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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ

٦٨١٠ ٤

ئێران شـــامی 
شەریفە!

پرســـی كـــورد له  
ئێرانـــی پاش 

كۆمـــاری ئیســـامیدا                                         

شۆرەکاتی
»زانستگا« و 
»قوتابخانەکان«

...

نێــو  لــه   گۆڕانــكاری  بــۆ  چ  خه بــات 
سیســتمێكدا و چ بــۆ وه النانی سیســتمێك 
هه نــدێ  دیكــه   سیســتمی  هێنانــی  و 
لــه   كــه   هه یــه   خــۆی  تایبه تمه ندیــی 
بــه   خه باته كــه   یــان  جێبه جێنه بوونیانــدا 
ئــاكام نــاگا، یــان به الڕێــدا ده ڕوا، یــان به  
تێچوویه كــی زۆر زۆرتر و لــه  مه ودایه كی 
لــه   هه نــدێ  بــه   زۆرتــردا  زۆر  زه مانیــی 

مه به سته كانی ده گا.
له  واڵتی به اڵلێدراوی ئێراندا كه  سیستمی 
فاشیســتی- پاوانخوازی له  سه ر كورسیی 
ئــه م  گۆڕانــی  بــۆ  خه بــات  ده ســه اڵته ، 
سیستمه  و ڕووخانی له ئارادایه  و گرووپی 
جیــاواز بــۆ وه النانــی كار ده كــه ن بــه اڵم تا 
ئێســتا ســه ركه وتوو نه بــوون لــه  ڕووخانــی 
ڕێژیمدا و گرووپه  دژبه ره كان هه ر له  ســه ر 
دژبه ریــی خۆیــان به رده وامــن و سیســتمی 
دڕنده ی زاڵیش له ســه ر ده سه اڵته  و تاوانی 

زۆرتر ده خوڵقێنێ.
هــه م  ئــه م سیســتمه   مانــه وه ی  هــۆكاری 
فاكتــۆری  هــه م   و  نێوخۆیــی  فاكتــۆری 
فاكتــه ره   لــه   یه كێــك  و  هه یــه   ده ره كــی 
گرنگه كان بۆ هه ره سهێنان و وه النرانی ئه م 
سیســتمه  دڕنده یه ، پێكهاتنــی هاوپێوه ندی 
و هاوكارییه كــی گرووپــه  دژبه ره كانــه  كــه  
بتوانــن خۆیــان وه كــوو سیســتمی جێگــره وه  

پێناسه  بكه ن.
بــاس  لــه م خاڵــه  ســااڵنێكی زۆره  لــه  نێــو 
ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمــی ئێرانــدا ده كــرێ 
و  هاوپێوه نــدی  ئــه و  هێشــتاش  كه چــی 
هاوكارییه  به رباڵوه  كه  بتوانێ ئاڵترناتیڤی 
ڕێژیــم بــێ پێــك نه هاتووه ! جیــا له  هه موو 
ورده كارییه كانی دیكه  و باس له و گرفتانه ی 
له  سه ر ڕێگا هه ن، یه ك فاكته ری سه ره كی 
بــۆ پێكهاتنی وه ها ئێئتالف و هاوكارییه ك 
بۆ پرسێكی سه ره كی به ناوی »تێگه یشتن 

له  هاوكاری« ده گه ڕێته وه .
كاتێــك سیســتمێك ده توانــێ خــۆی وه كــوو 
ئاڵترناتیڤــی سیســتمی دیكــه  نیشــان بــدا 
كه  له  پێشــدا گوتارێكی جێگره وه  ساز بكا 
و له بــاری گوتارییــه وه  بتوانــێ خــۆی بــه  
دیمه ن و گوتارێكی به هێزتر و گشــتگیرتر 
له  گوتاری ئێكسپایه ری ڕێژیم نیشان بدا. 
له  دروستبوونی وه ها گوتارێكدا، دەرگای 
و  ده كرێتــه وه   هێزه كانیــش  بــۆ  هــاوكاری 
خۆیــان ده توانــن له  ژێــر هاوپێوه ندییه ك كه  
ئــه و گوتاره  پێناســه ی ده كا جــێ بكه نه وه . 
دروستبوونی وه ها گوتارێكی گشتگیریش 
به نــده  به  ڕوانگه ی دروســت بــۆ هاوكاری 
كــه  هه مــوو پــاژ و لقه كانــی نێــو چه تــره  
گشــتییه كه  وه كــوو یــه ك و هاوتــا ببینێ و 
ڕوانگه كه ی ڕوانینی هاوئاستی بێ. گه ر 
كــه س یــان گرووپێــك بــه  ڕواڵه ت بــاس له  

دیمانەی کوردستان

 و شوێنكه وتوویی
هاوكاری
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پەیامـــی دەزگای ڕاگەیاندنـــی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات بـــۆ کۆچـــی دوایـــی مامۆســـتا »عەزیـــز گـــەردی«

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

پشـــتگیری لـــە مامۆســـتایان، ئەرکـــە!

لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا کەشــی 
سیاســیی زاڵ بــە ســەر کـــــــوردستان 
کەشــێکی جیاوازتــر بــوو لە مانگ و 
ســااڵنی پێشــــــتری خــۆی؛ یەکجــێ 
خــــــوێندنەوەی  ئەنجامــی  لــە  و 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  هیســتریایی 
مامۆســتایان  بزاڤــی  لــە  ئیســالمی 
دیتمــان کــە شــەپۆلێک لــە گرتــن و 
مامۆســتایانی  دەســــــبەسەرکردنی 
دەروەســت و نیشــتمانپەروەر لە چەندین 
پێکــرد.  دەســتی  کوردســتان  شــاری 
گــۆڕێ  هاتــە  ئــەوە  دوای  ئەمــەش 
کە شــــۆرای هاوئاهەنگــی ڕێکخراوە 
سیـــــــنفییەکانی فەرهەنگییانی ئێران 
بــە  لــە مامۆســتایان  داوای کردبــوو 
گشــتی لە بەردەم ئیدارەی بارهێنان و 
پەروەردەی شــارەکاندا و بۆ پشتگیری 
دەسبەســەرکراوی  مامۆســتایانی  لــە 
تۆمەتــی  کــە  پێشــوو  مانگــی 
سیخوڕبوونی ڕۆژاواییەکانیان خرابووە 
پــاڵ و هەروەهــا جێبەجێکردنــی وادە و 
بەڵێنــە وەدینەهاتووەکانیان، مان بگرن 

و ناره زایه تی دەرببڕن.
ئەمســاڵدا  بانەمــەڕی  ١١ی  لــە 
هەریەک لە مامۆســتایان ئیسکەندەر 
و  محەممــەدی  شــەعبان  لوتفــی، 
مەسعود نیکخا لە ئەندامانی هەیئەتی 
ســێنفیی  ئەنجومەنــی  بەڕێوەبەریــی 
مامۆســتایانی کوردســتان – مەریوان 
ئەمنییەتییەکانــی  هێــزە  لەالیــەن 
ڕێژیمــەوە دەسبەســەر کــران و دواتــر 
کــە  پــاڵ  خرایــە  ئەوەیــان  تۆمەتــی 
گوایــە لــە ڕێگــەی دوو مامۆســتای 
فەڕانسەوییەوە، کە هەنوکە دەسبەسەر 
ئەنجــام  ســیخوڕییان  کاری  کــراون، 

داوە.
دواتریــش لە ئێــوارەی ٢٥ی جۆزەردان 
ڕێژیمــی  ئەمنییەتییەکانــی  هێــزە 

کۆماری ئیســالمی و بەکرێگیراوانی 
لە شارەکانی سەقز و  دیواندەرە، جیا لە 
تەلەفوونکردن و هەڕەشە لە چاالکانی 
سینفیی مامۆستایان، هـــــــەڵیانکوتایە 
مامۆســتای  دەیــان  ماڵــی  ســەر 
قوتابخانەکانــی ئــەم شــارانە، کــە لــە 
ئەنجامــدا چـــــــــەندین کەســیان گیران 
و ڕاپێچــی گرتووخانەکانــی ئیــدارەی 
ئیتالعاتیــان کــردن کــە بریتی بوون لە 
مامــــــۆستایان ســلێمان عەبدی، خالید 
فەتاحــی،  محەممــەد  عەبدواڵهــی، 
قــادری،  ئەحمــەد  ســۆرخی،  ســەالح 
خالید شێخی، ئەنوەر فەرەجزادە، سەالح 
حســەینی، کەیوان ئەحمەدی، حســەین 
محــــــەممەدی، ئیســماعیل ڕەیحانی، 
زاهید مورادی، ئامانج ئەمینی، خاتوو 
ئاوات ڕەزەوی و تاهیر حامیدی، تاهیر 
فاتێــح  و  تەاڵیــی  قــادرزاده، مەرزیــه 
لوقمــان  مــەرزی،  عەزیــز  غەفــاری، 
ئومیــد  و  ســەقز  لــە  ئەڵاڵمــورادی 
ڕەزایــی،  عوســمان  شــاموحەممەدی، 
هیــوا قورەیشــی، پەرویــز ئەحســەنی و 

کاوە محەممەدزادە لە دیواندەرە. 
هەر لە درێژەی ئەم سەرکوتکارییانەشدا 
ڕۆژی دواتــر ئــارام قــادری، تەحســین 
ســلێمانی  ســەیوان  و  مــــــستەفایی 
مەریــوان  دیــاری  مامۆســتایانی  لــە 
و غەیــاس نێعمەتــی و ســەالح حاجــی 
هەیئەتــی  ئەندامانــی  میرزایــی 
ســینفی  ئەنجومەنــی  بەرێوەبەریــی 
مامۆســتایانی کوردســتان – ســنە و 

کەاڵتەرزانیان دەسبەسەر کرد. 
ئەم ڕەوتە هۆڤانەیە هەتاکوو ئیســتەش 
شــارەکانی  لــە  و  بەردەوامــە  هــەر 
کـــــوردستان هەنــدێ لــە مامۆســتایان 
بــە دانانــی بارمتــه  بــۆ مــاوەی کاتی 
ئــازاد کراون و هەندێکی دیکەیان هەر 
لــە بەنــددا ماونەتــەوە و بەردەوامیــش 

مامۆســتایانی دیکــە بانگهێشــت یــان 
دەسبەسەر دەکرێن.

ئــەو  زانیارییــەکان  دواییــن  بەپێــی 
مامۆســتایانە بەســەر چەندین گرووپدا 
لێپرســینەوە  بــۆ  و  کــراون  دابــەش 
ئیـــــــــتالعاتی ســپا و  بــۆ  هەندێــک 
کۆمەڵێــک بــۆ ئیــدارەی ئیتالعات و 
گرووپێــک ڕادەســتی هێزی ئینتزامی 
کــراون و دواتــر گشــتیان بــۆ زیندانــی 

ناوەندیی شار ڕاگوێزراون.
هەڕەشــەیان  ڕێژیــم  ناوەندانــەی  ئــەو 
لــە مامــــــــۆستایان کــردووە کــە دەبێ 
هاوکاریــی ئەو ناوەندانە بکەن ئەگەرنا 
لــە داهاتــوودا چارەنووســی خۆیــان و 

منداڵەکانیان خراپ دەبێت. 
هەروەها هەڕەشەی دەرکردنی خۆیان و 
منداڵەکانیان لە قوتابخانەکان کردووە.
ئەو ناوەندانەی ڕێژیم هەروەها تۆمەتی 
هاوکاری لەگەڵ حیزبەکانی دژبەری 
و  داوە  مامۆســتایان  لــە  ڕێـــــــژیمیان 
داوایــان لێ کردوون کە دەبێ زانیاری 

لەسەر یەکتری بەو ناوەندانە بدەن.
کاتــی  لــە  مامۆســتایانە  ئــەو 
دەسبەســەرکرانیاندا بــەرەوڕووی ئــازار 
زۆر  ســووکایەتیی  و  ئەشــکەنجە  و 
کەلوپەلــە  لــە  زۆرێــک  و  بوونەتــەوە 
و  مۆبایــل  وەکــوو  کەســییەکانیان 
لەبتــاپ و زۆر کەرەســتەی دیکەیــان 
لەالیــەن هێزەکانــی ڕێژیمەوە گیراون و 

تا ئێستا پێیان نەدراونەتەوە.
لــە نوێتریــن هەواڵیشــدا ١٠ کــەس لەو 
چاالکــە ســێنفییانە کــە لــە ڕۆژانــی 
٢٥، ٢٦ و ٢٧ی جــۆزەردان، لەالیــەن 
دەسبەســەر  ئەمنییەتییەکانــەوە  هێــزە 
کرابوون مانیان لە خواردن گرتووە و لە 

دۆخێکی ناڕووندا بەسەر دەبەن.
یەکیەتیــی  چوارچێوەیــەدا  لــەم 
پیـــــشەیی مامۆســتایانی کوردستانی 

دەسبەســەرکردن  بــە  ســەبارەت  ئێــران 
مامۆســتایانی  لــە  هەڕەشــەکردن  و 
کوردستان بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە 
و داوای لە خەڵکی کوردستان کرد کە 
وەک هەمیشە پشتیوانی مامۆستایانی 
کــورد بن. لەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتووە: 
»مەخابــن مامۆســتایانی کوردســتان 
و ئێــران بەهــۆی کێشــەکانی مووچــە 
نادادپەروەریــی  و  ژیــان  بژێــــــویی  و 
بەئەمنییەتیکردنــی  و  پلەبەنــدی 
ژینگەی قوتابخانەکان و بەپوڵیکردنی 
خوێنــدن، لەالیــەن ڕێژیمی ئیســالمیی 
ئێرانــەوە، نەیانتوانیــوە ئەرکی پەروەردە 
و بارهێنانی ســەردەمییانە بۆ قوتابییان 
و  ببــەن  بەڕێــوە  شــێوە  باشــترین  بــە 
ئەوەیــش کراوە لەخۆبردوویی و هەســت 
نەتەوەیــی  بەرپرســیاریەتیکردنی  بــە 

مامۆستایان بووە. 
هەروەهــا ڕوو لــە خەڵکــی کوردســتان 
دەڵێــن: » بــە پێویســتی دەزانین وەک 
کوردســتان  خەڵکــی  هەمــــــــیشە 
پشــتیوانی داوا ڕەواکانی مامۆستایان 
بــن بــۆ ودیهێنانــی داخــوازی و مافــە 
مامۆســتایانی  ئازادیــی  و  ڕەواکان 
ڕێژیمــی  بەندیخانــەی  لــە  بەندکــراو 

ئیسالمیی ئێراندا.«
کەشی زاڵ بەسەر کوردستان لەئاستی 
هەبــوو؛  دەنگدانــەوەی  جیهانیشــدا 
بەچەشــنێک کە ڕۆژی چوارشــەممە 
کارناســانی  جــۆزەردان  ٢٥ی 
مافەکانی مرۆڤــی ڕێکخراوی نەتەوە 
جاویــد  لەوانــەش  یەکگرتــووەکان، 
ڕەحمان، لە ڕاگەیەندراوێکدا نیگەرانی 
خۆیــان لــە ســەرکوتی سیســتماتیکی 
بزووتنەوە مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکان 
لە ئێـــــــران دەربڕیوە و وتوویانە: »ئێمە 
خۆســەرانەی  دەسبەســەرکردنی  لــە 
مامـــــۆستایان، چاالکانی کرێکاری، 

و  پیشــەییەکان  یەکیەتییــە  ڕێبــەری 
چاالکانی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران 

نیگەرانین.«
بڵێیــن کۆمــاری  دەتوانیــن  بەگشــتی 
و  تــرس  لــەڕووی  ئیـــــــــــسالمی 
وەهــا  کــە  مێژووییــە  فۆبیایەکــی 
دەدات  توێژێــک  پەالمــاری  دڕندانــە 
شــوێندانەرییە  دەزانــن  هەمــووان  کــە 
بەدرێژایــی  ئەرێنییەکانیــان 
ترســی  نکۆڵی لێنەکــراوە؛  مێــژوو 
کۆمــاری ئیســالمی لــە مانـــــگرتنی 
مــــــــامۆستایان لەڕاستیدا بۆ ئەو دەور 
و نەخــش و شــوێندانەرییە دەگەڕێتــەوە 
لەســەر کۆمەڵــگا  مامۆســتایان  کــە 
لەالیەکــەوە  هــــــــەیانە؛  بەگشــتی 
مامۆســتایان نوێنەرایەتــی تەواوی ئەو 
کەســــــانە دەکــەن کــە مووچەخــۆری 
حکومەتــن بــە خانەنشینکراوانیشــەوە، 
پێوەنــدی  ئاڵقــەی  تــرەوە  لەالیەکــی 
نێــوان چینــی کەمداهــات و هــەژاری 
کۆمەڵــگا و چینــە خۆشــبژیوەکانن، 
بــە دیوێکــی تریــدا نوێنــەری چینــی 
بــەو  و  کۆمــــەڵگان  مامــــــــــناوەندی 
هۆیەوە دەتوانــن خاڵی پێکەوەگرێدەری 
هەمــوو خەباتکارانی ڕێــگای ئازادی 

بن. 
کاریگەرییــان  لــە  باســکردن  ئیتــر 
لەســەر باقی بزاڤەکانــی وەک ژنان و 
ژینـــــگەپارێزان و کرێکاران و کەمینە 
ئایینییەکان و هەروەها پێوەندیدەربوونی 
پێشــوویش  نەســڵی  و  نــوێ  نەســڵی 
جێگــەی خــۆی هەیــە کــە ســێبەری 
مامــــــــــۆستایان هەمیشــە بەسەریانەوە 
دیســانەوە  کەواتــە  هەیــە؛  و  بــووە 
دەیڵێینــەوە کــە گیرانــی مامۆســتایان 
نیشــانەی بەرحەقبوونی ڕێگاکەیانە و 
ئەرکــی ئەخالقــی هەمــوو الیەکە کە 

پشتگیری و پشتیوانییان لێ بکەن.



  ژمارە ٨٢٥ ، ٣١ی جۆزەردانی ٢١٤٠١

جێژنیـــکان؛ دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات ڕێوڕەســـمێکی بـــۆ ئەندامانـــی ئاشـــکرای حیـــزب بەڕێـــوە بـــرد

ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران: 
ڕەزا پەهلـــەوی ســـووکایەتی بـــە نەتەوەکانـــی ئێـــران دەکات

هەیئەتێکـــی حیزبـــی دێموکـــرات ســـەردانی 
»ســـازمانی خەباتـــی کوردســـتانی ئێرانـ«ــــی کـــرد

پەیامـــی دەزگای ڕاگەیاندنـــی گشـــتیی 
حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران 

بـــۆ کۆچـــی دوایی
مامۆســـتا »عەزیـــز گەردی«

هاوخەمیـــی دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لەگـــەڵ خەڵکـــی نەوســـوود

دیـــداری نێـــوان شـــاندی کونفیدراســـیۆنی ڕەوەنـــدی کوردســـتانی 
و حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران

١٧ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانــی ١٤٠١، هەیئەتێکــی حیزبــی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
سەرپەرستیی »محەممەد ساڵح قادری« 
بەرپرســی پەیوەندییــە کوردســتانییەکانی 
حیــزب، ســەردانی »ســازمانی خەباتــی 
و  کــرد  ئێرانـ«ـــی  کوردســتانی 
بەرپرســی  حاجــی«  »شــۆڕش  لەالیــەن 
و  خەبــات  ســازمانی  پەیوەندییەکانــی 
»بەختیار عەزیزی« ئەندامی کۆمیتەی 
ناوەندیــی ئــەو حیزبــەوە، پێشــوازییان لــێ 

١٨ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەمە  ڕۆژی 
جۆزەردانــی ١٤٠١ی هەتاوی، هەیئەتێکی 
کوردســتانی  ڕەوەنــدی  کونفیدراســیۆنی 
بــە ســەرۆکایەتی »ئیســماعیل کامیــل« 
ســەردانی  کونفیدراســیۆن  ســەرۆکی 
هەیئەتــی  کــرد.  دێموکراتیــان  حیزبــی 
کوردســتانی  ڕەوەنــدی  کونفیدراســیۆنی 
لەالیــەن شــاندێکی حیزبــی دێموکراتەوە بە 
سەرپەرســتی »محەممــەد نەزیف قادری« 
بەرپرســی دەزگای پێوەندییە گشــتییەکانی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
پێشوازییان لێ کرا.   لەو دیدارەدا دوو الیەن 

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەنیســبەت 
چەنــد  برینداربوونــی  و  گیانلەدەســتدان 
هاوواڵتــی بەهــۆی ڕووخانــی بینایەکــی 
ســێ تەبەقــە لــە نەوســوود لــە پەیامێکدا 
بنەماڵــەی  لەگــەڵ  خــۆی  هاوخەمیــی 

قــــــوربانییان دەربڕی.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!
کاتژمێــر  بوویــن،   ئــاگادار  بەداخــەوە 
پێنجشــەممە  ڕۆژی  بەیانیــی  ٨:٣٠ی 
١٤٠١ی  جۆزەردانــی  ١٩ی  ڕێکەوتــی 
لــە  گاز  کێشــەی  بــەهۆی  هەتــاوی، 
ســاختومانێکی ســێ تەبەقەیی لە شاری 
نەوســــــوود ژمارەیەک هاوواڵتی گیانیان 

حیزبــی  گشــتیی  ڕێکخســتنی  دەزگای 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لە کەمپی 
ئەندامانــی  بــۆ  ڕێوڕەســمێکی  جێژنیــکان 
ئاشــکرای حیزب کە لــە کۆمیتەی هەولێر 
لــەو ڕێوڕەســمەدا  بــرد.  بەڕێــوە  چاالکــن، 
 ٢٠ تێکۆشــانی  و  زەحمــەت  لــە  ڕێــز 
ســاڵەی ئــەو ئەندامانــە گیــرا کــە مــاوەی 

بیســت ســاڵە ماندوویینەناســانە خزمــەت بە 
حیــزب و گــەل دەکــەن. ئــەو ڕێوڕەســمە بە 
بەشــداریی بەشێک لە ئەندامانی ڕێبەری، 
کادر، پێشــمەرگە و ئەندامانــی ئاشــکرای 
حیزبــی دێموکــرات بەڕێوە چوو. ســەرەتای 
نەتەوەیــی  ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
»ئــەی ڕەقیــب« و ســاتێک بێدەنگــی بــۆ 

ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
بــە  کاردانــەوە  لــە  ئێــران،  کوردســتانی 
لــە  پەهلــەوی«،  »ڕەزا  قســەکانی 
راگه یه ندراوێكــدا هۆشــداریی دا کــە لــە 
وتەکانــی کــوڕی شــا شــتێک جگــە لە 
نکۆڵی و سووکایەتی بە نەتەوەکانی ژێر 

ستم، بوونی نەبووە.
دەقی راگه یه ندراوه کە بەم چەشنەیە:

هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
خەڵکی خەباتکار و ڕاپەڕیوی ئێران!

نەتەوە ژێر ستمه كان لە ئێران!
چەنــد ڕۆژ لەمەوپێش »ڕەزا پەهلەوی« 
لــە وتەکانــی خۆیــدا لەژێر ناوی »قســە 
وەکــوو  هاونیشــتمانییان«،  لەگــەڵ 
هاونیشــتمانییەکی ئێرانــی لــە پێوەنــدی 
لەگــەڵ بزووتنــەوە ناڕەزایەتییەکانــی ئەم 
دواییانەی هاوواڵتییان له  نێوخۆی ئێران، 

هه ندێک باسی هێنا ئاراوه .
لەســەر  قســانەیدا  لــەو  پەهلــەوی  ڕەزا 
خەڵکــی  پێکەوبوونــی  و  هاوپێوەنــدی 
ئێــران جەخــت دەکاتــەوە، بــەاڵم هــاوکات 

کرا.
ســاڵح  »محەممــەد  دانیشــتنەدا  لــەو 
قــادری« لەهەمبەر هەوڵــی تێرۆرکردنی 
یەکێــک لە ئەندامانی ســازمانی خەبات 
و بۆمبڕێژکردنی ماشــینەکەی لە شاری 
هەولێــر لەالیەن ڕێژیمــی ئێرانەوە، پەیامی 
هەڵوێســت و پشتیوانیی حیزبی دێموکرات 
و ڕێبەرایەتیــی حیزبــی بــە ڕێبەرایەتیــی 

سازمانی خەبات ڕاگەیاند.
هەیئەتــی حیــزب لەو دیــدارەدا پێداگرییان 
و  یەکگرتوویــی  و  یەکیەتــی  لەســەر 

ســووکایەتی بــە نەتــەوە ژێر ســتەمه كانی 
ئێــران دەکات و ســەرەڕای نکۆڵــی لــەو 
فــەرە  واڵتێکــی  ئێــران  کــە  ڕاســتییەی 
نەتەوەیــە، ئــەو نەتەوانــە وەکــوو »خێــڵ، 
و  دەبــات  لــێ  نــاو  هــۆز«  و  عەشــیرە 
ئەمــە لــە حاڵێکدایــە کــە ئــەو نەتەوانــە 
بــە تایبــەت نەتــەوەی کــورد لــە مــاوەی 
ســااڵنی دەســەاڵتدارەتیی پەهلەوییــەکان 
و کۆمــاری ئیســالمی بــۆ وەدســتهێنانی 
خۆیــان  نەتەوایەتیــی  مافــی  و  ئــازادی 
بــە  و خەباتیــان  بەرگــری  و  تێکۆشــاون 
خوێــن و فیداکاریــی ڕۆڵەکانــی خۆیــان 
درێــژە پــێ داوە و درێژەشــی پــێ دەدەن. 
لــەو قســانەدا هه رچه نــد  پەهلــەوی  ڕه زا 
لەســەر ڕووخانــی کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێــران جەخــت دەکاتەوە، قەت قســەیەکی 
لەســەر ئێرانــی داهاتــوو، داهاتوویەک نە 
بەپێــی داواکاریــی خۆیان بەڵکوو لەســەر 
داواکارییەکانی هەموو خەڵکی ئێران، لە 

زار نەهاتووەتە دەرێ.
ســووكایه تیكه رانه ی  لێدوانــی  ئەگــەر 

»ڕەزا پەهلــەوی« ســەبارەت بــە نەتــەوە 
ژێــر ســتمه كان لــە ئێــران بــه  مه به ســتی 
لــە  ژمارەیــەک  ســەرنجی  ڕاكێشــانی 
دەتوانرێــت  بێــت،  دەوروبەرییەکانــی 
چاوەڕوانــی قەرەبــووی ئــەو قســانەی لێ 
بکرێت، بەاڵم ئەگەر بەو شێوەیە کە دێته  
به رچاو، لــە بیركردنه وه ی نادێموکراتیک 
و بێگانــە لەگــەڵ ڕاســتییەکانی ئێرانــی 
داهاتــوو ســەرچاوەی گرتبێــت، بێگومــان 
کاریگەرییەکــی  ئەوەیکــە  ســەرەڕای 
لەســەر خەباتــی نەتەوەکانــی ئێــران دژی 
کۆمــاری ئیســالمی نابێــت، بەڵکوو هەر 
ڕوانگەیەکی ئەرێنی ســەبارەت بە ناوبراو 
دەباتە ژێر پرسیار و هاوکات لەگەڵ خەبات 
دژی کۆمــاری ئیســالمی لەگــەڵ وه هــا 
بیركردنه وه یه كیــش  بەربەرەکانێ دەکرێت، 
چونکــە وه هــا ڕوانگەیــەک ســەبارەت بە 
کێشــە گەورەکانــی واڵتەکەمان جگە لە 
الوازکردنــی هاوپێوەنــدی و پێکەوەبــوون، 

ئاکامێکی دیکەی نابێت.
و  پشــتیوانی  ســەرەڕای  کۆتاییــدا  لــە 

وێــڕای تاوتوێکردنــی بارودۆخــی کوردانی 
چاالکیــی  و  کار  گرینگیــی  تاراوگــە، 
کونفیدراســیۆنی ڕەوەنــدی کوردســتانی و 
ڕێکخســتنەوەی کوردانــی تاراوگــە لەپێناو 

شــەهیدانی  پاکــی  لــە گیانــی  ڕێزگرتــن 
کورد و کوردستان دەستی پێ کرد. پاشان 
»تاهیــر مەحموودی«  بەرپرســی دەزگای 
ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات 
باســێکی لەســەر دوخی سیاســیی ئێســتای 
ئێــران و حیزبی دێموکــرات لە کۆمەڵگەی 
نێونەتەوەیــی، ناوچە، کوردســتان و هەروەها 

کەڵکوەرگرتن لە تواناکانیان بۆ لۆبیگەری 
و پشــتوانیکردنیان لــە دۆزی ڕەوای کــورد 
بــە هەنــد زانــی و لەســەر هاوئاهەنگــی و 

هاوکاریی نێوانیان پێداگرییان کردەوە.

حیزبــی  گشــتیی  ڕاگەیاندنــی  دەزگای 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ کۆچی 
دوایی نووسەر و وەرگێڕی گەورەی کورد 
مامۆســتا »عەزیز گەردی«، پەیامێکی 

باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

ئه ستێره یه ک ڕاخوشی
ئه ده بــی  و  زمــان  مامۆســتای  به داخــه وه  
کــوردی، مامۆســتا »عه زیــز گــه ردی« 
جۆزه ردانــی  ١٦ی  دووشــه مه   ڕۆژی 
٢٧٢٢ی کــوردی، ٦ی ژوئه نی ٢٠٢٢ی 
زایینی، مه ڵبه ندی وشه  و ڕسته  و هونه ری 
زمانه وانــی و ڕه وانبێژیــی کوردیــی به جێ 
هێشــت و لــه  دوای خــۆی خه رمانێک له  

زانست و جوانیی به جێ هێشت.
مامۆســتا »عه زیــز گه ردی« لــه  ئه ده بی 
کوردیــدا کۆڵه کــه ی زمــان و ڕه وانبێــژی 
بوو که  وه ک دۆســتێکی نزیکی دوکتور 
»قاسملوو«ی زانا، له  بواری کوردایه تی 
و ئه ده بــی کوردیــدا هاومــاڵ و هاووشــه  

بوون.
کتێبخانــه ی  و  کــوردی  ڕاگه یاندنــی 

هاوپێوه ندیی دووبارە و بێ درێخی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران لەگــەڵ 
خەڵکــی خەباتــکاری ئەحــواز و خەڵکــی 
دڵبرینــداری ئابــادان و باقیــی شــارەکانی 
پشــتیوانی ئــەو بزووتنــەوە ناڕەزایەتییانە، 
لەسەر هاوکاری و هاوپێوەندیی نەتەوە ژێر 
ستەمه كانی ئێران و باقیی ڕێکخراو و هێزە 
سیاسییە پێشکەوتوو و دێموکراتیکه كانی 
ئێــران بــه  مه به ســتی ڕووخانــی ڕێژیمــی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران و دامەزراندنی 
فێــدراڵ  و  دێموکراتیــک  سیســتمێکی 
کــە وه اڵمــدەری داواکارییــەکان و مافــە 
هەمــوو  دێموکراتیکه كانــی  و  نەتەوەیــی 
خەڵکی ئێران بێت، لەسەر خەباتی ڕەوای 

خۆمان جەخت دەکەینەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی

٢١ جۆزەردانی ١٤٠١
ئه ســتێره یه کی  بوونــی  بــه   کــوردی 
دوکتــور »عه زیــز  وه کــوو  پڕشــنگداری 
تایبه تــی  جوانییه کــی  گــه ردی«، 
په یــدا کردبــوو، هــه ر بۆیــه  ڕاخوشــینی 
و  کوردینــووس  هه مــوو  ئه ســتێره یه   ئــه و 

نیشتمانپه روه رێک داخدار ده کات.
حیزبــی  ڕاگه یاندنــی گشــتیی  ده زگای 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، وێــڕای 
به داخبوونــی لــه  کوژانه وه ی ئه م ئه ســتێره  
پڕشــنگداره ی ئاســمانی زمان و ئه ده ب و 
نووسینی کوردی، سه ره خۆشی له  بنه ماڵه  
و که سوکاری و هه موو نیشتمانپه روه ران و 

نووسه رانی ده روه ستی کورد ده کات.
گــه ردی«  »عه زیــز  مامۆســتا  یــادی 
هه رمان و ڕێگاکه ی که  وه سه ریه کخستن 
و خه رمانــه ی نووســین و ئه ده بــی کوردی 
و ڕه وانبێــژی و جوانیناســی بــوو، پــڕ لــه  

قوتابییانی ئه مه گداری بێت.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ده زگای ڕاگه یاندنی گشتی

١٦ی جۆزه ردانی ٢٧٢٢ی کوردی

لەدەســت داوە و ژمارەیەکی تریش بریندار 
بــوون و زیانێکــی زۆر بەر ســاختومانەکە 

کەوتوە.
ئیســالمی  کۆمــاری  بــۆ  کــە  ئــەوەی 
گرینــگ نییــە، ژیــان و ماڵــی خەڵکــی 
بەداخــەوە  و  کــــــــــوردستانە  و  ئێــران 
لــە  خزمەتگــوزاری  و  پێڕانەگەیشــتن 
بارێکــی زۆر خراپدایــە کــە هەمــوو ئــەو 
نەهامەتیانــە لــە ســایەی بــێ مودیریەتی 

بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیی ئیرانە.
حـیــــــــــــــزبی دێموکراتی کــــــــوردستانی 
بــۆ  خــۆی  ئیران،هاوخەمیــی 
گیانلەدەســتدانی ئەو کەســانە بە بنەماڵە 
بەڕێـــــــزەکانیان و خەڵکــی تێکۆشــەری 
هیــــــــوای  و  ڕادەگـــــــەیەنێت  نەوســوود 

بــۆ  زووتــر  هەرچــی  چاکبوونــەوەی 
بریندارەکان دەخوازێ.

ڕۆڵــی ڕاســان و وتــە بێبنەماکانــی کوڕی 
»ڕەزاشا« پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.

بەرپرســی  حەمیــدزادە«  »شــەهرام  دواتــر 
باســێکی  ئاشــکرا،  ڕێکخســتنی  بەشــی 
لەســەر ڕۆڵــی ڕێکخراو لــە حیزبدا، ماف و 
ئەرکی ئەندامانی حیزب، ڕۆڵی ئەندامانی 
حیــزب لــە ڕاســاندا و گرینگیــی پێدانــی 

ڕێکخراوەکانــی  و  حیــزب  یەکڕیزیــی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کردەوە.

دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی  هەروەهــا 
شــێوە  هــەر  بــۆ  خۆیــان  ئامادەیــی 

هاوکارییەک لەو بابەتەوە ڕاگەیاند.
هەســتی  خانەخوێــوە  هەیئەتــی  لەالیــەن 
هــاوکاری و یەکگرتووخوازیــی حیزبــی 
هــەر  و  نرخێنــدرا  بــەرز  دێموکــرات 
هــاوکاری و  لەســەر یەکیەتــی و  دووال 
بەهێزکردنــی پەیوەندییەکانیان پێداگرییان 

کردەوە.

لەوحی بیســت ساڵە بە ئەندامانی حیزب بۆ 
بەشداربووان دوا. لە درێژەی ڕێوڕەسمەکەدا 
ئامادەبــووان ڕا و بۆچوونی خۆیان دەربڕی. 
لە کۆتایی ڕێوڕەسمەکەدا لەوحی ڕێزلێنان 
درا بەو ئەندامانەی کە ماوەی بیست ساڵە 
وەک ئەندامــی ئاشــکرای حیــزب هــەوڵ 
و تێکۆشــان دەکــەن کــە بریتــی بــوون لــە: 
»پەرویز ئیبراهیمی، ئایشێ قادری، هەژار 
برنجــی، عومــەر حاجــی، نــادر مینبــەری، 
نەجمەدین مینبەری، ئومید ئەستەرحامیان، 
جەبــار ئەمیــری، محەممەد زاهیــد یەگانە، 
ئــازاد ســەنایی، شــەریف فــەالح، کامــران 
محەممەدپــوور، ئــاوات حەســەنزادە، ڕزگار 
فەخرەدیــن  مینبــەری،  ڕەشــاد  زەهابــی، 

ڕەسووڵی و مستەفا خۆرشیدی«.
لەوحــی ڕێزلێنان لەالیەن »کەریم پەرویزی، 
ڕەحیم مەنگوڕی، قاسم کەڵەشی، سەعدی 
عەبدی و مەســعوود ڕەسووڵی« پێشکەشی 
ئەندامــان کرا. هەروەها ڕۆژی یەکشــەممە 
لــە  جۆزەردانــی ١٤٠١،  ڕێکەوتــی ١٥ی 
کەمپــی »باریکە« بــۆ ڕێزلێنان لە خەبات 
کۆمەڵێــک  ســاڵەی   ٢٠ تێکۆشــانی  و 
ئەندامــی حیزبــی دێموکرات ڕێوڕەســمێک 
بەڕێــوە چــوو. ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە 

ڕاگرتنــی  و  ڕەقیــب«  »ئــەی  ســروودی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی 
شــەهیدان دەســتی پێ کرد. دواتر »شەهرام 
حەمیدزادە« بەرپرســی بەشــی ڕێکخستنی 
ئاشــکرا باســی لە ڕۆڵــی ئەندامانی حیزب 
لە ڕاسان، هۆکاری پێشکەشکردنی لەوحی 
٢٠ ســاڵە بــە ئەندامانی حیــزب، گرینگیی 
ئەرکــی  لــە حیــزب و مــاف و  ڕێکخــراو 
ئەندامــی حیــزب پێشــکەش کــرد. پاشــان 
کۆمەڵێــک لــە هاوڕێیــان ڕا و بۆچوونــی 
خۆیــان لەســەر باس و بابەتــەکان دەربڕی و 

واڵمیان وەرگرتەوە.
دواتــر لەوحــی ٢٠ ســاڵە لەالیەن »شــەهرام 
و  ســەیفووری  محەممــەد  و  حەمیــدزادە 
مــورادی  محەممــەد  و  خــزری  مەهتــاب 
بــەو  درا  پێشــوو«،  سیاســیی  زیندانیــی 
هاوڕێیانەی کە ماوەی ٢٠ ساڵ لە ژیانی 
خۆیان تەرخانی خەبات و تێکۆشانی حیزبی 

و نیشتمانی کردووە، کە بریتی بوون لە:
حەبیب ســۆهرابی، مەجید قادری، حەســەن 
تەهماسبی، علی بابایی، حەسەن عەزیمی، 
عــەزەم ســەعیدی، حەبیب ئنفــرادی، موراد 
کاکــە  عەباســی،  زینــەت  جوانمێــری، 

کەریمی، ئەمین ئەعزەمی.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی



٣ ژمارە ٨٢٥ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢٢

پێكه وه بــوون بــكا، بــه اڵم لــه  ڕوانگه كه یدا 
خۆی به  شــتی ڕه ســه ن و كۆڵه كه  دابنێ 
و ئه وانی دی به  لق و پۆپێك كه  ده توانن 
بــه  ده وری ئه مــه وه  كۆببنــه وه  له ڕاســتیدا 
ئــه و بانگه شــه ی پێكه وه بوون نــاكا به ڵكوو 
بانگه شــه ی له گــه ڵ منبــوون ده كا! ئــه م 
بانگه شــه یه  ناتوانێ گوتاری ئاڵترناتیڤ 
به رهه م بێنێ به ڵكوو درێژكه ره وه ی هه مان 
گوتاری به درێژایی ســه ده ی ڕابردووه  كه  
خۆی به  زاتێكی پیرۆز داده نێ و ئه وانی 

دی ته نیا شوێنكه وتوو و ده روێشن!
بۆ ئه وه ی له  بازنه ی چوار ده یه ی ڕابردوو 
بــه ره ی  نێــو  گرووپه كانــی  و  ده ربچیــن 
به ربــاڵوی دژ بــه  ڕێژیمــی ئیســالمیی 
تــاران، بتوانــن چه تری كۆكه ره وه  دروســت 
بكــه ن، ده بــێ لــه  ڕوانگــه ی بنه مایی بۆ 
هاوكارییــه وه  ده ســت پــێ بكه یــن كــه  ئایا 
ده مانــه وێ هــاوكار بیــن و یه كــدی وه كوو 
هاوهه نــگاو ببینیــن، یــان یه كێ خۆی به  
كرۆكــه  پیرۆزه كــه  ده زانێ و له ســه ر خێر و 
لوتفــه وه  الیه كیــش له وانی دی ده كاته وه  و 
ئیجازه یــان پــێ ده دا كــه  شــوێنكه وتووی 
بــن! چ نه ته وه كانــی ژێر ســته م و چ هه ر 
گرووپێكی سته ملێكراوی دیكه  ناتوانن و 
قبووڵ ناكه ن كه  شوێنكه وتوو بن، به ڵكوو 
ئامــاده ی هاوهه نــگاوی و هــاوكاری لــه  

به رزییه كی هاوئاستدان.

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

چاالکیـــی تەبلیغـــی

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات ســـەردانی نوێنەرایەتیـــی ئەنجومەنـــی 
نیشـــتمانیی کـــوردی ســـووریە لـــە هەرێمـــی کوردســـتانی کـــرد

کۆنفڕانســـی کۆمیتـــەی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە واڵتـــی ئاڵمـــان بەڕێـــوە چـــوو

پێشـــانگایەک بـــۆ کاری هونـــەری و دەســـتچنی 
ژنانـــی نێـــو شـــۆڕش لـــە »جێژنیـــکان« بەڕێـــوە چوو

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات ســـەردانی نیزامەدیـــن تـــاج 
)بۆتـــان( تێکۆشـــەری دیـــاری باکـــووری کوردســـتانیان کـــرد

لـــە جێژنیـــکان ڕێوڕەســـمێک بـــۆ ڕێزگرتـــن 
لـــە ژنانـــی دەروەســـت بەڕێوە چوو

١٨ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانی ١٤٠١ی هەتاوی، شــاندێکی 
سەرپەرســتیی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
»محەممــەد نەزیــف قــادری« بەرپرســی 
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران، ســەردانی 

»ئەنەکەسە«یان کرد.
لەالیــەن  دێموکــرات  حیزبــی  شــاندی 
شــاندی ئەنجومەنی نیشــتمانیی کورد بە 
سەرپەرســتیی دوکتور »کاوە عەزیزی« 
سەرۆکی نوێنەرایەتیی »ئەنەکەسە« لە 
هەرێمــی کوردســتان و »نەواف ڕەشــید« 
بەرپرســی پەیوەندییەکانیــان، بــە گەرمی 

لە شاری گوێکتەپەی مەهاباد چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو
پێشمەرگەكانی شار لە شاری گوێكتەپەی سەر بە شاروێرانی مەهاباد، وەفاداریی خۆیان 
لەگــەڵ حیزبــی دێموكــرات دووپــات كردەوە و ئــااڵی پیرۆزی كوردســتان و ئارمی حیزبی 

دێموكراتیان لەو شارەدا هەڵ کرد.
لەو چاالکییەدا پێشمەرگەكانی شار لە گوێكتەپە، بە هەڵكردنی ئااڵی پیرۆزی كوردستان 
و ئارمی حیزبی دێموكرات لە چوارڕێیانی مزگەوتی جامیعی ئەو شارە وەفاداریی خۆیان 
بە حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران دووپات كردەوە و هەڵوێســتی توندی خۆیان دژی 

ڕێژیمی داگیرکەری ئێران بۆ جارێکی دیکە دەربڕیوە.
هەروەها ڕایانگەیاند: »ڕێژیمی پەت و سێدارەی ئێران لە سەرەمەرگی خۆیدایە و داوا لە 
خۆفرۆشان و جاشە قێزەونەكان دەکەین كە دەست لە خیانەت هەڵگرن و بگەڕێنەوە باوەشی 
حیزب و گەل، ئەگەر دەســت لە خیانەت هەڵنەگرن لەگەڵ هەر ســزایەكی حیزبی و ڕق و 

تۆڵەی پێشمەرگەكانی شار بەرەوڕوو دەبنەوە«.
هەروەها ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە گوندی »گەرگوولی سەروو« سەر 

بە شاری نەغەدە، بۆ پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕۆڵەکانی دێموکرات بە هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە چەند شوێنی گوندەکە، پەیمانی 

ڕێز و وەفادارییان لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
حیزبدۆســتانی دێموکــرات بەڵینیــی خۆیــان دووپات کردەوە کە بــۆ بەڕێوەبردنی هەر جۆرە 

ئەرکێکی حیزبی ئامادەن.
لەالیەکــی تریشــەوە ئەندامانــی نهێنیــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ســەردانی 
گۆڕی پیرۆزی فەرماندەی قارەمان و هەرگیز نەمری حیزب و گەل شــەهید »ئەســعەد 

موقەدەسیـ«ـیان لە چیای شاهۆ کرد.
پێشــمەرگەکانی شــار وێڕای سەردانی گڵکۆی پیرۆزی ئەو فەرماندە قارەمان و هەرگیز 
نەمــرە، پەیمانــی وەفاداریــی خۆیــان بــە ڕێگا و ڕێبازی ئــەو فەرمانــدە قارەمانەی حیزب 

و گەل نوێ کردەوە و بەڵێنییان دا کە هەتا سەر درێژەدەری ڕێبازی دێموکرات دەبن.

شەهید »ئەسعەد موقەدەسی« ساڵی ١٣٤٥ی هەتاوی لە بنەماڵەیەکی هەژار لە گوندی 
»بۆڕیەر«ی مەریوان لەدایک بووە.

شــەهید »ئەســعەد موقەدەســی« ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبــی 
دێموکراتی هەڵبژارد و دەستی بە ئەرکی پیرۆزی پێشمەرگایەتی کرد.

شــەهیدی فەرمانــدە »ئەســعەد موقەدەســی« کەســێکی چاونەتــرس و بوێــر و ئــازا و 
خۆشەویســتی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــووە و لــە بــاری سیاســی، نیزامی و تەشــکیالتییەوە 
کەسێکی کارا و چاالک بووە و گەلێک بەرپرسیاریەتی وەکوو »سەرپەل، جێگرلک و 

فەرماندەهێز« و چەندین بەرپرسیاریی هەستیاری دیکەی بە ئەستۆوە بووە.
شــەهیدی فەرماندە »ئەســعەد موقەدەسی« بە داخەوە ڕۆژی ٢٨ی پووشپەڕی ١٣٧٥ی 
هەتــاوی لــە شــەڕێکی قــورس و نابەرابــەردا لەگــەڵ داگیرکەرانی کوردســتان لە چیای 
»شــاهۆ« لەگــەڵ هاوســەنگەرێکی دیکــەی بــە ناوی »نــادر وەزیری« شــەهید بوون و 

چوونە ڕیزی کاروانی شەهیدانی سوورخەاڵتی کورد و کوردستانەوە.

پێشوازییان لێ کرا.
لــەو دیــدارەدا شــاندی دوو الیــەن وێــڕای 
و  ناوچــە  بارودۆخــی  تاوتوێکردنــی 
ئالنگارییەکانی بەردەم جوواڵنەوەی کورد 
لــە ڕۆژهــەالت و ڕۆژاوای کوردســتان،  

جۆزەردانــی  ١٥ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
١٤٠١ی هەتاوی، کۆنفڕانســی گشــتیی 
 « بەشــداریی  بــە  ئاڵمــان  کۆمیتــەی 
تاهیــر مەحمــوودی« ئەندامــی دەســتەی 
دەزگای  بەرپرســی  و  کارگێــڕی 
ڕێــگای  لــە  گشــتی  ڕێکخســتنی 
ســکایپ، »کاوە عەبدالــی« ئەندامــی 
و  واڵت  دەرەوەی  کارگێڕیــی  یەکــەی 
واڵت  دەرەوی  ڕێکخســتنی  بەرپرســی 
نەقشــبەندی«  »شــەهریار  هەروەهــا  و 
بەرپرســی ڕێکخستنی هەرێمی ئورووپا و 
»هێمــن مەولوودی« هــاوکاری دەزگای 
هەڵبژاردن، کۆنفڕانسی کۆمیتەی حیزب 
لــە ئاڵمان بەڕیوە چوو. کۆنفڕانســەکە بە 
ڕەقیــب«  »ئــەی  نەتەوەیــی  ســروودی 
بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 
کــورد و کوردســتان دەســتی پــێ کــرد. 
پاشــان لەالیــەن »ئارێــز داراپــوور« وەک 

ڕۆژی چــــــــوارشەممە ڕێکەوتــی ١٨ی 
کاری  بــۆ  پێشــانگایەک  جــۆزەردان، 
هونەری و دەســتچنی ژنانی نێو شۆڕش، 
بــە بەشــداریی بەشــێک لــە ئەندامانــی 
ڕێبەری، کادر، پێشــمەرگە و بنەماڵەکان 

لە »جێژنیکان« بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
نەتەوەیــی »ئــەی ڕەقیــب« و ســاتێک 
بیدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی 
شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێ 

کرد.
بابەکــرزادە  »نەســرین  لەالیــەن  پاشــان 
کۆمیتــەی  بەڕێوەبــەری  ئەقــدەم« 

١٨ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
جۆزەردانی ١٤٠١ی هەتاوی، شــاندێکی 
سەرپەرســتیی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
»محەممــەد نەزیــف قــادری« بەرپرســی 
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی 
دێموکــرات بــە مەبەســتی ئاگاداربوون لە 
بــاری تەندروســتیی »نیزامەدیــن تــاج« 
تێکۆشەری دێرین و خاون پێگە و دیاری 
باکووری کوردســتان، سەردانی ناوبراویان 
کــرد. شــاندی حیــزب وێــڕای ڕێزگرتــن 
نەتەوەییەکانــی  هەڵوێســتە  و  ڕۆڵ  لــە 
چاکبوونــەوە  هیــوای  تێکۆشــەرە،  ئــەو 
و بەردەوامییــان لــە خەبــات بــۆ خواســت. 

لەمێژینەتریــن ئەندامــی حیزب لــە ئاڵمان 
دەســتپێکی کاری کۆنفڕانس ڕاگەیەندرا 
و کۆنفڕانس لەسەر پێشنیاری کۆمیتەی 
»کۆنفڕانســی  نــاوی  لەژێــر  و  ئاڵمــان 
دەنگــی  میکۆنــووس«  شــەهیدانی 

مەشرووعییەتی وەرگرت.
لــە بەشــێکی دیکــەی کۆنفڕانســەکەدا 
ئەندامــی  مەحمــوودی«  »تاهیــر 
بەرپرســی  و  کارگێــڕی  دەســتەی 
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی 
دێموکرات لە ڕێگای ســکایپەوە باسێکی 
پڕنێوەڕۆکــی سیاســیی پێشــکەش کــرد. 
ناوبــراو پرســی ڕۆژ و  ئاڵوگۆڕەکانــی 
ڕێژیمــی  قەیراناویــی  دۆخــی  و  ناوچــە 
پرســی  خۆپیشــاندانەکان،  ئێــران، 
حیزبــی  ڕیزەکانــی  یەکگرتنــەوەی 
گشــتیی  ڕێکخســتنی  دێموکــرات، 
حیــزب لــە دەرەوەی واڵت و بەتایبــەت لــە 
پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەرک و مافەکانی 

پیالن و دەستێوەردانەکانی نەیارانی کورد 
لــە هــەرکام لە بەشــەکانی کوردســتانیان 
خســتە بــەر بــاس و لەســەر هاوئاهەنگــی 
و هاوکاریــی نێــوان هێــز و الیەنەکانــی 

کوردستان پێداگرییان کردەوە.

کۆمیتــەکان،  کاری  و  ئەندامــان 
پێشــکەش کرد. دواتــر »کاوە عەبداڵی« 
ئەندامــی یەکەی کارگێڕی و بەرپرســی 
ڕێکخستنی دەرەوەی واڵت وێڕای ڕێز لە 
خەبــات و ماندووبوونــی ئەندامان، باســی 
لە چۆنیەتیی هەڵبژاردنی دەستەی نوێی 
بەڕێوەبەریــی کۆمیتە بەپێی ئاییننامەی 
تەشــکیالتی کــرد. »کاوە عەبداڵی« لە 
درێــژەی باســەکەیدا ئامــاژەی بە دۆخی 
ئێســتای حیــزب و ورەی بــەرزی هێــزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان لە شــار و شاخ، 
داماویــی کۆمــاری ئیســالمی لە ئاســت 
ســەرهەڵدانەکانی  پێشــمەرگە،  هێــزی 
خەڵکــی  فیداکاریــی  و   دواییانــە  ئــەو 

کوردستان کرد.
گشــتیی  کۆمیتــەی  ڕاپۆرتــی  پاشــان 
ڕەحمانــی«  »ڕەشــید  لەالیــەن  حیــزب 
بەرپرســی کۆمیتەی ئاڵمان خوێندرایەوە. 
و  کار  کۆمیتــەدا،  ڕاپۆرتەکــەی  لــە 

»نیزامەدیــن تــاج« وێڕای خۆشــحاڵبوون 
حیزبــی  ڕۆڵــی  بەســەرکردنەوەیە،  لــەو 

ڕۆژهەالتــی  خەباتــی  لــە  دێموکراتــی 
کوردستاندا بەرز نرخاند.

٢٦ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
یەکیەتیــی  جێژنیــکان،  لــە  جــۆزەردان 
ژنانــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ 
ڕێزگرتن لە ژنانی دەروەست و تێکۆشەری 
نێــو شــۆڕش ڕێوڕەســمێکی تایبــەت بــۆ 
ڕێزلێنــان لەو ژنانە بەڕێوە برد. ســەرەتای 
نەتەوەیــی  ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
»ئــەی ڕەقیــب« و ڕاگرتنی خولەکێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی 
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی 
پــێ کــرد. لەو ڕێوڕەســمەدا بەشــێک لە 
ئەندامانی ڕێبەرایەتی، کادر، پێشمەرگە 
و بنەماڵــەکان بەشــدار بوون.لــە بڕگــەی 
یەکەمــدا شــێعرێک لەالیــەن »مێهرەبــان 
دێهقــان‹‹ پێشــكەش کــرا. دواتــر ڕێز لەو 

ژنانــە گیــرا کــە مــاوەی ٢٠ ســاڵە لــە 
ڕیزەکانی شۆڕشدان و بۆ ماف و ئازادیی 
نەتــەوەی کورد خەبــات دەکەن. ئەو ژنانە 
هەروەهــا لە ڕێکخراوی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتــی کوردســتاندا ئەنــدام بوونــە. 
لەوحــی ڕێزلێنانــەکان لەالیــەن »کەریــم 
پەرویزی« ئەندامی دەستەی کارگێڕی، 
» شنە دروودگەر‹‹ سکرتێری یەکیەتیی 
ئەندامــی  عیزەتــی«  »ســەیران  ژنــان، 
بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی ژنان، »مروارید 
کۆمیتــەی  بەرپرســی  مەولــوودی« 
یەکیەتیــی ژنــان لە جێژنیــکان و »لەیال 
ژنــان،  یەکیەتیــی  ئەندامــی  ڕەبانــی« 
پێشــکەش بــەو ژنانە کــرا کە ماوەی ٢٠ 

ساڵە لە ڕیزەکانی شۆڕشدان.

جۆراوجــۆردا  بــواری  لــە  چاالکییــەکان 
خرابوونــە ڕوو و هەڵســەنگاندنی دروســت 
ڕابــردووی  مــاوەی  تێکۆشــانی  بــۆ 
کۆمیتــە کرابــوو. لــە بەشــێکی دیکەی 
و  ڕەخنــە  بەشــداربووان  کۆنفڕانســەکەدا 
پێشنیارەکانی خۆیان خستە ڕوو کە دواتر 
لەالیــەن »کاوە عەبداڵــی« و »ڕەشــید 
لــە  درایــەوە.  وەاڵمیــان  ڕەحمانیـ«ـــیەوە 
کۆنفڕانســدا،  کاری  کۆتایــی  بەشــی 
بــە سەرپەرســتیی »هێمــن مەولــوودی« 
هاوکاری دەزگای هەڵبژاردن، ئەندامانی 
بەشــداربوو چوونە سەر سندووقی دەنگدان 
و دەســتەی بەڕێوەبەریی نوێی کۆمیتەی 
ئاڵمانیان هەڵبژارد. دەستەی بەڕێوەبەریی 
یەکــەم  لــە  ئاڵمــان،  نوێــی  کۆمیتــەی 
کۆبوونەوەی خۆیدا و بە زۆرینەی دەنگ 
»ڕەشــید ڕەحمانیـ«ـــی وەک بەرپرســی 
کۆمیتــەی گشــتیی حیــزب لــە ئاڵمــان 

هەڵبژارد.

بەخێرهاتنــی  وێــڕای  جێژنیکانــەوە 
هەروەهــا  و  گشــتی  بــە  بەشــداربووان 
حیـــــــزبی  ڕێبەرایەتیــی  بەخیرهاتنــی 
ڕێکخســتن،  دەزگای  دێموکــرات، 
کۆمیتــەی بێســتوون و هەیئەتی داوەری، 

چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
»بابەکرزادە ئەقدەم« لەسەر ڕۆڵی ژن لە 
مێــژووی مرۆڤایەتــی، گرینگیــی کاری 
دەســتیی ژنان بۆ ناســاندنی کوردستان بە 
دونیــای دەرەوە و هاوکاریــی ژنان لەگەڵ 
پیــاوان بــۆ پێداویســتییەکانی ژیــان، بــۆ 

ئامادەبووان دوا.
دواتــر لەژێــر چاوەدێریی »زیبا ســاڵحی، 

فەریدە حەسەنزادە و حەمیدە محەممەدی« 
ســێ کەس کە لە ڕوانگەی چاوەدێرانەوە 
بــە  ئامادەکردبــوو  بەرهەمیــان  باشــترین 
ناوەکانــی »کاڵێ محەممــەدزادە، ئامین 
ئازەرمێهری و ئامین سولێمان پوور« وەک 

کەسانی یەکەم تا سێیەم هەڵبژێردران.
»هیــوا  لەالیــەن  پێشــانگا  براوەکانــی 
هەروەهــا  کــران؛  خــەاڵت  میرزاییـ«ـــەوە 
»شــەهرام  لەالیــەن  ڕێزلێنــان  لەوحــی 
حەمیدزادە«وە پێشکەشی داوەرەکان کرا.
ڕێوڕەسمەکە بە چاولێکردنی بەشداربووان 
کۆتایــی  پێشــانگا،  بەرهەمەکانــی  لــە 

پێهات.



  ژمارە ٨٢٥ ، ٣١ی جۆزەردانی ٤١٤٠١

ئێران شـــامی شـــەریفە

پێـــشەکی
١٩٩١ی  دێســامبری  ٢٦ی  ڕێکەوتــی 
زایینی بەرامبەر لەگەڵ ٥ی بەفرانباری 
ڕۆژێــک  تەنیــا  و  هەتــاوی  ١٣٧٠ی 
پــاش دەســت لەکارکیشــانەوەی میخاییل 
شــۆڕەوی  ســەرکۆماری  گۆرباچــۆف 
یەکیەتیــی  بــااڵی  شــۆرای  پێشــوو، 
ســۆڤییەت ســەربەخۆیی ١٥ واڵتی نوێی 
بــە فەرمی ناســی و بەمشــێوەیە کۆتایی 
بــە تەمەنی ئەم یەکیەتییە هات و ئااڵی 
داس و چەکــوش لــە کۆشــکی کرێملین 

هێنرایە خوار.
زۆر کەس لەو کاتەدا و تەنانەت ئێستەش 
پێیــان وایــە هــۆکاری ڕووخانــی ڕێژیمی 
و  »پێرێســترۆیکا  پڕۆســەی  ســۆڤیەت 
گالسنۆســت« یان » ڕێفۆرمی ئابووری 
– پێکهاتەیی و کەشــی کراوە و ئازادی 
دەربڕیــن« بــووە کە ئەگەر ئەمەش وەک 
هــۆکاری بناغەیــی ببینیــن کۆمەڵێــک 
هــۆکاری دیکــەش بونیــان هەبــووە کــە 
ڕەنگە بێ مشتومڕ هۆکاری ئایدیۆلۆژی 
یەکێک لە سەرەکیترینیان بێت، بۆیە لەم 
کورتەوتارەدا هەوڵ دەدرێت بەشــێوەیەکی 
بەراوردکارانــە دۆخــی ژیانی سیاســی – 
کۆمەاڵیەتی – ئابووریی ئێســتەی ئێران 
لەگەڵ ئەودەمی شــۆڕەوی لە ســۆنگەی 

»نەمانی ڕەوایی«یەوە هەڵبسەنگێنین.

هۆکاری »نەمانی ڕەوایی«
لــە ســەردەمی شــۆڕەوی پێشــوودا و بــە 
بەردەوامــی لە چوارچێــوەی ئایدیۆلۆژی 
زاڵ و لەڕاســتای مانــەوە و هێشــتنەوەی 
خەڵــک  بــە  داســەپاودا،  دەســەاڵتی 
دەگوتــرا ڕۆژاواییــەکان بەهۆی زاڵبوونی 
سیســتمی  و  کاپیتالیســتی  دەســەاڵتی 
تەنگــەژەی  کەوتوونەتــە  ســەرمایەداری 
سیاســی و ڕەوایــی و کۆمەاڵیەتییــەوە؛ 
تەنگەژەیەک کە بووەتە مایەی هەژاری 
و چارەڕەشــی خەڵکانــی نیشــتەجێ لــەم 
واڵتانــە. ئــەم بانگەشــە و پڕوپاگەندایــە 
کــە لــە ڕێگــەی ڕادیــۆ و ڕۆژنامــە و 
بەگشتی ڕاگەیاندنی ئەودەم ئەنجام دەدرا 
وەهــای کردبوو کە خەڵک لە یەکیەتیی 
ســۆڤیەتدا تــا ڕادەیەک بــاوەڕ بهێنن کە 
خۆیــان لــە نێــو واڵتێک دەژیــن کە هیچ 
گرفتێــک بوونــی نییــە و ئەمــە ڕێگای 

گەیشتن بە بەختەوەری و لوتکەی ژیانی 
مرۆڤــە؛ بــەاڵم لــە کۆتاییەکانــی دەیەی 
خەڵــک  کــە  بەرەبــەرە  زایینیــدا  ٨٠ی 
پێوەندییەکانیــان زیاتــر و نیزیکتــر بوویەوە 
دەیاندیــت کە لــە زۆربەی واڵتانی دنیای 
ڕۆژاوا ئاســتی ژیــان، ئاســتی ئازادییــە 
تاکەکەســییەکان و ئاســتی خۆشبژێوی، 
بانگەشــەکانی کرێملیــن،  بەپێچەوانــەی 
بەبــەراورد لەگــەڵ دۆخــی ژیانــی خۆیان 

باشترە. 
چاویــان  شــۆڕەوی  خەڵکانــی  ئیتــر 
سانســۆڕکردنەکانی  و  کرابوویــەوە 
کاگێبێ و پارازیت خســتنە سەر ڕادیۆی 
تینوێتــی  نەیدەتوانــی  ڕۆژاواییــەکان 
ئــەوان بــۆ دۆزینــەوەی واڵمــی پرســیارە 
بشــکێنێ  مێشــکیان  کەڵەکەبووەکانــی 
و لــە هەمــوو قســە و بــاس و هەواڵێکــی 
باڵوکــراو لەالیەن دەســەاڵتەوە بــە گومان 
بــوون. خەڵک ئیتــر بۆیان ڕوون دەبوویەوە 
کە ئەو قارەمانە مێژوویی و فەرهەنگییە 
دیکتاتــۆری  ئایدیۆلــۆژی  )مەبەســت 
پرۆلیتاریــا و ئامــرازی جێبەجێکارەکــەی 
واتــە یەکیەتیــی ســۆڤیەتە( کــە تەنیــا 
نەهێشــتنی  گۆڕەپانــی  خەباتــکاری 
بەڕاســتی  خراپییەکانــە  و  ناشــیرینی 

ڕزگاریدەری ژیانیان نییە.
ئــەم بارودۆخــە تــا دەهــات زیاتــر پێگــە و 
جێگــەی دەســەاڵتدارانی دەخســتە لــەرزە 

و تــا دەهــات زیاتــر خەڵک لە دەســەاڵتە 
ئایدیۆلۆژییەکــەی  و  داســەپاوەکەیان 
دەتەکانەوە تا وای لێهات کە لە ســااڵنی 

کۆتایــی تەمەنــی شــۆڕەویدا ئیتــر هیچ 
بەردەنگێکــی ئەوتــۆ بــۆ پەیامــە ڕۆژانە 
و حەفتانەکانــی ڕادیــۆ و تەلەفزیــۆن و 
ڕۆژنامــە نەدەمــا و ئەوەیکــە ببــووە برێند 
بــۆ خەڵــک و بەدواداچوونــی بــۆ دەکــرا 
لــە  بــوو کــە  هــەواڵ و ڕاپۆرتگەلێــک 
واڵتانی ســەرمایەدارییەوە خۆیان دەخزاندە 

نێو دنیای ڕەشی شۆڕەوی.
ســەر  بپڕژێینــە  لەوەیکــە  پێــش  لێــرەدا 
بەراوردی نێوان دۆخی ئەودەمی شۆڕەوی 
و کەشــوهەوای سیاســی ئێستەی ئێران و 
لەباری ڕەواییەوە لێکیان بدەینەوە پێویستە 
بەکورتیش بووە باسێک لەسەر گرینگیی 
سیاســی  دەســەاڵتێکی  بــۆ  ڕەوایــی 
سیاســی«  بکەیــن؛ چەمکــی »هێــزی 
)political power( یەکێــک لــە 
گرینگتریــن چەمکــە سیاســییەکانە کــە 
زۆر جــار وەک جەوهــەری سیاســەتیش 
سیاســی  هێــزی  دەبــردرێ.  لــێ  نــاوی 
بریتییــە لــەو هێــزەی کــە تاکێــک یــان 
نێــو کۆمەڵــگادا  لــە  کۆمەڵەکەســێک 
کۆنترۆڵکردنــی  و  شــوێندانەری  بــۆ 
گرووپــە  یــان  تــر  تاکەکانــی  ژیانــی 
کۆمەاڵیەتییەکانــی دیکــە خاوەندارێتــی 
دەکــەن. جــا ئــەم هێــزە کاتێــک خاوەنــی 
بــوو، دەبێتــە  »ڕەوایــی کۆمەاڵیەتــی« 
بەهێزبــوون،  دەســەاڵتداری،  بااڵدەســتی، 
گەورەیی و میرایەتی و ئەگەر لەم ڕەواییە 
بەتاڵ بوویەوە دەبێتە هێزێکی بێدەســەاڵت 
کە تێیدا نە یاسا دەور دەبینێ نە ئایدیا و 
لۆژیــک. کاتێک کــە لۆژیک، بوونی 
نەمــا و یاســاش خرایــە پەراوێــزەوە تاکــوو 
ئامرازەکانــی ســەرکوت بتوانن دەســەاڵت 
توندوتیــژی،  بپارێــزن،  دەســەاڵتداران  و 
گرتــن، لێدان، ئەشــکەنجەکردن، ئێعدام و 

کۆی ئەو هەنگاوانەی کە دەرهاویشتەی 
و  هەڵــدەدەن  ســەر  توندوتیژیــن  پرســی 
»ڕەوایــی کۆمەاڵیەتــی« نەتەنیا بوونی 

نامێنــێ بەڵکــوو جێگــەی خــۆی دەدات 
بــە توندوتیژی کۆمەاڵیەتــی. هەرچەندە 
توندوتیــژی زیاتر ببــێ هەر بەو ڕێژەیەش 
قەیرانــی نەمانی ڕەواییش زیاتر دەبێ کە 
لــە ئاکامــدا ناســەقامگیری حکومــەت 
زیاتــر دەبــێ و دەبێتــە هــۆی توندوتیــژی 
زیاتــر؛ بــە دیوێکــی تریــدا توندوتیــژی و 

نەمانی ڕەوایی حکومەتی بەردەوام خۆی 
بەرهەم دێنێتەوە.

ئەســڵی  ســەر  دەگەڕێینــەوە  لێــرەدا 
بابەتەکەمان و هەوڵ بۆ شــەنوکەوکردنی 
دۆخی سیاســیی ئێران دەدەین. پێکهاتەی 
مێــژوو  بەدرێژایــی  ئێــران  سیاســیی 
هەوڵــی داوە ڕەوایــی خــۆی گــرێ بــدات 
بــە ئاســمانەوە واتــە بــە خەڵک بڵــێ ئەو 
دەســەاڵتەی ئێســتە لــە ئێرانــدا هەیــە لــە 
و  دەرچــووە  ئاســمانییەوە  فیلتێرێکــی 
الســاریکردن  بەواتــای  پێــی  پێملنەبــوون 
لەگەڵ خودایە. لەم نێوانەشــدا بیرکردنەوە 
و جیهانبینیی ئێمە پیرۆزە و تەنیا ڕێگای 
گەیشتن بە بەختەوەری ئەم دنیا و دنیای 
دواتریشە کە ڕوونە ئامرازی جێبەجێکردن 

و بەئاکامگەیاندنی »دین«ە.
بەراوردکاریمــان  ســەر  دەپڕژێینــە  لێــرەوە 
بــۆ هــەر دوو ڕێژیمــی ئێســتەی ئێــران و 
کــرا  بــاس  وەک  شــۆڕەوی؛  ئەودەمــی 
بــە  پێشــوودا  شــۆڕەوی  ســەردەمی  لــە 
بەردەوامــی لە چوارچێــوەی ئایدیۆلۆژی 
زاڵ و لەڕاســتای مانــەوە و هێشــتنەوەی 
خەڵــک  بــە  داســەپاودا  دەســەاڵتی 
دەگوتــرا ڕۆژاواییــەکان بەهۆی زاڵبوونی 
سیســتمی  و  کاپیتالیســتی  دەســەاڵتی 
ســەرمایەدارییان کەوتوونەتــە تەنگــەژەی 
سیاســی و ڕەوایــی و کۆمەاڵیەتییــەوە؛ 
تەنگەژەیەک کە بووەتە مایەی هەژاری 

نیشــتەجێ  خەڵکانــی  چارەڕەشــی  و 
لــەم واڵتانــە. لــە ئێرانــی ئێستەشــدا و بە 
درێژایی ٤٣ ســاڵی ڕابردوودا بانگەشەی 

لــەم چەشــنە کراوە و دەکرێــت کە گوایە 
دنیــای ڕۆژاوا و لەســەرووی هەمووانــەوە 
ئامریــکا، کــە ئــەوان بە شــەیتانی گەورە 
نــاوی لێ دەبــەن، لەوپەڕی دۆشــداماوی 
درێــژە بە ژیانی سیاســی و کۆمەاڵیەتی 
دەدەن و خەڵکەکــەی ناڕازیــن لــە دۆخی 
داســەپاو بەســەریاندا و کــەم ڕۆژ هەیــە 

شەماڵ تەرغیبی

بەشی سێهەم

لەژێر ڕێنوێنی جەماران ســەدان کەس لە 
ڕۆژاواییەکان پەیوەست بە ئایینی ئیسالم 
ویالیەتــی  دوازدەئیمامــی  چەشــنی  لــە 
نەبــن! لــەوێ گەندەڵــی ماڵــی و ئیداری 
تەنگــی بــە خەڵک هەڵچنیوە و گەندەڵی 
ئەخالقــی و بێڕەوشــتی گرێچنی بنەماڵە 
و  هەڵوەشــاندۆتەوە  کۆمەڵگاکانــی  و 
وەک دەگوترێ »ئاداری بەســەر پادارەوە 

نەماوە«!
لە شۆڕەویدا ئەم بانگەشە و پڕوپاگەندایە 
لە ڕێگەی ڕادیۆ و ڕۆژنامە و بەگشتی 
کــە  دەدرا  ئەنجــام  ڕاگەیاندنەکانــەوە 
وەهــای کردبــوو خەڵــک لــە یەکیەتیــی 
ســۆڤیەتدا تــا ڕادەیەک بــاوەڕ بهێنن کە 
خۆیــان لــە نێــو واڵتێک دەژیــن کە هیچ 
گرفتێــک بوونــی نییــە و ئەمــە ڕێگای 
گەیشتن بە بەختەوەری و لوتکەی ژیانی 
مرۆڤــە؛ بــەاڵم لــە کۆتاییەکانــی دەیەی 
خەڵــک  کــە  بەرەبــەرە  زایینیــدا  ٨٠ی 
پێوەندییەکانیــان زیاتــر و نیزیکتــر بوویەوە 
دەیاندیــت کە لــە زۆربەی واڵتانی دنیای 
ڕۆژاوا ئاســتی ژیــان، ئاســتی ئازادییــە 
تاکەکەســییەکان و ئاســتی خۆشبژێوی، 
بانگەشــەکانی کرێملیــن،  بەپێچەوانــەی 
بەبــەراورد لەگــەڵ دۆخــی ژیانــی خۆیان 
هاوبەشــەکان  خاڵــە  لێرەشــدا  باشــترە. 
زیاتــر دەردەکــەون. لــە ســەرەتای هاتنــە 
سەرکاری ڕێژیمی خومەینی، لەڕێگەی 

خەڵــک  بــە  ڕاگەیاندنــەوە  دەزگاکانــی 
قبوڵێندرابوو کە ئەوا خودا ئێمەی ناردووە 
تا لە چەپەڵییەکان ڕزگارتان بکەین بەاڵم 

ڕۆژ لەدوای ڕۆژ و بە تێپەڕینی ســاڵ و 
مانگــەکان زیاتــر و زیاتر خەڵک چاویان 
کرایەوە و بەهاتنی سەتەالیت و ئینتێرنێت 
چــوارەم  دەســەاڵتی  بەرباڵوتربوونــی  و 
خەڵــک زانیان کــە بەپێچەوانەی ئیددیعا 
و بانگەشــەکانی جەمــاران ئــەوا ئەوانــن 
کــە کەوتوونەتــە نێو باتــاڵق و خەڵک لە 

دنیــای قەبێحکــراوی ڕۆژاوادا النیکــەم 
دۆخی ژیانیان لە هی دانیشــتووانی ئێران 
باشترە! بۆیە چیدیکە سانسۆڕکردنەکانی 
ئیتالعــات و پارازیت خســتنە ســەر ڕادیۆ 
و تێلیویزیۆنــی ڕۆژاواییــەکان نەیتوانــی 
تینوێتــی ئــەوان بــۆ دۆزینــەوەی واڵمــی 
مێشــکیان  کەڵەکەبووەکانــی  پرســیارە 
بشکێنێ و ئێستە لە هەموو قسە و باس و 
هەواڵێکی باڵوکراو لەالیەن دەسەاڵتەوە بە 
گومانن. خەڵک ئیتر بۆیان ڕوون بووەتەوە 
کە ئەو قارەمانە مێژوویی و فەرهەنگییە 
)مەبەســت ئایدیۆلــۆژی ویالیەتی فەقیه 
و ئامــرازی جێبەجێکارەکەی واتە دەوڵەتە 
لــە  زاڵ  یەکەکانــی  لــەدوای  یــەک 
تــاران( کــە تەنیا خەباتــکاری گۆڕەپانی 
خراپییەکانــە  و  ناشــیرینی  نەهێشــتنی 

بەڕاستی ڕزگاریدەری ژیانیان نییە.
ئــەم بارودۆخە وای کــردووە کە هەنووکە 
زیاتــر لــە هــەر کاتێک پێگــە و جێگەی 
لــەرزە  تــاران کەوتووەتــە  دەســەاڵتدارانی 
و تــا دێــت زیاتــر خەڵــک لــە دەســەاڵتە 
ئایدیۆلۆژییەکــەی  و  داســەپاوەکەیان 
دەتەکێنەوە بەچەشــنێک کە لە ئێســتەدا 
بــۆ  ئەوتــۆ  بەردەنگێکــی  هیــچ  ئیتــر 
پەیامــە ڕۆژانــە و حەفتانەکانــی ڕادیــۆ 
و تەلەفزیــۆن و ڕۆژنامەکانــی جەمــاران 
بــۆ  برێنــد  بووەتــە  ئەوەیکــە  و  نەمــاوە 
دەکــرێ  بــۆ  بەدواداچوونــی  و  خەڵــک 
هــەواڵ و ڕاپۆرتگەلێکن کــە لە واڵتانی 
ســەرانی  وەک  )یــان  ســەرمایەدارییەوە 
گــەورەوە(  شــەیتانی  لــە  دەڵێــن  ڕێژیــم 
خۆیــان دەخزێننە نێو دنیای ڕەشــی ئێران؛ 
کــە کــۆی ئــەم فاکتەرانــە دەری دەخەن 

کۆماری ئیسالمی خاوەنی 

کـــــــــۆبەند:
ئــەو  و  کــران  بــاس  هۆکارانــەی  بــەم 
بەراوردکارییەی کە لە سەرەوە کرا، هیچ 
بــە دوور نابیندرێت کــە داهاتووی ئێرانی 
ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئاخوندی هەمان 
بێــت کــە شــۆڕەوی پێشــووی  ســیناریۆ 
ئیســالمی  کۆمــاری  کــرد؛  گرفتــار 
بیــری  لــە چوارچێــوەی  تەنیــا  و  تەنیــا 
ئایدیۆلۆژیکــی ویالیەتــی فەقیــه و بــۆ 
مانــەوەی خــۆی هاوشــێوەی ئایدیۆلۆژی 
دەدات  هــەوڵ  ســۆڤیەت  کۆمۆنیزمــی 
و لــەم نێوانــەدا نــە برســیەتی خەڵک، نە 
بێماڵی ئەوان، نە ویســتی دنیای دەرەوە و 
نە هیچ پرســێکی تر گرینگی نییە بۆی 
کەواتە سروشتی دێتە بەرچاو کە دەبینین 
خەڵک لە برســان دەمرن و دەسەاڵتیش بە 
پانــەوە درۆ دەکات و دەڵــێ ئێــران شــامی 

شەریفە!

کۆماری ئیسامی تەنیا و تەنیا لە چوارچێوەی بیری ئایدیۆلۆژیکی ویایەتی فەقیه و بۆ مانەوەی خۆی 
هاوشێوەی ئایدیۆلۆژی کۆمۆنیزمی سۆڤیەت هەوڵ دەدات و لەم نێوانەدا نە برسیەتی خەڵک، نە بێماڵی ئەوان، 
نە ویستی دنیای دەرەوە و نە هیچ پرسێکی تر گرینگی نییە بۆی کەواتە سروشتی دێتە بەرچاو کە دەبینین 

خەڵک لە برسان دەمرن و دەسەاڵتیش بە پانەوە درۆ دەکات و دەڵێ ئێران شامی شەریفە!

پێکهاتەی سیاسیی ئێران بەدرێژایی مێژوو هەوڵی داوە ڕەوایی خۆی گرێ بدات بە ئاسمانەوە واتە بە 
خەڵک بڵێ ئەو دەسەاڵتەی ئێستە لە ئێراندا هەیە لە فیلتێرێکی ئاسمانییەوە دەرچووە و 

پێملنەبوون پێی بەواتای الساریکردن لەگەڵ خودایە. لەم نێوانەشدا بیرکردنەوە و جیهانبینیی ئێمە پیرۆزە و 
تەنیا ڕێگای گەیشتن بە بەختەوەری ئەم دنیا و دنیای دواتریشە کە ڕوونە 

ئامرازی جێبەجێکردن و بەئاکامگەیاندنی »دین«ە



٥ ٥ژمارە ٨٢٥ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢٢

دەرکەوتـــە و لێکەوتەکانـــی ناســـیۆنالیزمی ئێرانـــی

لەبری پێشەکی
دواییــن لێدوانەکانــی ڕەزا پاڵــەوی لەســەر 
ناڕەزایەتییەکانی ئێران لێدوان و دژکردەوەی 
جیــاوازی لێکەوتــەوە، بێگومان ئێمە وەک 
تایبەتمــان  ڕوانگەیەکــی  دەکــرێ  کــورد 
هەبێت لەســەر ئــەو لێدوانە. بۆ تێگەیشــتن 
لــە ناوەرۆکــی ڕوانگــە و ئەندێشــەکانی 
ڕەزا پاڵەوی بێگومان پێویســتە سەرچاوەی 
ڕوانگــە  ئــەو  ئایدیۆلۆژیکــی  و  هــزری 
دەرکەوتنــی  دەربخرێــن ،  ئەندێشــانە  و 
ســەرچاوەی هــزری و ئایدیۆلۆژیکی هەر 
مــرۆڤ و ڕێکخراوەیــەک دەتوانــێ ببێتە 
بنەمایەکــی شــیاو و جێــگای متمانــە بۆ 
لێکەوتەکانــی  و  دەرکەوتــە  پێشــبینی 
لــە  ئــەوەی  داهاتــوودا.  لــە  سیاســی 
ئێرانــدا  هاوچەرخــی  سیاســی  مێــژووی 
دەبیندرێت ســێ ئایدیۆلــۆژی و ڕوانگەی 
جیــاوازن وەک تــەوەرە و ڕێکخــەری بزاڤە 
یەکــەم  کۆمەاڵیەتییــەکان.  و  سیاســی 
نەتەوەخــوازی ئێرانی )ســەڵتەنەتخوازەکان، 
مەشــرووتەخوازەکان و کۆماریخوازەکان(، 
دووهەم مارکســیزم )تودە، مائۆئیستەکان، 
حێکمەتیستەکان و هه ندێ له  چریکەکانی 
فەدایی خەلق(، سێهەم ئیسالم ) کۆماری 
ئیســالمی بە هــەر دوو باڵــی ڕێفۆرمخواز 
و بناژۆخواز، میللی-مەزهەبی(. ئەم سێ 
ئایدیۆلۆژییــە لەگــەڵ ئــەوەدا لــە ڕوانگــە 
زۆریــان  جیــاوازی  ڕەنگــە  ئامانجــدا  و 
هەبێــت، بــەاڵم وێکچووییەکــی گرینگیان 
هەیــە، ئەویــش پاوانخوازێتــی کلتــووری، 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییە بە کەڵکوەرگرتن 
لــە دیاردە کۆمەاڵیەتی و کلتوورییەکانی 
نەتــەوەی فــارس، واتــە هەموویــان خاوەنی 

جەوهەری نەتەوەخوازی ئێرانین.

ناسیۆنالیزمی ئێرانی:
ڕواڵەتــی  لــە  ئێرانــی  ناســیۆنالیزمی 
وشــەدا چەمکێکــی دەســکردی داهێنــراو 
نیشــاندانی  مەبەســتی  بــە  داتاشــراوە  و 
نەتەوانــەی  ئــەو  هەمــوو  یەکگرتوویــی 
لەنــاو ژێئۆپۆلیتیکــی ئێرانــدا دەژیــن کــە 
وەک قــەوم پێناســە دەکرێــن لــە خزمــەت 
هێژمۆنــی  پاراســتنی  و  بەرژەوەنــدی 
کلتــووری  و  کۆمەاڵیەتــی  سیاســی، 
نەتــەوەی بااڵدەســتی فــارس. لەڕاســتیدا 
و  پاشــایەتی  دەســەاڵت،  ئایدیۆلــۆژی 
سەرەوەری فارسە بەسەر نەتەوەکانی  تردا. 
ســەرەتا  ئێرانــی  ناســیۆنالیزمی 
دژایەتــی  بــۆ  بــوو  ئایدیۆلۆژییــەک 
هێــزە  هێرشــەکانی  و  هەڕەشــەکان 
دەرکییەکانــی وەک ڕووســیا و بەریتانیــا 
بۆ ســەر ئێــران، بــەاڵم لەپــاش دەرکەوتنی 
بــوو  ڕەزاخــان و دەســەاڵتی شــێوەمۆدێڕن 
ئەویتــری  ســڕینەوەی  ئایدیۆلــۆژی  بــە 
غەیرەفارس لە نێو فارسدا. بەم شێوەیە پان 
ئیرانیــزم وەک ئایدیۆلۆژی دەرکەوت. ئەم 
چەمکــە یەکــەم جار لەالیــەن مەحموودی 
 ١٩٢٠ ســاڵی  لــە  یــەزدی  ئەفشــاری 
و  عەرەبیــزم  پــان  لــە  الســاییکردنەوە  بــە 
پاراســتنی  مەبەســتی  بــە  تورکیــزم  پــان 
تەواوییەتــی ئــەرزی ئێــران و بەربەرەکانی 
لەگــەڵ هەڕەشــەکان بــۆ ســەر دەســەاڵت، 
پاوانخوازێتــی و هێژمۆنــی خــودی فارس 
دەرکەوتــووە. ســەرنجێکی کورت بۆ ســەر 
پــان  عەرەبیــزم و پــان تورکیــزم دەریدەخــات 
کــە ئــەم دوو ئایدیۆلۆژییــە بــۆ دژایەتــی 
لەگــەڵ نەتەوەخــوازی کوردی، پێشــگرتن 
بە ســەربەخۆیی کوردســتان، ملکەچکردن 
نەتەوەکانــی  لەنێــو  تواندنــەوەی کــورد  و 
عــەرەب و تــورک لــە عێــراق، ســووریا و 
تورکیا بەرهەم هاتووە. بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەوەیکــە ئێرانیــش بەشــێکی کوردســتانی 
داگیــر کردووە و لە ســەرەتاکانی ســەدەی 
بزاڤەگەلێکــی  تایبەتــی  بــە  بیســتەم ڕا 
نەتەوەخوازانــە لــەم پارچەیە لە کوردســتان 
سەری هەڵداوە، پان ئێرانیزم دژکردەوەیەک 
و  کــوردی  نەتەوەخــوازی  بــەدژی 
نێــو  کەمینەکانی تــری  نەتەوەخــوازی 
ژێئۆپۆلیتیکــی ئێــران بــووە بە مەبەســتی 
تواندنــەوەی نەتــەوەی کــورد و ئەوانی تــر 

لەنێو شوناسێکی دەسکرد و جەعلیدا.
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لەخۆگــری چەنــد 
کۆڵەکــەی گرینگــە کە لەڕێــی ئەوانەوە 
پــەرەی  و  دەســەپێنێت  فــارس  هێژمۆنــی 
کۆڵەکانــە  لــەم  یەکێــک  دەدات.  پــێ 
زمانــە، واتە فارســی کە زمانــی نەتەوەی 
ئێرانــی  نەتەوەیــی  زمانــی  فارســە وەک 
مســۆگەر دەکات و پێــش  دەگرێــت بە پەرە 
و دەرکەوتنــی هیــچ زمانێکی تــر. دیــارە 
زمــان نەتەنیــا کەرەســتەیکی ڕواڵەتــی بۆ 
پێوەنــدی گرتن نییــە، بەڵکوو کارتێکەری 
هەیە لەســەر چلــۆن بیرکردنەوەی مرۆڤ، 
واتــە کاتێــک مــرۆڤ زمانــی نەتەوەیــی 
و دایکــی فێــر دەبێــت، هــاوکات لەگــەڵ 
ئــەوە، کردەوەگەلێکــی هــزری تایبەتیــش 
و  نەتەوەیــی  ژینگــەی  زایەڵــەی  کــە 
دەبێــت،  فیــری  خۆیەتــی  کۆمەاڵیەتــی 
بەجۆرێــک کــە ئــەو کردەوەگەلــە هزرییە 
هەیــە  قوڵیــان  و  گرینــگ  کارتێکــەری 
لەمــەڕ  مــرۆڤ  ئەزموونەکانــی  لەســەر 
جیهانی دەورووبەر. کەواتە دەشێ بگوترێ 
کــە زمان هەر لــە منداڵییەوە کارتێکەری 
لــە ســەر هــزر، ڕوانگــە، هەســت،  هەیــە 
ئەزمــوون و بیرەوەرییەکانــی مــرۆڤ. هەر 
بۆیەش پان ئێرانییەکان لەڕێی ســڕینەوەی 
زمانــی نەتەوەکانی تر و ســەپاندنی زمانی 
فارسی بەر نەتەوەکانی تر هەوڵی پێشگرتن 
بــە پەرەی هەســتی نەتەوەیی و جیاوازبوون 
لەگــەڵ فارســەکان دەدەن، بەهۆی ئەوەکە 
زمــان کارتێکــەری قوڵــی هەیــە لەســەر 
بەرهەمهاتــن و دەرکەوتنــی بــاوەڕ، بەهــا، 
نۆرمگەلێکی کۆمەاڵیەتی و ئایدیۆلۆژی 

لەنێو مرۆڤدا. 
گرینگــەکان  کۆڵەکــە  لــە  یەکێکی تــر 
تەوەربوونی نەتەوەیی فارس  و پەراوێزبوونی 
نەتەوەکانــی  تــرە لەڕێی ســەپاندنی زمانی 
ئایدیۆلــۆژی  و  نــۆرم  بەهــا،  فارســی، 
نەتــەوەی فــارس لەالیــەک و لەالیەکی تر 
پەراوێزخســتنی  ئابوورییــەوە  لەبــاری 
بــۆ  هــەوڵ  و  غەیرەفارســەکان  نەتــەوە 
پەرەئەســتاندوویی پارێزگاکانــی ســەر بــە 

لەگــەڵ  خوزســتان  بۆوێنــە  فارســەکانە، 
ئــەوەدا خەزینــەی ئابــووری ئێرانــە بــەاڵم 
عەرەبــەکان لەوپەڕی هــەژار دا دەژین، یان 
کوردســتان و بەلووچســتان لەگــەڵ ئەوەدا 
ئێرانــن،  پارێزگاکانــی  پەرەنەســتاندووترین 
بــەاڵم فارس، ئیســفەهان، تاران، مەشــهەد 
پارێزگاکانــی  دەوڵەمەند تریــن  و....هتــد 

ئێرانن. یەکێکی تر لە کۆڵەکە گرینگەکان 
هێژمۆنی سیاســی و حاکمبوونی نەتەوەی 
فارسە، واتە دەسەاڵتی سیاسی بەردەوام بۆ 

نەتەوەی فارس مسۆگەر بووە.

ناســیۆنالیزمی  نەزەرییەکانــی  بنەمــا 
ئێرانی:

ئاخــۆ دەشــێ ناســیۆنالیزمی ئێرانی وەک 
قوتابخانەیەکــی هزری یــان فۆڕمێک لە 

ئەندێشــەی فەلســەفی پێناسە بکرێت؟ بۆ 
تێگەیشــتن لــەم مەســەلەیە و بۆ گەیشــتن 
بە واڵمێکی گونجاو بەم پرســیارە پێویستە 
ڕەچەڵەکی هزری سیاسەت لە ئێران دیاری 
ڕووبەڕووبوونــەوەی  لەڕاســتیدا  بکرێــت. 

ئێرانییــەکان لەگــەڵ مۆدێڕنیتە و جیهانی 
ئەندێشــەی مۆدێڕن ڕووبەڕووبوونەوەیەکی 
واتــە  فۆرمالیتانەیــە،  و  ڕواڵەتــی 
ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ڕواڵــەت، فــۆڕم 
و پێکهاتــەی ڕواڵەتییــە، بەبــێ ئەوەیکــە 
فەلســەفە  نــاوەرۆک،  دابێتــە  ســرنجیان 
و ئەندێشــەی بەرهەمهێنــی ئــەم فــۆرم و 
هــەر  ئێرانــی  ناســیۆنالیزمی  ڕواڵەتانــە. 
و  بەربــاڵو  ڕەوانگەگەلێکــی  پێیــە  بــەو 
نەتەوەییەکانــی  دژەکەمینــە  لــە  جیــاواز 
دژەئاییــن  دژەبێگانــە،  هەتــا  ئێــران،  نێــو 

کــە  لەخۆدەگرێــت  دژەدێموکراســی  و 
بــە  بــۆ  هــەوڵ  هەموویــان  وێکچوویــی 
پاوانکردنــی  و  ڕاگەیشــتن  دەســەاڵت 
دەسەاڵتە، لەڕاستیدا ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
بەر لەوەکە لەخۆگری ڕوانگەیەکی هزری 
و بەرهەمهێنــی زەینێــک لەمــەڕ مــرۆڤ 
و  نەتــەوە  وەک  خــود، کۆمەڵــگا  وەک 
ئەویتــر وەک غەیرییــەت بێــت، دژایەتی و 

دوژمنایەتییەکــە لەگــەڵ هەموو ئەوانەی 
کە وەک مەترسییەک بۆ سەر هێژمۆنی 
هــەر  دەبیندرێــن.  »مــن«  دەســەاڵتی  و 
بۆیەش بە هۆی ئەو ئاڵۆزی و بشێوییەوە، 
دیاریکــردن و دەستنیشــانکردنی بنەمــای 
نــەزەری و تێئۆریکــی بــۆ ناســیۆنالیزمی 
ڕەوەو  نەگونجــاوە.  ئێســتاش  هەتــا  ئێــران 
لــە دەســەاڵت  دەســەاڵت هەوڵــدان و ڕوو 
هەنگاونان وای کردووە کە ناســیۆنالیزمی 

ئایدیۆلۆژیــک  تایبەتمەنــدی  ئێرانــی 
ئایدیۆلۆژییــە  ئــەم  بگرێــت.  بەخۆیــەوە 
لەگــەڵ جیــاوازی لــە مانــا و ڕوانگــەدا 
بــەاڵم یــەک تایبەتمەنــدی تەوەرەیی هەیە 
زاتبــاوەڕی  گەوهەرخوازێتــی،  ئەویــش 

ئــەم ئایدیۆلۆژییەیــە، بەجۆرێــک کە ئەم 
ئایدیۆلۆژییــە تایبەتمەندییەکانــی مرۆیی 
و کۆمەاڵیەتــی نــەک وەک دیاردەیەکی 
ســترۆکتوڕاڵ کــە وەک دیاردەگەلێک و 
تایبەتمەدنیگەلێکــی گەوهــەری و زاتــی 
تــاک و نەتــەوەی ئێرانــی فــەڕز دەکات 
کــە هــەر لــە کۆنــەوە و لــە مێــژوودا ئــەم 
بــووە، واتــە  زات و گەوهــەرەی لەگەڵــدا 
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی دوو تایبەتمەنــدی 
گرینگــی هەیــە وەک ئایدیۆلــۆژی بــۆ 
و  هێژمۆنــی  پاراســتنی  مســۆگەرکردن، 

بریتیــن  کــە  دەســەاڵتەکەی  بەردەوامــی 
ئاراکائیــزم.  و  گەوهەرخــوازی  لــە 
لەڕاســتیدا ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لەڕێــی 
گەوهەرخــوازی هەوڵــی ســەپاندنی بەهــا، 
نــۆرم و تایبەتمەندییەکانــی فــارس وەک 
نەتەوەیــی  تایبە مەنــدی  و  نــۆرم  بەهــا، 
هەمــوو بوونەکانــی نێــو ئێــران دەدات بــە 
مەبەســتی یەکدەســت و یەکپارچەکردنــی 

هەمــووان، دووهــەم لەڕێــی کۆنینەخوازی 
)ئارکائیــزم( هەوڵــی بــە مێژوویی کردنی 
ئــەم ڕەوتــە دەدات بە مەبەســتی دژایەتی، 
هەرجــۆرە  ســڕینەوەی  و  بەرپەرچدانــەوە 
ســەروەری،  لەگــەڵ  دژکردەوەیــەک 

هێژمۆنی و دەسەاڵتی خودی فارسی.

لێکەوتەکانــی  و  دەرکەوتــەکان 
ناسیۆنالیزمی ئێرانی:

ئایدیۆلۆژیکــی  تایبەتمەنــدی 
نیزامێــک  وەک  ئێرانــی  ناســیۆنالیزمی 
لــە بــاوەڕ، ئاگایــی، نــۆڕم و ڕوانگــەی 
ئیــرادەی  دەرەوەی  لــە  بەرهەمهاتــوو 
مرۆڤی ســووژە لەالیەن دەســەاڵتخوازەکان، 

دەســەاڵتەکان و ئیدئۆلۆگەکانــی ســەر بە 
دەســەاڵت بەســتێنێکی هزری و مەعریفی 
ڕەخســاندووە بــۆ دەرکەوتنی دەســەاڵتێکی 
لەخۆگــری  کــە  ئێــران  لــە  شــێوەمۆدیڕن 
مۆنۆلــۆگ،  تایبەتمەندییانەیــە:  ئــەو 
پاوانخــواز، دژەپلۆرالیــزم، دژەدێموکراســی 
و دژەمۆدیڕنیتــە. ئــەم ئایدیۆلۆژییــە لــە 
ئێــران بەرهەمهێنــی حکوومەتی ســەرەڕۆ، 
دیکتاتــۆر و پاوانخواز بــوو، بە بەردەوامی 
جیاوازییــەکان،  ســڕینەوەی  هەوڵــی 
فرەییــەکان و ئەویتری داوە، بە مەبەســتی 

و  کلتــوور  کۆمەڵــگا،  بەرهەمهێنانــی 
نەتەوەیەکی یەکدەست لەڕێی دەسەاڵتێکی 
ســانتراڵ و پاوانخواز. دەســەاڵتی پاڵەوەی 
ئــەم  پەرەپێــدەری  و  ســەرچاوە  وەک 
ئایدیۆلۆژییە لەماوەی حکوومەتی ڕەزاشا 
لەگــەڵ  بەردەوامــی  بــە  حەمەڕەزاشــا  و 
هەرجــۆرە دەرکەوتنــی شوناســێکی جیاواز 
لەالیــەن  بەرهەمهاتــوو  شوناســی  لەگــەڵ 

بەربەرەکانێــی  دەســەاڵتەوە  ئایدیۆلــۆژی 
دەکــرد، سیاســەتەکانی ئــەم بنەماڵەیــە لە 
مــاوەی حوکمــڕان دا هــەوڵ بۆ ســەپاندنی 
زمانــی فارســی وەک زمانــی نەتەوەیی و 
لەناوبردنــی زمــان و بــەو پێیــەش ئەندێشــە 
و هزرە جیاوازەکان، ســەپاندنی شوناسێکی 
نەتەوەیــی دەســکرد و هــەوڵ بــۆ ســڕینەوە 
و  جیــاوازەکان  شوناســە  لەناوبردنــی  و 
بەرهەمهێنانی دەســەاڵتێکی سانترالیستی 

قەتیســکراو لەناو بازنەی نەتەوەی فارسدا 
دێموکراتیــک  شــەرعییەتی  بەبــێ  بــوو 
لەڕێــی هێــزی نیزامی و جەبری ســەرنێزە. 
کۆمــاری  دەســەاڵتی  لــە  کلتــوورە  ئــەم 

ئیسالمیشدا دووپات و بەردەوام بۆتەوە.

کۆتاوتە:
و  خــۆی   وەهمــی  لــە  پاڵــەوی  ڕەزا 
خــۆی  ئێســتا  ســەڵتەنەتخوازەکاندا  
پاڵــەوی  دەســەاڵتی  میراتگــری  بــە 
کەســایەتی  وەک  ئەمڕۆکــە  دەزانێــت، 
ســەڵتەنەتخوازی  الیەنگرانــی  بەرچــاوی 
ئــەم  دەالقــەی  لــە  مەشــرووتەخوازی  و 
ناســیۆنالیزمی  واتــە  ئایدیۆلۆژییــەوە 
ڕووداوەکانــی  بــۆ  خوێندنــەوە  ئێرانــی 
ناوخــۆی ئێــران، داهاتووی سیاســیی ئێران 
و  کۆمەاڵیەتــی  تایبەتمەندییەکانــی  و 

کلتووری ئێران دەکات. 
ڕەزا پاڵــەوەی لــە دەالقــەی پان ئێرانیزمــدا 
دەســەاڵتی  کــە  دەدات  هــەوڵ 
بەســەر  خۆســەپاندن  لەڕێــی  پاشــایەتی 
مووســادرەی  و  ئێــران  ناڕەزایەتییەکانــی 
ئــەم ناڕەزایەتییانە زینــدوو بکاتەوە، تا بەم 
شــێوەیە لەڕێــی حکوومەتێکی پاشــایەتی 
ئێــران  بــە  ئابــووری  گەشــەی  پاوانخــواز 
ئێــران  ســەرزەوینی  یەکپارچەیــی  بــدات، 
بپارێزێــت و بــە خەیاڵــی خــۆی شــکۆی 
لەدەســتچوووی  نەتەوەیــی  و  مێژوویــی 
ئێران بگەڕێنێتەوە. ئەوەی بەراســتی وەک 
مەترســییەک لە ئاســۆی سیاسیی ئێراندا 
دەبیندرێــت ئەوەیــە کــە هیــچ کام لــە هێزە 
سیاســی و سەرانســەرییەکانی ئێــران هیچ 
گوتار و ئایدیایەکیان بۆ دێمۆکراتیزەکردن 
و سەرخســتنی ڕەوتــی دێمۆکراتیزاســیۆن 
لــە ئێــران نییــە، هەموویان بەگشــتی بەبێ 
ئەوەیکە پەرە بە کەسایەتی و زەینی تاکێتی 
و مەدەنی لە ناو تاک و کۆمەڵگادا بدەن 
بەمەبەســتی بەرتەســککردنەوەی بەستێنی 
سیاســی، دەرخستنی دەسەاڵتێکی واڵمدەر 
و دەروەست بە کۆمەڵگای مەدەنی، هەوڵ 
دەدەن دەســەاڵتی خۆیان مســۆگەر بکەن و 
پاوانی بکەن تا بتوانن لە غیابی تاکێکی 
ســوبژە و ئــاگا، کۆمەڵگایەکــی مەدەنی 
پەرەئەســتاندوو و بەهێــز، هێزی بێســنووری 
خۆیان بەسەر کۆمەڵگادا بسەپێنن، لەڕێی 
هێــزی نیزامــی و ســەرنێزە لــە داهاتــوودا 
بەرەنــگاری هەر جۆرە شوناســخوازییەک، 
ئازادیخوازییــەک  و  مافخوازییــەک 
ببنــەوە. بــە کورتــی دەشــێ بگوتــرێ کە 
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی لەڕەوتــی مێژوویی 
خۆیدا هەتا ئێستاش ئایدیۆلۆژی دەسەاڵت 
بە مەبەستی پەرە، هێژمۆنی و بەردەوامی 
خــۆی بــووە و هیــچ کات هیــچ ڕوانگــە، 
هەســت و هەوڵێکــی بــۆ پــەرەی فرەیــی، 
ئــازادی و دێموکراســی نەبــووە، بۆیــەش 
گرینگتریــن لێکەوتــەی ئــەم دەرکەوتەیە، 
کۆمەڵگایەکی لێکدابڕاو، قەڵشــگەلێکی 
بشــێوییەکی  و  ئەکتیــڤ  کۆمەاڵیەتــی 

بەرفراوان لەناو کۆمەڵگادا بووە.

شاهۆ حسەینی

تایبەتمەندی ئایدیۆلۆژیکی ناسیۆنالیزمی ئێرانی وەک نیزامێک لە باوەڕ، ئاگایی، نۆڕم و ڕوانگەی 
بەرهەمهاتوو لە دەرەوەی ئیرادەی مرۆڤی سووژە لەالیەن دەسەاڵتخوازەکان، دەسەاڵتەکان و ئیدئۆلۆگەکانی سەر 
بە دەسەاڵت بەستێنێکی هزری و مەعریفی ڕەخساندووە بۆ دەرکەوتنی دەسەاڵتێکی شێوەمۆدیڕن لە ئێران کە 

لەخۆگری ئەو تایبەتمەندییانەیە: مۆنۆلۆگ، پاوانخواز، دژەپلۆرالیزم، دژەدێموکراسی و دژەمۆدیڕنیتە

ناسیۆنالیزمی ئێرانی بەر لەوەکە لەخۆگری ڕوانگەیەکی هزری و بەرهەمهێنی زەینێک لەمەڕ مرۆڤ وەک 
خود، کۆمەڵگا وەک نەتەوە و ئەویتر وەک غەیرییەت بێت، دژایەتی و دوژمنایەتییەکە لەگەڵ هەموو ئەوانەی 

کە وەک مەترسییەک بۆ سەر هێژمۆنی و دەسەاڵتی »من« دەبیندرێن

بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەیکە ئێرانیش بەشێکی کوردستانی داگیر کردووە و لە سەرەتاکانی سەدەی 
بیستەم ڕا بە تایبەتی بزاڤەگەلێکی نەتەوەخوازانە لەم پارچەیە لە کوردستان سەری هەڵداوە، پان ئێرانیزم 
دژکردەوەیەک بەدژی نەتەوەخوازی کوردی و نەتەوەخوازی کەمینەکانی تری نێو ژێئۆپۆلیتیکی ئێران بووە بە 

مەبەستی تواندنەوەی نەتەوەی کورد و ئەوانی تر لەنێو شوناسێکی دەسکرد و جەعلیدا

ناسیۆنالیزمی ئێرانی لەڕەوتی مێژوویی خۆیدا هەتا ئێستاش ئایدیۆلۆژی دەسەاڵت بە مەبەستی پەرە، 
هێژمۆنی و بەردەوامی خۆی بووە و هیچ کات هیچ ڕوانگە، هەست و هەوڵێکی بۆ پەرەی فرەیی، ئازادی و 

دێموکراسی نەبووە، بۆیەش گرینگترین لێکەوتەی ئەم دەرکەوتەیە، کۆمەڵگایەکی لێکدابڕاو، قەڵشگەلێکی 
کۆمەاڵیەتی ئەکتیڤ و بشێوییەکی بەرفراوان لەناو کۆمەڵگادا بووە



  ژمارە ٨٢٥ ، ٣١ی جۆزەردانی ٦١٤٠١

لەم سەردەمەدا مرۆڤایەتی بە ئاستێک لە زانیاری گەیشتووە و کەرەستەکانی 
بەردەســتی ئەوەندە پێشــکەوتوو بوونە کە ناتوانی لەگەڵ هیچ ســەردەمێک لە 
مێژوودا هەڵســەنگاندنی بۆ بکەیت؛ پەیوەندییەکان ئاڵوگۆڕی قوڵ و زۆریان 
بەسەردا هاتووە و تاکەکان لەگەڵ کۆمەڵ و کۆمەڵ لەگەڵ تاک، هەروەها 
تــاک لەگــەڵ تاک لە پەیوەندییەکی بێ پســانەوەدان و تەنانەت پێشــکەوتنی 
زەینی مرۆڤەکان لە ئاستێکدایە کە پەیوەندی دەروونیش وەکوو جاران نەماوە.
ئــەم دۆخــە کــە لە ئێســتادا بوونی هەیــە، بووەتە هۆکاری ئەوەیکە ســەرەڕای 
ڕۆژیــش  لــەدوای  ڕۆژ  تێکنۆلــۆژی،  و  زانســت  بەرچــاوی  پێشــکەوتنی 
دەستپێڕاگەیشــتن بە کەرەســتەکان ئاســانتر بووەتەوە و لەم نێوانەدا مرۆڤایەتی 
نەتەنیا ئۆغر ناگرێت و قەناعەت ناهێنێت بەڵکوو داخوازییەکانی زۆرتر دەبن.
نیــاز ســەرەکیترین هــۆکارە بــۆ خوڵقاندن و پێکهێنانی ئەندێشــە و کەرەســتە و 
پیشــە و ...هتد، هەتا دونیاش پێشــکەوتنی زیاتر بە خۆیەوە دەبینێت نیازەکان 
زۆرتــر دەبنــەوە و گوشــارەکان بــۆ سیســتمەکان و دەســەاڵت فۆرمــی نوێ بە 

خۆیانەوە دەگرن.
دەستەبەســەرداگرتنی  و  هێــز  پێکهێنانــی  پڕۆســەی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە   
تێکنۆلــۆژی و وزە لەالیــەن هەندێــک تــاک و دەســەاڵت بــۆ کۆنتــرۆڵ و 
چاودێری بەسەر تاکەکان و جیهان، حکوومەتەکان بە دوو دەستە دابەش دەبن، 
ئــەو سیســتمە دێمۆکراتیکانە کە هەوڵ دەدەن بــۆ واڵمدانەوە و جێبەجێکردنی 
داخوازیی خەڵک و ئەو سیستمە دیکتاتۆریانە کە نەتەنیا واڵمدەر نین بەڵکوو 
ڕێگرن و لە هەوڵدان تاکوو هەموو بەشەکانی ژیان لە ئیختیاری خۆیاندا بێت.
ئێمەی کوردیش کە بە هۆی ئەندێشــە و سیســتمێکی کۆلۆنیالیســتی خاون 
کیان و دەسەاڵتی خۆمان نین، لە سەدەی ڕابردوودا بەردەوام لە ژێر دەسەاڵتی 
سیســتمە دیکتاتۆرییــەکان بووینــە و هەیــن و وەکــوو هەمــوو مرۆڤایەتــی لــە 
جیهاندا داخوازیمان هەیە، بەاڵم لە واڵمدا هەمیشە لەگەڵ سەرکوت و کوشتن 

و بڕین بەرەوڕوو بووینەتەوە.
لێرەدایــە کــە پەیوەنــدی نێــوان خەڵــک و دەســەاڵت تووشــی گرفــت دەبێــت، 
هەروەک ئاماژەی پێکرا بۆ بەشەکانی پەیوەندیی، پەیوەندیی خەڵک لەگەڵ 
دەســەاڵت بووەتە یەکێک لە بەرباڵوترین پەیوەندییەکان لە جیهان و هەتا دێ 
بــە گۆڕینی سیســتمەکان هەوڵ دەدەرێ ئــەو پەیوەندییە نزیکتر ببێتەوە، بەاڵم 
ئێمەی کورد بەهۆی واڵمنەدانەوە و پەیوەندیی یەکالیەنە بە تەواوەتی لەگەڵ 

دەسەاڵتی زاڵ بەسەر واڵتەکەماندا دوور کەوتووینەتەوە.
مێژووی سەدەی ڕابردوو بە باشی نیشانی دەدات کە کورد چەندە بە پڕەنسیپ 
و بــە ئەندێشــەیەکی مرۆڤتەوەرانە و ئاشــتی میحوەر، هەوڵــی داوە پەیامەکان 
و داخوازییەکانــی بــە گوێی دەســەاڵت بگەیەنێت، کە بەداخەوە بە ژینۆســاید 
واڵمــی دراوەتــەوە و زۆربــەی داخوازییەکانــی بە تەواوەتی حاشــای لێکراوە و 

کورد تووشی شەڕی نەخوازراو بووە.
هیچــکام لــە ڕێکارە فەلســەفی و ئەندێشــەییەکانی پێشــنیارکراوی کورد لە 
ســەدەی ڕابــردوو بــۆ ســەقامگیری و پێشــکەوتن لە جوغرافیای ئێــران ڕەچاو 
نەکراوەتــەوە و جێگیــر نەبوونە، ئەمەیش وایکردووە کە چیدیکە کورد باوەڕی 
بە هەر چەشــنە دەســەاڵتێکی ناوەندگەرا نەمێنێت و بۆ دابەشــبوونی دەسەاڵت 

و هێز لە ئێراندا تێبکۆشێ کە لە ئێستادا تەنیا چارەسەرە.
ئــەو ئێرانــەی کــە دەســەاڵتدارانی ناوەندگــەرا بــە عەقڵیەتێکــی فاشیســتی و 
سیســتمێکی کۆلۆنیالیســتییەوە باســی لێــوە دەکەن، لەگەڵ ئــەو ئێرانەی کە 
منی کورد ناوی دەبەم یەک نین و زۆر جیاوازن، ئێرانی ئەوان یەک نەتەوە و 
یەک زمانە و هەموو هێز و وزە، داهات و سەرچاوەکانی یەک خاونی هەیە 
و یان دەبێت نوێنەری خودا خاوندارییەتی لێ بکات یان وەک میراتی تەختی 

شاهی بدرێت بە بنەماڵەیەک.
ئێرانێک کە منی کورد ناوی دەبەم، جوغرافیایەکە کە سنوورێکی سیاسی 
بــە هــۆی داگیــرکاری و شــەڕ بۆ دیــاری کراوە و پێکهاتووە لــە چەند نەتەوە 
کــە هەموویــان مافــی دیاریکردنی چارەنووســی خۆیانیان هەیە چ لە ڕێگای 
سەربەخۆیی بێت چ بە سیستیمێکی دێموکراتیک و فیدراڵ بێت کە هەموو 

نەتەوەکان لە دەسەاڵتدا بەشدار بن.
لەڕاستیدا ئەو ئێرانەی کە ئێمە باسی دەکەین، بوونی نییە و وەکوو ڕێکارێک 
دەبیندرێــت و هەوڵــی بــۆ دەدرێــت و ڕەنگــە بەهــۆی هەلومــەرج و گۆڕانــی 

ستراتژییەکان و نەزمی نوێی جیهانی هیچکات پێک نەیەت.
لێرەدایــە کــە دەبــێ بڵێیــن »من چە ئوێشــم و تەموورە چە ژەنێــد« بەو واتایە 
کــە ئــەوەی ئێمــە باســی دەکەیــن و ئەوان باســی دەکــەن زۆر جیــاوازە و هیچ 
پەیوەندییــەک و هیوایــەک بۆ لە یەک تێگشــتنی عەقڵیەتی دێموکراتیکی 

کورد و عەقڵیەتی فاشیستی داگیرکەران بوونی نییە.

پژمان شەریعەتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

مـــن چە ئــــوێشم 
تەمــــــوورە چـــە ژەنـــــێد

شۆرەکاتی »زانستگا« و »قوتابخانەکان«
 و هەڵپەرتاوتنی باڵی »گەشە«

سندووس

زانســتگا لە هــەر واڵتێکدا، مێشــکی 
و  زانســت  داهێنانــی  و  خوڵقێنــەر 
و  خاوەن بەهــرە  مانــاداری  بێشــکەی 
هەمەالیەنەیــە.  گەشــەی  بناخــەی 
لــە زانســتگادا جگــە لــە پتەوکردنــی 
ســەرمایە  مەعریفییــەکان،  بنەمــا 
و  دەکرێــن  پــەروەردە  مرۆڤییەکانیــش 
بــازاڕ و شــوێنە جیاجیــا و  ڕەوانــەی 
ناوەندەکانــی بەرهەمهێنــان دەکرێــن و 
ئابــووری  گەشــەی  ژێرخانــی  وەک 
کاریگەرێتــی  دەتوانــن  زانســتی   -
هــەر  فرەڕەهەنــدی  گەشــەی  لەســەر 
واڵتێــک دابنێن. دەمێکــە لە زۆربەی 
جیهانــدا  پێشــکەوتووی  واڵتانــی 
لــە  بارهێنــان  و  پــەروەردە  بەتێچــووی 
گشــت قۆناغەکانــی خوێنــدن دەوترێ 
بــە  هیچــکات  و  ســەرمایەگوزاری 

تێچووی ماددیی پێناسە ناکرێت. 
پێــوەر بۆ هەڵســەنگاندن و دیاریکردنی 
هەڵکەوتــە لــە هــەر واڵتێکــدا، ڕادەی 
داهێنــان و خاوەن بەهرەبوونــی خــۆی و 
زانستگاکانن؛ هەربۆیە هیچ بابەتێکی 
جیــا لە زانســت، ناکرێتــە هەوێنمایە و 
ماکی هەڵســەنگاندن. دیــن، مەزهەب 
و بابەتــە شەخســییەکان کاریگەرییــان 
و  فکــری  بەرهەمهێنــەرە  لەســەر 
بەهیــچ  و  کەمڕەنــگ  هزرییــەکان 
شێوەیەک ناکرێنە هۆکاریی دابڕینی 
هەڵکەوتەکان لە شــوێنە زانســتییەکان 
ژێردەســەاڵتی  ئێرانــی  لــە  بــەاڵم 
بــۆ  هەرەگرینــگ  خاڵــی  ئاخوندیــدا، 
ڕادەی  خوێنــدکار،  بژاردەکردنــی 
بەســتراوەیی بــە دەســەاڵت و قۆچکی 
نیــزام واتــە »وەلی فەقیە«ـــە، »وەلی 
بابەتــە  لەگــەڵ  کــە  فەقیە«ێــک 
زانستییەکان نامۆیە و زانست، لەگەڵ 
پاشخانی فکریی ئەودا ناهاوتەریبە. 

لێــرە تــەواوی بابەتــە زانســتییەکان بــە 
و  دەمارگــرژ  ئایدیۆلۆژییــە  پێــوەری 
پاشــڤەخوازەکان لە مەحــەک دەدرێن، 
هــەر بۆیە لەم واڵتــەدا جێی هەڵکەوتە 
و زانایانــی بــوارە جیاجیــاکان نابێتەوە، 
ئایدیۆلــۆژی دەســەاڵت  یــان لەگــەڵ 
دەکەونــە بەریــەک و دەخرێنە کونجی 
تاراوگــە  ڕێگــەی  یــان  بەندیخانــەوە، 
دەگرنەبــەر و لــە واڵتێکــدا کــە بەهــا 
دەنرخێندرێــن،  بــەرز  مرۆییــەکان 
دەگیرســێنەوە. لــە مــاوەی دوو ســاڵی 
و  پزیشــک  هــەزار   ٦ ڕابــردوودا 
پەرەســتار لــە ئێــران بــەرەو ئامریــکا و 

ئورووپــا کۆچیــان کــردووە. هەروەهــا 
لــە ٨٦ هەڵکەوتــەی بیرکاریی ٨٢یان 
هەاڵتوون و لە هەندەران گیرســاونەتەوە 
و ٢ کەســیان لــە زیندانــدان و تەنیــا ٢ 
کــەس لە نێوخــۆدا ماونەتــەوە! ئەوە لە 
کاتێکدایــە خامنەیــی وەکــوو ڕێبەری 
عادەتــی  بەپێــی  ئاخوندیــی  نیزامــی 
چەندین ساڵەی، ناوی ساڵی ١٤٠١ـی 
هەتــاوی نــاوە ســاڵی »بەرهەمهێنانی 
ئابــووری  چەمکــی  زانســتتەوەر«!  
بــۆ  زانســتتەوەر  بەرهەمهێنانــی  و 
یەکەمجار لە الیەن »پیتێر دراکێر«ەوە 
کەڵکــی لێوەرگیــراوە. لــەم بۆچوونەدا 
زانســت،  کارکــردی  و  بەرهەمهێنــان 
بە ســەرچاوەی ســەرەکی پشــکووتنی 
ســامان دێنەئەژمار. کارایی ئەم شــێوە 
ڕوانینــە بــۆ بەرهەمهێنــان و گەشــەی 
ڕوانینێکــی  بــە  پێویســتی  ئابــووری 
»پاشــانە« هەیــە کــە »زێدەبایــی« 
هەڵکێشــێت و زانســت و بەرهەمهێنــان 

لێــک  گــرێ بدات، نــەک تێفکرینی 
»پێشــانە«ی ئایدیۆلۆژیکتــەوەر کــە 
تــەواوی  هەڵهێنجانــی  ســەرچاوەی 
ژێــر  دەخاتــە  فکرییــەکان  چەمکــە 
ڕکێفی خۆیەوە و بڕستیان لێ دەبڕێت!
ئەوەی لە سەر دروشمەکانی خامنەیی 
و  بەنێــر  تێچــووی  تەنیــا  دەمێنێتــەوە 
ڕێگەخۆشــکردن بــۆ دووڕوویی، دزی 
و گەندەڵــی زیاتــر بــۆ خــۆی و تاقمە 
کۆنەپەرستەکەیەتی و زیاتر بارگرانی 
دەخاتە سەر ژیانی کۆمەاڵنی خەڵک. 
کاتــێ باوکــی مەعنەویی ئــەم تاقمە 
گەمژەیــە، واتــە خومەینــی، ئابووری 
بــۆ ئــاژەاڵن و مەترســی زانســتگای 
هێشــوویی  بۆمبــی  مەترســی  لــە 
و  مریــد  چــۆن  دەزانــێ!  بەگەورەتــر 
شــوێنکەوتەکانی دەتوانــن ئابــووری و 
بەرهەمهێنــان، لەگــەڵ زانســتی ڕۆژ 
تێکــەڵ و بە مەبەســتی بووژاندنەوەی 
واڵت کەڵکــی زانســتی لێوەربگــرن؟ 
ئەم باندە دڵخۆش بە دروشمی بریقەدار 
کردنــەوەی  بــۆ  و  هەڵخەڵەتێنــەرن  و 
دەرووی دزی و گەندەڵــی زیاتــر ئــەم 
وشــە مانــادار و زانســتییانە بێ بایــەخ 
کەڵکیــان  ڕووهەڵمااڵوانــە  و  دەکــەن 

لێوەردەگرن.
ســەلماندنی  بــۆ  و  بەڵگــە  وەکــوو 
دژایەتــی ئەم باندە لەگەڵ مەعریفە و 
زانست، پێویستە ئاوڕێکی خێرا وەسەر 
بۆچوون و ڕوانگــەی دوژمنکارانەیان 
ســەبارەت بــە قوتابخانــە، زانســتگا و 
بنکــە فەرهەنگییــەکان بدەینەوە. هەر 
لە شۆڕشــە بەناو فەرهەنگییەکەیانەوە 
بگرە تا دەرکردن، گرتن و زیندانیکردنی 
مامۆســتای زانکــۆ و قوتابخانــەکان 
بــە  هەمەجــۆرە  ئازارگەیاندنــی  و 
بەپادگانیکردنــی  و  خوێنــدکاران 
زانســتگاکان، دەردەکــەوێ کــە ئــەم 
تاقمــە گەورەترین دوژمنی خۆیان پێ 

 زانســتە. ڕوانینی دوژمنانە ســەبارەت 
کارێــک  زانســتییەکان  شــوێنە  بــە 
دەکات کە ئاستی زانستیی قوتابخانە 
زۆر  بەشــێوەیەکی  زانســتگاکان  و 
کێبڕکێیەکــی  نەتوانــن  و  دابەزێــت 
لۆژیکــی لەگــەڵ زانســتگا و شــوێنە 
و  دەرودراوســێ  زانســتییەکانی 
واڵتانی تــر بکــەن.  دۆخی زانســتگا، 
قوتابخانە و تەواویی بنکە فکرییەکان 
لە ئێرانی ئاخوندیدا ڕۆژبەڕۆژ خراپتر 
و بــەرەو قەیرانــی هەمەالیەنــەی زیاتر 
دەڕوات، مامۆســتایانی قوتابخانــە لە 
تایبەتــی  حورمەتــی  واڵتێکــدا  هــەر 
خۆیــان هەیــە و ناهێڵــن بکەونــە بــەر 
برســییەتی  ســووکایەتی،  تەوژمــی 
ئــەو  و بێ یاســاییەوە، کەچــی دوای 
الیــەن  لــە  ســووکایەتییەی  هەمــوو 
سیستمی داپڵۆسێنەرەوە پێیان دەکرێ، 
ناڕەزایەتــی  نیشــانەی  بــە  کاتێــک 
هێمنانــە دڕژێنــە ســەر شــەقامەکان، 

هەڕەشــە،  شــااڵوی  بــەر  دەکەونــە 
بــۆ  ڕەپێچەکــدان  و  بێ حورمەتــی 
زیندانــەکان و بــە دەیان و بگرە ســەدان 
دەکــرێ.  لێ دەسبەســەر  کەســیان 
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆســتایان بە 
باڵوکردنــەوەی بەیاننامــە، پێداگرییان 
ســێنفییەکانی  ڕەوا  مافــە  لەســەر 
بــەاڵم  کردووەتــەوە،  فەرهەنگییــان 
ئــەم سیســتمە گەنــدەڵ و دژەزانســتە، 
تەنانــەت ئیــزن بە مامۆســتایان نادات 
تا کێشــە ســێنفیی و مافــە ڕەواکانی 
خۆیــان داوا بکــەن؛ مافێــک کــە لــە 

گشت جیهاندا بەفەرمی ناسراوە.
داواکاریی مامۆستایانی سەرانسەری 
ئێران بەگشتی و کوردستان بەتایبەتی 
هیــچ  بەرحەقــە کــە  و  ڕەوا  ئەوەنــدە 
سیســتمێکی سیاســی ناتوانێ نکۆڵی 
لێ بکات و پشــتگوێی بخات، کەچی 
داپڵۆســێنەرانە  ئاخونــدی  کۆمــاری 
ماهییەتــی  و  چووەتــەوە  بەگژیــدا 
دژەزانســت و نادادپەروەرانــەی خــۆی 

بەجوانترین شێوە دەرخستووە. 

کــۆی داواکانــی مامۆســتایان ئاوا 
دەتوانین کورت بکەینەوە:

١- ئاوڕدانــەوە لــە دۆخــی نالەبــاری 
مامۆستایان،

٢- بەڕێوەبردنی گەاڵڵەی پلەبەندی،
٣- ڕاگرتنی بااڵنســی مامۆستایانی 

خانەنشینکراو،
٤- ئازادی مامۆستایانی بەندکراو.

کۆمەڵــە کێشــەیەکی تــەژی لە زوڵم 
تەمەنــی  مــاوەی  لــە  چەوســانەوە  و 
ئاخوندیــدا،  کۆمــاری  ســاڵەی   ٤٣
ئایدیۆلۆژیــک  تــەواو  ڕوانگەیەکــی 
سەبارەت بە پەروەردە، دژایەتی خەستی 
لەگــەڵ  ئاخوندیــی«  »حەوزەکانــی 
تەواوی لقەکانی زانســت و زانســتگا، 

بەکاولکردنی بەشی هەرەزۆری شوێن 
و بنکە زانستییەکان و برسی ڕاگرتنی 
و  دەرپەڕانــدن  و  مامۆســتایان 
زیندانیکردنی تەواوی ئەو کەســانەی 
بواریی زانستییان لە سەرێیە، کارێکی 
کردووە زانســت یان هــەر نەمێنێ، یان 
بەتەواوی پێملی حەوزە و ئەو شــوێنانە 
ئاخونــدی  ئایدیۆلــۆژی  کــە  بێــت 
دەیدەڵێنــێ. ئەوەیــە زانســت مااڵوایــی 
لــە کۆمەڵگای ئێران کردووە و بەپێی 
ئێــران   QS ماڵپــەڕی  ئامارەکانــی 
پلەیەکی ئەوتۆی لە جیهاندا وەدەســت 
نەهێنــاوە، بگــرە لــە نێــو ١٧ واڵتــی 
نەتیوانیــوە  ناڤینیشــدا  ڕۆژهەاڵتــی 

پلەی ١٠ بەدەست بهێنێت.

پلــەی یــەک تــا دەی زانســتگاکانی 
ڕۆژهەاڵتی ناڤین بەم شێوەیەیە:

١- زانستگای مەلەک عەبدولعەزیز، 
لە عەرەبستان،

کانــگای  و  نــەوت  زانســتگای   -٢
لــە  فەهــد،  مەلــەک  ژێــرزەوی 

عەرەبستان،
٣- زانســتگای خەڵیفــە، لە ئەماراتی 

یەکگرتووی عەرەبی،
٤- زانستگای قەتەر، لە قەتەر،

٥- زانســتگای عیبری ئورشــەلیم، لە 
ئیسڕائیل،

٦- زانســتگای مەلــەک ســعوود، لە 
عەرەبستان،

٧- زانســتگای ئامریکایــی بەیرووت، 
لە لوبنان،

٨- زانستگای تل ئاڤیف، لە ئیسڕائیل،
٩- زانستگای ئەماراتی یەکگرتووی 

عەرەبی، لە ئەمارات،
١٠- زانســتگای نەتەوەیــی زانســت و 

تێکنۆلۆژی، لە پاکستان.
کۆماری ئاخوندی لە ماوەی تەمەنی 
پــڕ لــە شــوورەیی خۆیدا، گشــت بەها 
مرۆییەکانــی لەنــاو بردووە، ڕەوشــتی 
وێــران و باڵــی زانســتی بــە تــەواوی 
بــە  کــردووە  ژیانــی  هەڵپەرتاوتــووە، 
کاکی بەکاکــی  قاقڕســتانێکی 
و  ویشــکاندووە  واڵتــی  ئابــووری  و 
بەاڵیەکی بەســەر ئەم واڵتە ساماندارە 
هێنــاوە، کــورد وتەنی: »با بە دەواری 
لێشــیان  ئــەوەی  نەکردبــێ،«  شــڕی 
دەبیســتین تەنیــا درۆ و هاتوهــاوارە و 
هیچی تــر!! دۆخــی خراپــی ئابــووری 
بەرۆکــی  هەمــوو کێشــانەی  ئــەم  و 
ئاکامــی  گرتــووە  ئێرانــی  گەالنــی 
بێ بایەخبوونــی زانســت و هەڵتۆقینی 
ئایدیۆلۆژییەکــی وەهمییــە کە بەپێی 
داتا و ڕووماڵی نیهادی »هێریتیج«، 
ئێــران لــە نێــو ١٧٧ واڵتــی جیهانــدا، 
یانــی  بەرکەوتــووە،  ١٧٠ی  پێگــەی 
دوای کۆریــای باکــوور، وێنێزۆئیــال، 
کووبا، ســوودان، زیمبابــوە، بۆڕۆنێدی 
و ئیریتــرە خراپتریــن دۆخــی ئابــووری 

هەیە!
ئەرێ گەلۆ!

ڕەوایــە واڵتێکــی ســامانداری وەکــوو 
لەژێــر  خەڵکەکــەی  ژیانــی  ئێــران، 
خشــتەی هەژارترین واڵتانــی جیهاندا 
بــێ؟ لە بیرمان نەچــێ گەالنی ئێران 
لە ژێر ســێبەری دەســەاڵتی ئاخوندیدا 
لــە گشــت بوارێکــەوە هــەژار کــراون، 
و  زانســت  هــەژاری  بەرچاوترینیــان 
مەعریفەیە، کە بە سەرچاوەی هەموو 
نەهامەتییــەک  و  بــەاڵ  و  هەژاریــی 
دێتــە ئەژمــار، ئــەم بەاڵیــەی وەکــوو 
زێــروو بەربووەتــە شــادەماریی گەالنی 
ئێــران و بــەردەوام خوێنــی هەڵدەمژێ. 
لێــرە دەتوانین دڵنیاتان بکەینەوە تا ئەم 
سیستمە لەســەر کار بمێنێ، هیچکام 
لە جومگە ســەرەکییەکانی کۆمەڵگا 
نۆڕمــاڵ ناکرێتــەوە و ژیانی ئاســایی 
بــۆ بەشــە جۆراوجۆرەکانی ئــەم واڵتە 

هەناسەساردە ناگەڕێتەوە.

دۆخی خراپی ئابووری و ئەم هەموو کێشانەی بەرۆکی گەالنی ئێرانی گرتووە ئاکامی بێ بایەخبوونی زانست 
و هەڵتۆقینی ئایدیۆلۆژییەکی وەهمییە کە بەپێی داتا و ڕووماڵی نیهادی »هێریتیج«، 

ئێران لە نێو ١٧٧ واڵتی جیهاندا، پێگەی ١٧٠ی بەرکەوتووە، یانی دوای کۆریای باکوور، وێنێزۆئیا، کووبا، 
سوودان، زیمبابوە، بۆڕۆنێدی و ئیریترە خراپترین دۆخی ئابووری هەیە!



٧ ژمارە ٨٢٥ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢٢

٤ ســاڵ پێش ئێســتا لە واڵتی ئێســپانیا، ٥ کەس، دەســتدرێژییان کردە ســەر ژنێکی 
١٨ ســاڵ و پاش ماوەیەک هەر ٥ کەســەکەیان لە ســزای پێویســت بۆ دەســتدرێژی 
کــردن بێبــەری بــوون و تەنیا حوکمی کەمکراوی »ئازاری ڕەگەزی«یان بە ســەردا 
ســەپا. هۆکارەکەشــی تەنیا ئەوە بوو کە یاســاکانی ئەم واڵتە بەنیســبەت ئەم پرســە 

کۆمەڵێک ناڕوونیی تێدا بوو.
لە ماوەی ڕابردوودا و پاش بەدواداچوونەکان، واڵتی ئێســپانیا بەمەبەســتی پاراستنی 
زیاتــری مافــی ژنــان، کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە یاســای بنەڕەتی خۆیدا درووســت 

کرد کە زۆر زوو ئەم گۆڕانە بوو بە جێگای ڕەخنەی دژبەرانی ئەم بابەتە!
کۆنگــرەی ئێســپانیا وەکــوو بەشــێک لــە گۆڕانکارییــە یاســاییەکان و بــە فوکــوس 
خســتنە ســەر دۆخی ژنان، بە ڕاشکاوی التاولێدان لە ژنانی لە شەقامەکاندا قەدەغە 
ڕاگەیاند و گرینگتر لەوەش یاساکانی پێوەندیدار بە دەستدرێژیی سێکسیشی گۆڕی 
و بــە هەندێــک تێبینییــەوە ئــەم کردەوەیەی وەکوو تاوان ناســاند کە بێگومان ســزای 

دیاریکراویشی دەبێت.
هەر بە ســەرنجدان بەم بابەتە، پێویســتە ئاوڕێک لەم مژارە لە چوارچێوەی دەسەاڵتی 
کۆمــاری ئیســالمیدا بدەینــەوە بــەاڵم پێش لەوە ئەبێ ئاماژە بەم ڕاســتییە بکرێت کە 
ئەم تاوانە ئێســتا لە کۆمەڵگای ئێراندا وەکوو دیاردەیەک دەبێ چاوی لێ بکرێت، 
زۆرجار خودی دەســەاڵتدارانی ڕێژیم و بەتایبەتیش مۆرە گرینگەکانی ئەم دەســەاڵتە 
بە کەڵکوەرگرتن لە پێگە و دەسەاڵتی خۆیان تاوانی لەم چەشنە ئەنجام دەدەن کە لە 
کۆتاییشــدا بەهۆی پشــتگیری یاساکان لە تاوانباران و بە دەیان تێبینیی نالۆژیکی، 
قوربانییەکە بە تاوانبار دەناسرێت و زۆرجاریش لەڕووی ناچارییەوە و بەهۆی دۆخی 

نالەباری دەروونی پەنا بۆ خۆکۆژی دەبات.
لە کەس شاراوە نییە کە ڕێژیمی ئێران ڕێژیمێکی پڕ لە گەندەڵییە و سەرچاوەی ئەم 
گەندەڵییەش خودی دەسەاڵتدارانن. لە شوێنێک بەناوی مەجلیسدا بە خواستی خۆیان 
و بە تێبینییەکانی خۆیانەوە یاسا دادەڕێژن، دەنگی زۆرینەی ئەرێنی بۆ وەردەگرن و 
لە ڕێگەی ناوەندەکانی دیکەشەوە ئەم یاسایانە جێبەجێ دەکەن و دەیسەپێنن بە سەر 
کۆمەاڵنــی خەڵکــدا، کــە لەم نێوانەدا جیا لە هەموو یاســاکان کە دژ بە ئێتنیک و 
نەتەوە جیاوازەکانی کۆمەڵگایە، توێژی ژنان زیاترین نادادپەروەرییان بەر دەکەوێ!

بەپێــی یاســاکانی ڕێژیمی ئێــران، لە ئەگەری ڕوودانی هەر جۆرە دەســتدرێژییەکدا، 
چەند خاڵی گرینگ هەیە کە دەبێ ڕەچاو بکرێن تاکوو بۆ الیەنی یاســا بســەلمێت 

کە دەستدرێژییەک ڕووی داوە، ئەم خااڵنە بریتین لەمانەی خوارەوە:
ـ کەســی دەســتدرێژیکەر دەبــێ دانــی پێــدا بنــێ کە کردەوەکــەی ئەنجــام داوە، کە 
بێگومان زۆر بە دەگمەن دەبینرێت کە تاوانبار بەم شــێوازە دان بە کردەوەکەی خۆیدا 

بنێت!
ـ بەپێی یاساکانی ١٩٩ و ٢٠٠ی یاسای سزای ئیسالمی، ٤ کەس وەکوو شایەتحاڵ 
بــۆ ســەلماندنی کردەوەکــە پێویســتن. ئەمــە لەحاڵێکدایــە کــە هیــچ تاوانبارێک بۆ 
ئەنجامدانی تاوانی لەم چەشنە شوێنێکی گشتی هەڵنابژێرێت تاکوو قوربانی بتوانێ 

٤ شایەتحاڵ بە دادگا بناسێنێت!
ـ بەپێی ماددەی ٢١١ی یاســای ســزای ئیســالمی، ئەوە دادوەرە کە بە ســەرنجدانی 
هەنــدێ بابــەت وەکــوو ڕای کارناســان، لێکۆڵینــەوە، وتــەی کەســانی ئــاگادار و 
کۆمەڵێــک بابەتــی دیکــە، بەنیســبەت ئــەم تاوانە ســزا دیاری دەکات کــە بێگومان 
لــە سیســتمی دادوەریــی ڕێژیمــی ئێراندا زۆر جــار وا ڕوو دەدات کە قوربانی بەهۆی 
تــرس و حاڵەتــی دەروونــی داســەپاو بە ســەریدا ئامــادە نابێ بە زووترین کات ســکااڵ 
تۆمار بکات و زۆرجاریش ســکااڵکە بێ ئاکام دەمێنێتەوە و بەپێی عورفی داســەپاو 
بــە ســەر کۆمەڵــگادا خودی تاوانبارەکە تووشــی دوورکەوتنەوە لــە کۆمەڵ دەبێت و 
ئاکامەکەشی ئەنێتە کۆمەڵێک دیاردەی دیکە لە چەشنی خەمۆکی و خۆکوژی!
بەاڵم بابەتی گرینگ ســزای دیاریکراو لە یاســاکانە کە بۆ ئەم جۆرە تاوانە دیاری 

کراوە.
بەپێــی ماددەکانــی ٢٢٤ و ٢٣٤ی یاســای ســزای ئیســالمی، ســزای تاوانبارەکــە 
لەســێدارەدانە، بــەاڵم ئایــا جێبەجــێ دەکرێت؟ یا ئایا خودی ئەم ســزایە ئەتوانێ ببێتە 

مێکانیزمێک بۆ پێشگرتن لە تاوانی لەم چەشنە؟
زۆرجار بینراوە کە لەم حاڵەتانەدا قوربانی لە ترسی داوەریکردنی خەڵک و کۆمەڵگا 
بە نیسبەت خۆی، لە هەر جۆرە باس کردنێک خۆی بواردووە، زۆر جار لە ئەگەری 
ســکااڵ تۆمارکردنیشــدا ئــەوە یاســا دژەژنــەکان، خــودی قوربانییەکەیان بــە تاوانبار 
ناســیوە بــەم لۆژیکــەوە کــە ئەگــەر زیاتر ئاگای لــە حیجابی خۆی هەبوایە تووشــی 
کێشــەی لــەو چەشــنە نەدەبــوو! زۆرجاریش چونکــە بکەرانی ســەرەکیی تاوانەکە لە 
مۆرەکانــی خــودی ڕێژیــم، بــە دەیــان مادە و تەبســەرە دێنە مەیدانەوە بــۆ ئەوەی کە 

تاوانبار بە بێ تاوان بناسرێ و هیچ سزایەک نەبینێ.
لێرەدایــە کــە جیاوازیی دوو واڵت و دوو سیســتمی دادوەری بەڕوونی دەردەکەوێ، لە 
واڵتێکدا یاسا دەبێتە قەڵغانێکی بەهێز بۆ پاراستنی ژنان و لە واڵتێکی دیکەدا هەر 

ئەو یاسایە دەبێتە مێکانیزمی دەستدرێژیی زیاتر بۆسەر مافەکانی ژن!
بەپێــی چییەتیــی کۆماری ئیســالمی ئەمە بابەتێکی جێگای سەرســووڕمان نییە و 
بێگومــان تاکــوو ئــەم دەســەاڵتە دژەژنــە هەبێت، یاســاکان هیچکات پاڵپشــتی نەک 
تەنیا لە ژنان کە لە هیچ تاکێکی کۆمەڵ ناکەن، بۆیە جیا لە فەرهەنگســازی بۆ 
هەندێ بابەتی هەستیاری کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی، گرینگترین ئەرک، هەوڵدان 
بۆ نەهێشــتنی ئەم دەســەاڵتەیە کە بێگومان ژنان وەک قوربانیانی سەرەکیی دەستی 

ئەم دەسەاڵتە دەبێت ڕۆڵی پێشەنگایەتی بگێڕن.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە
کۆماری ئیسامی لە لێواری ڕووخاندایە

یاســاکان دەبــێ ببنــە قەڵغان بۆ 
پاراستن یان مێکانیزمێک 
بۆ دەستدرێژیی زیاتر؟!

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە بارودۆخی 
سیاسی ئێستادا و بە هۆی بەردەوامبوونی 
لــە ســەر ڕەفتــار و سیاســەتی دژەمرۆڤــی 
و تێکدەرانەکانــی لــە ئاســتی هەرێمــی و 
نێودەوڵەتیــدا زیاتــر لــە هــەر کاتێــک لــە 
قەیرانــە  قووڵبوونــەوەی  و  تەنگەژەدایــە 
قەیرانــی  بەتایبــەت  و  نێوخۆییــەکان 
لــەدوای  ڕۆژ  گرانبونــی  و  ئـــابـــــووری 
پێداویســتی  و  شــتومەک  زیاتــری  ڕۆژ 
ڕۆژانــەی ژیانــی خەڵــک و بێنرخبوونــی 
زیاتری بەهای دراوی ئێرانی و ســەرکوت 
و زەبروزەنــگ، کەلێنــی نێــوان خەڵــک و 
لــە ڕۆژ زیاتــر  ڕێژیمــی ئاخونــدی ڕۆژ 
کــردووە. قەیرانــی هـــەژاری و بێکاری لە 
واڵتێکی خاوەن کانگای دەوڵـــەمـــەنـــــدی 
ژێرزەوی و هێزی پسپۆر و خاوەن ئەزموونی 
مرۆیی وەک ئـێـــران گەیشتۆتە ئاستێک 
کــە بانــدۆری لە ســەر نــۆڕم و بەهاکانی 
کۆمەڵگــە دانــاوە و خەڵکــی بــە تــەواوی 
بێــزار و ماندوو کـــردووە، بــە جۆرێک کە 
ئاماری دزی و تاوان و ئــالـوودەبــــوون بـــە 
مـــــاددە هـۆشـبـەرەکـــان و هەڵوەشــانەوەی 
ئاســتێکی  گەیشــتوونەتە  بنەماڵــە 
مەترســیدار و بااڵنسی کۆمەڵگەیان تێک 
داوە. بەپێــی ئامــارە فەرمییــەکان ئاســتی 
هیــوا بــە ژیـــان و داهاتــی تاک لــە ئێران 
لە خوارەوەی تەنانەت بەشــێک لە واڵتانی 
هەژارنشــینی ئەفریقایــە و تەنانەت ســەتڵە 
لــە  بەشــێک  ســفرەی  بوونەتــە  زبڵــەکان 

هـاوواڵتـیـانی ئێران. 
و  بەردەوامــی  بــە  ڕێژیــم  دەســەاڵتدارانی 
بــۆ  و  خەڵــک  ســەرهەڵدانی  ترســی  لــە 
دنـیـــای  لــە  شکســتەکانیان  شــاردنەوەی 
جـــۆراوجـــــۆر  بیانــووی  بـــە  سـیـاســـەتدا، 
خەڵکــی  دەسـتـبـەسـەرکـــردنی 
کــردووەتــــە  ئێرانیــان  وەزاڵــەهــاتــــووی 
پیشــەی ڕۆژانـــــە و بە دانـــــی حـوکـمـــی 

ئەشــکەنجە  زۆریــان  بەشــی  بــێبـنـەمـــا 
دوای  بــە  دەکات.  زیندانــی  و  ئێعــدام  و 
ڕووداوی مێترۆپۆلــی عەبــادان و کــوژران 
و برینداربوونی دەیان هاوواڵتی ئەو شارە و 
خۆپیشــاندانی بەرینــی خەڵک و وتنەوەی 
دروشــمی مەرگ و نەمان بۆ خامنەیی و 
بڕووخێ ڕێژیمی کۆنەپەرســتی کۆماری 
ئیســالمی ئێــران و هتــد ٠٠٠، لــە الیــەن 
خەڵکەوە، هێزە ئەمنییەکانی ڕێژیم وێڕای 

دارا ناتق
شــەپۆلێکی  خۆپیشــاندەران،  ســەرکوتی 
بەرینی دەستبەســەرکردن و زیندانیکردنی 
چاالکڤانانــی مەدەنــی و ڕۆژنامەڤــان و 
ڕەخنەگرانی لە ئاســتی ئێران بەگشتی و 
کوردســتان بەتایبەتیدا دەســت پێکردووە و 
بــە دەیان ڕۆژنامەڤان و چاالکی مەدەنی 
و فەرهەنگی و ژینگەپارێزی و مامۆستا 
و خەڵکــی ناڕازییــان زیندانی کردووە کە 
هەنوکــە لــە ژێــر ئەشــکەنجە و حوکمــی 

قورسدان.  
ڕەوتــی بێبەزەییانەی ســەرکوت لە ئێراندا 
جارێکــی دیکــە بۆتــە هــۆی نیگەرانــی 
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی و بە چەشــنێک 
کە کارناسانی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی 
نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕۆژی چوارشەممە 
٢٥ی جۆزەردان، نیگەرانی جیدیی خۆیان 
لە بەرامبەر سەرکوتکردنی توندوتیژانەی 
کۆمەڵگــەی مەدەنــی لــە ئێــران،  یەک 
لەوانــەش ئەندامانــی یەکیەتیی پیشــەیی 
و  دەربــڕی  مامۆســتایان،  و  کرێــکاران 
ڕایانگەیانــد کە »ئێمە لــە بەرباڵوبوونی 
ســەرەڕۆییەکانی  دەسبەســەرکردنە 
و  کرێــکاری  چاالکانــی  مامۆســتایان، 
پارێــزەران،  یەکیەتییــەکان،  ڕێبەرانــی 
چاالکانــی مافــی مــرۆڤ و چاالکانی 

دیکەی مەدەنی نیگەرانین«.
زیاتر لە چل ســـاڵ ئەزموونی کـۆمـــاری 
ئیســالمی ئەگەرچــی بـۆتـــە هـــۆی بێ 
ئێــران  گەالنــی  چـارەڕەشـــی  و  مافــی 
وەک  بندەســتەکانی  نەتــەوە  بەتایبــەت 
کـــورد، عـــەرەب و بــەلــووچ و تورکمەن، 
بـــەاڵم ڕۆحـی شۆڕشگێڕی و ناڕەزایەتی 
هــاواری  و  زیندوویــە  هــەروا  خەڵــک 
ئازادیخوازی خەڵک ڕۆژ لە  دوای ڕۆژ 
زیاتــر بــەرز دەبێتەوە. ئەمڕۆکــە ڕێژیمی 
ئاخونــدی و دیکتاتــۆری تــاران کەمترین 
شەرعییەتی سیاسیی لە جڤاتگەی ئێراندا 
هەیــە و کۆمەاڵنی خەڵکی ئازادیخواز و 
مافخــوازی ئێــران ســەرەڕای ســەرکوتی 
هۆڤانــە و بێبەزەییانەی هێزە ئەمنییەکان، 
بــە بەردەوامبوونیان لە ســەر خۆپیشــاندان 

و ناڕەزایەتییەکانیــان، جارێکــی دیکەش 
کردۆتــە  کۆاڵنەکانیــان  و  شــەقام 
ســەنگەری مافخــوازی و ئازادیخــوازی 
ڕێژیمــی  دیکتاتــۆری  کۆشــکی  و 
ئاخووندیان وەلەرزە خســتووە. خۆپیشــاندان 
و ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی گەالنی ئێران 
و بەردەوامبوونیان ســەرەڕای ســەرکووتی 
بێڕەحمانــە، ڕێژیمی ئاخووندیان تا لێواری 

داڕمان بردووە. 

جیاتــی  لــە  ڕێژیــم  کاربەدەســتانی 
ئابووریــی  قەیرانــی  چارەســەرکردنی 
بێــکاری  و  هــەژاری  کێشــەی  و  واڵت 
و بژێــوی ژیانــی خەڵــک و وەاڵمدانــەوە 
بــە داخــوازە ڕەواکانــی خەڵکــی نــاڕازی 
و وەزاڵەهاتــووی ئــەو واڵتــە بــە زمانــی 
زەبروزەنــگ  و  ســەرکوت  و  هەڕەشــە 
و  خەڵکــدان  بێدەنگکردنــی  هەوڵــی  لــە 
بــە ملیاردهــا دۆالر لــە الیـــەن نـاوەنـــدە 
ســەربازی و ئایدیۆلۆژیکەکانــی ڕێژیــم 
خەرجی پـــڕۆژەی  ناوکی و مووشــەکی 
و پشــتیوانی لە گرووپە تیرۆریســتییەکان 
و کردەوەی تیرۆریســتی و دەســتوەردان لە 
کاروبــاری واڵتانی ناوچەکە و جیهان بە 

گشتی دەکرێ.
ئــەو ڕێژیمــە بوونــی خــۆی لــە بوونــی 
»دوژمنی دەرەکـــی«دا دەبینێ و لەسەر  
حیســابی چــارەڕەشــــی گـەالنـــی ئـێـــران 
ئەمریــکا و ڕۆژاوا  لـەگـــەڵ  دژایـەتـــی 
بە گشــتی دەکـــا؛ لە ئاســتی سیاســەتی 
دەرەوەشدا دەبینین گوشارە لەڕادەبەرەکانی 
لــەم  و  ڕۆژاوا  واڵتانــی  و  ئەمریــکا 
دواییانەشدا تەحریمەکانی واڵتانی ناوچە 
وەک عەرەبســتان، ژێرخانی ئابووری ئەو 
واڵتەیــان بە تــەواوی لەگــەڵ قەیرانێکی 
قووڵــدا بــەرەوڕوو کــردووە و پێناچێ بـــەو 
بــەرەوڕووی  زووانـــــە دەروویـەکـــی ڕوون 
کۆماری ئیســالمیدا بکرێتەوە و دەتوانین 
بڵێین کە سەرەتای داڕمان و ڕووخانی ئەو 
ڕێژیمە دەســتی پێکــردووە. خەڵکی ئێران 
زیاتر لە چوار دەیەیە کە باجی سیاســەتە 
دوژمنکارانەکانــی ڕێژیم لـەگـــەڵ یاســا 
و پڕەنســیپە نێودەوڵەتییــەکان و بەتایبەتی 
دژایەتــی لەگــەڵ ئەمریــکا و ئیســرائیل 
پلــە  بـەرپـرسـانـــی  کاتێکــدا  لــە  دەدەن، 
یـەکـــی ڕێژیــم منداڵەکانیان بۆ درێژەدان 
بــە خوێندن دەنێرنــە باشــترین زانکۆکانی 
ئەمریــکا و واڵتانــی ئەورووپایــی و بــە 
دزی و بەتااڵنبردنــی ســەرمایەی واڵت 
و  خۆیــان  بــۆ  خەیاڵیــان  بەهەشــتێکی 
ڕۆژاوایــی  واڵتانــی  لــە  منداڵەکانیــان 

دروست کردووە. دامـــــــەزراوەکانی وەک 
سپای پاسداران و دەزگا ئەمنیەتییەکانی 
ڕێژیــم بە تــەواوی ئابووری واڵتیان قۆرخ 
بینەقاقــای  ناوەتــە  دەســتیان  و  کــردووە 
خەڵــک  زیاتــر  ڕۆژبــەڕۆژ  و  خەڵــک 

هەژارتر و برسیتر دەکـەن. 
لەالیەکی دیکەوە بە بونبەست گەیشتنی 
ئێــران  لەگــەڵ  ڕۆژاوا  وتووێژەکانــی 
ســەبارەت بــە پرســی بەرجــام و بەرنامــە 

ئەتۆمــی و مووشــەکییەکانی کۆمــاری 
قەیرانخوڵقێنــی  سیاســەتی  و  ئیســالمی 
ڕێژیــم و هەروەهــا هــاوکاری نەکردنــی 
ئێران لەگەڵ ئاژانســی نێونەتەوەیی وزەی 
ناوکیــی بــۆ دۆزینــەوەی واڵم، ســەبارەت 
بــە ســەرچاوەی ئــەو ئۆرانیۆمــە کــە لــە 
ئــەو واڵتــە  ناوکیــی  ســێ دامــەزراوەی 
دۆزراوەتــەوە و کوژاندنەوەی کامێراکانی 
ناوکییەکانــی،  ناوەنــدە  لــە  چاوەدێــری 
واڵتی ئێران بەرەو تەحریم و گۆشــەگیری 
زیاتــر دەبــات و پێدەچێــت کــە جارێکــی 
دیکە پەروەندەی الدان و سەرپێچییەکانی 
ئێــران بدرێتــە شــورای ئەمنییەتــی نەتەوە 
یەکگرتــووەکان، ڕێژیــم ئەوندەی دیکەش 
و  نێوخۆیــی  کەڵەکەبــووە  قەیرانــە  لــە 
پڕۆســەی  و  دەچــێ  دەرەکییەکانــدا ڕۆ 
بووژاندنــەوەی بەرجــام ســەرەڕای ئاکامە 
جیاوازەکانــی ئــەوە نابــێ کــە کۆمــاری 

ئیسالمی پێشبینیی کردبوو. 
کۆبوونــەوەی  و  مانگرتــن  ڕەوتــی 
خۆپیشــاندانەکانی  و  ناڕەزایەتــی 
خەڵــک لــە ئاســتی سەرتاســەری واڵتــدا 
گشــتگیرتر و بەرفراوانتر دەبن. هەر بۆیە 
پێویســتە کە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی بە 
لەبەرچاوگرتنــی دۆخــی نێوخۆیــی ئێران 
و پەرەســەندنی بزووتنــەوەی ناڕەزایەتی و 
جەماوەریی کۆمەاڵنی خەڵکی ئازادیخواز 
و مافخــواز لــەو واڵتــە، یارمەتیدەری ئەم 
بزاڤــە مافخوازە بــن بۆ ڕووخانی ڕێژیمی 
ئێرانــی  ئاخونــدی و دێموکراتیزەکردنــی 
داهاتــوو لــە ســەر بنەمــای سیســتمێکی 
دێموکراتیــک و فیدراڵ کە تێیدا مافی 
گشــت پێکهاتەکانــی ئــەو واڵتــە وەک 

یەک لە بەرچاو بگیرێت. 
دەســەاڵتێک  ئاشــکرایە  و  ڕوون  وەک 
کــە هیــچ پردێکــی پێوەنــدی لــە نێــوان 
ئــەوان و خەڵکــدا نەمابێــت، ناتوانێ هیچ 
ڕێکارێــک بگرێتــە پێش بۆ چارەســەری 
توانــای  تەنانــەت  و  قەیرانەکانــی واڵت 
چارەســەرکردنی ئەو کێشانەیان نییە ئیتر 
خەڵــک متمانەیــان پێ نــاکات. خەڵک 

لێبڕاوانەتــر لــە جــاران هاتوونەتە مەیدانی 
ڕووبەڕووبوونــەوە لــە بەرامبەر ئەم ڕێژیمە 
ڕووخــان  خوازیــاری  و  سەدەنێوەڕاســتییە 
و نەمانــی ئــەو ڕێژیمــەن. ئــەوەی ئێســتا 
گرینگــە بەردەوامی خەڵک و پشــتیوانی 
هەمەالیەنــە لــەم بزاڤــە جەماوەرییەیە کە 
ئەرکــی قورســیش دەخاتــە ســەر شــانی 
کۆمــاری  دژبــەری  ئۆپۆزیســیۆنی 

ئیسالمی و چاالکانی نێوخۆ.

ئەو ڕێژیمە بوونی خۆی لە بوونی »دوژمنی دەرەکـــی«دا دەبینێ و لەسەر  حیسابی چــارەڕەشــی گـەالنـی 
ئـێـران دژایـەتـی لـەگـەڵ ئەمریکا و ڕۆژاوا بە گشتی دەکـا؛ لە ئاستی سیاسەتی دەرەوەشدا دەبینین گوشارە 

لەڕادەبەرەکانی ئەمریکا و واڵتانی ڕۆژاوا و لەم دواییانەشدا تەحریمەکانی واڵتانی ناوچە وەک عەرەبستان، 
ژێرخانی ئابووری ئەو واڵتەیان بە تەواوی لەگەڵ قەیرانێکی قووڵدا بەرەوڕوو کردووە و 

پێناچێ بـەو زووانـــە دەروویـەکـی ڕوون بەرەوڕووی کۆماری ئیسامیدا بکرێتەوە و دەتوانین بڵێین کە سەرەتای 
داڕمان و ڕووخانی ئەو ڕێژیمە دەستی پێکردووە



  ژمارە ٨٢٥ ، ٣١ی جۆزەردانی ٨١٤٠١

پرســـی كـــورد لـــه  ئێرانـــی پـــاش كۆمـــاری ئیســـامیدا                                         

سیاســی،  ئالنگارییــه   دواییانــه دا  لــه م 
ئابــووری، كۆمه اڵیه تی و نێونه ته وه ییه كان 
وایــان کــردووە کــە پتــر له  هه مــوو كاتێك 
گــه رووی كۆمــاری ئیســالمی ده گوشــن  
و زیاتــر لــه  جــاران ده ســه اڵتدارانی تــاران 
بــۆ  خامنه یــی  هیــوای  ده كــه ن .  شــپرزه  
سیاســی  سیســتمی  یه كده ســتكردنه وه ی 
و تێپه ڕبــوون لــه  قه یرانــی به ڕێوه بــه ری، 
بــه  دانانــی ڕه ئیســی لــه  ســه ر كورســیی 
سه ركۆماری وه دی نه هات و بگرەوبەردەی 
نێــو ده ســه اڵت پــاش ده رفه تێكــی كــورت 

دووباره  سه ری هه ڵدایه وه  . 
هاوته ریــب له گه ڵ ئــه و گرفته  درێژخایه ن 
و بنچینه ییانــه ، ماوه یه كــه  ڕێژیم ته نانه ت 
ناتوانێ ئاسایشــی مۆره  سه ره كییه كانی و 
به رنامــه  ستراتێژیكییه كانیشــی بپارێــزێ. 
چاره ســه ركردنی  لــه   ده ســه اڵت  الوازیــی 
گرفته  ســه ره كییه كانی كۆمه ڵگا، گرانی 
لــه  ســنوور بــه ده ر، تێكچوونــی سیســتمی 
خــۆراك  دابه شــكردنی  و  دابینكــردن 
كه ســانی  بێهیوابوونــی  نــان،  به تایبــه ت 
پێكهێنــه ری نزیكتریــن ئاڵقه ی ده ســه اڵت 
ڕێژیمه كه یــان  و  خۆیــان  داهاتــووی  لــه  
ســه ره كییه كانی  مــۆره   پێكهه ڵپڕژانــی  و 
ڕێژیــم ده ســتیان داوه تــه  ده ســتی یه كتــر و 
ترســی ڕێبه رانی كۆماری ئیسالمییان له 

داهاتووی خۆیان گه یاندۆته  لووتكه .
ئه گــه ر  هه ڵخه ڵه تێنــه ره   خۆشــبینییه كی 
پێمان وابێ  كه  ته نیا ئه و كۆمه ڵه  قه یرانانه  
لــه  داهاتوویه كــی نزیكدا پشــتی ڕێژیم له  
بــه  ته مه نــی  عــه رزێ ده ده ن و كۆتایــی 
پــڕ لــه  جینایه تــی دێنن بــه اڵم هه ڵه یه كی 
بزووتنــه وه ی  ئه گــه ر  قه ره بوونه كراوه شــه  
كوردستان له  ئێستاوه  بۆ هه موو ئه گه ره كان 
و له وانــه ش داهاتوویــه ك به  بــێ كۆماری 
ئیسالمی خۆی ئاماده  نه كا. ئه و داهاتووه  
نزیك بێ یا دوور، له  ئاكامی له ده ستدانی 
مه شــــــــــرووعییه تی  یه كجاریــی 
سیــــــــستم و ڕوو وه رســووڕاندنی به شێكی 
ده ســه اڵت لــه به شــه كه ی دیكــه  بــێ، لــه  
و  ڕاپه ڕینــه كان  زیاتربوونــی  ئه نجامــی 
به چۆكداهێنانــی ڕێژیــم بــێ یــا به هــۆی 
ده ســتتێوه ردانی ده ره كی و شكستی ڕێژیم 
لــه  هێرشــێكی ئیحتیمالــی له الیــه ن ئه م و 
ئه وه وه  ئه ســڵی ئه و ڕاســتییه  ناگۆڕێ كه  
كۆماری ئیسالمی مه حكووم به  نه مانه . 
بــۆ نه ته وه ی كورد وه ك باقــی نه ته وه كانی 
دوور لــه  بازنــه ی ده ســه اڵت لــه  ئێرانــدا، 
بێگومــان تێكچوونی كۆماری ئیســالمی 
جێــگای  و  گرینــگ  ده ســكه وتێكی 
دڵخۆشــی ده بــێ بــه اڵم ئــه و دڵخۆشــییه 

كاتــی و گوزه رایــه  و زۆر زوو جێــگا بــۆ 
كۆمه ڵێــك كێشــه  و گرفتــی پێشــبینیكراو 
كــه   ده كا  چــۆڵ  پێشــبینینه كراو  و 
ئه گــه ر لــه  ئێــــــــستاوه  به رنامه مــان بــۆی 
بــۆ  به كرده وه مــان  هه نــگاوی  و  نه بــێ 
دوور  هه ڵنه گرتبــێ،  ڕووبه ڕووبوونه وه یــان 
نییه  تووشــی ڕه وشــێكمان بكا كه  نه توانین 
بگریــن.  به رگــه ی  و  بیــن  وه اڵمــده ری 
النیكــه م ئه زموونــی گۆڕانــی ڕێژیــم لــه  
ســاڵی ١٣٥٧ )١٩٧٩( دا پێمان ده ڵێ كه  
مــه رج نییــه  ئه و شــێوه  گۆڕانانه  ئه نجامی 

دڵخوازیان لێ بكه وێته وه . 
به تایبــه ت بــه  له به رچاوگرتنــی زێهنیه تی 
زاڵ بــه  ســه ر ده ســه اڵت و ئۆپۆزیســیۆنی 

ئامــاده ی  زیاتــر  ده بــێ  ناوه ندپارێــزدا 
به ره نگاربوونــه وه  له گــه ڵ ئالنگارییه كانــی 

داهاتوومان بێ. 
ئێرانــدا  هاوچه رخــی  مێــــــــــژووی  لــه  
تێڕوانینی ده ســه اڵت له  سه ر چه مكه كانی 
و  نه ته وه یــی  ناســنامه ی  نه تــه وه ،  مــاف، 
ســه روه ریی نه ته وه یی هیچ گۆڕانێكیان به  

سه ردا نه هاتووه . 
ماف هه میشــه  به  مڵكــی بێئه مالوئه والی 
ده ســتی  لــه   و  دانــدراوه   ده ســه اڵتدارن 
بــه و  نه تــه وه  ڕاگیــراوه  ،  ده ســه اڵتداراندا 
كۆمه ڵگایــه  گوتراوه  كــه  خاوه نی ده وڵه ته ، 
بــۆ  زمــان،  ته نیــا  نه ته وه یــی  ناســنامه ی 
كولتوور، مێژوو و داب و نه ریتی نه ته وه ی 
فارس به كار هاتووه  و سه روه ریی نه ته وه ییش 
بــه و زه خــت و توندوتیژییــه  گوتــراوه كــه  
ده ســه اڵتداران لــه دژی نه تــه وه ی كــورد و 

باقی نه ته وه كانی واڵت به  كاری دێنن . 
ئــه و تێڕوانینــه  كــه  لــه  ڕێژیمــی شــاڕا بۆ 
كۆماری ئیسالمی به  میرات ماوه ، ئێستا 
خه ریكــه  لــه  كۆمــاری ئیســالمییه وه  بــۆ 
ئۆپۆزیســیۆن ده گوازرێتــه وه  و ده كــرێ بــه  

فه رهه نگێكی نه گۆڕ له  ئێراندا. 

الیه نه كانــی  هه مــوو  كورتێــك  تــا  كــه م 
كۆنه كاربه ده ســتانی  بــه   ئۆپۆزیســیۆن، 
ڕێژیمیشــه وه  كــه  ئێســتا جێــگای خۆیــان 
ته ســكی كۆمــاری  چــــــــــوارچێوه ی  لــه  
ئیســالمیدا نابینــن له  ســه ر ئــه و تێڕوانینه  
پــڕ لــه  چه واشــه یه  هاوده نــگ و هاوبیرن. 
ته نیــا جیاوازیــی به شــێكی ئوپۆزیســیۆن 
كۆمــاری  كــه   له وه دایــه   ڕێژیــم  له گــه ڵ 
ئیســالمی مه زه بــی شــیعه  بــه  به شــێكی 
جیانه كــراوه  لــه  ناســنامه ی ئێــران ده زانێ، 
به اڵم ئوپۆزیســیۆن چه مكی »كولتووری 

ئێرانــی« كه  هاوواتای كولتووری فارســه  
وك جێگــره وه ی مه زهه بــی شــیعه  بــه  كار 
دێنــێ بۆیــه  بــۆ ئێمــه ی كــورد و باقــی 

نه ته وه كانــی دوور لــه  بازنــه ی ده ســه اڵت، 
چه مكه كانــی  له گــه ڵ  مه وداگرتــن 
»نه تــه وه ی ئێــران و ناســنامه ی ئێرانی«، 
به ربه ره كانێكــردن له گــه ڵ ئــه و زێهنیه ته  و 
داڕشــتنه وه ی سه رله نوێی ئه و چه مكانه ی  
كــه  پێوه ندییان به  چاره نووس و ناســنامه ی 

ئێمه وه  هه یه ، ئه ركێكی بنه ڕه تییه . 
واتە ده بێ ئێمه  له به رامبه ر ئه و تێڕوانینه دا 
پڕۆژه ی تایبه ت به  خۆمان بۆ ده ســه اڵتی 
داهاتــووی هاوبــه ش لــه  ئێرانــدا هه بــێ و 
پڕۆژه یه كــی ئاڵته رناتیــڤ بــه رز بكه ینه وه  
كــه  چوارچێــوه ی مــاف و ئه ركــی دوو یــا 
بــۆ  یه كســانه وه   مافــی  بــه   چه ندالیه نــه  
هه مــوو پێـــــــــكهاته كان ده ســته به ر بــكا و 
یه كیه تییه ك له  ســه ر بنه مای به رژه وه ندیی 

هاوبه ش مسۆگه ر بكا. 
ئێــران، مێژوویه كــی كۆنی ده ســه اڵتداریی 
هه یــه ، بــه اڵم بــۆ دێموكراســی، كرانه وه ی 
سیاسی، پاراستن و دانپێدانان به  مافه كانی 
پێكهاتــه كان و به گشــتی ســـــــه باره ت بــه  
ده سه اڵتی دامه زراو له  سه ر بنه مای پێوانه  

ئه وڕۆیی و مرۆڤییه كان كۆڵه واره . 
ده ســه اڵتی ناوه نــدی هه میشــه  داخــراو و 

له  ده ســت تاقمێكــی بچووكی ده وڵه تســاز 
و مـــــــــــــــۆره كانی ســه ر بــه  ئه واندایــه   به  
بــێ ئه وه یكــه  ده ره تانێكیــان بۆ به شــداریی 
به رینتر، فره چه شــنتر و جیابیر بڕه خسێنن. 
و  ده ســه اڵت  الوازانــه دا  خاڵــه   لــه و 
ئۆپۆزیسیۆن هاوبیر، هاوشێوه  و هاوبه شن.
بــۆ به ره نگاربوونه وه  له گه ڵ ئه و زێهنییه ته 
و بــۆ داهاتوویه كــی باشــتر لــه  ئێســتا و 
ڕابــردوو، ته نیا فاكتۆری جێگای متمانه  
كــه  نه تــه وه ی كــورد بتوانــێ پشــتی پــێ 

ببه ستێ پارسه نگی هێزه . 

لــه  ئێســتاوه   بــۆ به هێزبوونیــش پێویســته  
هه مــوو ئــه و ئالنگارییانــه ی كــه  ده توانێ 
لــه  ئێســتا و داهاتــوودا هێــز و وزه مــان به  

خۆیانه  وه  خه ریك بكه ن ده ستنیشــان بكرێن 
هه نــگاو  نه هێشــتنیان  بــۆ  كــرده وه   بــه   و 

هه ڵبگیرێ. 
ڕۆژهه اڵتــی  لــه   كــورد  بزووتنــه وه ی 
كــــــــــــوردستان له م چه ند ســاڵه ی دواییدا 
هێندێــك هه نــگاوی به جــێ و پێویســتی 
له پێناو یه كخستنه وه ی وزه  و تواناییه كانی 
ســه ر  لــه   كاریگه رییــان  كــه   هه ڵگرتــووه  

داهاتوو ده بێ. 
دامه زراندنــی  هه نگاوانــه    لــه و  یه كێــك 
ناوه نــدی هــاوكاری بــوو كــه  زه مینه ی بۆ 
پێكه وه كاركردنی چه ند الیه نێكی سیاســی 

خۆشتر كردو وه . 
دوو  ڕیزه كانــی  یه كگرتنــه وه ی  ڕه وتــی 
بزووتنــه وه ،  نێــو  ســه ره كیی  ئه كتــه ری 
دوو  و  دێمۆكــرات  حیزبــی  دووبه شــی 
الیه نــی كۆمه ڵــه ش خه ریكه به  ئاكامێكی 
هــه ر  بــه اڵم  ده گا  دڵخـــــــــــۆشكه ر 
دووی ئــه و هه نــگاوه  به جــێ و دروســتانه  
وێــڕای  ده بــێ  و  ســـــــــــه ره تان  ته نیــا 
به كرده ییكردنیــان، گه شــه یان پــێ بــدرێ 
بــۆ قه ڵه مبازێكــی  بــه  بنه مــا  و بكرێــن 
كولتــووری  گۆڕانــی  كــه   مێژوویــی 

سیاسیش له گه ڵ خۆی بێنێ. 
بــه   پێویســتی  هــاوكاری  ناوه نــدی 
به رنامه یه كی سیاســی داڕێژراو بۆ كاری 
و  هاوبــه ش  دیپـــــــــــلۆماسیی  هاوبــه ش، 
ســوپای هاوبه ش هه یه  تا له  چوارچێوه ی 
حه ز و ویــــــــستی كاتی بێته  ده ر و ببێ به  
پالتفۆرمێكی جێگای متمانه  بۆ داهاتوو. 
لــه وه  زیاتــر، پێویســته  ناوه نــد فره گرتــر و 
به رینتــر بكــرێ و جێــگا بــۆ هه مــوو ئــه و 
الیــه ن و هێــزه  سیاســییانه ش بكاتــه وه كــه  
ناوه نــددان.  بازنــه ی  ده ره وه ی  لــه   ئێســتا 

هاوتـــــــــه ریب له گه ڵ ئه وه  پێویســته  ناوه ند 
ده رگای دیالــۆگ و كاری هاوبــه ش بــۆ 
هه موو ئه و هێز و الیه نانه ش بكاته وه  كه  له  

پرســی ڕۆژهه اڵتی كــــــــوردستاندا خۆیان 
بــه  خــاوه ن قســه  ده زانن و یا به  كــرده وه  له  
گۆڕه پانــدا هه ن یا له  داهاتوودا زه مینه ی 

هه بوونیان ئاماده یه  . 
لــه   خــۆی  ده توانــێ  ناوه نــد  كاره   بــه و 
ئالنگارییه كی جیددی بپارێزێ و ته نانه ت 
ئه و ئالنگارییه  بكا به  ده رفه تێكی باش بۆ 

هه ســـــــــتانه وه یه كی سیاسی. 
و  پێویســت  زۆر  دیكــه ی  هه نگاوێكــی 
كوردســتان  بزووتنــه وه ی  بــۆ  هه نوكه یــی 
ئاماده كردنــی  ڕۆژهــه اڵت  لــه  
نه خشه ڕێگایه كی چاره سه ریی پرسی كورد 
و به گشــتی پرســی نه ته وه یــی لــه  ئێرانــی 
وه هــا  پێشـــــــــــــكه شكردنی  داهاتوودایــه . 
نه خشــه ڕێگایه ك بــه  واتــای دیاریكردنــی 
سیـــــــــستمی سیاسیی داهاتووی ئێــــــران 
یــا له به رچاونه گرتنــی بیــروڕای خه ڵك له  
به پێچه وانــه وه   نییــه ؛ ڕاســت  پێشــه ڕۆژدا 
ده توانــێ ببێ به  به رچاوڕوونییه ك هه م بۆ 
خه ڵك و هه میش بۆ ئه كته ره  سه ره كییه كان 
لــه  پێشــه ڕۆژی ئێرانــدا واتــە كــورد بــه  
به رنامــه ی خــۆی و بــه  پالنــی سیاســی 
خۆیــه وه  ئامــاده  ده بــێ تــا بــه  پێشــوازی 

داهاتوویه كی باشتره وه بچێ .
هاوچاره نووســن.  ئێــران  نه تــــــــــــــه وه كانی 
ئه و هاوچاره نووســییه  هــه م ده رفه تی نوێ 
ده خوڵقێنــێ و هه میــش ده توانــێ ببــێ بــه  
ئالنگارییه كــی  كۆمه ڵــه   ســه رچاوه ی 
نــوێ كــه  له  ســاڵه كانی پــاش ئاڵوگۆڕی 
ده ســه اڵت لــه  ئێــران لــه  ســاڵی ١٣٥٧دا 

شاهیدی نه بووین. 
ئێســتا تێكچوونــی ده ســه اڵت لــه  ئێرانــدا 
به رینــی  شــه پۆلێكی  زوو  زۆر  ده توانــێ 
بخــا.  وه ڕێ  نه ته وه ییــه كان  دژبه رییــه  
لــه   دژبه رییانــه   ئــه و  نیشـــــــــــانه كانی 
زۆر  لــه   و  ده نوێنــن  خۆیــان  ئێســتاوه  
شــوێن و بۆنــه دا ســه ر هــــــه ڵده ده ن بۆیــه  
كوردســتاندا  لــه   نه ته وه یــی  بزووتنــه وه ی 
سیاســی  هاوبه ندییه كــی  بــه   پێویســتی 
له گــه ڵ نوێنه رانــی باقی نــــــــــه ته وه كانی 
ئێران هه یه . كۆنگره ی نەتەوەکانی ئێرانی 
فیدیــراڵ كــه  بزووتنــه وه ی كـــــــــــوردستان 
خــۆی پێــوه  مانــدوو ده كا، هــه ر چه نــد به  
شــێوه ی سه مبولیك هه یه  و باشیشه ، به اڵم 

نوێنه رایه تی ئه و نه ته وانه  ناكا.
بزووتنه وه ی ڕۆژهـــــــه اڵتی كـــــــــوردستان 
پێـــــــــــویستییه كی به په لــه  و هه نوكه یی به  
دامه زراندنــی ڕایه ڵكــه ی پێوه ندی له گه ڵ 
كۆمه ڵــگای ناوه ندی لــه  ئێران هه یه، هه م 
ئه وانــه ی لــه  نێوخۆن و هه میــش ئه وانه ی 
لــه   به شــێك  بــه   خۆیــان  و  ده ره وه دان  لــه  

ئۆپۆزیسیۆن له  قه ڵه م ده ده ن . 
و  زانســتی  ناوه نــده   له گــه ڵ  پێوه نــدی 
هـــــــــــــزرییه كان، پێوه نــدی له گه ڵ ناوه نده  
كولتــووری و كۆمه اڵیه تییــه كان، پێوه ندی 
له گه ڵ سازی و ده زگا ســــــــه ربه خۆكانی 
ئه گــه ر  ته نانــه ت  مه ده نــی  كۆمه ڵــگای 
بڕوایشی به  هه بوون و سه ربه خۆبوونی ئه و 

چه شــــــــــنه  سازی و ده زگایانه  نه بێ. 
لــه  هه مــووی گرینگتــر پێوه ندیگرتــن و 
ڕاگه یاندنی ڕوانگه كانی خۆی بۆ هه موو 
هێزه كانی ئۆپۆزیســیۆن بــه  بێ جیاوازی. 
بێگومــان لــه  داهاتــووی به  بــێ كۆماری 
و  ده مێنــن  ئه وانــه   به شــێكی  ئیســالمیدا 

ده توانن ده وریش بگێڕن. 
جیاوازییــه كان،  لــه   ڕێزگرتــن 
زه مینه خۆشــكردن بــۆ به شــداریی ژنــان له  
بڕیاردان و به ڕێــــوه به ریدا، تێپـــــــه ڕبوون له  
زێهنیه تی ساڵه كانی ٨٠ی سه ده ی بیسته م 
كه  بۆ بزووتـــــــنه وه ی كورد له  ڕۆژهه اڵتی 
خوڵقانــد،  كاره ســاتی  زۆر  كوردســتان 
فره ده نگــی،  پڕڕه نگــی،  لــه   ڕێزگرتــن 
ژێرناســنامه كان و خـــــــــــۆڕزگاركردن له و 
زێــــــــــــهنییه ته ی كــه  پێــی وایــه  ئــه وه ی 
به شــێكی  دوژمنیه تــی  نه بــێ  له گه ڵــی 
دیكــه ی كاره  گرینگه كانــی بزووتنــه وه ی 
كوردستانن بۆ ئاماده بوون بۆ داهاتوویه كی 

به  بێ كۆماری ئیسالمی.   

عه بدوڵا حیجاب

ئه و داهاتووه  نزیك بێ یا دوور، له  ئاكامی له ده ستدانی یه كجاریی مه شرووعییه تی سیستم و ڕوو 
وه رسووڕاندنی به شێكی ده سه اڵت له به شه كه ی دیكه  بێ، له  ئه نجامی زیاتربوونی ڕاپه ڕینه كان و به چۆكداهێنانی 
ڕێژیم بێ یا به هۆی ده ستتێوه ردانی ده ره كی و شكستی ڕێژیم له  هێرشێكی ئیحتیمالی له الیه ن ئه م و ئه وه وه  ئه سڵی 

ئه و ڕاستییه  ناگۆڕێ كه  كۆماری ئیسامی مه حكووم به  نه مانه

ته نیا جیاوازیی به شێكی ئوپۆزیسیۆن له گه ڵ ڕێژیم له وه دایه  كه  كۆماری ئیسامی مه زه بی شیعه  به  به شێكی 
جیانه كراوه  له  ناسنامه ی ئێران ده زانێ، به اڵم ئوپۆزیسیۆن چه مكی »كولتووری ئێرانی« كه  هاوواتای كولتووری 
فارسه  وك جێگره وه ی مه زهه بی شیعه  به  كار دێنێ بۆیه  بۆ ئێمه ی كورد و باقی نه ته وه كانی دوور له  بازنه ی 

ده سه اڵت، مه وداگرتن له گه ڵ چه مكه كانی »نه ته وه ی ئێران و ناسنامه ی ئێرانی«، 
به ربه ره كانێكردن له گه ڵ ئه و زێهنیه ته  و داڕشتنه وه ی سه رله نوێی ئه و چه مكانه ی  كه  پێوه ندییان به  چاره نووس و 

ناسنامه ی ئێمه وه  هه یه ، ئه ركێكی بنه ڕه تییه
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بـــزن نەگبەتیـــی هـــات، نانـــی شـــوان دەخوات

تەڵقیـــن یـــان پیرۆزی؟

پاش شەڕی یەکەم و دووهەمی جیهانی، 
هەســت  و  ئاســایی  مرۆڤــە  النیکــەم 
ناســکەکان پێیانوابــوو چیدیکــە مــرۆڤ 
هێنــدە ئەزموونــی وەرگرتــووە کــە بزانــێ 
شــەڕ هــەم ماڵوێرانکــەرە و هــەم ئاکامی 
دڵخــوازی بــەدواوە نییــە و لــە ئاکامــدا 
هــەر دەبێ چاو لە چــاوی یەکدی بکەن 
لــە  بگەڕێــن.  ڕێگاچــارەدا  بــەدوای  و 
قۆناغێکیشــدا دەســەاڵتدارانی دەوڵەتان و 
واڵتــان پێیــان وابــوو دەتوانن پێــش لەوەی 
دڕندەیەکــی وەک هیتلێــر هێــز بگرێت و 
ببێتە مەترسی و پەیامهێنەری وەیشوومە، 
پێشــی پێ بگــرن و دەرفەتــی هێزگرتنی 
نەدەنێ بەاڵم باش وایە بگوترێ بەداخەوە 
هەرچــی بیــری لێکرابوویــەوە لەوبــارەوە، 
بەفیــڕۆ چــوو و نەک وەڕاســت نەگەڕا، 
بگــرە بەشــی هــەرەزۆری دەســەاڵتدارانی 
جۆراوجــۆردا  قۆناغــی  لــە  زلهێــز 
و هێزگرتنــی  ســەرهەڵدان  یارمەتیــدەری 
و  تۆندئاژۆیــی  ئایدیۆلۆژیــی  و  تــاک 
دیکتاتــۆری و تیرۆریــزم و تووتالیتێــری 
بوون. وەک نموونەش دەکرێ لە ستالینەوە 
دەســت پێبکەین تا دەگاتە پاڵەوییەکان و 
ئەلقاعیدە و تاڵیبان و ســەدام و دەسەاڵتی 
نگریســی کۆماری ئیســالمیی ئێران کە 
هەرکامــەو بە هۆکارێــک ڕۆژاواییەکان 

یارمەتیدەری هێزگرتنیان بوون.
لــە یەکــەم ســاتدا کاتــێ بیر لــە واڵتانی 
زلهێــز دەکرێتــەوە، وا وێنــا دەکــرێ کــە 
کردەوەکانیــان  و  هەنــگاوەکان  هەمــوو 
بێ هەڵــە  و  تۆکمــە  پالنــی  لــەڕووی 
هــەر  مخابــن  لەکاتێکــدا  دادەڕێــژرێ، 
ئــەو واڵتانــە هــەزاران هەڵەیــان کــردووە 
تاکــوو دۆخــی گــۆی زەوی گەیشــتۆتە 
ئەمڕۆیــەک کــە هیــچ تاکێکــی خاوەن 
بیرکردنــەوە ناتوانێ بێخــەم لە ئەگەرەکان 

ژیان بکات.
بڕیارێکــی  دەوڵەتــەکان  و  مرۆڤایەتــی 
ژیانــی  هەڵبژاردنــی  بــۆ  یەکالکــەرەوە 
ئــارام لەپێنــاو یەکــدی و بــۆ یەکــدی، 
و  بچــووک  بەشــێكی  بەرژەوەندیــی  یــا 
ســەرکوت و ئــاژاوە لــە واڵتــی زۆرینــە، 
قەرزدارە. ئێستا بێ یا سەدەیەکی دیکە، 
مــرۆڤ ناچــارە ئــەو بڕیــارە بــدات کــە 
ناکرێ بەشــی هــەرەزۆری مرۆڤایەتی لە 
نێو شــەڕ و ئاژاوە و نەداری و برســیەتیدا 
بژین و کەمینەیەک چاو لە پەراســووی 
منداڵی برســی و جەســتەی سووتاوی نێو 
شــەڕ بــکات. کەواتــە، دەبــێ بەربەســت 
بــۆ مــرۆڤ و ئایدیۆلۆژیــی مەترســیدار 

دابنرێ. 
ئێرانــدا  لــە  خومەینــی  لــەوەی  پێــش 
بــە  نزیــک  دەســت،  بگرێتــە  دەســەاڵت 
هەمــوو دەســەاڵتدارانی زلهێــزی دنیا، نە 

بــاوەڕ و عەقیــدە بــە خورافــات و شــتی 
بێ بنەمــا لە دەســکەوتەکانی بیری کۆن 
و ناسەردەمیانەی فکرە چەقبەستووەکانە 
و  هەیــە  دوورودرێــژی  ڕابــردووی  کــە 
نییــە.  ئەمڕۆیــی  و  نــوێ  دیاردەیەکــی 
کۆمەڵێــک مرۆڤ کە ڕێژەیان کەمیش 
نییــە بۆ کاروبــاری ژیــان ئەولەوییەت بە 
تەڵقیــن دەدەن و ژیانیــان لەســەر بــاوەڕی 
تەواو بە شــته  نالۆژیكییه كان دەبەنە پێش 
و  عەقــڵ  هێژمۆنــی  زاڵکردنــی  نــەک 

مەعریفە.
بــە درێژایــی مێــژوو هــەر شــێوە بــاوەڕ و 
بیرکردنەوەیــەک، کەســانی تایبــەت بــە 
بــۆ باڵوکردنــەوە و  خــۆی هەبــووە کــە 
بــۆ  بانگەشــەیان  الیەنگــر  پەیداکردنــی 
کردووە. هەندێک بیروباوەڕ ســەرچاوەیان 
زەوینــی و زۆرێــک وەکــوو ســەرچاوەی 
ناســێندراون.  خەڵــک  بــە  ئاســمانی 
هەندێــک هەڵگــری بەرنامــەی دروســت 

ڕق،  لــە  بەڵکــوو  خۆشەویســتی،  لەبــەر 
واتــا بــۆ دژایەتیــی یەکیەتی ســۆڤیەتی 
سووسیالیستی، بواریان بۆ دەسەاڵتگرتنی 
قوتابخانەیەکــی ئایدیۆلۆژی خۆش کرد 
کــە ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ نــە توانــای 
بەرەنگارییــان بــووە لەگەڵــی نــە ئیــرادە. 
دەســەاڵتی  توانــای  تەنیــا  توانــا  لێــرەدا 
بەڵکــوو  نییــە،  ســەربازیی  و  ئابــووری 
النیکــەم تا ئێســتا توانای تێگەیشــتن لە 
ویالیەتــی  هێزگرتنــی  مەترســییەکانی 
فەقێیــان نەبووە و نەیانزانیوە فەلســەفەی 
بــوار خۆشــکردن بــۆ هاتنــی مەهــدی یا 

تەقییە چ واتایەکی هەیە. 
ســەدەی ٢١ بــە شــەڕ و ماڵوێرانــی لــە 
زۆر واڵتدا دەســتی پێکرد. لە ئێستاشــدا 
شــەڕەکان  ترســناکترین  لــە  یەکێــک 
لەڕاســتیدا لەنێوان جەمسەرە پێشووەکانی 
ســەردەمی شــەڕی ســارد لەگۆڕێدایــە. 
دەکــرێ بگوترێ ئێستاشــی لەگەڵ بێ، 
مرۆڤایەتی هێشتا هەر لە بازنەی ئاوزی 

سەد ساڵ پێشدا دەسووڕێتەوە.
بــەاڵم لــەم نێــوەدا، ئاکامــی هەڵەکانــی 
زلهێــز  ڕابــردووی واڵتانــی  دەیــەی  دوو 
بۆ چارەســەری مەترســییەکان لە هەموو 
بوارەکانــەوە )تەناهی، ئابووری، سیاســی 
و کۆمەاڵیەتــی( ڕەنگدانــەوەی هەیــە و 
دەکرێ بگوترێ ئێســتا لە هەســتیارترین 

قۆناغەکانی پەنجا ساڵی ڕابردووە. 
نزیک بە ســی ســاڵە ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمیی ئێرانــی، ڕاســتەوخۆ هەنــگاو 
بەرەو گەیشــتن بە چەکــی گەرەنتیدەری 
مانەوەیــان، واتــە چەکــی ناوکــی دەنێ. 
نزیــک بــە بیســت ســاڵە واڵتانــی زلهێــز 
و عەرەبــی و بەشــێک لــە دراوســێکانی 
ئێــران لــە ڕواڵەتــدا هەوڵ بــۆ ڕازیکردنی 
ڕێژیــم دەدەن تاکوو بەرەو چەکی ناوکی 
نەڕوات، بەاڵم بەکردەوە تا ئێســتا هەموو 
هەوڵەکانیان نەک ســەرکەوتنی بەدەست 
نەهێناوە، بەڵکوو دەکرێ بە ئاشکرا بڵێین 
ڕۆژاواییــەکان  هەڵســوکەوتی  تەنانــەت 
ڕێژیمــی  سیاســەتەکانی  یارمەتیــدەری 

ئێران بووە. 
هەڵسوکەوتی ئەو واڵتانە هێندە تەڕ بووە 

وەک بڵێــی ئــەم ڕێژیمــەی ئێــران یەکــەم 
دیکتاتۆر و یەکەم تیرۆریســتی دەوڵەتییە 
و نەناســراوە. واتــە ئێستاشــی لەگــەڵ بێ 
چاوەڕوانیــی ئەوەیــان هەیــە لــە دڵــی ئەو 
سیستمە فاشیستە ئایدیۆلۆگەدا تاقمێکی 
بتوانــێ  کــە  ســەرهەڵبێنێ  ئازادیخــواز 
گۆڕانێکی هێندە بنەڕەتی لەو دەسەاڵتەدا 
پێک بێنێ کە ببێتە بەشێک لە پرۆژەی 
و  ناوچــە  لــە  دێموکراســی  و  ئــازادی 
جیهانــدا. ئەمــە لەکاتێکدایە کە هەرگیز 
لە مێژووی ئەو نەتەوە سەردەستەی ئێراندا 
قۆناغێکــی تەنانــەت کورتیــش نابینــرێ 
بازنــەی  لــە  بەڕێوەبەرانیــان  هــزری  کــە 
بیــری ئازاددا بســووڕێ بەڵکــوو تەنانەت 
ســاختەکارییەکی  هەمــوو  ســەرەڕای 
مێژووییــش، ئــەوان و ڕابردوویــان پڕاوپــڕە 
لەگــەڵ ڕشــتنی خوێــن و وێرانی و تیرۆر 
و تۆقانــدن.  بــەاڵم، هــەروەک ئامــاژەی 
زۆر  قۆناغەکــە  ئیــدی  ئێســتا  پێــدرا، 
هەستیارترە لە ڕابردوو و پێدەچێ واڵتانی 
بەرامبەری ئێرانیش تا ڕادەیەک هەستیان 

بەم مەترسییە کردبێت. 
بــە دوو هــۆکاری ســەرەکی ئێســتا ئیتــر 
دەبــێ بڕیارێکــی زۆر جیددیتر لە ڕابردوو 
لەســەر ڕێژیمــی ئێــران بــدرێ و یەکالیی 

بکرێتەوە. 
ئا: شەڕێکی بەرباڵو و بەرین لەگۆڕێدایە 

ناتوانــێ  ئــەوەی جیهــان  هــۆکاری  کــە 
ڕاســتەوخۆ دژی فراوانخوازیــی ڕووســیا 
تێکــەڵ بەو شــەڕە ببێ، هەبوونی چەکی 
ناوکییە لەدەست پووتین و ڕێژیمەکەی.

ب: بەپێی زانیاریی دەزگا ســیخوڕییەکان 
ئیــدی  ئێســتا  ئیســراییل،  بەتایبــەت  و 
دەستڕاگەیشتنی ڕێژیمی تاران بە ڕێژەی 
پێویســتی یۆرانیۆم بۆ بۆمبێکی ناوکی، 
لە ئاســتی حەوتوودایە و مەترسییەکان بۆ 

ئەو ئەگەرە زۆر چڕتر بووەتەوە. 
واتای ئەم دوو خاڵە ئەوەیە کە ســەرەڕای 
فراوانخوازیــی  مەترســیی  هەبوونــی 
دەســەاڵتدارانی ڕووســییا، جیهــان توانای 
ئەوەی نییە واڵتێکی دیکەی هاوپەیمانی 
ڕووسییا لەخۆبگرێ کە خاوەن چەکێکی 

لەوچەشنە بێ. 

لــە حاڵێکدا ئــەم واڵتە و دەســەاڵتدارانی، 
لــە  بــەردەوام  مێژوویــان  درێژایــی  بــە 
خۆســەپاندندا  و  فراوانخــوازی  هەوڵــی 
بــوون و هــاوکات، النیکــەم لــە مێــژووی 
چــل ســاڵی ڕابردوویانــدا لــە هیــچ جۆرە 
کردەوەیەکی دژەمرۆیی وەک تەقاندنەوە، 
تیــرۆر، ژینۆســاید، شــەڕی ڕاســتەوخۆ و 
و  دەســتە  ســازکردنی  و  مووشــەکباران 
واڵتانــی  لــە  تیرۆریســتی  ڕێکخــراوی 
دیکەدا درێغی نەکردووە و ئاکامەکەشی 
کــە هێشــتا دەســتی بــە چەکــی ناوکــی 

نەگەیشــتووە، لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
و واڵتانــی جیهــان بــە ڕوونــی بەرچــاو و 
بەرهەســتە. هەمــوو نیشــانەکانی هەوڵــی 
چڕی ڕێژیمی ئێران بۆ گەیشتن بە چەکی 
ناوکــی بەرچــاوە.  هــاوکات لەڕوانگەی 
ئایدیۆلۆژیشەوە، ئەوەی ناسیاویی لەگەڵ 
فەلســەفەی ئەوانــدا هەبــێ، دەزانــێ کە 
چەکــی ناوکــی جۆرێکە لە ســتراتیژیی 
درێژخایەنــی ئــەوان کەواتــە هەمــوو ئــەو 
ئەگەرانەی تا ئێستا لەسەر هەوڵی ڕێژیم 
بۆ بەدەســتهێنانی چەکی ناوکی لەالیەن 
بــاڵو  واڵتــان و دەزگا ســیخوڕییەکانەوە 
بووەتــەوە، ڕاســتە و هیــچ گومانــی تێــدا 
نییە. هەر ئەو بێگومانییەش وای کردووە 
زلهێزانــی ڕۆژاوا و ئیســراییل و واڵتانــی 
عەرەبــی بگەیەنێتــە هاودەنگییەکــی تــا 

ڕادەیــەک تۆکمــە بــۆ بەرنگاربوونــەوەی 
ڕێژیــم و ملهۆڕییەکانی بەاڵم دیســانیش 
ئەوانــەی  بــێ،  لەگــەڵ  ئێستایشــی  تــا 
کردەوەکانیــان  چاالکــن،  بــوارەدا  لــەم 
نییــە  دیــار  پێــوە  تــەواوی  هاواهەنگیــی 
هەرچەند هەوڵەکان زۆر چڕتر لە ڕابردووە 
بــۆ پێکهێنانــی هاوپەیمانیــی ناوچەیی و 
جیهانی. لە چەند ساڵی ڕابردوودا بەردەوام 
گورزلێــدان لــە کاربەدەســت و بنکەکانی 
ڕێژیــم پاتەوپات دەبێتــەوە کە هەواڵدەریی 
هەمــوو واڵتــان و بەتایبــەت ڕاگەیاندنــە 

فارسی زمانەکان بەردەوام ئەم گورزلێدانە 
دەخەنە ئەســتۆی ئیسراییل و ئیسراییلیش 
خــۆی لــێ نەبان کردووە. بــەاڵم لە چەند 
ســاڵی ڕابردوودا، ئیســراییل زۆر بەڕوونی 
تیرۆریســتییەکانی  هێــزە  ئاشــکرا  بــە  و 
ڕێژیمی لە سووریا کردۆتە ئامانج و ماوە 
بە ماوە الشــەی فەرماندەر و تاقمی ســەر 
بــە ئێــران بەرەو تــاران باوەخــۆن دەکرێنەوە 
کوژراوانــی  بەپێچەوانــەی  ئێرانیــش  و 

دیکەی، بێدەنگییان لێدەکات. 
دواییــن جــار ئیســراییل هێرشــێکی چڕی 
کــردە ســەر فڕۆکەخانــەی دیمەشــق کــە 
ببــووە تێرمیناڵــی ڕاگواســتنی چەکــی 
ئێران بۆ تیرۆریستانی لوبنان و فەلەستین، 
تیرۆریســتانی  گواســتنەوەی  هەروەهــا 
ئێرانی و پەروەردەکراوی دەســتی ڕێژیمی 

چەکۆ ئەحمەدی

ئاسۆ مینا

کۆماری ئیسالمیی ئێران.  بە بۆردمانی 
توانیویــە  ئیســراییل  فرۆکەخانــە،  ئــەم 
بەشــێوەی کاتــی مەترســی لەســەر خۆی 
دوور بخاتەوە، بەاڵم ئیسراییلیش و هەموو 
واڵتانــی دیکــەش دەزانــن کــە ئەمجــۆرە 
کردەوانــە تەنیــا مەترســییەکان بەشــێوەی 
کورتماوە وەپاش دەخات و چارەســەر نییە.  
ڕوونــە کــە تەناهیــی واڵتانــی عەرەبــی 
هەمــوو  لــە  ڕۆژاوایــی  و  ئیســراییل  و 
ڕوویەکــەوە بە هۆی بوونی دەســەاڵتێکی 
ئاوا لە ئێراندا، لەمەترسیدایە و تەنانەت بۆ 
هێندێ واڵتیش مەترسیی مان و نەمانیان 
لەگۆڕێدایــە.  بەکورتــی، ڕێژیمــی ئێران 
زۆر  باجــی  بــێ  ناچــار  گــەر  تەنانــەت 
مەزنیش بدات، هەوڵی خۆی بۆ گەیشتن 
بــە چەکــی ناوکــی ڕاناگــرێ. واڵتانی 
ناوچەکــە بەتایبــەت ئیســراییل و واڵتانی 
عەرەبــی، دەزانــن کە کات بــۆ ڕاگرتنی 
ئــەو ڕێژیمــە نزیک لە کۆتاییــە. بەرجام 
و هەرجۆرە وتووێژێک لەســەر ئەو بابەتە 
سەرکەوتوو نابێ لە ڕازیکردنی ڕێژیم بۆ 

نۆرماڵ کردنەوەی سیاسەتەکانی. 
واڵتانی جیهان و بەتایبەت ئامریکا دەبێ 
لــەوە تێبگــەن کە ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆر و 
بکــوژە، کەواتــە نابــێ چاوەڕێــی ئەوە بن 
ئەگــەر پشــتگیریی بزووتنەوەکانی ناوخۆ 
نەکەن، خەڵکی ناوخۆ بتوانێ ئەو ڕێژیمە 
بڕووخێنــێ، چونکوو ڕێژیم نە کوشــتنی 
مرۆڤەکانــی بــۆ گرنگــە و نــە وێرانیــی 
واڵتێــک و پاکتاوی ئــەو نەتەوانەی کە 

بە ئەویدی خۆی دەزانێ. 
ڕێژیــم ئێســتا دیکــە بە ئاشــکرا خەریکە 
پەالماری هەموو بەها مرۆییەکان دەدا و 
بەجۆرێک ڕاستەوخۆ نانی شوانی برسی 
دەخــوات. دەبــێ چ هێزەکانــی دژبــەری 
هەڕەشــەی،  بــەر  واڵتانــی  و چ  ڕێژیــم 
ئەگــەری مانــەوەی ئــەم دەســەاڵتە و چ 
ئــەو واڵتانــەی باوەڕیــان بــە فەلســەفەی 
ئــازادی هەیە، یەکانگیر ببن و بگەن بەو 
قەناعەتە تا ڕۆژێک زیاتر پەل بهاوێژێ، 
و  قووڵتــر  زەوی  گــۆی  وێرانییەکانــی 

بەرینتر دەبێتەوە. 

ڕێژیمی ئێران تەنانەت گەر ناچار بێ باجی زۆر مەزنیش بدات، 
هەوڵی خۆی بۆ گەیشتن بە چەکی ناوکی ڕاناگرێ. واڵتانی ناوچەکە بەتایبەت ئیسراییل و واڵتانی عەرەبی، 
دەزانن کە کات بۆ ڕاگرتنی ئەو ڕێژیمە نزیک لە کۆتاییە. بەرجام و هەرجۆرە وتووێژێک لەسەر ئەو بابەتە 

سەرکەوتوو نابێ لە ڕازیکردنی ڕێژیم بۆ نۆرماڵ کردنەوەی سیاسەتەکانی.
 واڵتانی جیهان و بەتایبەت ئامریکا دەبێ لەوە تێبگەن کە ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆر و بکوژە، کەواتە نابێ 

چاوەڕێی ئەوە بن ئەگەر پشتگیریی بزووتنەوەکانی ناوخۆ نەکەن، خەڵکی ناوخۆ بتوانێ ئەو ڕێژیمە بڕووخێنێ، 
چونکوو ڕێژیم نە کوشتنی مرۆڤەکانی بۆ گرنگە و نە وێرانیی واڵتێک و 

پاکتاوی ئەو نەتەوانەی کە بە ئەویدی خۆی دەزانێ. ڕێژیم ئێستا دیکە بە ئاشکرا خەریکە پەالماری هەموو 
بەها مرۆییەکان دەدا و بەجۆرێک ڕاستەوخۆ نانی شوانی برسی دەخوات

و ئوســوولی و زۆرێــک زەبریــان لــە ژیان 
و گوزەرانــی بەشــەرییەت داوە. هەندێک 
و  مرۆڤایەتــی  بــە  خزمــەت  ئامانجیــان 
و  بەالڕێدابــردن  ئامانجــی  بــە  زۆرێــک 
و  مرۆڤــەکان  چارەنووســی  ڕەشــکردنی 
زۆرجار بە ئامانجی کۆکردنەوەی قازانج 

و بواری مادی کراوە.
لە سەردەمی ئێستاشدا سەرەڕای گۆڕانی 
قووڵ و پێشــکەوتنی زۆر بەاڵم بیروباوەڕە 
خورافییەکان هێشــتا کڕیاری خۆیان هەر 

ماوە و برەوی خۆیان هەر هەیە. 
تــۆڕە  لــە  ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
ویدیۆیــەک  گرتــە  کۆمەاڵیەتییــەکان 
سەرلەشــکر  لــەودا  کــە  بوویــەوە  بــاڵو 
فەرمانــدەی  ســەفەوی«  »ڕەحیــم 
پێشــووی ســپای تێرۆریســتی پاســداران و 
ڕاوێــژکاری نیزامیــی »خامنەیــی« لــە 
کۆبوونەوەیەکــی خوێندکارانــی فێرگەی 
»دافووسـ«ـــی ســەر بــە ئەرتــەش بــاس 
لــە چاکبوونــەوەی »نەوە«کــەی دەکات 
کــە تووشــی نەخۆشــی زەردوویــی بووە و 
»خامنەیــی« قەنداغێکی بۆ گرتووەتەوە 

فــووی  و  خوێنــدووە  لەســەر  دوعــای  و 
تێکردووە و بەو دوعایە ئەو منداڵە چاک 
بووەتــەوە و »سەرلەشــکر« بەوە دەیهەوێ 
خامنەیــی  بــە  تەقــەدوس  و  پیــرۆزی 
نموونــە  کارەکەشــی  بــۆ  و  ببەخشــێت 

دەهێنێتەوە.
ڕەنگە »سەرلەشکر« یا زۆر زیرەک بێ 
یا لەوانەیە زۆر گێل و کۆیلە. لە سەرەتادا 
کۆمەڵێکــی گوێلەمســت و گوێڕایەڵــی 
بەناو خوێندکاری وەگیر کەوتووە کە ئەو 
جەماعەتــە کوشــتە ومــوردەی ڕێبەرین و 
هەرچــی پێیــان بڵێی وەکوو خــۆی وەری 
و  پرســیارکردن  و  بیرکردنــەوە  و  دەگــرن 
گومــان لــەو بارانەوە الی ئــەوان حوکمی 
»کوفــر«ی هەیــە. دووهــەم ئــەوەی کە 
زۆربــەی  بەڵکــوو  سەرلەشــکر  نــەک 
بەرپرســانی ڕێژیــم لە قســەکردنی خۆیان 
و بێدەنگــی جەماعــەت و بەردەنگەکانیان 
چێژ وەردەگرن و هەرچی بەسەر زمانیاندا 

بێ دەیڵێن.
کــە دۆخەکە بەو شــێوەیە بــوو، خورافات 
وانــە  وەکــوو  خورافاتچــی  لەالیــەن 

دەگوترێتــەوە و وەرگیرانەکەشــی لەالیــەن 
خورافەپەرەســتەکانەوە  و  گوێلەمســت 
و  دەکرێــت  لــێ  چــاوی  فــەرز  وەکــوو 
چونکە ئەو خورافاتە ئاوێتەی دەســەاڵتی 
جێــی  باشــتر  و  »سیاسیـ«ـــیە، چاکتــر 

خۆی دەگرێت.
دەســەاڵتە دیکتاتــۆرەکان بــە مەبەســتی 
گوێڕایەڵــی و بــە کۆیلەکردنــی خەڵک، 
پیرۆزیــی بــە کەســێک دەبەخشــن. ئــەوە 
کاتێکە کە کەســەکە دەسەاڵتی بەدەست 
بێت ئەگینا ئەو پیرۆزییە دروست نابێت. 
ڕێژیمــی  ســەردەمی  لــە  »خامنەیــی« 
شاهەنشــاهیدا خــۆی وەکــوو کەســێکی 
خەڵکیی نیشان دەدا و سەردانی کەسانی 
ئەدەبدۆســت و خــاوەن بیــروڕای دەکــرد و 
ماڵــی  دەرگای  بــەر  دەچــووە  بۆخــۆی 
کەســانی گــەورە و خاوەننــاو و تەنانــەت 
لــە  ئیســالمی  ڕێژیمــی  ئــەوەی  دوای 
ئێرانــدا بــە زۆر خــۆی ســەپاند و دوای 
مردنــی »خومەینــی« و پێشــنیارکردنی 
وەکــوو ڕێبــەری ڕێژیــم،  »خامنەیــی« 
ئــەو قەبووڵــی نەدەکرد و دەیگوت کە من 

بــۆ ئەوە شــیاو نیــم و لیاقەتی ئــەو کارەم 
نییە بەاڵم بە دوای هاتنەســەرکاری ئیتر 
دەزانێــت کــە گوێڕایەڵــی زۆرە و هەرچی 
بیڵــێ دەوروبەرییەکانی جێبەجێی دەکەن، 
پیرۆزیــی بــە خــۆی دەبەخشــێت و خــۆی 
زەوی  لەســەر  خــودا  نوێنــەری  دەکاتــە 
و ئەمڕۆکــە وای لێهاتــووە کــە ڕۆحــی 
بــە  و  کــردووە  پەیــدا  مەسیحانەفەســی 
فوویــەک ژیان دەبەخشــێتەوە یــا نەخۆش 

چاک دەکاتەوە.
دوور لــە عەقڵــە بــاوەڕ بــەوە بکرێــت کــە 
کەســێک بۆخــۆی لــە ترســی مــەرگ 
نەبێتــەوە  جێــگای  کــوێ  هیــچ  لــە 
بکرێــت  لــێ  ئــەوەی  بــەاڵم چاوەڕوانــی 
نەخۆشــییەکان  یــا  ببەخشــێتەوە  ژیــان 
چــارە بــکات. دەڵێــن »کەچــەڵ ئەگــەر 
تیمــاری ســەری خــۆی  بــێ  تیمارکــەر 
دەکا«، »خامنەییـ«ـــش چــۆن دەتوانــێ 
بــە »فوو«یەک چارەســەریی نەخۆشــی 
بــکات، لــە کاتێکــدا کــە خــۆی هەموو 
ڕۆژێ لە ژێر ڕەحمەتی دەستی پزیشک 
چارەســەر  تایبەتەکانیــدا  دوکتــورە  و 

وەردەگرێــت و بــە پچکڕپچکــڕ خــۆی لە 
مردن دەشارێتەوە و ژیان بەڕێ دەکات.

یەکــەم  کارەی  بــەو  »سەرلەشــکر« 
ئــەوەی کــە دەیهــەوێ ماســتاوچێتی بــۆ 
جێگەوپێگــەی  و  بــکات  ســەرۆکەکەی 
لــەالی ئــەو بەهێزتــر بــکات و لەالیەکــی 
دیکــەوە پیرۆزیــی بــۆ بگێڕێتــەوە، ئــەوە 
لــە حاڵێکدایــە کــە لــە ئێســتادا خەڵــک 
بــەو جــۆرە چیرۆکانــە تەنیــا پێکەنینیــان 
دێ و دەبینیــن کــە زۆربــەی بەنێرەکانی 
شــارەکان  ناوەنــدی  لــە  »خامنەیــی« 
کــە  دەدا  نیشــان  ئــەوە  دەســووتێندرێ، 
خامنەیــی و ڕێژیمەکــەی کاریــان لەکار 
تــرازاوە. بــە دڵنیایی »سەرلەشــکر« لێی 
تێــک چووە و ئەوە فــووی »خامنەیی« 
و پیرۆزیــی ئــەو زاتــە موبارەکــە نەبــووە 
کــە »نەوە«کەی بۆ چــاک کردووەتەوە 
بەڵکــوو تەنیــا »تەڵقینـ«ـــێک بــووە کە 
»سەرلەشــکر« بــۆ چاکبوونــەوەی ئــەو 
منداڵــە بەخــۆی کــردووە و هیچــی تــر و 
مانــای »تەڵقیــن« و »پیرۆزیــی« لــێ 

تێک چووە.



  ژمارە ٨٢٥ ، ٣١ی جۆزەردانی ١٠١٤٠١

کۆمــاری ئیســامی کــە لــە ئێســتادا هیــچ 
ڕەواییەکی نەماوە و ڕۆژانە لەگەڵ شەپۆلی 
بەربــاوی ناڕەزایەتــی چیــن و توێژەکانــی 
کۆمەڵــگای ئێــران بــەرەوڕوو دەبێتــەوە؛ بــۆ 
دەربازبــوون لــەو ڕێژیمــە خەڵکانــی ئێران 
چ ئەرکێکیــان لــە ئەســتۆیە؟ تــا چەنــدە 
یەکگرتوون و هاوکات ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی 
چەنــدە لێک نیزیکــن کە لە ئێرانی دوای 
کۆماری ئیسامی بتوانن بە بەرنامەیەکی 
شــیاو حوکمرانی بکەن کە ویســتی هەموو 
گەالنــی ئێران لەخۆ بگرێت؟ ئەرکی هێزە 

کوردییەکان چییە و دەبێ چی بکەن؟
›‹ژیــار  بەڕێــز  لەگــەڵ  وتووێــژەدا  لــەو 
مەهاباد‹‹، مامۆســتای زانکۆ لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان دەپڕژێینــە ســەر ئــەو بابەتە کە 

سەرنجتانی بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

ــــ تاکتیکەکانی دەســەاڵتدارانی ڕێژیمی 
ئیســامیی ئێــران بۆ ترســاندنی خەڵکی 
ئێران بەنیســبەت ڕووخانــی ئەو ڕێژیمە 

چییە و چەندە واڵمدەرە؟
کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک ڕێژیمێکی 
بــە  خــۆی  کــە  ســەرەڕۆ  و  دیکتاتــۆر 
ئایدیۆلۆژییەکی تووندئاژۆی مەزهەبییەوە 
گــرێ داوە بنەمایەکــی فکــری بۆ خۆی 
هــەم لەباری میکانیزمــی حوکمڕانی هەم 
لەباری چۆنیەتی حوکمڕانی وەســەریەک 
نــاوە. لە چوارچێــوەی ئەو بنەما فکرییەدا 
کۆماری ئیســالمی خۆی بە بەرپرسیاری 
مافەکانــی  دابینکــەری  و  پاراســتن 
خەڵــک نابینــێ. ئــەو ئایدیۆلۆژییــە ئیزن 
بــە ســەرکردەکانی کۆمــاری ئیســالمی 
دەدا خەڵــک و کۆمەڵــگای ئێــران وەک 
ئامرازێــک بــۆ دەســتەبەرکردنی ئامانجە 
ئایدیۆلۆژیکەکانــی پێناســە بکــەن. لــەو 
ســۆنگەوە، ئەگەر هەر دەســتە و تاقمێک 
بیانهەوێ داوای مافی سروشتی و ژیانی 
سرووشتی خۆیان بکەن وەک تاوانبار سەیر 
دەکرێــن کــە خەریکن خەیانــەت لە ئارمان 
و ئامانجــە  پیرۆزەکانی ئەو ئایدیۆلۆژییە 
دەکەن. لە قامووس و فەرهەنگی سیاسی 
ئیســالمی  کۆمــاری  دەســەاڵتدارانی 
لەکارکردنی ئەوپەڕی ســەرکوت باشترین 
چارەســەرە؛ واتە دەســەاڵتدارانی کۆماری 
ئیســالمی بەپێی ئەوە ســەیری سیاسەت و 
حووکمرانی دەکەن و ڕەواییشیان لە خەڵک 
و ڕازیبوونــی کۆمەاڵنی خەڵک وەرناگرن 
بۆیە الی ئەوان خەڵکی باش ئەو خەڵکەیە 
پێملــی سیاســەتی ئەوانە؛ هــەر خەڵکێک 
وانەبــوو خائیــن بــە دیــن و خــودا و گەلە و 

دەبێ تووندترین سزای بەنەسیب بێت. 
کۆمــاری ئیســالمی بــۆ جێبەجێکردنــی 
ئــەو سیاســەتە، هەوڵــی داوە، لە ســپاردنی 
ئــەرک و بەرپرســیارەتییەکانی گرینــگ 
کەســانی  تەنیــا  بێــت،  بەپارێــز  زۆر 
گوێڕایەڵــی خــۆی کردووەتــە بەرپــرس تــا 
بتوانــێ بــە تــەواوی سیاســەتی ترســاندن 
بەئەنجــام بگەیەنێــت. بابەتێکی دیکە کە 
وەک میکانیــزم بــۆ ســەرکوت کەڵکــی 
هەمــوو  ئەمنیەتیکردنــی  لێوەردەگــرێ، 
ژیانــی ئاســایی خەڵــک و کۆمەڵگایــە. 
کۆماری ئیســالمی، هەوڵــی تەواوی داوە 
خەڵکــی ئێران وا هەســت بکــەن لە هەموو 
قوورســیان  چاودێرییەکــی  کاتوســاتێکدا 
کۆمەڵێــک  میکانیزمــە،  ئــەو  لەســەرە؛ 
دیــاردەی بــەدواوە بــووە لەوانــە: خەڵکــی 
تووشــی دڵەڕاوکــێ کــردووە، پــەرەی بــە 
سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  بێمتمانەیــی 
داوە، دوورەپەرێزبوونــی خەڵــک لــە کاری 
هاوبــەش لــە پێنــاو بەرژەوەنــدی گشــتی، 
ئێعتــرازی  گوتارێکــی  درووســتنەبوونی 

هاوبەشی کرداری و سەرتاسەری.
بابەتێکــی دیکە کە کۆماری ئیســالمی 
بــۆ کۆنترۆڵکردنــی کۆمەاڵنــی نــاڕازی 
بریتیــن  لێوەرگرتــووە  کەڵکــی  خەڵــک 

و  ناڕاســت  پڕوپاگانــدای  و  شــانتاژ  لــە 
و  فیلــم  دروســتکردنی  چەواشــەکارانە، 
دێکیۆمێنتاری ناڕاســت بــۆ بێبایەخکردن 
خــۆی،  دژبەرەکانــی  ڕەشــکردنی  و 
درووســتکردنی هێــزی دەســتکردی ســەر 
بــە دامــودەزگا ئەمنییەکانــی. ئــەو هێــزە 
جۆربەجــۆری  ســیمای  لــە  دەســتکردانە، 
خێرخــوازی، ڕۆژنامەوانی، ژینگەپارێزی، 
وەرزێــری و ...دا ڕێــک دەخرێــن و دەبنــە 
پاســاوی کۆمەاڵیەتــی بــۆ ڕێژیــم. ئــەو 
هێزە دەســتکردانە، بەپێی هەر ناوچەیەکی 
ئێــران جیــاوازە بــۆ وێنــە لە کوردســتان لە 
ئیخوانــی،  ئیســالمی  ڕێکخســتنەکانی 
عەشایری چەکدار و ڕۆژنامەوانانی سێبەر 

کەڵک وەرگیراوە.

پێکهینــەری  کۆمەڵــگای  و  تــاک  ــــ 
چ  دۆخــە  لــەو  ڕزگاری  بــۆ  ئێــران 

بەرپرسیاریەتییەکان لەسەر شانە؟
کۆمەڵگای ئێران و تاکەکانی نیشــتەجێ 
لــە ئێران لەالیه ن حاکمانی ئەمنی ئێرانەوە 
بــۆ  تەســکیان  تــەواو  چوارچێوەیەکــی 
دەســەاڵت  ســەرەکی  هەوڵــی  ســازکراوە. 
ئەوەیــە تــاک و کۆمەڵگای ئێران توشــی 
پاشەکشــەیەکی کۆمەاڵیەتی و سیاســی 
تێکشــاندنی  بــۆ  پرۆژەکانیــان  بــکات. 
ئیــرادەی خەڵــک تــەواو دەکار دێنن بەاڵم 
تاکــی ئێرانــی، خاوەن ئەزموونی سیاســی 
گەورەیــە، تاکــی ئێرانــی لــە ســەد ســاڵی 
گــەورەی  سیاســی  کــردەی  رابــردوودا 
ئەنجام داوە. ئەو تاکە قاتوقووری شــەڕی 
کودتــای  کــردووە،  ئەزمــوون  جیهانــی 
و  زەخــت  هاتــووە،  بەســەردا   ٣٢ ســاڵی 
زۆری ســاواکی تێکشــکاندووە، شۆڕشــی 
ئەنگوســتەچاوی  لــە  ١٣٥٧ی  ســاڵی 
ئیســتبدادی پەهلــەوی ئەنجــام داوە، هــەر 
ئــەو کۆمەڵگایــە شۆڕشــێکی مەدەنــی و 
کۆمەاڵیه تــی گــەورەی پــاش تەواوبوونی 
شــەڕی ئێــران و عێــراق وەڕێ خســت کــە 
و  دەوڵەتــی  ئیســاڵحتەڵەبانی  بەداخــەوە 
نەهــادە ئەمنییەکان بە پــرۆژەی تێرۆر ئەو 
شۆڕشــە کۆمەاڵیەتییەیــان لەبار برد. هەر 
ئەو کۆمەڵگایە، لە ساڵی ٨٨ چەخماخەی 
بزووتنەوەیەکــی باڵوی کۆمەاڵیه تی نوێ 
دەست پێدەکاتەوە، چەند ساڵ دواتر، دیسان 
کۆمەاڵیەتــی  بەرفراوانــی  شۆڕشــێکی 
ســەرهەڵدەداتەوە کــە ئەوجــار شۆڕشــەکە 
چەند جیاوازی نوێ لەخۆدەگرێت. بۆوێنە 
دروشمەکانی کۆمەاڵنی خەڵک ڕادیکاڵتر 
دەبــن، واتە جەوهەری ســەرهەڵدانی دەیەی 
نــەود تــەواو تەعبیــر لــە گۆڕانێکی قووڵ 
دەکــەن. پانتایــی ناڕەزایەتییــەکان هەم لە 
ڕووی ویست هەم لە ڕووی بەشداری چین 
و توێــژەکان بەرفــراوان و ڕادیکاڵتــرە. ئــەو 
پێشــخانە لــە ســەرهەڵدان، پێمــان دەڵێ کە 
تــاک و کۆمەڵــگای ئێرانــی، ســەرەڕای 
و  نــەرم  گــەورەی  ســه رکوتی  ئەوەیکــە 
سەختی لەسەرە بەاڵم، لە جووڵە نەکەوتووە 
تازە جار لەگەڵ جار ئاســتی ویســتەکانی 
توندتــر و ڕادیکاڵتریــش بــووە. ئەوە نیشــان 
لــە زیندووبوونێکی کۆمەاڵیەتییە کە ئەو 
کۆمەڵگایــە هەیەتــی. خاڵێکی دیکە کە 
پێویستە ئاماژەی پێ بکرێ، کۆمەڵگای 
ئێــران ویســتە دێموکراتیکەکانــی پــه رەی 
ئەســتاندووە. خەڵکی ئێــران، وەک ڕابردوو 
لــە  ئایدیۆلۆژییــەک  هیــچ  پێبەنــدی 
ڕاســت و چــەپ یــان ئیســالمی و دینــی 
نیــن. ئــەوە یەکجــار گرینگــە. خەڵکــی 
ئێــران باشــتر دەتوانــن لــە دەوری ویســتە 
دێموکراتیکــەکان خۆیــان ڕێــک بخــەن و 
ئیرادەیەکــی یەکگرتــوو ســاز کــەن و لــە 
ئاکامیشدا گوتارێکی سیاسی نوێ وەک 
درووســت  بزووتنەوەکەیــان  ئاڵتێرناتیڤــی 

بکەن. 

ــ ەســەرنجدان بە خۆپیشاندانەکان دژی 
ڕێژیمی ئێــران چ میکانیزمێکی هاوکاری 
دەتوانێــت حیزب و الیەنە سیاســییەکان 

لە دەوری یەکتر کۆ بکاتەوە؟

ئێــران  باســمان کــرد کۆمەڵــگای  وەک 
لەبــاری فکــری و شــعووری سیاســییەوە 
بــەرەو گۆڕانــی گەورە ڕۆیشــتووە. گوتارە 
ئایدیۆلۆژیکــەکان چیتر بــۆ کۆمەڵگای 
ئێــران وەک ڕابــردوو خــاوەن بایــەخ نیــن. 
خەڵکــی ئێران، لــە چەند دەیــەی ڕابردوو، 
چەندین جاری شۆڕشــی ئێعتــرازی وەڕێ 
خســتووە هەرجارەی کە نیشــتووەتەوە پاش 
ماوەیەکــی دیکــە دیســان ئــەو شۆڕشــانە 
بــە ویســتی ڕادیکاڵتــر و بــە ڕێژەیەکــی 
خــۆی  دیســان  بەرینتــر  کۆمەاڵیەتــی 
داڕشــتووەتەوە. بــەو پێیــە، پێویســتە بزانین 
پلۆرالیزمــی  بــەرەو  ئێــران  کۆمەڵــگای 
سیاســی و کۆمەاڵیەتی جووڵەی کردووە. 
ئــەو  پێویســتە  سیاســییەکان  هێــزە  بۆیــە 
گۆڕانکارییــە فکرییــە لەبەرچــاو بگــرن. 
پێویســتە، دەســتووری کارێکــی سیاســی 
نوێیــان بۆ ئێســتا و داهاتــووی ئێران هەبێ 
واتە چیتر ناکرێ بە پرۆژەکانی سیاســی 
دەیەکانی ڕابردوو بیر لە ستراتیژی گۆڕان 

و داڕشتنەوەی ئێران بکرێت. 
ئەگەر بڕیار بێ بیر لە پڕۆژەی هاوکاری 
بکرێــت بەپێــی ئــەو گۆڕانکارییە فکری 
و کۆمەاڵیەتییــە کــە لەنێــو کۆمەاڵنــی 
خەڵک دروســت بووە، پێویستە دوو بابەتی 
ســتراتژیک فکری لێ بکرێتەوە، یەکەم، 
بــڕەوی  زیاتــر  دێموکراتیکــەکان  بەهــا 
پێبــدرێ، واتــە هــەوڵ بــدرێ خەڵــک و 
دەوری  لــە  کۆمەڵــگا  ڕێکخســتنەکانی 
ئــەو بەهایانــە تۆکمەتر بکرێت. ئه زموونی 
سیاســی گۆڕانکارییەکانی واڵتان بۆمان 
دەردەخــا ئەگەر پانتایی ڕێکخســتنەکانی 
کۆمەڵگا لە دەوری بەها دێموکراتیکەکان 
سیاســی  گوتــاری  بێــت  تۆکمەتــر 
دێموکراتێــک هــەم بــۆ قۆناغــی گــۆڕان 
و هــەم بۆ قۆناغی داڕشــتنەوەی سیاســی 
دروســت دەبێت. بابەتــی دووهەم کە وەک 
خاڵێک پاڵنەر و ستراتژیک دەکرێ باسی 
بکەین، دروســتکردنی بەرەیەکی گەورەی 
هێــزە سیاســییەکانە. لــە ڕووی ڕۆحــی و 
ڕەوانــی بوونــی بەرەیەکــی یەکگرتــوو بە 
پالتفۆرمێکــی دیاریکــراو بــۆ داهاتــووی 
سیاســی دەتوانێ ڕاستەوخۆ، هەم گوتاری 
سیاسی دێموکراتێک و هەم یەکگرتوویی 
کۆمەاڵیەتی بۆ وەڕێخستنی ئێعتراز زیاتر 

و پتەو بکا.

سیاســییە  الیەنــە  و  حیــزب  ئایــا  ــــ 
جیاوازەکانــی ئێران دەتوانن لە ڕاســتای 
تێپەڕیــن بەســەر دۆخەکــەدا مەیدانێکی 

هاوبەش بۆ هاوکاری دامەزرێنن؟
چەنــد بابەتــی گرینــگ هەیــە پێویســتە 
هێــزە  بەتایبــەت  سیاســییەکان  هێــزە 
سەرتاســەرییەکان بــۆ قۆناغــی ئێســتا و 
داهاتووی سیاســیی ئێران ســرنجی بدەنێ. 
یەکەم، گەالنی ئێران پلۆرالیزمی سیاسی 
بەهایەکــی  وەک  کۆمەاڵیەتییــان  و 
دێموکراتیــک قبــووڵ کــردووە واتــە هیچ 
هێزێکــی سەرتاســەری نابێ، لــە دەرەوەی 
قبووڵکردنــی پلۆرالیزمــی سیاســی چــاو 
دووهــەم،  بــکات.  داهاتــوو  ئێرانــی  لــە 
کۆمەڵگای ئێران چیدیکە وەک ڕابردوو، 
قبــووڵ نــاکات، پلۆرالیزمــی سیاســی و 
بەها دێموکراتیکەکان بە ناوی پاراســتنی 
یەکێتــی  ئێــران،  خاکــی  یەکپارچەیــی 
نەتەوەیــی بــە ناوەنــدی ئیتنیکێک بخاتە 
ژێرپــێ، بۆیــە هەمــوو هێزە سیاســییەکان 
چیدیکــە  بکــەن  قبــووڵ  پێویســتە 
ســەرمایەگووزاری لەســەر ئــەو بەهــا دژە 
دێموکراتیکانــە نەکــەن. چــوون ئەو فکرە 
هیــچ خزمەتێــک بــە ئێســتا و داهاتووی 
سیاســی ئێــران نــاکات و بگــرە ئیــزن دەدا 
ئیستبداد زیاتریش بمێنێتەوە. سێ، پێویستە 
داڕشــتنی پــرۆژەی سیاســی حوکمڕانــی 
ئێران هەر لە ئێستاڕا لەسەری ساخ ببنەوە، 
هیــچ شــتێک بــۆ داهاتــوو پووشبەســەر 
سیاســی  پالتفۆرمــی  ئەگــەر  نەکرێــت. 
دیــاری  داهاتــوو  حوکمڕانــی  چۆنیەتــی 
بکــرێ کۆمەاڵنــی خەڵــک هەم ئاســتی 

یەکگرتنیــان زیاتــر دەبــێ، هــەم توانــای 
کــردەی سیاســی گشــتی و سەرتاســەری 
لــه نێویانــدا زۆرتر ده بێت بۆیە لە کۆتاییدا 
دەکرێ بڵێین هێزە سیاســییەکان پێویســتە 
بــە  دوو کاری گرینــگ و ســتراتژیک 

زووترین کات بە ئەنجام بگەیەنن: 
بەرەیەکــی  درووســتکردنی  یەکــەم، 
بەهــا  دەوری  لــە  سیاســی  یەکگرتــووی 
داڕشــتن  دووهــەم،  دێموکراتیکــەکان، 
چۆنیەتــی  بــۆ  ڕوون  پالتفۆرمێکــی  و 

حوکمڕانی سیاسی لە داهاتوو.

هیــچ  بەگشــتی  ئێــران  خەڵکــی  ــــ 
ئیســامی  ڕێژیمــی  بــە  متمانەیەکیــان 
ئــەو  نەمانــی  خوازیــاری  و  نەمــاوە 
ڕێژیمــەن، وەک ئاڵترناتیوێــک داوای چ 

شێوە حوکمڕانییەک دەکەن؟
زیاتــر لــە چــوار دەیــە تەمەنــی سیاســی 
ڕێژیمێکــی  وەک  ئیســالمی  کۆمــاری 
وای  کارنامەیەکــی  ئایدیۆلۆژیــک 
دروســت کــردووە کــە خەڵــک نــەک بــە 
بڕوایــان  دەســەاڵتە  ئــەو  کاربەدەســتانی 
نەمــاوە، بگــرە بــەو ئایدیۆلۆژییــەی کــە 
سیســتمی سیاســیی کۆماری ئیســالمی 
لە ســەر دامەزراوە هیچ باوەڕێکیان نەماوە 
واتــە، کۆمــاری ئیســالمی ئێــران نــەک 
وەک کاربەدەستانی بەڵکوو وەک فکری 
سیاســی لەنێــو کۆمەاڵنی خەڵکــی ئێران 
تووشــی شکســت هاتــوون. وەک باســمان 
داڕشــتنەوەی  بــۆ  ئێــران  خەڵکــی  کــرد، 
نیزامیی سیاســی داهاتوویان پشت بەهیچ 
چــەپ  یــان  ڕاســت  ئایدیۆلۆژییەکــی 
نابەســتن. خەڵکــی ئێــران بــۆ داهاتــووی 
سیاســی خۆیان زۆرترین گرینگی بە بەها 
ئێــران  دەدەن. خەڵکــی  دێموکراتیکــەکان 
لــە شۆڕشــی مەشــرووتە تــا ئێــرە، چەنــد 
پــرۆژەی سیاســیان تاقــی کردووەتــەوە کە 
بــە کورتی دەکرێ بــە چەند نمونە ئاماژە 
بکەیــن؛ پــرۆژەی یەکەم، درووســتکردنی 
سیســتمی سیاســی ناوەندگــەرا لــە ســەر 
بنەمــای شــۆوینیزمی فارســی بوو کە لە 
دەورەی دوو پاشای پەهلەوی ئەو سیستمە 
سیاســییە،  سیســتمە  ئــەو  ئــاراوە.  هاتــە 
نەیتوانــی ئێــران و کۆمەڵــگای ئێــران لــە 
بــدات.  نەجــات  مێژووییەکانــی  گرفتــە 
دەکرێ بڵێین، سیســتمی سیاسی دەوڵەتی 
ناوەندگــەرای پەهلــەوی چەند دیاردەی لە 
ئێرانــی نــوێ لەگەڵ خۆی هێنــا؛ یەکەم، 
شــۆوێنیزم کــە لەنێــو گەالنــی ئێــران بــاو 
نەبــوو بەڵکــوو شــێوەالمەرکەزییەک لــە 
ئێرانــدا بــاو بــوو کــە بەداخــەوە هێنایە نێو 
کۆمەڵــگای ئێــران و تــۆوی چەشــنێک 
لــە تووندئاژۆیــی لــە ئێــران و کۆمەڵگای 
پلۆرالیزمــی  دووهــەم،  چانــد.  ئێرانــدا 
سیاســی و فەرهەنگــی کــە پێشــووتر لــە 
ئێــران بــاو بوو لەژێر ده ســەاڵتی ئــەوان ئەو 
پلۆرالیزمــە تــەواو تێــک دەشــکێندرێ و 
فەرهەنگێکــی سیاســی دێتــە ئــاراوە کــە 
هــەر ئەتنیــک، ئاییــن و نەریتێک کە لە 
دەرەوەی ئەتنیک و ئایین و نەریتی فارس 
بــێ دەبێ ئاســمیلە بکــرێ. دێموکراســی 
و  ئەمنیــەت  دژی  بەهایەکــی  وەک 
یەکگرتووی ئێران پێناســەی بۆ دەکرێ و 
بــە جێگای ئەوەی شــێوە تۆتالیتاریزمێک 
دێتە ئاراوە. ئەو ئەزموونە نادێموکراتیکە، 
بــە هەمــوو توندوتیژییەکەیــەوە بەدەســتی 
گەالنــی ئێــران تێکڕووخــان.  ئەزموونــی 
دووهەم، دەســەاڵتداری ئیسالمی سیاسییە 
کــە پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران هاتــە 
ســەرکار. ئەو دەسەاڵتە لەباری چۆنیەتی 
حوکمڕانی و دژایەتی لەگەڵ پلۆرالیزمی 
سیاســی جیاوازییەکــی ئەوتــۆی لەگــەڵ 
لــەو  پێــش خــۆی نییــە.  ئەزموونەکــەی 
سیستمە ئایدیۆلۆژیکەشدا، دێموکراسییەت 
دیاردەیەکی قبووڵنەکراوە. له و سیستمەشدا، 
سیاســی  پێگەیەکــی  هیــچ  خەڵــک 
دێموکراتیکیــان نییــە. لــەو سیستمەشــدا 
ئێرانــی بــاش ئێرانێکــە کــە خەڵکەکــەی 
هەمــوو خزمەتــکاری ئایدیۆلــۆژی وەلــی 

فەقــی دەبن. لەو سیستمەشــدا، ئەتنیک، 
مەزهەبــی  لــە  جیــاوازەکان  ئایینــە  ژن، 
فەرمــی هەموویان یــان دەبێ کۆیلەیەکی 
یــان  بــن  دەســەاڵت  خــاوەن  ئایدیۆلــۆژی 
دەبــێ توندترین ســزایان بــۆ دیاری بکرێ. 
لــەو سیستمەشــدا ناوەندگەرایــی سیاســی 
باشــترین شــێوازی حوکمڕانــی بەئەژمــار 
تۆتالیتاریزمــی  سیستمەشــدا  لــەو  دێ. 
مەزهەبی هەموو جەمسەرەکانی سیاسەتی 
مۆنۆپۆل کردووە؛ بۆیە، ئەو دوو ئەزموونە 
تــاڵ و پڕخەســارە وای کــردووە، خەڵکــی 
سیســتمێکی  هیــچ  بــە  بڕوایــان  ئێــران 
ئایدیۆلۆژیــک نەبــێ. ئێســتا وەک بــاس 
کرا، فکری سیاسی کۆمەڵگای ئێران بە 
جێگای ئایدیۆلۆژیکی سیاسی دیاریکراو، 
بــۆ  دێموکراتیکەکانــە  بەهــا  خوازیــاری 
دروســتکردنی داهاتــووی سیاســی خــۆی 
کــە  دێموکراتیــک  حوکمڕانــی  بۆیــە 
ناوندگەرا و تۆتالیتێر نەبێ، لەسەر بنەمای 
هیــچ ئاییــن و ئەتنیکێــک دانەمــەزرێ، 
ســێکوالر بێ، یاســا ســەرچاوەی هێز بێ، 
هیچ کەس و الیەنێک لە دەرەوەی یاسای 
نەبــێ ئێســتا پــاش ئــەو دوو ئەزموونە تاڵە 
ویســتی خەڵکــە بۆیــە بە کورتــی دەکرێ 
بڵێیــن ئێرانــی داهاتــوو ئێرانێکــی پلــۆرال، 

یاساتەوەر، المەرکەزی و فدراتیو دەبێ.

ــــ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
مۆدێلــی ئێرانێکی دێموکراتیک و فێدراڵ 
بــۆ  وەک باشــترین شــێوەی حوکمڕانــی 
بــە  بــە ســەرنجدان  ئێــران  داهاتــووی 
کــە  کۆمەڵگایــە  ئــەو  واقعییەتەکانــی 
هەمــوو  داخــوازی  و  ویســت  واڵمــدەری 
هەڵبــژاردووە،  ئێرانــە  نەتەوەکانــی 
ئۆپۆزیســۆنی فارس چۆن چاو لە مۆدێلە 

حوکمڕانییە دەکات ؟
مێژووی سیاسی گەالنی جۆراوجۆر بۆمان 
دەسەلمێنێ، لە هەموو ئەو کۆمەڵگایانەی 
تێیانــدا جێگیــرە هەوڵــی  ئیســتبداد  کــە 
سەرەکی بۆ دێموکراتیزەکردنی سیاسەت و 
حوکمڕانی لەالیەک هێزە زوڵملێکراوەکان 
لەگــەڵ  ڕێــک  بابەتــە،  ئــەو  دەکــرێ. 
واقعی مێژووی سیاســی ئێران دەگونجێت. 
ئەگــەر چاوێــک بە مێــژووی بزووتنەوەی 
سیاســی بۆ دەســتەبەرکردنی دێموکراسی 
بکەیــن دەبینیــن کــە ئــەو هێزانــەی لــە 
هەوڵــی  بــه ردەوام  دەســەاڵتن  دەرەوەی 
ئەســتۆ  لــە  ئێرانیــان  دێموکراتیزەکردنــی 
بووە. لەو هێزانەی لەو ســەد ســاڵە بەردەوام 
تێکۆشاوە ئێران لە بەندی ئیستبداد ڕزگار 
کوردســتان  ڕزگاریخــوازی  بزاڤــی  بــکا 
بــووە. هەتــا ئێســتا لــە کوردســتان ســێ 
پــرۆژەی سیاســی بــۆ دێموکراتیزەکردنــی 
ئێــران هاتووەتــە ئــاراوە.  پــرۆژەی یەکەم، 
لەالیــەن حیزبــی دێموکــرات لــە دەورانــی 
ئــارا.  هاتووەتــە  کوردســتان  کۆمــاری 
ڕێبەرانی کۆمار لە ســەرووی هەموومان، 
نــەک بۆ ئیدارەکردنی کوردســتانی ئازاد 
ئیدارەکردنــی  بــۆ  بگــرە  دێموکــرات،  و 
پرۆژەیــان  دێموکــرات  و  ئــازاد  ئێرانــی 
هەبــووە. لــەو دەورانــە ڕێبەرانــی کۆماری 
قــازی  پێشــەوا  بەتایبــەت  کوردســتان 
محەممــەد، هەمــوو هەوڵــی خــۆی دا تــا 
ئێرانــی پاش شــەڕی دووهەمــی جیهانی، 
ئێرانێکــی دێموکراتێــک بێــت. ئێرانێــک 
کــە ده ســەاڵت لــە ڕووی ئەتنیک دابەش 
کرابێــت. مودێلی ئەوان بۆ ئێران، مودێلی 
ئێرانێک بوو کە لە چواچێوەیی سیستمی 
هــەر  دادەمــه زرا.  خۆجێیــی  بەڕێوەبــەری 
ناوچەیــەک قــەوارەی ئەتنیکــی خــۆی 
هەبــێ، واتــە هەموویــان لــە بەڕێوەبــەری 
ئێراندا بەشدارییەکی ڕاستەقینەیان هەبێت. 
پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران، پــڕۆژی 
پــڕۆژەی  ئەویــش  ئــاراوە،  دێتــە  دووهــەم 
خودموختارییــە. ئــەو پرۆژەیــەش تەعبیــر 
لــە دروســتکردنی ئێرانــی دێموکراتیکــە. 
پڕۆژەیــە،  ئــەو  تێئۆریســیەنەکانی  تــازە 
بڕوایــان وابــوو بــۆ ئەویکە ئێرانــی داهاتوو 
گرفتەکانی چارەسەر بکرێ و بەڕێوەبەری 

ژیار مەهاباد: 
ئۆپۆزیسیۆنی فارس هێشتا نەیتوانیوە لە گریمانە کۆنە سیاسییەکانی، خۆ دەرباز بکات بۆیە لە زۆربەی لێدوانەکانیاندا خۆ لە قەرەی 

پرۆژەی سیاسی و حوکمڕانی داهاتووی ئێران نادەن؛ واتە بە جۆرێک خۆیان لە قبووڵکردنی ئەو پرسە دەدزنەوە

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی
خودموختار بتوانێ دەوامی هەبێ پێویستە 
دێموکراتیزاســیۆن لە ئێــران وەک پرۆژەی 
ژێرخــان و هاوبــەش دیــاری بکرێــت. ئــەو 
بــەو  یەکــەم  پــرۆژەی  وەک  پرۆژەیــەش 
ڕێژەیــە خەمــی گەلــی کــوردی لەبــەرە، 
بــەو ڕێژەیــەش خەمی پاراســتی ئێرانی لە 
سەر بنەمای دێموکراسی و خودموختاری 
لەبەرە واتە دژی هەر چەشنە ناوەندچیەتی 
و تۆتالیتاریزمێکــە. لــە هەنــاوی هــەردوو 
بایەخــی  سیاســی  پلۆرالیزمــی  پــرۆژەدا 
ئەوتۆی پێدەدرێت.  پرۆژەی ســێهەم، پاش 
گۆڕانکارییەکانی ڕوژهەاڵتی ناوین دێتە 
ئــاراوە. گۆڕانکارییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 
ناوچەیــی  نوێــی  ئەزموونێکــی  ناویــن، 
و جیهانــی لێکەوتــەوە کــە پێویســت بــوو 
گەلــی کوردیــش ئــەو پێویســته لەبەرچاو 
بگرێــت. ئەویــش ســەرلەنوێ پێداچوونــەوە 
بە پرۆژەی سیاســی چۆنیەتی حوکمڕانی 
داهاتوو بوو. لەســەر ئەو پێشهاتە نوێیانە و 
بەلەبەرچاوگرتنی دیاردە نوێیەکان پرۆژەی 
پڕۆژەیــە،  ئــەو  ئــاراوە.  دیتــە  فێدرالیــزم 
مودێلێکــە بــۆ حوکمڕانــی دێموکراتیک 
لــە ئێــران. ئەو پڕۆژەیــە دەتوانێ لەالیەک 
وەک  ئێــران  لــە  سیاســی  پلۆرالیزمــی 
بەهایەکی دێموکراتیک و پێشکەوتووخواز 
دەستەبەر بکا و لەالیەکی دیکەوە دەتوانێ، 
یەکگرتوویــی ئێــران کــە لــە ســەد ســاڵی 
ڕابردوو وەک بیانویەک بۆ پێشــێلکردنی 
مافە دێموکراتیکەکان کەڵکی لێوەرگیراوە 
پرۆژانــە،  ئــەو  نیســبەت  بــه  بپارێزێــت.  
کــە گەلــی کــورد و بزووتنەوەکــەی بــۆ 
حوکمڕانی دێموکراتیک لە ئێران هێناوێتە 
گــۆڕێ، دوو هەڵوێســت هەمیشــە هەبووە، 
مەترســی  وەک  هەمیشــە  دەســتەیەک 
وەک  دەســتەیەکیش  لێکــردووە،  چاویــان 
جێگیربوونــی  و  دەســتەبەربوون  دەرفەتــی 

دێموکراسی چاویان لێکردووە. 
ئێســتا  ئێــران،  کۆمەڵــگای  بەنیســبەت 
کــرد،  باســمان  وەک  ئێــران  خەڵکــی 
خوازیــاری پلۆرالیزمــی سیاســین و هیــچ 
ئایدیۆلۆژییــەک ناتوانــێ ئەوان پاشــگەز 
فــارس  ئۆپۆزیســیونی  بــەاڵم  بکاتــەوە، 
ئێــران  ڕێــژەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی  بــە 
خوازیاری پلۆرالیزمی سیاسی نین. هێشتا 
ئەوان نەیانتوانیوە لە گریمانەکانی سیاسی 
کۆنــی خۆیــان، خــۆ دەرباز بکــەن بۆیە لە 
زۆربــەی لێدوانەکانیانــدا خــۆ لــە قــەرەی 
پــرۆژەی سیاســی و حوکمڕانی داهاتووی 
ئێــران نــادەن واتــە بــە جۆرێــک خۆیــان لە 
قبووڵکردنــی ئەو پرســە دەدزنەوە. جا بۆیە 
پێویســتە هێزە کوردییەکان زۆر ڕاشکاو و 
چاونەترس ئەو مۆدێلە بێننە ئاراوە چوونکە 
لەگەڵ ویســتی نوێی گەالنی ئێران تەواو 

گونجاوە.

-لە قۆناغی ئێســتادا هێزە کوردییەکان 
بــۆ ئەویکە بتوانن داواکارییەکانی گەلی 
کــورد وەدیبێــت هــەم لەنێــو خۆیــان و 
هــەم لەبەرامبــەر الیەنە سیاســییەکانی 
غەیرەکــورد، وەک زەرورەتێک دەبێ چۆن 

بجوڵێنەوە؟
بەنیســبەت سیاسەتی هێزە کوردییەکان بۆ 
ئــەوەی بتوانــن ویســتەکانی ڕەوای گەلی 
کــورد دەســتەبەر بکــەن پێویســتە چەنــد 

بابەتی ستراتژیک لەبەرچاو بگیرێ. 
هێــزە  سیاســی،  یەکگرتوویــی   -١
کوردییــەکان دەبــێ لــەو پرشــی و باڵوییە 
کــە لــەو دوو دەیە تووشــی هاتــوون خۆیان 

دەرباز بکەن. 
٢- پــرۆژەی سیاســی خۆیــان بــۆ ئێــران 
بەهاوبەشــی  داهاتــوو  کوردســتانی  و 
پێشکەشی هەموو ناوندەکانی کاریگەری 

جیهانی بکەن. 
٣-پێویستە کورد لۆبییەکی بەهێز دروست 

بکات. 
هێــزە  هــاوکاری  ناوەنــدی  ٤-پێویســتە 

کوردییەکان بەهێز بکرێت. 
٥-پێویســتە هێــزە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە 

ناوخۆی کوردستان بە هێز بکرێن. 



١١ ژمارە ٨٢٥ ، ٢١ی ژوئەنی ٢٠٢٢

»نەبووە بە عادەت لە چیاکان، کە ســوار لە ســەر کۆســپەیی ماڵێ ســواری ئەســپ ببێ، 
بەڵکوو تا لە ئاوایی دەردەچێ جڵەوی ئەســپەکەی ڕادەکێشــێ و وردە وردە دەڕوا. بۆیەش 
وادەکا تا لەو ماوەیەدا دەرفەتی بۆ بڕەخســێ بیر لەو شــتانە بکاتەوە کە بە جێیان دێڵێ و 
ئەو شتانەش کە دەشێ بێنە ڕێی، ئیشەکەی هەرچەندە بە تاڵۆکەش بێ گوێی لێ نییە، 
بەکاوەخۆ، بەدەم بیرکردنەوەوە تا پەڕگەی ئاوایی ئەسپەکەی جڵەوکێش دەکا، جا لەوێ بە 
ئەســپایی پێداوێتە ســەر ڕکێف و خۆی هەڵدەداتە ســەر زین و کووڕ دەبێتەوە ســەر قەڵپۆز و 

ئاوزەنگی لێدەدا و لە ناو تەپ و تۆزدا بزر دەبێ.«

قومیچکەیەک لە پێشــەکی کتێبی داغســتانی من، لە نووســینی ڕەسووڵ حەمزەتۆف و 
وەرگێڕانی زانا و بلیمەتی زمانی کوردی، عەزیز گەردی.

نووسەر و وەرگێڕی گەورەی کورد و دۆستی نزیکی شەهید د. »قاسملوو«، عەزیز ئەحمەد 
عەبدوڵاڵ ناسراو بە »عەزیز گەردی« لە ساڵی ١٩٤٧ )١٣٢٦ی هەتاوی( لە بەحرکەی 
ســەر بــە پارێــزگای هەولێر لەدایک بــووە. قۆناغەکانی خوێندنی ســەرەتایی و ناوەندیی و 
ئامادەیــی هەر لــە بەحرکــە تەواو کردووە. هەر لە منداڵییەوە خولیای خوێندنەوە دەبێت و لە 
هەرزەکاریدا دەست بە خوێندنەوەی ئەدەبیاتی کوردی و بیانی دەکات، کتێبی زانستەکانی 
ڕەوانبێژی و عەرووز دەخوێنێتەوە و الی خۆیشــی هێدی هێدی یادداشــتیان دەکات، وەکوو 
خۆی گوتوویەتی: »لەگەڵ خوێندنەوەی هەر کتێبێکدا، تێبینی و ســەرقەڵەمی تایبەتیم 

دەنووسییەوە، تا وای لێهات چەند دەفتەرێکم پڕ کردەوە«. 
ئەو بڕوانامانەی کە لە ژیانیدا بەدەســتیهێناون بریتین لە: بەکالۆریۆس لە بەشــی زمانی 
فەڕەنســی زانکۆی مووســڵ، ماســتەر لە ئەدەبی کوردی لە ســاڵی ١٩٩٤ و دوکتورا لە 
ئەدەبــی کــوردی لە ســاڵی ١٩٩٩. بڕوانامەی دوکتــورای دووهەمی لە کۆلێژی زمان لە 

زانکۆی کۆیە لە ساڵی ٢٠٠٩ بەدەستهێناوە.
د. عەزیــز گــەردی زۆر شــاکاری جیهانــی بۆ ســەر زمانی کوردی ناوەنــدی وەرگێڕاوە. 
گەردی دەرچووی بەشی زمانی فەڕەنسی بوو لە زانکۆی بەغدا، دواتر لە سااڵنی ١٩٩٤ 

و ١٩٩٩ بڕوانامەکانی ماستەر و دوکتورای بەدەست هێنا.
د. عەزیــز گــەردی جگــە لە فەڕەنســی زمانەکانی ئینگلیزی، عەرەبی، فارســی لەگەڵ 

بەپێــی تێــزە بوونگەراییەکــەی هایدیگەر، 
مــرۆڤ فــڕێ دراوەتــە ئێــرە، واتە مرۆڤ 
بــە ویســت و ئــارەزووی خــۆی نەهاتۆتــە 
دنیا. کەواتە مرۆڤ کە دێتە دنیا، هێشتا 
بوونــی خــۆی کامڵ نەکــردووە. بێگومان 
کارتێکــەری  بــەر  دەکەوێتــە  مــرۆڤ 
کەســانی دەوروبەری، ئــەوان بەها و ئاکار 
بیرکردنەوەکانــی  دابونەریــت و کــۆی  و 
خۆیان بەســەر ئێمەدا دەســەپێنن، دەیانەوێ 
خودی ئێمە داگیر بکەن. لێرەوە هایدیگەر 
دوو فۆرمــی بوونمــان بۆ شــرۆڤە دەکات. 
یەکیــان بوونــی ڕەســەنە، ئــەوی دیکەیان 
بوونــی ناڕەســەنە. لە ســادەترین پێناســەدا 
بوونــی ڕەســەن بوونێکە خــاوەن بیرکردنەوە 
و تێڕوانیــن و پــڕۆژەی خۆیەتــی بۆ ژیان. 
هەرچی بوونی ناڕەسەنە کەسێکە بەردەوام 
لەژێــر کاریگــەری دەوروبەریەتی، بەردەوام 
لــە ڕێــی ئەوانــی دیکــەوە بیــر دەکاتــەوە، 
خاوەنــی هیــچ پڕۆژەیــەک نییــە. وەکــوو 
د.محەمەد کەمال لە کتێبی ئۆنتۆلۆجی 
بنەڕەتــی و بوونی مرۆڤدا باســی دەکات: 
بوونی ناڕەســەن بوونێکی زۆربڵێیە، ئەوەی 
دەشــیڵێت کرچــوکاڵ و بێتامــە کەواتــە 
بوونی ناڕەسەن بوونێکە تەنێ دەنگەدەنگ 

بەرهەم دەهێنێت.
کوردیــدا  ڕۆشــنبیریی  کایــەی  لەنــاو 
دەیــان کەســمان هــەن، هێندێکیــان تەنــێ 
دەنگەدەنگ بەرهەم دەهێنن، پڕۆژەیەکیان 
بــۆ کامڵکردنــی بوونی خۆیــان پێ نییە. 
خواجــەی زمانــی کورد، عەزیــز گەردی، 
یــەک لــەو بوونانەیــە، بــەردەوام خەریکی 
بوونــی  کامڵکردنــی  و  ڕەســەنکردن  بــە 
خۆیەتــی. ئــەو بــەردەوام خۆیەتــی، خاوەن 
پڕۆژەی خۆیەتی. لە ڕێی ئەوەوە کەسانی 
بوونــی  کامڵکردنــی  هەوڵــی  دیکەیــش 
خۆیــان دەدەن، یــان دەیانەوێ ببن بە بوونی 
ڕەســەن. هایدیگەر چەند پێشمەرجێک بۆ 
بوونــی مــرۆڤ دادەنێــت، واتــە مرۆڤ لە 
ڕێی ئەم چەند پێشمەرجەوە دەتوانێت بوونی 
خــۆی بســەلمێنیت، ئەوانیــش پێشــمەرجی 
جیهــان و بوونــی ئەوانــی دەوروبەرمــان و 
پێشــمەرجی داهێنانن. ئــەوەی بە کەڵکی 
باســەکەی ئێمە دێت، پێشەرجی داهێنانە. 
هەمان شێوە د.محەمەد کەمال لە کتێبی 
بوون داهێنان دەڵێت: داهێنان پرۆســەیەکی 
بەردەوامە لە نەبوونەوە بەرەو بوون لە پێناوی 
خۆتەواوکردنی ئەم بوونەدا دەکەوێتە گەڕ 
کەواتــە مــرۆڤ بەبــێ داهێنــان و پــڕۆژە 
زمانــی  خواجــەی  ناتــەواوە.  بوونێکــی 
کوردی، بوونێکە لە ڕێی داهێنانەوە بوونی 
خۆی تەواو کردووە. خواجەکەمان لە ڕێی 

د. عەزیز گەردی، مامۆستای پێنووس و کۆڵەکەی هەرمانی زمانی کوردی

خوێندنەوەیەکی د.حەمە مەنتک لەسەر د.عەزیز گەردی*

دیالێکتە جیاوازەکانی کوردی زانیوە. ئەو کۆمەڵێک شاکاری ئەدەبیی جیهانی وەرگێڕاوە 
لەوانە داغستانی من، کۆمێدیای یەزدانی، بەرهەمەکانی تۆلستۆی و ئۆریانا فاالچی.

کارنامەی ڕۆشنبیریی و ئەکادیمی
لە ساڵی ١٩٧٠وە ئەندامی یەکێتیی نووسەرانی کوردە.
لە ساڵی ١٩٧٦ ئەندامی ڕۆژنامەنووسانی عێراق بووە.

لە ساڵی ١٩٨٤ ئەندامی کۆمەڵەی وەرگێڕان بووە.
لە کۆلیژی ئادابی زانکۆی سەاڵحەدین مامۆستا بووە.

سەرپەرشتی و ئەندامی هەڵسەنگاندنی چەندان نامەی ماستەر و تێزی دوکتورای کردووە.
پلەی زانستی پڕۆفیسۆرە.

بەرهەمەکان
ڕەوانبێــژی لــە ئەدەبی کوردیــدا، ئەدەب و ڕەخنە، ئەدەبی بێگانــان، جووتیارێکی زیرەک، 
پیاوێک، سەروا، کێشی شێعری کالسیکیی کوردی، ڕەوانبێژی )ڕوونبێژی، جوانکاری، 
واتاناسی(، ڕابەری کێشی شێعری کالسیکی لێکۆڵینەوەی ئەدەبی، گەردەلولی مەرگ، 
کێشناســیی کوردی، ســێ دەرمــان: هەقایەتی کوردەواری، کۆکردنــەوەی عەزیز گەردی 

وێڕای دەیان بەرهەمی وەرگێڕدراو کە بەشێکیان ئەمانەن:
چیرۆکــی بــەر ئاگــردان، چیرۆکەکانی ئیزۆپ یان لەناو گیانداراندا، نووســینی ئیزۆپ، 
لــۆرکا: ســێ تراژیــدی، )چرا(یــەک لەســەر مادیان کۆ، نووســینی مەنســوور یاقووتی، 
بیرەوەرییەکانی مامۆســتایەک، نووســینی مەنســوور یاقووتی، الوەچ، نووسینی مەنسوور 
یاقووتی، ئێمە ئەم شــیعرەمان نوســیوە، ئەفســانەی ئەرمەنی، نووســینی چارڵز دونیتگ، 
ئەفســانەی ئەفریقی، ئەفســانەی ســالڤی، ئەفســانەی کوردی، نووسینی م ب ڕودێنکۆ، 
ئەفســانەی ەورکیایــی، بەرکوتێکــی ژیانــم، نووســینی یەڤجینــی یەڤتوشــینکۆ، ئافــرەت 

ڕەگەزی بێکەڵک، نووسینی ئۆریانا فاالچی.

تۆفیق کەریم، نووســەر و وەرگێڕ و بەرپرســی ناوەندی هزری و ڕۆشــنبیری خاڵ لەبارەی 
بەرهەمەکانی عەزیز گەردییەوە دەڵێ: »لە حەفتاکانی سەدەی ڕابردووەوە و لە سەردەمی 
مێرمنداڵیمەوە کتێبەکانیم خوێندووەتەوە، بەتایبەتی ئەو کتێبانەی لەبارەی ئەدەبیاتی بیانی 

چاپی کردوون، هەرگیز هەســتم نەکردووە وەرگێڕانەکانی وەرگێڕان بووبن، چونکە ئەوەندە 
بە جوانی دایڕشتوون و تێکەاڵوی دەستەواژە و پەندی کوردی کردوون، هەستم دەکرد کە 

کورد نووسیبێتی«.
 تۆفیق کەریم دەشــڵێت: »پێشــتر نووســەر و وەرگێڕی وەکو عەزیز هەبوون، بەاڵم ئێســتا 
دەگمەنــە، ئــەو یەکێکــە لــە نووســەر و وەرگێڕە هــەرە گەورەکانی کورد، بــە بڕوای من لە 
ئاستی شوکر مستەفا، هەژاری موکریانی، عیزەدین مستەفا و حەمەی مەال کەریمە«.

نووســەر و وەرگێڕ تۆفیق کەریم دەڵێت: »عەزیز گەردی دوو جیاوازی لەگەڵ نووســەرانی 
دیکــە هەیــە، یەکــەم؛ هەرگیــز باســی خــۆی نەکــردووە و بەبێدەنگی خەریکی نووســین و 
وەرگێــڕان بــووە. دووهــەم؛ پیاوێکی گشــتگیر بووە و لــە زۆر بواردا نووســیویەتی، ئەمەش 

وایکردووە بە ›موسوعە‹ وەسف بکرێت«.
وەک نیزیکانیشــی دەڵێن: »ئەو پیاوێکی زۆر ســادە و بێ فیز و خاکەڕا بوو؛ هەر کەس 

بچوایەتە الی خۆی دەبووە خانەخوێ و د.عەزیز دەبووە میوانی ئەو. »
ڕۆژی ١٦ی جۆزەردانــی ١٤٠١ی هەتــاوی  د.عەزیــز گــەردی لــە شــاری هەولێر بەهۆی 

سستبوونی گورچیلەوە کۆچی دوایی کرد.

پــڕۆژەوە ئیــش دەکات. ئــەو زانســتەکانی 
ســەروا، کێشــی عــەرووز و ڕەوانبێــژی بە 

تەواوی بڕاندۆتەوە.
کاتێــک خواجــەی زمانــی کــوردی، لــە 
سەرەتای سااڵنی حەفتای سەدەی ڕابردوو 
زانســتی ڕەوانبێــژی بــە ســێ بــەرگ لــە 
ئەدەبــی کوردیــدا باڵو دەکاتــەوە. لە ڕێی 
ئــەم ســێ بەرگەوە چ لــە ڕووی تیۆری و 
چ لە ڕووی پراکتیکییەوە بناغەیەک بۆ 
ڕەوانبێژی لە ئەدەبی کوردیدا دادەنێت. بە 
بڕوای من ئەم سێ بەرگەی خواجەکەمان 
زانســتی ڕەوانبێــژی لــە ئەدەبــی کوردیدا 
بڕانــدەوە. ئیدی ئەوەی دوای ئەو هاتووە و 
باسی ڕەوانبێژی کردووە، تەنێ جوینەوەی 
بیرکردنــەوە و پێناســەکانی خواجەی ئێمە 

بووە.
دواجــار  زۆر،  دەردیســەرییەکی  دوای 
بــااڵ  خوێندنــی  لــە  ١٩٩٤دا  ســاڵی  لــە 
نووســینی  لــە  وەردەگیرێــت.  )ماســتەر( 
نامــەی ماســتەرەکەیدا فۆرمێکی جیاواز 
لە ئیشکردن، تەنانەت نامەیەکی تایبەت و 
جیاواز دەنووســێت، کە کۆتایی بە بابەتی 
کێشی عەرووز دەهێنێت. ئەگەر تەماشای 
نامەی ماستەر و دوکتوراکانی ئەو سەردەم 
لە زانکۆکانی کوردســتان بکەین، هەست 
بە هەژاری و هەرزانی ناوەڕۆکی نامەکان 
دەکەین. زۆربەی نامەکان خۆخەریککردن 
بــوون بــە کۆکردنــەوەی ژیــان و شــێعری 
شــاعیران. خواجــەی زمانی کــوردی دێت 
خــۆی لــە قــەرەی زانســتێک بــە نــاوی 
کێشی عەرووز دەدات. نامەکەی بە ناوی 
)کێشــی شــێعری کالســیکیی کوردی و 
بەراوردکردنــی لەگەڵ عــەرووزی عەرەبی 
و کێشی شێعری فارسی( دەنووسێت. هەر 
لە ناونیشانەکەوە مرۆ تووشی سەرسوڕمان 
دەبێت. زانســتی عەرووز لەگەڵ عەرووزی 
عەرەبی و فارسی بەراورد بکرێت! دیارە بۆ 
ئــەم هەوڵەی ئیش لەبــارەی کۆی دیوانی 
شێعری شــاعیرە کالسیکییە کوردییەکان 
دەکات. هــەر بەوەنــدە ناوەســتێت، دێت ئەو 
کێشــە عەرووزیانــەی تایبەتــن بە شــێعری 
کالســیکیی کــوردی لــە کتێبێــک بــە 
ناوی کێشناســیی کوردی باڵو دەکاتەوە، 
هــاوکات کتێبێکیــش تایبــەت دەکات بــە 
زاراوەی کێشناسی و بە ناوی فەرهەنگی 
دەبینیــن  دەکاتــەوە.  بــاڵو  کێشناســی 
داهێنانــی خواجەی ئێمــە لەوەدایە یەخەی 
دوادێــڕ  تاکــوو  و  گــرت  زانســتەی  ئــەم 
هەمــووی باس کردووە. هیچ شــتێکی بۆ 
دوای خۆی نەهێشتۆتەوە. هەرچی دیوانی 
شــێعری شــاعیرانی کالســیکە شــرۆڤە و 

شەنوکەوی کردوون.
دوای پڕکردنــەوەی کەلێنــی توێژینــەوەی 
کێشناســانەی شــێعری کالســیک، کار 
لەبــارەی تەکنیکێکــی دیکــەی شــێعری 
کالسیک دەکات، ئەویش سەروایە. سەروا 
یەکێک لە الیەنە هونەرییەکانی شــێعری 
کالســیکە، کــە ڕەهەندی ئێســتێتیکی و 
مۆســیقایی بە شێعر دەبەخشێت. لە گۆران 
و شــێخ نووری و ڕەشیدنەجیب و پیرەمێردەوە 
دژایەتییەکــەی تەواوی کێش و ســەروای 
شێعری کالسیکیی کوردی دەکرا. بەردەوام 
تا سااڵنی هەشتای سەدەی ڕابردوو، کێش 
و ســەروای شــێعری کالســیک، تەنانــەت 
کێش و ســەروا لە شــێعردا بە دوو خەوش و 
ڕووی ناشیرینی شێعر دەژمێردران. کاتێك 
نامــەی دوکتوراکــەی خواجــەی زمانــی 
کــوردی دەخوێنینــەوە، جــادوو و هــەوری 
ڕەشــی هەمــوو ئــەو بۆچوونانــەی پێشــتر 
سەبارەت بە سەروا وەکوو الیەنی کێماسی 
و خەوشــی شــێعر هەبوون، بەتاڵ دەکاتەوە. 
نامەیــە  ئــەم  دێــی  تــۆ  کاتێــک  ئاخــر 
دەخوێنییەوە تێدەگەی سەروا چ هونەرێک 
و مۆسیقایەک بە شێعر دەبەخشێت. ئینجا 
تێدەگەین بەشــێکی ئێســتێتیکای شێعری 
کالسیک لە سەروادایە. لە ڕێی ئەم تێزی 
تێدەگەیــن  دوکتورایــەی خواجەکەمانــەوە 
ســەروا چەنــد فراوانــە، چەنــد قووڵــە و چ 
کاریگەرییەکی لە بنیاتی شێعر بەگشتی 
و شــێعری کالســیک بەتایبەتــی هەیــە. 
هیچ کەلێن و قوژبنێکی سەرواش نامێنێت 
خواجــەی زمانــی کــوردی شــیکردنەوە و 
شــرۆڤەی بــۆ نەکردبێــت. ئــەو، توێژینەوە 
لــەم زانســتەیش لــە ئەدەبی کــوردی تەواو 
دەکات و ئیدی بوار بۆ هیچ کەسێکی تر 
ناهێڵێتەوە قســەی دیکەی لەبارەوە بکات. 
ئەگەر تەماشــای لیســتی ســەرچاوەکانی 
ســەرواوە  لەبــارەی  دوکتوراکــەی  تێــزی 
بکەین، بــە زمانەکانی کوردی، عەرەبی، 
فارسی، ئینگلیســی، فەرەنسی، ئیسپانی 
و ئیتاڵی سەرچاوەی بەکارهێناوە. لێرەشدا 
کالســیکیی  شــاعیرانی  دیوانــی  کــەم 
کوردی هەیە کاری لەبارەوە نەکردبێتەوە و 

سەروای شێعرەکانی لێکنەدابێتەوە.
لە ئەدەبی کوردیدا خواجە عەزیز، هێندەی 
بە وەرگێڕ تاریف دەکرێ، ئەوەندە بە نووسەر 
تاریف نادرێ. بە بڕوای من داهێنانی ئەو 
لە وەرگێڕان چەندە، لە نووسین و پڕۆژەی 
نووسینیشــدا هێندەیــە. دەبینیــن ســااڵنی 
هەشــتای سەدەی ڕابردوو چەند کتێبێکی 
پڕۆگــرام بــۆ قوتابیانــی بەشــی زمانــی 
کوردی دادەنێت، سەرەڕای ئەوەی چەندین 

کــەس لــە یەکێتیــی ســۆڤیەتی ئــەوکات 
بــە بڕوانامــەی بــەرزەوە هاتبوونــەوە بــەاڵم 
خواجــەی ئێمە کتیبی )ئــەدەب و ڕەخنە( 
لە ســاڵی ١٩٧٤دا دەنووســێت. هاوکات لە 
بواری پــەروەردەدا ڕۆڵێکی بااڵی هەبووە، 
چەندین ساڵی بە خزمەتکردنی وانەگوتنەوە 
وەکوو مامۆســتا لە قوتابخانەی ئامادەیی 
ڕزگاری و قوتابخانەکانی دیکەی شاری 

هەولێر بەڕێ کردووە.
دەکرێتــەوە،  لەبــارەوە  جەختــی  ئــەوەی 
لەبــارەی  عەزیــزە  خواجــە  هەوڵەکانــی 
وەرگێڕانەوە. لە وەرگێڕانیشــدا پتر بە الی 
ئەدەبی کۆن و ئەفسانەدا ڕۆیشتووە. بیرمە 
کاتێك قوتابی ئەو بووم لە کۆلێژی زمان، 
زوو زوو لــە ماڵــەوە دەچوومــە خزمەتــی. 
جارێــک لێــم پرســی: کاک دوکتــور بۆ 
کتێبی فەلسەفی و ڕەخنەیی وەرناگێڕیت، 
ئەوەنــدە خەریکــی هەقایــەت و چیرۆکــی 
ئەفســانەیت؟ لــە وەاڵمدا گوتــی: »ئەتوو 
هێشــتا منــداری، کــورد هێشــتا قیمەتــی 
ئەفســانە نازانــێ، لــە داهاتــوودا قیمەتــی 
ئەفســانە بەدەر دەکەوێت.« ئەم قســەیەی 
خواجە لە مێشــکمدا مایــەوە و دەمێنێتەوە. 
کاتێك لە خوێندنی بااڵ/دوکتورا وەرگیرام، 
بیــرم لەوە کردەوە کەرەســەی توێژینەوەکەم 
بێــت،  کــوردی  ئەفســانەی  هەقایەتــی 
ســیمیۆلۆژیای  تیــۆری  ئەمەیــش  بــۆ 
گێڕانــەوەم هەڵبــژارد. لــە ئەنجامــدا بــۆم 
دەرکەوت، ڕۆمان و چیرۆکی نوێ وەکوو 
بەرهەمــی شــار، چەند ســوودیان لە بنەما 
و ڕەگەزەکانــی گێڕانــەوە وەرگرتووە. ئاخر 
ئەوەی گابریێل گارسیا مارکیزی دروست 
کــرد، ئــەو هەقایەتــە ئەفســانەییانە بوون، 
کــە داپیــرەی بــۆی گێڕابــۆوە. کاتێــک 
ئەفســانەییانەی  دەقــە  و  هەقایــەت  ئــەو 
خواجــەی زمانــی کــوردی بــە کوردییــان 
دەکا دەخوێنمــەوە، بۆم دەردەکەوێت هەموو 
نەتەوەکانــی دنیــا پێوەندییان پێکەوە هەیە. 
ئەرمەنــی،  ئێرانــی،  ئەفســانەی  کاتێــك 
ســالڤی، تورکیایــی، ئەفریقــی، کــوردی 
و ئازەربێجانــی دەخوێنمــەوە، ئینجــا دەزانــم 
مرۆڤ لە کۆندا چۆن پەنای بۆ ئەفسانە 
بردووە، بۆ ئەوەی دەوروبەری خۆی بناسێت. 
بۆیــەش دەبینین تیۆریزانێکی وەکوو کلۆد 
لیڤی شــتراوس لەڕووی ئەنترۆپۆلۆجییەوە 
دێت لە ئەفســانەی میللەتان دەکۆڵێتەوە و 
ئەوەیش دەسەلمێنێت، کە ئەفسانەی کۆی 
میللەتــان لێکدیەوە نێزیکــن. مێتۆدەکەی 
شــتراوس ناونــرا »مرۆڤناســیی بنیــادی« 
دەڵێــت:  ئەفســانەوە  لەبــارەی  بۆیەیــش 
»ئەفســانە زمانــە بە شــێوەیەکی تایبەتی 

لە ئاســتێکی بەرزی گەشەکردن وەستاوە، 
بــەاڵم واتاکانــی، کــە بــە شــێوەیەک لــە 
هەیــە،  زمانییــان  ڕەهەندێکــی  شــێوەکان 
بەردەوامــە«.  و  جوڵەدایــە  لــە  هەمیشــە 
بۆیەیــش کاتێك لــە ڕووی مرۆڤناســییەوە 
لە ئەفســانە دەکۆڵێنەوە، دەتوانین پێوەندی 
نێوان ئەفسانە و مێژوو، ئەفسانە و زانست، 
ئەفسانە و ئایین بدۆزینەوە. ئێستا تێدەگەم، 
دەڵێــم خواجەی من ســەدەقت، ئێمە هێشــتا 
لــە ئەفســانە تێنەگەیشــتووین. میللەتانی 
هەڵکۆڵیــن  خەریکــی  وردی  بــە  دیکــە 
ئەفســانەییەکانی  دەقــە  بنکۆڵکردنــی  و 

خۆیانن. 
وەرگێڕان یەکێکە لە بوارەکانی مەعریفە. 
هەموو نەتەوەیەک دەتوانێت ئەدەبی خۆی 
لــە ڕێیــەوە پێــش بخات. خواجــەی ئێمە بە 
بڕوای من لە وەرگێڕاندا دوو تایبەتمەندی 
هەیــە. یەکیــان ئەوەیە زمانــی وەرگێڕانی 
بــەو زمانــە وەردەگێــڕێ،  خواجــە دیــارە، 
ڕســتەکانی  دەکات،  پــێ  قســەی  کــە 
بــێ گرێوگۆڵــن، بەرانبــەر هیــچ شــتێک 
دانامێنــێ. خوێنــەر بەبێ ســاتمە دەتوانێت 
بخوێنێتەوە. تایبەتمەندییەکی دیکە ئەوەیە 
خواجەکەمــان وەکــوو پــڕۆژە و پســپۆڕی 
کاری وەرگێــڕان دەکات. دەمــەوێ بڵێــم 
هەمەجــۆرن،  وەرگێڕانەکانــی  ڕاســتە 
بــەاڵم لە ئەفســانەدا پســپۆڕی وەرگرتووە. 
کارەکانــی دیکەیشــی لــە هەمان فــەزاوە 
نێزیکــن؛ بۆ نموونــە بەرهەمەکانی عەلی 
ئەشرەفی دەروێشیان، کە دوای وەرگێڕانی 
ســااڵنی هەوریــن، ڕەحمەتــی دەروێشــیان 
گوتی: »ئێستا کوڕێکم بە کوردی قسان 
دەکات«. هاوکات بەرهەمەکانی مەنسوور 
یاقوتی. ئەوەی لە هەموو سەرنجڕاکێشترە 
ئەو خۆڕەپێشکەر نییە، خاکەڕا و بێدەنگ 

خەریکی پڕۆژەکانیەتی.
خواجــەی  وەرگێڕانەکانــی  کاتێــک 
زمانــی کــوردی دەخوێنیتــەوە، دەزانیــت، 
کتێبناســە. ئــەوەی جێی ســرنجە زۆربەی 
بــازاڕ  تەماشــای  کــوردەکان  وەرگێــڕە 
دەکــەن. چ کتێبێــک ڕەواجــی هەبێــت، 
یــان چ ڕۆماننووســێک خەاڵتــی نۆبێلی 
وەرگرتبێــت، دێن ئەوە بە کــوردی دەکەن. 
تەماشــاکەن، هەمــوو وەرگێــڕە کــوردەکان 
ڕۆمانــە ناودارەکانــی تۆڵســتۆی دەکەنــە 
ئــەوان  پێچەوانــەی  دێــت  ئــەو  کــوردی، 
کتێبێکی تۆڵســتۆی بە نــاوی بەرنامەی 
خوێنــدن دەکاتــە کــوردی، خەمــی ئەدەب 
و پــەروەردە لــە هەڵبژاردنــی کتێبــدا بــۆ 
وەرگێــڕان چەنــد جوانــە. خواجــەی ئێمــە 
و  دانســقە  کتێبــی  کتێبناســە،  چونکــە 

بــە کــوردی دەکات. کاتێــک  دەگمــەن 
ئــەو هونــەری شــێعری ئەریســتۆ دەکات 
بــە کــوردی، هەمــوو توێژینــەوە و نامە و 
ماســتەرەکانی زانکۆ لە ڕێی دەستی دوو 
و سێ بۆچوونەکانی ئەریستۆیان لەبارەی 
شــانۆ، ئەدەب، شــێعر و داستان دەهێنایەوە. 
ئــەو پەراوێزانــەی خواجە بۆ کوردییەکەی 
هونــەری شــێعر داینــاوە، خــۆی بارتەقای 
کاتێــك  ســەربەخۆیە.  توێژینەوەیەکــی 
کۆمیدیــا خواوەندیــی دانتــێ بــە کوردی 
دوورەوە  لــە  تەنــێ  هەموومــان  دەکات، 
ناویمان بیستبوو، مەگەر ئەوەی زمانێکی 
دیکەی زانیبێ، ئینجا خوێندبێتییەوە. کە 
کۆمیدیای خواوەندی دەخوێنیتەوە، لە دڵی 
خــۆت دەڵێی: پەکــوو لەو کوردییە ڕەوانە. 
بــۆ هەمــوو وشــەیەک دیســان خواجــە لەم 
وەرگێڕانەیشدا ماتڵت ناکات و لێناگەڕێت 
بــە دیار وشــەکان دامێنــی و خەم لە واتا و 
پێناســەیان بخۆیت، بارت ســووک دەکات 
و بارتەقــای دوو- ســێ کتێبــان پەراوێــزت 
بــۆ دەنووســێت. ئــەو کاتێــک کتێبێــک 
دەکاتــە کــوردی، بــە شــێوازی وەرگێــڕان 
زەیــن  لــە  کتێبــە  ئــەو  کوردییەکــەی  و 
و یادگــەی خوێنــەردا دەهێڵێتــەوە. ئاخــر 
کــێ هەیــە لــە نــەوەی ســااڵنی حەفتــا و 
داغســتانی  ڕابــردوو  ســەدەی  هەشــتای 
منــی حەمزەتۆفــی بیــر نەبێــت. ئــەوەی 
یــەک جــار ئــەم ڕۆمانــەی خوێندبێتــەوە، 
بیرکردنەوە و هزری داگیر دەکات. ئەوەی 
وەرگێڕانەکانــی خواجە بخوێنێتەوە، هەموو 
وەرگێڕانێــک ناخوێنێتــەوە. یەکێــک لــە 
تایبەتمەندییەکانــی هەڵبژاردنی کتێب بۆ 
وەرگێران لە کن خواجەی زمانی کوردی، 
ئەو کتێبانەن لەبارەی کولتوور و ئەدەب و 
دابونەریتی کوردەوارییە. لە ساڵی ١٩٨٣دا 
کتێبی ژیانی ئافرەتی کورد لە نووسینی 
هێنی هارۆڵد هانسن دەکاتە کوردی. ئەم 
کتێبــە توێژینەوەیەکی مەیدانییە لەبارەی 
ژیانــی ژنی کورد. تێدەگەین، ژنی کورد 
توێژینەوەیەکــی  هــاوکات  ژیــاوە.  چــۆن 
ئــەوەی  بــۆ  سۆســیۆلۆژییە  و  مەیدانــی 
بزانیــن ژنــی کورد لە کۆندا چــۆن ژیاوە. 
ئەگەر باســی پــڕۆژە و کتێبە بژاردەکانی 
خواجــە بکەین، پێویســتی بــە توێژینەوەی 
ورد هەیــە. خواجــەی زمانــی کــوردی لە 
وەرگێــڕان و نووســیندا هێنــد ئەمانەتــدارە، 
دەتوانیــن تیۆرییەکی تایبەتی لەبارەی تێز 
و بیرکردنەوەی ئەو بۆ وەرگێڕان دابڕێژین.
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دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان: 
لــە  دوســتی«  »جەبــار  جــۆزەردان:  ١٧ی 
ئەندامانی ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی 
هێــزە  لەالیــەن  مەریــوان،   - کوردســتان 
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر و بۆ شــوێنێکی 

نادیار ڕاگوێزرا.
مەحمــوودی«  »ڕێبــوار  جــۆزەردان:  ١٧ی 
چاالکــی ژینگەیــی خەڵکی شــاری مەریوان، 
لەالیەن  هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا 

و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی  جــۆزەردان:  ١٧ی 
ناوی »واحید حەمزە« کوڕی حەسەن خەڵکی 
لەالیــەن  بــۆکان،  شــاری  »سارۆقامیشـ«ـــی 
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا و بۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی  جــۆزەردان:  ١٧ی 
نــاوی »شــاپوور مــورادی« خەڵکــی گوندی 
»تەنگیسەر« سەر بە شاری سنە لەالیەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی  جــۆزەردان:  ٢١ی 
نــاوی »خالید محەممەدســووری« تەمەن ٣٣ 
ســاڵ کوڕی مســتەفا، پاش بانگهێشــتکردنی 
بۆ ئیدارەی ئیتالعاتی بۆکان دەسبەسەر کرا.

مــورادی،  محەممــەدڕەزا  جــۆزەردان:  ٢٤ی 
ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی ئەنجومەنی 
ســێنفیی مامۆســتایانی کوردســتان - ســنە و 
کەاڵتــەرزان، لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
ئەمنییەتییــەکان  هێــزە  جــۆزەردان:  ٢٤ی 
نــاوی  بــە  کۆمەاڵیەتییــان  چاالکێکــی 
»ئێرشــاک ڕەئــووف گونبــەدی« لــە شــاری 

ورمێ، دەسبەسەر کرد.
٢٤ی جۆزەردان: هاوواڵتییەک بە ناوی »دیار 
عەباســی« خەڵکــی گونــدی »بەرەجــۆ«ی 
بەخشی خەلیفانی شاری مەهاباد، لەالیەن هێزە 
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر و بۆ شــوێنێکی 

نادیار ڕاگوێزرا.
ئەندامانــی  دەسبەســەرکردنی  ڕەوتــی  لــە 
مامۆســتایانی  ســێنفیی  ئەنجومەنــی 
ئەندامــی  دوو  زیویــە،  و  ســەقز  کوردســتان- 
دیکــەی ئەو ئەنجومەنە بــە ناوەکانی »ئەنوەر 
فەرەجــزادە و ســەالح حوســێنی« لەالیــەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
شــامحەممەدی،  »ئومیــد  جــۆزەردان:  ٢٥ی 
پەرویــز  قورەیشــی،  هیــوا  ڕەزایــی،  عوســمان 
لــە  محەممــەدزادە«،  کاوە  و  ئەحســەنی 
ئەندامانی ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی 
هێــزە  لەالیــەن  دیوانــدەرە،   - کوردســتان 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
٢٥ی جۆزەردان: »لوقمان ئەڵاڵمورادی، ئاوات 
ڕەزەوی و تاهیــر حامیــدی ، ئەحمــەد قادری، 
تاهیــر قــادرزادە و فاتێــح غەفــاری، کەیــوان 
محەممەدی و خالید شــێخی، زاهید مورادی، 
ئامانج ئەمینی و حوســێن محەممەدی »، لە 
ئەندامانی ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی 
هێــزە  لەالیــەن  زێویــە،  و  ســەقز  کوردســتان- 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.

»ڕۆژنامەی کوردستان« بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، 
هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی 

خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی جۆزەردانی ساڵی 

١٤٠١ی هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەرکردن، بانگهێشت، 
ئێعدام، کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران، کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکوومکردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران .

ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، تۆمار کراوە.
٢٦ی جــۆزەردان: ســەالح حاجــی میرزایــی، 
ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی ئەنجومەنی 
ســێنفیی مامۆســتایانی کوردســتان- ســنە و 
کەاڵتــەرزان، لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
چاالکانــی  دەسبەســەرکردنی  درێــژەی  لــە   
کوردســتان،  لــە  مامۆســتایان  ســێنفیی 
»بێهزاد  قەوامی، تەحســین مســتەفا، سەیوان 
ســلێمانی، ئــارام محەممــەدی، ئــارام قادری، 
ئیســماعیل ڕەیحانی، قادر یەســرابی و غەیاس 
نێعمەتی«، لە ئەندامانی ئەنجومەنی سێنفیی 
مامۆســتایانی کوردســتان - مەریوان، ســنە و 

کەاڵتەرزان، سەقز و زێویە، دەسبەسەر کران.
شــکوهی«  »موحســین  جــۆزەردان:  ٢٧ی 
چاالکــی ســێنفیی مامۆســتایان، لەالیەن هێزە 
ئەمنییەتییەکانەوە لە شــاری ســەقز دەسبەسەر 

کرا.
٢٦ی جۆزەردان: »حیســام خاکپوور و حەســەن 
ئەنجومەنــی  ئەندامانــی  لــە  ڕەحیمیــان«، 
ســێنفیی مامۆســتایانی کوردســتان - ســەقز 
ئەمنییەتییەکانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  زیویــە،  و 

دەسبەسەر کران.
خەڵکــی  کۆڵبــەری  ســێ  جــۆزەردان:  ٢٩ی 
»عەتــا  ناوەکانــی  بــە  ســەقز  شــاری 
محەممــەدی«، »پارســا ئیبراهیمــی« تەمەن 
١٦ ساڵ و »عەبدوڵاڵ حەقانی«، لەالیەن هێزە 

نیزامییەکانەوە دەسبەسەر کران.
٣٠ی جۆزەردان: »ڕەزا تەهماسبی« چاالکی 
ســێنفیی مامۆســتایان و ئەندامی ئەنجومەنی 
ســێفیی مامۆســتایانی کوردســتان - ســنە و 
کەاڵتــەرزان، لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.

بانگهێشتکردن بۆ ناوەندە ئیتاعاتی و 
ئەمنییەتییەکان: 

ســلێمانی«  »ســەیوان  جــۆزەردان:  ١٧ی 
ئەندامی ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆســتایانی 
ســتادی  بانگهێشــتی  کوردســتان- مەریــوان، 
و  مەریــوان  ئیتالعاتــی  ئیــدارەی  خەبەریــی 

لێپرسینەوەی لەگەڵ کرا.
بــە  ٢٢ی جــۆزەردان: هاوواڵتییەکــی کــورد 
نــاوی »خەلیــل عەینــی« خەڵکــی گونــدی 
»ســینگان« سەر بە شاری شنۆ، بانگهێشتی 
و  کــرا  شــارە  ئــەو  ئیتالعاتــی  ئیــدارەی 

لێپرسینەوەی لەگەڵ کرا.

ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ زیندان: 
بــە  ١٦ی جــۆزەردان: هاوواڵتییەکــی کــورد 
نــاوی »موســلێم  قادرپــوور« تەمەن ٢٢ ســاڵ 
گونــدی  خەڵکــی  و  »فەریــدوون«  کــوڕی 
»گوڵچێــر«ی مەریــوان، بــۆ جێبەجێکردنــی 
مــاوەی زیندانییەکــەی ڕەوانــەی زیندانی ئەو 

شارە کرا.
»مەجیــد  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
کەریمــی« ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی 
مامۆســتایانی  ســێنفیی  ئەنجومەنــی 

کوردســتان- سنە و کەاڵتەرزان، لە گرتنگەی 
ئیدارەی ئیتالعاتی ســنە بۆ زیندانی ناوەندیی 

ئەو شارە ڕاگوێزرا.
١٦ی جۆزەردان: »جەالل قادری زاد« خەڵکی 
شــنۆ بۆ جێبەجێکردنی ماوەی زیندانییەکەی 

ڕەوانەی زیندانی شنۆ کرا.
٢٤ی جــۆزەردان: کەمــاڵ قویتاســی و عەزیز 
قادرتاج، دوو زیندانیی سیاسیی کورد خەڵکی 
شنۆ لە زیندانی ئەو شارە، بۆ زیندانی نەغەدە 

ڕاگوێزران.

بێبەریکردنی زیندانیی و گواستنەوەی 
زیندانییانی سیاسیی بۆ بەندی 

ماددە هۆشبەرەکان: 
دوو زیندانیــی سیاســیی کــورد خەڵکی شــنۆ 
قادرتــاج و کەمــاڵ  ناوەکانــی »عەزیــز  بــە 
کــە  نەغــەدە،  زیندانــی  لــە  قویتاســی«، 
تووشــی ئــازاری پشــت و جومگە هاتــوون، لە 
بێبــەری  زینــدان  دەرەوەی  بــۆ  ڕەوانەکردنیــان 
کراون. بەپێی هەواڵی گەیشــتوو بە ئاژانســی 
کوردپــا لە زیندانی نەغەدە، ئەو دوو زیندانییە 
سیاســییە لە زیندانی نەغەدە بەهۆی پشتئێشە 
لەالیــەن  دەچێــژن،  ئــازار  جومگەکانیــان  و 
بەرپرســانی ئــەو زیندانــە لــە ڕەوانەکردنیان بۆ 

دەرەوەی زیندان بێبەری کراون.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابردوودا ســێ زیندانیی 
»شــەفیع  ناوەکانــی  بــە  کــورد  سیاســیی 
محەممەدنــژاد، خزر قادری ئازەر و ئیســماعیل 
پیرانشــار،  شــاری  محەممەدپــوور« خەڵکــی 
ڕەوانــەی  سیاســی  زیندانییانــی  بەنــدی  لــە 
ژووری گیرۆدەبــووان بــە مــاددە هۆشــبەرەکان 
کراون. هەواڵی گەیشــتوو لــە زیندانی نەغەدە 
بــە ئاژانســی کوردپــا بــاس لــەوە دەکات کــە 
هیــچ   بەبــێ  نەغــەدە  زیندانــی  بەرپرســانی 
ڕوونکردنەوە و هۆکارێک ئەو ســێ زیندانییە 
سیاســییە کوردەیــان لــە بەنــدی زیندانییانــی 
سیاســی بــۆ بەنــدی گیرۆدەبــووان بــە مــاددە 

هۆشبەرەکان گواستووەتەوە.

گوشاری ئیدارەی ئیتاعات بۆ لێوەرگرتنی 
دانپێنانی زۆرەملی بە مەرجی ئازادکردن: 

ئیدارەی ئیتالعاتی ســنە بە بنەماڵەی مەجید 
کەریمــی، چاالکــی ســێنفیی مامۆســتایان و 
ئەندامــی هەیئەتــی بەڕێوەبەریــی ئەنجومەنی 
ســێنفیی مامۆســتایانی کوردســتان - ســنە و 
کەاڵتــەرزان ڕایگەیانــدووە کــە لــە ئەگــەری 
هــاوکاری نەکردنی مەجیــد کەریمی، ناوبراو 

ئازاد ناکرێت.
بەپێی ڕاپۆرتی گەیشتوو بە ئاژانسی کوردپا؛ 
پاش دەسبەســەرکرانی ئومید شامحەممەدی و 
هیــوا قورەیشــی، دوو ئەندامــی ئەنجومەنــی 
ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان - دیواندەرە، 
هێزە ئەمنییەتییەکان هێرشــیان بردوو بووە سەر 
ماڵی ئەو دوو چاالکە ســێنفییە و دەســتیان بە 
بێڕێزی بە بنەماڵەی ئەو دوو چاالکە سێنفییە 

کردبوو.

ڕاگواستنی چاالکانی سێنفیی بۆ بەندی 
ئەمنییەتیی زیندانی ئیڤین:

 شــەعبان محەممەدی و مەســعوود نیکخا، لە 
ئەندامانی هەیئەتــی بەڕێوەبەریی ئەنجومەنی 
ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان - مەریوان، 
لــە گرتنگــەی ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســنە بۆ 
بەندی ئەمنییەتیی زیندانی ئێڤین ڕاگوێزران.
شــورای  وتەبێــژی  لوتفــی،  ئەســکەندەر 
ســێنفیی  ڕێکخــراوی  هاوئاهەنگیــی 
فەرهەنگییانــی ئێــران و ئەندامــی هەیئەتــی 
بەڕێوەبەریی سێنفیی مامۆستایانی کوردستان 
- مەریــوان، بــۆ بەنــدی ئەمنییەتیــی زیندانی 

ئێڤین ڕاگوێزرا.

ڕاگواستن لە ئیتاعات بۆ زیندان: 
ئومید شــامحەممەدی، هیوا قورەیشی، پەرویز 
ئەحسەنی و کاوە محەممەدزادە، لە ئەندامانی 
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان 
- دیواندەرە، پاش  دەسبەســەری بۆ گرتنگەی 

ئیدارەی ئیتالعاتی سنە ڕاگوێزران.

مانگرتن لە خواردن: 
لوتفــی«  »ئەســکەندەر  جــۆزەردان:  ١٦ی 
وتەبێــژی شــۆرای هاوئاهەنگیــی ڕێکخراوی 
ئەندامــی  و  ئێــران  فەرهەنگییانــی  ســێنفیی 
هەیئەتی بەڕێوەبەریی ســێنفیی مامۆستایانی 
کوردستان- مەریوان، مانگرتنی وشکی خۆی 

بۆ مانگرتنی تەڕ گۆڕی.
ڕەشــۆزادە«  »کەیــوان  جــۆزەردان:  ٢٣ی 
زیندانیــی سیاســیی کــورد لــە گرتووخانــەی 
بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی  ناوەندیــی ورمــێ، 
دەربڕیــن لەگــەڵ دژایەتیکردنــی بەرپرســانی 
زیندانــی ورمــێ بۆ هاتنە مەرەخەســییەکەی، 

مانی گرت.
لــە کاتژمێر ١٢ی نیوەڕۆ ڕۆژی یەکشــەممە 
٢٩ی جــۆزەردان، خالید عەبدوڵاڵهی، ســلێمان 
عەبــدی، ئەحمــەد قــادری، ئامانــج ئەمینــی، 
ڕەیحانــی،  ئیســماعیل  مــورادی،  زاهیــد 
حیســام خاکپــوور، تاهیــر حامیدی، مۆحســێن 
شــکوهی و حەســەن ڕەحیمیــان، لــە ئەندامانی 
ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی کوردستان 
- ســەقز، بــە نیشــانەی ناڕەزایەتیــی دەربڕیــن 
بــە درێژەکردنــەوەی مــاوەی دەسبەســەرکرانی 
داواکاریــی  بــە  پێڕانەگەیشــتن  و  نایاســایی 
فەرهەنگییان لە زیندانی ســەقز دەســتیان دایە 

مانگرتن.

منداڵبوون لە زیندان: 
سۆعدا خەدیرزادە، زیندانیی سیاسیی کوردی 
خەڵکی شاری پیرانشار کە زیاتر لە ٨ مانگە 
لــە زیندانــی ورمــێ ڕاگیــراوە و چارەنووســی 
ناڕوونــە، ڕۆژی دووشــەممە ٣٠ی جــۆزەردان 

منداڵەکەی لەدایک بوو.
بــە  بارەیــەوە  لــەو  ئــاگادار  ســەرچاوەیەکی 
ئاژانســی کوردپــای ڕاگەیانــد: »بەرپرســانی 
زیندانی ورمێ بنەماڵەی سۆعدا خەدیرزادەیان 
لــە منداڵەبوونەکــەی ئــاگادار نەکردووەتەوە و 

تەنانــەت ئەوانیــان ئــاگادار نەکــردووە کــە لــە 
ســزارییەنی  نەشــتەرگەریی  نەخۆشــخانە  کام 
ئەندامانــی  لــە  یەکێــک  هەتــا  کــراوە،  بــۆ 
بنەماڵەکەی لەگەڵیدا بێت؛ بەرپرسانی زیندان 
ژنێکــی زیندانیــان لەگەڵــی بــۆ نەخۆشــخانە 

ناردووە«.

لە سێدارەدانی زیندانیی سیاسیی: 
٣٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
جــۆزەردان، »فیــرووز مووســالوو«، زیندانیــی 
سیاســیی کــورد خەڵکــی بەخشــی قوتــووری 
شــاری خــۆی، بــە نەهێنی لــە زیندانی ورمێ 
لەســێدارە درا. حوکمی ئەو زیندانییە سیاسییە 
بەبێ ئاگادارکردنەوەی بنەماڵە و پارێزەرەکەی 
»فــارس«  هەواڵدەریــی  کرابــوو.  جێبەجــێ 
بــە باڵوکردنــەوەی ڕاپۆرتێکــی وەرگیــراو لــە 
دادگوســتەریی  گشــتییەکانی  پەیوەندییــە 
بــە  ئاماژەکــردن  بەبــێ  ورمــێ،  پارێــزگای 
شوناسی ئەو زیندانییە سیاسییە، لەسێدارەدانی 

ناوبراوی پشتڕاست کردەوە.

ئێعدامکردنی هاوواڵتییان: 
١٨ی جــۆزەردان: حوکمــی زیندانییــەک بــە 
ئەرغەنــدە« خەڵکــی شــاری  نــاوی »ســتار 
مەلەکشایی، لە زیندانی ئیالم جێبەجێ کرا.

١٨ی جــۆزەردان: حوکمــی لەســێدارەدانی دوو 
ناوەکانــی »خوســرەو  بــە  دیکــە  هاوواڵتیــی 
تــارک« و »کەماڵ بیانــی ڕاد« لە زیندانی 

ئیالم جێبەجێ کرا.
دوو  ئێعدامــی  حوکمــی  جــۆزەردان:  ٢٠ی 
بــە ناوەکانــی »وەحیــد بێهمــەرام«  زیندانــی 
کــوڕی فەرەیــدوون خەڵکــی ورمــێ و »قلیچ 
شــکووهی« کــوڕی عەزیز خەڵکــی گوندی 
»نێچەالنـ«ـــی بەخشــی ســێرۆ لــە زیندانــی 

ناوەندیی ورمێ جێبەجێ کرا.
ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێــران باســی لــە 
لەســێدارەدانی هاوواڵتییەک بە ناوی »دروود 
یووســف بەیگی« تەمەن ٣٣ ســاڵ لە زیندانی 

کرماشان کرد.
لەســێدارەدانی  حوکمــی  جــۆزەردان:  ١٠ی 
زیندانییەک بە ناوی »ئەیووب لەتیفی« کە 
پێشــتر بە تۆمەتی »کوشــتنی بەئەنقەســت« 
بــە »قســاس« مەحکووم کرابــوو، لە زیندانی 

ناوەندیی کرماشان )دیزاڵوا( جێبەجێ کرا.
لەســێدارەدانی  حوکمــی  جــۆزەردان:  ٢٢ی 
زیندانییــەک بــە نــاوی »مەهــدی کیانــی« 
دیــزاڵوای  زیندانــی  لــە  لوڕســتان  خەڵکــی 

کرماشان، جێبەجێ کرا.
بــە  ٢٥ی جــۆزەردان: هاوواڵتییەکــی کــورد 
ناوی »محەممەد شــوکری« تەمەن ٢٥ ساڵ 
خەڵکــی شــاری »ئەیوانغەربـ«ـــی پارێزگای 
ئیــالم، لــە زیندانــی ڕەجایی شــارەی کەرج لە 

سێدارە درا.
 

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران: 
بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی  جــۆزەردان:  ١٦ی 

نــاوی »ســمکۆ خزرنــژاد« تەمــەن ٣٦ ســاڵ 
و خەڵکــی شــاری مەهابــاد، بەهــۆی تەقــەی 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت لە ســنووری 

بانە پێکرا.
١٧ی جــۆزەردان: دوو کاســبکاری کــورد بــە 
ناوەکانی »محەممەد ئەلیاسی« و »عوسمان 
ڕەشــیدی« بەهۆی وەرگەڕانی ماشــینەکەیان 

لە جادەی »تەتە« گیانیان لەدەست دا.
بــە  کــورد  کۆڵبەریکــی  جــۆزەردان:  ٢٢ی 
نــاوی »ناســێح زارعــی« خەڵکــی گونــدی 
»سالووکـ«ـــی بانــە، بەهــۆی تەقــەی هێــزە 
نیزامییەکان لە سنووری »سەرتەزێنـ«ـــی ئەو 

شارە پێکرا.
٢٤ی جــۆزەردان: کۆڵبەریکی »نۆدشــە«یی 
بــە نــاوی »محەممەدئەمیــن ئەمینــی« لــە 
نزیــک گونــدی »نــروێ« ســەر بــه بەخشــی 
»نەوسوود«ی پاوە لەالیەن هێزە نیزامییەکانەوە 

ئازار و ئەشکەنجە درا.
بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی  جــۆزەردان:  ٢٨ی 
نــاوی »کیانــووش لوتفــی« تەمەن ٢٥ ســاڵ 
کوڕی فیرووز خەڵکی شاری بانە، بە تەقەی 
ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکان لە سنووری ئەو 

شارە پێکرا.
»ئەســعەد  تەرمــی  جــۆزەردان:  ٣٠ی 
ســەیدانی فرد« ســێیەمین کۆڵبــەری ونبــووی 
ناوچــەی  »باوانـ«ـــی  گونــدی  خەڵکــی 
لــە  ڕۆژ   ١٥٨ پــاش  ورمــێ،  مەرگــەوەڕی 
بەرزاییەکانی گوندی »گەڵێشمـ«ـی تورکیە 

دۆزرایەوە.
٢٩ی جــۆزەردان: کۆڵبەرێکــی کــورد بەناوی 
»کەماڵ عوسمانی« تەمەن ٢٩ ساڵ خەڵکی 
شــاری بانــە، بە تەقــەی هێــزە نیزامییەکان لە 

سنووری ئەو شارە پێکرا.

گیانلەدەستدان و برینداربوونی کرێکاران:
دابەشــکردنی  شــیرکەتی  کرێکارێکــی 
بــەرق بــە نــاوی »کیانــووش پیــری« بەهۆی 
بەرقگرتوویــی و بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی 

لەدەست دا.

خۆکوژی ژنان و پیاوان: 
نــاوی  بــە  هاووالتییــەک  جــۆزەردان:  ٢٢ی 
گونــدی  خەڵکــی  مــورادی«  »بەیــان 
»مــاراو«ی شــاری کامێــران، کۆتایــی بــە 
ژیانــی خــۆی هێنا. ئەو ژنە بەهۆی کێشــەی 

بنەماڵەییەوە خۆی کوشتووە.
٢٣ی جــۆزەردان: الوێکــی تەمــەن ١٩ ســاڵ 
بە ناوی »ســەید فەرهاد قەشــنگی« کوڕی 
ســەید عەلی خەڵکی گوندی »قسقەپانـ«ـــی 
شــاری پیرانشــار، کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی 

هێنا.
٢٢ی جــۆزەردان: هونەرمەندێکــی کــورد بــە 
کەریــم  کــوڕی  مــورادی«  »بیــژەن  نــاوی 
خەڵکــی گونــدی »نەجاڕ«ی پــاوە، کۆتایی 

بە ژیانی خۆی هێنا.


