشــەممە ١٩ی بانەمــەڕ،
کرێکارێــک بــە نــاوی «ئیســام
ســاڵ،
قــادری» ،تەمــەن ٤٠
کــوڕی فەتــاح و خەڵکــی گونــدی
«کۆڵیــژ»ی شــاری مەریــوان ،لە کاتی
کارکردنــدا تووشــی ڕووداوی کار بــوو.
ڕۆژی شەممە ٢٥ی بانەمەڕ ،لە یەکێک
لە نانەواخانەکانی شــاری دەڕەشار سەر بە
پارێــزگای ئیالم ،منداڵێکــی کار ،تەمەن
 ١٣ســاڵ ،بەهۆی گیرکردنی لە دەزگای
نانەواخانــە ،تووشــی ڕووداوی کار بــوو.

