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لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا هەواڵــی
وەگەڕکەوتنــی گەاڵڵەیــەک لەالیەن
دەوڵەتــی بێلژیکــەوە لەپێوەنــدی
لەگــەڵ گۆڕینــەوەی تاوانبــاران لــە
نێــوان بلژیــک و ئێــــــــــران و هێنــد
و ئیمــارات بــووە ڕۆژەڤــی بــاس و
خواســتەکان؛ گەاڵڵەیــەک کــە
کۆمەڵێــک ناڕەزایەتــی و ئێعتــراز
و نیگەرانــی ،بەتایبــەت لەالیــەن هێزە
ئۆپۆزسیۆنەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی
تاران لێ کەوتەوە.
گۆڤــاری پۆلیتیکــۆ لەمبــارەوە
نووســیویەتی ئەم گەاڵڵــە کاتێک لە
پارلمانــی بلژیکــدا هاتە بــەر باس کە
ڕێبەریــی واڵتانــی ئورووپایی ترســی
چوونەســەری نرخەکانــی وزەیــان لــێ
نیشت و بێ لەبەرچاوگرتنی پڕەنسیپە
مافــی مرۆڤییــەکان مەیلیــان بــۆ
چاکسازی لە پێوەندییەکانیان لەگەڵ
ئێران و چارەســەرکردنی کێشــەکانیان
لەگەڵ کۆماری ئیســامی گەیشــتە
ترۆپکی خۆی.
یەکێــک لــەو کەســانەی کــە لــە
ئەگــەری پەســندکرانی ئــەم گەاڵڵــە
ڕادەســتی واڵتــی خــۆی دەکرێتــەوە،
ئەســەدواڵ ئەســەدی دیپلۆمــات –
تێرۆریستیی ئێرانییە کە لە پووشپەڕی

ســاڵی  ٩٧بــە تۆمەتــی هەوڵــدان بــۆ
دانانــەوەی بۆمــب لــە کۆبوونەوەیەکی
ڕێکخــراوی موجاهیدینــی خەلــق لــە
فەڕانســە دەسبەســەر کــرا و دادگای
بلژیک حوکمی  ٢٠ساڵ زیندانی بۆ
بڕاندەوە.
لە بەرامبەر ڕادەستکردنەوەی ئەسەدی
بــە تــاران ،بلژیکیــش دوو هاوواڵتیــی
خــۆی کــە لە ئێــران دەسبەســەر کراون
ئازاد دەکات؛
ئــەم مامەڵــە سیاســییەی بلژیــک
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی لــەو
ڕووەوە گرینگی هەیە کە وەک بەڕێز
مســتەفا هیجری لێپرســراوی گشتیی
حیزبــی دێموکــرات لــە دیمانەیەکــی
تەلەفزیۆنــی باســی لێــوە دەکات،
دەرەتانــی ئەنجامدانــی کــردەوەی
تێرۆریســتیی لەالیــەن کۆمــاری
ئیســامی لە واڵتانی ئورووپایی زیاتر
دەکات و تێرۆریســتانی تاران دەسئاوەاڵ
دەهێڵێتەوە بۆ تەڕاتێنی تێرۆریســتانیان
و بەجۆریک «ڕەســمییەت بەخشینە»
بــە چاالکییــە تێرۆریســتییەکانی
رێژیمی ئێران لە ئورووپادا.
هــاوکات کـــــــــــۆمیتەی بلژیکــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران،
حیزبــی چەپــی ئێــران (فەداییانــی

خەلــق) و کۆماریخــوازە ســێکۆالر و
دێموکراتەکانــی ئێـــــــــــران لە بلژیک
لــە نامەیەکی هاوبەشــدا بە ڕێکەوتی
١٣ی پووشــپەڕ بــۆ پارلمانــی بلژیک
نیگەرانــی خۆیــان لە پێوەنــدی لەگەڵ
دەرەنجامەکانــی پاش بەیاســاییکردنی
ئەم گەاڵڵە دەربڕیوە و هۆشدارییان داوە
کە لە ئەگەری پەسندکردنی گەاڵڵەی
ئاماژەبۆکــراودا دەســتی تێرۆریزمــی
دەوڵەتیــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ
ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی تێرۆریستی،
نەتەنیا بەدژی ئۆپۆزســیۆن بەڵکوو دژ
بە شارۆمەندانی بلژیکی و ئورووپایی
ئــاوەاڵ دەکات و ئەمنیەتیــی ئورووپــا
دەخاتــە مەترســییەوە .لــەم نامــەدا
هەروەهــا هاتووە« :نابــێ لەبیر بکرێت
کــە حوکمــی دادگای میکۆنــۆس
لەپێوەنــدی لەگــەڵ موحاکمــەی
ئەنجامدەرانی تێرۆری میکۆنۆس و لە
زیندانخرانی جێبەجێکارانی ئەم تێرۆرە
لــە ئاڵمــان ،بــووە هــۆکاری چێبوونــی
ئەمنیەتــی ڕێژەیــی لە ســااڵنی دوای
تێرۆری میکۆنۆس».
کازم دارابــی کە تاوانباری ســەرەکی
تێرۆری مــــــیکۆنۆس بــوو لەو کاتەدا
و پــاش ئازادبــوون بــە کەڵکوەرگرتــن
لــە یاســای «کەمکردنــەوەی ســزای

زیندانــی هەتاهەتایــی لــەدوای ١٥
ساڵ» و گەڕانەوەی بۆ ئێران ،فەرشی
ســووریان بــۆ ڕاخســت و لــە ئاســتی
بــەرزدا پێشــوازی لــێ کــرا و بەهــۆی
خزمەتێک کە بە کۆماری ئیســامی
کردبوو ،چەندین جار ڕێزی لێ گیرا و
پێگەیەکی دەوڵەتی بەرزیشی پێ درا.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا  ١٣ئەندامی
دێموکــرات و کۆماریخــوازی
کۆنگــرەی ئامریــکا لــە نامەیەکدا بۆ
ســــــــەرۆکوەزیرانی بلژیک خوازیاری
ئەوە بوون کە پارلمانی ئەم واڵتە دژ بە
گەاڵڵەی ئاماژەبۆکراو ڕابوەســتێ؛ لە
نامەکــەدا هاتــووە« :دەوڵەتی بلژیک
نابــێ ڕێگە بە پارێزراویی تێرۆریســتان
بدات».
هەروەهــا زیاتــر لــە  ٤٣٠چاالکــی
سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی
و بەشــێک لــە بنەماڵــەی قوربانیانــی
تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی کۆمــاری
ئیــــــــسالمی لــە ڕاگەیەندراوێکــدا
ڕوو لــە سیاســەتمەدارانی بلژیکــی
هۆشــدارییان داوە و وتوویانــە« :چرای
ســەوز پیشــانی تێرۆریزمــی دەوڵەتیــی
مەدەن!»
ئەوەیکە ڕوونە هەوڵەکانی بلژیک بۆ
بــە ئەنجامگەیاندنی ئــەم گەاڵڵە و بە

یاساییکردنی نەک لەبەر ئازادکردنی
بارمتــە و دیلەکانیــان لــە ئێــــــــران
بەڵکوو لەڕاســتای هەندێ مامـــەڵەی
بازرگانــی و کۆمەڵێــک قازانجــی
ئابوورییە کە لە پاش ئەم ڕووداوە دێنە
ئــاراوە؛ بە دیوێکی تریــدا لە ئەگەری
جێــــــبەجێبوونی ئەم گەاڵڵەیە واڵتانی
ئورووپایــی دەتوانــن ماوەیەکــی زیاتــر
ســەرقاڵی هەڵلووشــینی ســامانەکانی
ئێــران بــن و خۆیانــی پــێ بژیێنــن و لە
بەرامبەریشــدا چــاو بنوقێنن لە ئاســت
پێشــێلکارییەکانی مافــی مرۆڤ کە
لــە ئێــران و دەرەوەی ئێران بەاڵم لەالیەن
کۆماری ئیسالمییەوە ئەنجام دەدرێ.
یەکێــک لە سیاســەتەکانی کۆماری
ئیســامی کــە لــە ڕێگــەی ســپای
پاســدارانەوە ئەنجــام دەدرێ لەڕاســتیدا
گرتنی هاوواڵتییانی بیانی بەبیانووی
سیخوڕبوونیان بووە کە پاش ماوەیەک
بــە وەرگرتنــی پارەیەکــی کــەاڵن
یــان وەرگرتنــی ئیمتیــاز و پــوان لــە
واڵتانــی ڕۆژاوایــی و لــە چوارچێوەی
پێوەندییەکانــی لەگــەڵ دنیــای دەرەوە
ئەوانــی ئــازاد کــردووە و بەداخــەوە
تــا ئێســتەش تێیــدا ســەرکەوتوو بــووە
و ئورووپاییەکانیــش ملکەچــی ئــەم
سیاسەتەی ڕێژیم بوون.

« لهبــهر خاتــری خهباتــی گهالنــی
ئێرانــه كــه ئێمــه داوای ناســینی مافــی
دانانــی چارهنــووس لــه ئێرانــدا دهكهیــن.
ئــهوه تهنیــا ڕێــگای ڕاكێشــانی دڵنیایــی
نهتهوهكانــی زۆرلێكــراوی ئێرانــهو تهنیــا
هــۆی پێكهێنانــی یهكیهتیــی داخوازانه و
پێوهندیی بههێزی ئهوانه له ئێرانێكی ئازاد
و دێموكراتیكدا».
دوكتــور قاســملوو ،خهرمانانــی ،١٣٤٩
ئهفسانهی م ماكان.
ئــهوكات كــه دوكتــور قاســملوو ئــهم
ڕســتانهی له وهاڵمی م .ماكان دهنووسی،
حهمهڕهزاشای پاڵهوی له لووتكهی هێزیدا
بوو و دهیانهویســت به چوار ئهســپەوە بهرهو
دهروازهكانی شارستانیهت و پێشكهوتن غار
بــدهن .ئــهو ئێرانهی كه دروســتیان كردبوو،
لهسهر بناخهی حاشاكردن له جیاوازییهكان
و تواندنــهوهی گــهالن لــه نێــو مهنجهڵــی
ئێرانیی فارسیزاندا! دانابوو.
ڕێژیمی شا ڕووخا و ئهو ئێرانه به هاتنه
ســهركاری خومهینــی ،یــهك پارامێتــری
دیكهی پێ زیاد بوو ،پێڕهوی له ویالیهتی
فهقیــه! یانــی مهنجهڵهكــه زیاتــر خهڵكی
دهكواڵنــد و دهیتوانــدهوه تاكــوو به ســیمای
ویالیهتیش باریان بێنێ!
ئێرانێك كه ئێســتا ههیــه ،ئهو ئێرانهیه كه
جیاوازییهكان دهكوژێ و زمان و ناســنامه
و ویســت و خولیــای جیــاواز دهخنكێنێ و
ههمــووی به ســیامی ویالیهتی فهقیهی،
لــه بــهرهی موقاومــهت بــار دێنــێ كــه
دهبــێ خهڵك برســی بێ و بكــوژرێ تاكوو
خامنهیــی و بهیتهكــهی و فهرماندهكانــی
ســپا و تیرۆریســتانی حیزبــواڵ و گرووپــه
میلیشــیاییەكانی ســهر بــه خامنهیــی تێر
بــن .ئــهم ئێرانــهی كــه ڕهزای پاڵــهوی و
حهمهڕهزا و دواتر خومهینی و خامنهییش
دهســتیان تێــوهرداوه ،بناخــهی لهســهر
ســتهمكاری و خوێنڕشــتن و بهزۆرهملــێ
بێدهنگكــردن دامــهزراوه و ههر بۆیه ئێســتا
لــه گهورهتریــن قهیراندایــه و گهندهڵــی و
ماڵوێرانــی ســهرتاپای داگرتووه و ترســی
نهك ڕووخانی ڕێژیم ،بهڵكوو ههرهسهێنانی
خودی ئێران و ئێرانیبوون دایگرتوون.
گوتــاری ئۆپۆزیســیۆنی دهرەوهی
ســنوورهكانی ئێرانیش كه چاو لێ دهكهی
تهنیا باس له ڕووخانی ڕێژیم ناكهن بهڵكوو
نیگهرانیی ههرەســهێنانی ئێرانیبوونیشــیان
ههیــه .ئــهو تــرس و نیگهرانییه ترســێكی
واقیعییــه چوونكــه ئێرانیبوونــی ئێســتا
لهســهر ئهساســی هــهاڵواردن و ســتهم و
ئینكار دامهزراوه و دروست كراوه.
تێپهڕیــن لــه ڕێژیمــی ئیســامیی تــاران
بــهرهو ڕێژیمێكــی دیكه ،تهنیا ئاڵوگۆڕی
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ڕاگەیەنــدراوی کۆتاییهاتنــی کۆبوونــەوەی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کۆبوونــەوەی هاوبەشــی ناوەنــدی
سیاســی و دەســتەی کارگێڕیــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
ڕێکەوتــی ٤ی پووشــپەڕی ١٤٠١ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٢٥ی ژووئەنی
٢٠٢٢ی زایینــی بەڕێــوە چــوو و لەو
کۆبوونــەوەدا ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران دوایین
ئاڵوگــۆڕ و پێشــهاتە سیاســییەکانی
ئێــران ،کوردســتان و ناوچەکــەی بــە
وردی تاوتوێ کرد.
کۆبوونەوەکە بە ڕاگرتنی خولەکێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی
پاکی شــەهیدانی کوردســتان دەستی
پێکرد و پاشــان «مستەفا هیجری»
لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
دەســتووری کاری کۆبوونەوەکــەی
خســتە بەرباس و دوای پەســندکردنی
لەالیــەن ڕێبەرایەتی حیزبەوە ،هیجری
لــە ڕاپۆرتێکــی سیاســیدا یەکــەم
بڕگەی کاری کۆبوونەوکەی دەســت
پێکرد.
لــە ڕاپۆرتەکەدا لێپرســراوی گشــتیی
حیــزب بــە وردی باســی لــە دۆخــی
ئێــران ،ناوچەکــە و ئــەو ئالوگــۆڕ و
هاوکێشــە نــوێ سیاســییانە کــرد کە
لــە خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت هاتوونەتە
ئــاراوە و پێگــە و ڕۆڵــی کــورد لــەو
پێشــهات و ئەگەرە سیاســییانەدا باس
کرد.
«هیجــری» بــە ئامــاژە بــە
لێکدانەوەکانــی کۆبوونەوەکانــی
پێشــووی ڕێبەرایەتــی حیــزب
و بارودۆخــی ئەمــڕۆی ئێــران،
هەڵســەنگاندنی بــۆ دۆخــی نێوخــۆی
ڕێژیــم و ناڕەزایەتیــی ڕۆژانەی چین
و توێژەکانی ئێران کرد کە بەردەوامن
لە بەرزکردنەوەی دەنگی مافخوازییان
و پشــتیوانی حیزبــی دێموکراتــی بــۆ
دەســتەبەر بوونی مافــی ڕەوای توێژە
جیــاوازەکان ،نەتــەوە بندەســتەکان و
ئازادیخوازانــی سەرانســەری ئێــران
دووپات کردەوە.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕاپۆرتەکــەدا
لێپرســراوی گشــتیی حیــزب لەژێــر
ڕووناکایی شەڕی ڕووسیە وئوکراین،
هەڵوێســتی ڕۆژاوا و واڵتانــی
ناوچــە لەمــەڕ ئەم دوایین پێشــهاتانە،

چارەنووســی مەســەلەی ناوکــی و
پیتاندنــی ئۆرانیــوم ،وتووێژەکانــی
تایبــەت بــە بەرجامــی خســتە بەرباس
و ڕایگەیانــد ئەگــەر لــە ڕابــردوودا و
پاش هاتنە سەرکاری «جۆ بایدن» و
هیــوا و ئومیدی کۆماری ئیســامی
بــە ڕۆژاواییــەکان باس لەوە دەکرا کە
بەرجامــی نوێ بە زوویــی ڕێکەوتنی
لەســەر دەکرێ ،هەنووکــە نەتەنیا ئەو
بابەتــە النیکەم لە کورت ماوەدا بەرەو
ڕێککەوتــن ناڕوا ،بەڵکوو سیاســەتی
شــەڕخوازانەی کۆمــاری ئیســامی
لــە ناوچەکــە و پرســی مووشــەکی
بالســتیکی و پشــتیوانی لــە هێــزە
نیابەتــی و میلیشــیاکانی ناوچەکــە

ڕەوتــی ڕووداوەکانــی بــە دژی
کۆمــاری ئیســامی وەســتاندوتەوە،
ڕێککەوتنەکــەی دژوارتــر کــردووە،
ئەمــەش دەرفەتێکــی ئەرێنییە بۆ هێز
و الیەنە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانــی و نەتــەوەی کــورد بەگشــتی
و بــە تایبــەت ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران کــە
بتوانــن بــە خەباتــی دیپلۆماســی
و چاالکیــی جۆراوجــۆر ڕووی
ڕاســتەقینەی ئــەم ڕێژیمە بــۆ دنیای
دەرەوە ئاشکراتر بکەن.
لێپرســراوی گشــتی لــە بڕگەیەکــی
دیکــەی ڕاپۆرتــە سیاســییەکەدا
تیشکی خستە سەر سەرجەم ئەو هەوڵ

و کۆبوونەوانــەی لە ماوەی ڕابردوودا
بــە تایبــەت لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت
کــە لە نێوان واڵتانی عەرەبی ناڕازی
لە سیاسەتی ئێران لە ناوچە ،پەیمانی
عــەرەب و ئیســرائیل و ڕۆڵی دەوڵەتی
نوێــی ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی
ئامریــکا لــە ناتــۆ و چاوخشــاندنەوە
بــە هاوکاریــی زیاتــر ئــەم پەیمانــە
سیاســی و ســەربازییە و کۆبوونــەوە
و بەرنامــەی کاری داهاتوویــان کــە
بڕیــارە لــە ڕۆژانــی  ٢٩و  ٣٠ئــەم
مانگــە لــە ئیســپانیا کــۆ ببنــەوە و
بەرنامەی  ١٠ساڵی داهاتووی خۆیان
دیــاری دەکــەن ،وەک پازلێــک وایــە
کــە جەمســەربەندییەکانی ئەمنــی،

پەیامــی پیرۆزبایــی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ســاڵوەگەڕی ڕاگەیاندنــی حیزبــی شــیووعیی کوردســتان

بەڕێــز :مەکتەبــی سیاســیی حیزبــی
شیووعیی کوردستان
بــە ناوی ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و بەڕێز کاک مستەفا
هیجــری ،لێپرســراوی گشــتیی حیزبــەوە،
گەرمتریــن پیرۆزبایــی خۆمــان بەبۆنــەی
٢٩ـــەمین ســاڵیادی ڕاگەیاندنــی حیزبی
شــیووعیی کوردســتان لــە ٨٨ـــەمین
ســاڵڤەگەڕی دامەزرانیــدا پێشــکەش
دەکەین و هیوای سەرکەوتنتان لە گەیشتن
بــە ئامانجــە مرۆیی و نیشــتیمانییەکانی
حیزبــە تێکۆشــەرەکەتاندا لــە خزمــەت بە
گەالنی عێراق و گەلی مافخوازی کورد
و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردســتان،
بە ئاوات دەخوازین.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ،بە
ئاوڕدانــەوە لە ڕابــردووی پەیوەندییەکانی

لەگــەڵ حیزبــە خەباتگێڕەکەتــان
شــانازی بــەو مێــژووە درەوشــاوەیە دەکات
و هەڵوێســتەکانی ئێــوە لــە قۆناغــە
جیاجیاکانــی تێکۆشــانی ڕزگاریخوازی
و یەکســانیخوازیی نەتەوەکەمــان لــەو
ماوەیەدا بەرز دەنرخێنیت.
لــە بەرهەمەکانــی ئــەو پەیوەندییــە
مێژووییــە ،دەتوانیــن ئامــاژە بــە
هـــــــــەڵوێستی لەبیرنەکــراوی حیزبــی
شــیووعی بکەین کە لە ڕۆژانی تەنگانە
و هێرشی دڕندانەی ڕێژیمی مرۆڤکوژ و
داگیرکــەری تاران بۆ ســەر کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتدا ،تێکۆشەرانی حیزبی ئێوە بە
گیانفیدایــی و قوربانیدانێکــی کەموێنــە
شانبەشانی پێشــمەرگەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان لــە ســەنگەری خەبــات و
بەرخۆدانــدا دەرەوەســتی و دڵســۆزیی

خۆیان وەکوو پاڵپشتێکی جێی متمانە بۆ
دۆزی ڕەوای نەتەوەکەمــان لــەو بەشــەی
کوردستاندا سەلماند.
هــەر لــەو سۆنگەیەشــەوە چاوەڕوانیمان لە
ئێــوە وەکوو هاوپشــت و هاوســەنگەرێکی
دێریــن و باوەڕپێکــراو ئەوەیە و دلنیاشــین
کــە وەک هەمیشــە لــە ئاڵوگــۆڕە
هەســتیار و چارەنووسســازەکانی بــەردەم
گــەل و نیشــتمانەکەمان بــە تایبەتــی لــە
باشــووری کوردســتاندا ڕۆڵــی ئەرینــی
و دڵســۆزانەی خۆتــان بــۆ چارەســەری
کێشــەکان و پێکهێنانــی یەکڕیــزی و
یەکهەڵوێســتیی الیەنــەکان دەگێــڕن و لە
پێنــاوی بەجێهێنانــی ئەو ئەرکــە پیرۆزەدا
وەک هەمیشە لێبڕاوانە هەو دەدەن.
لــە کۆتاییــدا جارێکــی دیکــە بەبۆنــەی
٢٩ـەمین ساڵڤەگەڕی ڕاگەیاندنی حیزبە

تێکۆشــەرەکەتان پیرۆزباییتان لێ دەکەین
و وێــڕای پێداگرتنــەوە لەســەر ئامانــج و
بەها پیرۆزە هاوبەشــەکانمان و پێویســتیی
درێژەدانــی هاوخەباتــی و هاوکاریــی
هەمەالیەنــە لــە پێنــاوی وەدیهێنانیانــدا،
هیــوای ســەرکەوتنی زیاترتــان لــە
بەرەوپێشــبردنی کاروبــارە حیزبــی و
نیشتمانییەکاندا بۆ بە ئاوات دەخوازین.
بــەرز و پیــرۆز بــێ ٢٩ـــەمین ســاڵیادی
ڕاگەیاندنی حیزبی شیووعیی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
محەممەد نەزیف قادری
٨ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

نیزامی ،ئابووری و  ...جیهانیان زیاتر
لــە جــاران ڕوون کردوەتــەوە و شــەڕی
بەرژەوەندییەکانــی پتــر لــە ڕابــردوو
لــە نێــوان پەیمانەکانــی ئیبراهیمــی،
 ،I2U2ناتــۆ و  ...لــە الیــەک و
هەوڵەکانــی چیــن و ڕووســیە و ئێــران
و  ...لە الیەکی تر قووڵتر کردووە.
«هیجــری» لــە ڕاپۆرتەکەیدا ئەوەی
خســتە بەربــاس کــە ئێمــەی کــورد و
نەتەوە بندەســتەکانی دانیشتووی ئێران
و ســەرجەم ئازادیخوازانــی ناوچەکــە
دەبــێ بە ئەزمــوون وەرگرتن لە خەبات
و تێکۆشــانی ڕابردوومــان ،جۆرێکــی
دیکە بڕوانینە هاوکێشــە سیاسییەکان
و بە بەهێزبوونی خەبات و قورساییمان

لــە ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکانی ئێــران و
ناوچەکــەدا ڕۆڵ و پێگــەی خۆمــان
دیاری بکەین.
ڕاپۆرتــی سیاســیی لێپرســراوی
گشــتیی حیزب پاش نەزەر و بیروڕای
ئەندامانــی ڕێبەریی حیــزب بە کۆی
دەنگ پەسند کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی کاری
کۆبوونــەوەی ڕێبەرایەتــی حیــزب،
لێپرســراوی گشــتی ئامــاژەی بــە
کار و چاالکییەکانــی لــە دواییــن
ســەفەری دەرەوەی واڵت کــردو
بەشــدارانی کۆبوونەوەکــەی لــە دیدار
و چاوپێکەوتنەکانی ئاگادار کردەوە.
بەهێزترکردنــی کار و چاالکییەکانی
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران بەشــێکی دیکەی
بــاس و بابەتەکانــی کۆبوونەوەکە بوو
کــە بــە وردی قســەی لەســەر کــرا و
بڕیاری پێویست لەو بارەوە درا.
ڕێبەرایەتــی حیــزب جارێکــی دیکــە
پێداگریــی کردەوە لەســەر هەڵوێســتی
ناونــدی سیاســیی حیزب بە نیســبەت
دەقــی قســەکانی ڕەزا پەهلــەوی و
باقی ئەو کەسانەی کە سیاسەتی دژ
بــە ماف و ئازادییەکانــی نەتەوەکانی
ئێرانیــان هەیــە و هــاوکاری و
هاوپێوەندیی نەتەوە بندەســتەکان و هێز
و الیەنــە سیاســیەکانی کوردســتانی
ئێرانــی بــە زامنــی ســەرکەوتنی ئــەم
قۆناغەی خەباتمان زانی.
بڕگەی کۆتایی کاری کۆبوونەوەکە
دواییــن ڕاپــۆرت و هەوڵەکانــی
تایبــەت بــە پرۆســەی یەکگرتنــەوە
دێموکراتەکانــی خســتە بەربــاس و
بەرەوپێشــچوونی بــاش و ئەرێنیــی
کاری هەیئەتەکانــی تایبــەت بــەم
بــوارەی بــە هەنگاوێکــی کاریگــەر
بــۆ بەئەنجــام گەیاندنــی ئــەم پرســە و
یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان زانی.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
نووسینگەی کارگێڕی
٥ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

شــاندی پەیوەندییــە
كوردس ــتانییەکانی
حیزبــی دێموكــرات ســەردانی
حیزبــی شــیوعیی كوردســتانی كــرد

پێشــنیوەڕۆی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی
٨ی جــۆزەردان ،شــاندی پەیوەندییــە
كوردســتانییەکانی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرســتیی
«محەمەدســاڵح قادری» بــە نوێنەرایەتیی
دەزگای پەیوەندییە گشــتییەکانی حیزبەوە،
ســەردانی حیزبــی شــیوعیی كوردســتانیان
كرد.
شــاندی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی
٢٩ـــەمین ســاڵڕۆژی ڕاگەیاندنــی حیزبــی

شــیوعیی كوردستان سەردانی ئەو حیزبەیان
کــرد و بــەو بۆنەیــەوە پەیامــی پیرۆزبایــی
حیزبیان پێ ڕاگەیاندن.
شــاندی حیــزب لەالیــەن دوكتــور «كاوە
مەحمــوود» ســكرتێری كۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی شیوعی و ئەندامانی سەركردایەتیی
ئەو حیزبەوە بەگەرمی پێشــوازییان لێ کرا
و ســپاس و پێزانینــی خۆیــان بــەو بۆنەیــەوە
دەربڕی.
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بەڕێوەچوونــی ڕێوڕەســمی ڕێزلێنــان لــە ژنانــی نێــو شــۆڕش لــە بنکــەی ئــازادی
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
پووشــپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی یەکیەتیی
ژنانــی دێموکراتــی کـــــــوردستانی ئێران
وەک ئەمەگناســی و ڕێزلێنــان لــەو ژنــە
تێکۆشــەر و دەروەســتانەی کــە شــان بــە
شــانی هاوســەرە شۆڕشــگێڕەکانیان لــە
خەبــات و تێکۆشــان بــۆ وەدیهاتنی ئاوات
و ئامانجەکانــی ژنــان لــە چوارچێــوەی
ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنــان لــە هیــچ
فیداکارییــەک دریغیــان نەکــردووە
ڕێوڕەسمێکی بەڕێوە برد.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنەوەی
ســروودی نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و
ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی
پاکــی شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
دەستی پێ کرد.
ئەو ڕێوڕەســمە بە بەشــداریی بەشێک لە
ئەندامانی ڕێبەرایەتی ،کادر ،پێشمەرگە
و بنەماڵەکان بەڕێوە چوو.
لــە بڕگــەی یەکەمــدا شــێعرێک لەالیەن
«ژینۆ حاجی ڕەســووڵی « لە ژێر ناوی

«ســاالرە ژن» لــە نووســینی «جەمــاڵ
فەتحی» پێشکەش کرا.
دواتــر لەوحی ڕێزلێنــان بەو ژنانە درا کە
ماوەی  ٢٠ســاڵە لە ڕێزەکانی شۆڕشــدا
و لــە ڕێـــــــکخراوی ژنانــدا بــۆ مافــی
یەکســانی و ئازادیــی نەتــەوەی کــورد
خەبات دەکەن.
پاشــان بــە پێدانــی لەوحــی ڕێزلێنــان
ڕێــز لــە ئەندامانــی بەڕێوبەری پێشــووی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێران گیرا.
لەوحەکانــی ڕێزلێنــان لەالیــەن «محمــد
نەزیــف قــادری» جێگــری دووهەمــی
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات،
«سەیدعەلی ڕەحمانی» کادری دێرینی
حیــزب و هەروەهــا «ڕوونــاک فەتحی»
ئەندامی ناوەندی سیاســی «فواد خاکی
بەیگی» ئەندامی دەســتەی کارگێڕی،
«شــنە درودگەر» ســکرتێری یەکیەتیی
ژنان «،سەیران عزەتی» جێگر سکرتێری
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردسانی

ئێرانــەوە پێشــکەش بــەو ژنانــە کــرا کــە
ماوەی  ٢٠ساڵە لە ڕیزەکانی شۆڕشدان.

لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا لەوحــی
ڕێزلێنــان لەالیــەن «فەریــدە محەممــەد

زادە» پێشکەش بە ئەندامانی بەڕێوبەری
پێشووی یەکیەتیی ژنان کرا.

دواتــر لەالیــەن «ئــارۆ ســەمەدی»
شێعرێک پێشکەش بە بەشداربووان کرا.

چاالکیــی تەبلیغــی
لە ســاڵوەگەڕی شــەهیدانی کۆسااڵن لە
چەندین شــوێنی ســنە چاالکیی تەبلیغی
بەڕێوە چوو
ئەندامــان و الیەنگــرە تێکۆشــەرەکانی
حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری ســنە لــە
ســاڵوەگەڕی شــەهیدانی کۆســااڵن لــە
چەندیــن شــوێنی ئــەو شــارە چاالکیــی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کە پێشــمەرگەکانی شــار
چاالکییــان تێــدا بەڕێوە بــردووە بریتین لە:
«گۆڕەپانــی فەیــزاوا ،شــەقامی فــەراح،
شــەقامی حەســەن ئــاوا ،شــەقامی تــاج،
شــەقامی ئــەدەب ،شــەقامی دیــدگا ،جام
جــەم ،شــاڵمان ،علــووم پزشــکی ،بەهاران،
گۆڕەپانی قوبا ،شــەقامی پارکی منداڵ،
شــەقامی تەکیــە و چەمــەن ،جامــی،
شــەقامی غەفوور ،گۆڕەپانــی هەورامان،
چوارڕێیانــی عەباســاوا ،شــەقامی یــازدە
میتری ،شــەهرەکی ئەندیشــە ،ســێڕێیانی
جەهــاد ،گۆڕەپانــی دایــک ،چوارڕێیانی
ژاندارمێــری ،ئاویــەر ،گۆڕەپانــی گاز،
شــەقامی کشــاوەرز ،شــەقامی ئــەردەاڵن،
شــەقامی شــێخان ،گۆڕەپانــی کاریگــەر،
شــەقامی شــەورا ،شــەقامی خەســراوا،
گۆڕەپانی شــافعی ،گۆڕەپانــی زەفەریە،
حاجیــاوا ،چوارڕێیانی حاجیاوا ،شــەقامی
٢٢ی گــواڵن ،پــردی مەردۆخ ،شــەقامی
کوردســتان ،ســێڕێیانی شــاپوور ،شەقامی
وەلیعەهــد ،چواربــاخ ،خــوار گۆڕەپانــی
ئەمیــن ،شــەقامی گوڵشــەن ،گۆڕەپانــی
نەبــوەت ،شــەقامی ســیرووس و ســێڕییانی
باخی میللی».
ڕۆڵــە تێکۆشــەرەکانی حیــزب و گــەل
وێڕای بەڕێوەبردنی ئەو چاالکییانە یادی
شەهیدانی «کۆسااڵنـ»ـــیان بەرز ڕاگرت
و پەیمانیــان لەگــەڵ ڕۆحــی پاکی ئەوان
نــوێ کردووەتــەوە و بەڵێنییــان داوە کــە
هەتا ســەر درێژەدەری ڕێبازی شــەهیدانی
سەربەرز دەبن.
بــۆ بەرپەرچدانــەوەی دروشــمەکانی
دژی حیزبــی دێموکــرات ،لــە کوردســتان
چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو
ئەندامانــی چاالکیــی حیزبــی دێموکرات
لــە شــارەکانی ســەقز ،بانە و مەریــوان بۆ
پشــتیوانی لە حیزبــی دێموکرا ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانی تێکۆشــەری حیزبی دێموکرات
لــە ســەقز لــە ناوچــەی سەرشــیو ،لــە
گوندەکانــی «گــەورە قــەاڵ و مەرخــوز»
و لەنێــو شــاردا لــە شــەقامی «ئوســتاد
شیرازی» هەروەها ڕێگای کانی جەژنی
و گەڕەکــی حەمــااڵوا چاالکییــان بەڕێوە
بــرد .لە درێژەی چاالکییــە تەبلیغییەکان
لــە ســەقز لــە بــە نووســینی دروشــم دژی
ڕێژیــم لەســەر دیــوارەکان بــە دروشــمی
وەک« :بــژی ڕاســان ،ڕاســان بەردەوامە،
بــژی حــدکا ،بــەرز بــێ یــادی ڕێبەرانــی
شــەهید» و چەندیــن دروشــمی دیکــە
بەرپەرچی دروشــمەکانی ڕێژیمیان دایەوە
و وەفاداریی خۆیان بە ڕێبازی دێموکرات

نوێ کردەوە.
ئەندامانــی نەترســی حیزبــی دێموکــرات
لــە شــارەکانی بانــە بــە باڵوکردنــەوەی
پۆســتێری ڕێبەرانــی شــەهید «قــازی،
قاســملوو و شــەرەفکەندی» چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
هەروەها لە مەریوان پێشمەرگەکانی شار
لــە «فەلەکەی بــاوە ڕەشــی ،فەلەکەی
موعەلیــم ،کۆاڵنــی ئاگاهــی ،پشــتی
کەاڵنتەریــی  ،11چــوارڕای ئەســڵی،
شــەبڕەنگ ،داســێرانی قەدیم ،مزگەوتی
حەمزە و مزگەوتی هەژارە» لە بەرەبەری
ساڵڕۆژی شەهیدانی کۆسااڵن چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
ســەقز خۆشەویســتی و پێگــەی بــەرزی
حیزبــی دێموکراتیان بە ڕێژیمی ئیران
سەلماندەوە
ئەندامانــی تێکۆشــەر و بەهەڵوێســتی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
شــاری ســەقز لە چاالکییەکی تەبلیغیدا
لــە واڵمــی پرۆپاگەندەکانــی ڕێژیمــی

ئێــران دژی ئــەو حیزبــە ،خۆشەویســتی و
پێگــەی بەرزی حیزبی دێموکراتیان لەنێو
دڵــی خەڵکــی کوردســتان بــە ڕێژیمــی
ئیسالمیی ئێران سەلماندەوە.
ئەو چاالکییە داوی ئەوە بوو کە بنکە و
ناوەندە ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمی ئێران لە
شــەقام و کۆاڵنەکانی شاری سەقز دژی
حیزبی دێموکرات دروشمیان نووسیبوو.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە نووســینی
«بــژی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئیــران ،بــژی ڕاســان» لــە ســەر دیــواری
گەڕەکەکانــی شــاناز ،ســەعدی،
ســەرقەبران و مەلقەرەنــی» واڵمێکــی
توندیان بە دژبەرانی حیزب دێموکرات کە
ئااڵهەڵگــری خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی
گەلــی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانە
دایەوە.
پێگە و خۆشەویســتیی حیزبی دێموکرات
کــە  ٧٦ســاڵە لــە پێنــاو وەدیهێانــی
مافەکانــی گەلی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان خەبــات دەکات ڕۆژ بــە
ڕۆژ زیاتــر دەبێــت و چــاوی دوژمنانــی
کوێــر کــردووە و بۆیــە ڕێژیمــی ئێــران بە

هەمــوو شــێوەیەک هــەوڵ دەدات حیزبــی
دێموکــرات لەنێــو خەڵکدا بەدنــاو بکات،
بەاڵم هیچکات سەرکەوتوو نەبووە.
لــە بەرەبــەری ٢٢ی پووشــپەڕ لەســەر
ڕێــگای بــۆکان ـ میاندوئــاو چاالکیــی
تەبلیغی بەڕێوە چوو
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
شــەوی پێنجشــەممە لەســەر هەینــی
ڕێکەوتــی  ٩لەســەر ١٠ـــی پووشــپەڕی
١٤٠١ی هەتــاوی پێشــمەرگەکانی
شــار بەبۆنەی ٢٢ی پووشــپەڕ ٣٣ـــەمین
ســاڵوەگەڕی تێــرۆری ڕێبەری نــاوداری
کورد دوکتور «عەبدولڕەحمان قاسملوو»
و هاوڕێیانــی لەســەر ڕێــگای بــۆکان ـ
میاندواو چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
پێشمەرگەکانی شار لە نێوان گوندەکانی
«داشــبەند و مەاڵلــەر» بــە نووســینی
دروشــم و کێشــانەوەی ئااڵی کوردســتان
لەســەر شــاخەکانی ئــەو ناوچەیــە
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
ڕۆڵەکانی دێموکرات بە بەڕێوەبردنی ئەو
چاالکییانــە ،یاد و ناوی ڕێبەری مەزنی
گەلــی کــورد دوکتــور «قاســملوو» و

هاوڕێیانیــان بــەرز ڕاگــرت و هەیبەتــی
ڕێژیمــی داگیرکەریان لەو ناوچەیە تێک
شکاند.
ســەواڵوا؛ بــۆ بەرزڕاگرتنــی یــادی
شــەهیدانی کۆســااڵن چاالکیی تەبلیغی
بەڕێوە چوو
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٢ی
پووشــپەڕی ١٤٠١ی هەتــاوی،
پێشمەرگەکانی شار لە شاری سەواڵوا بۆ
بەرزڕاگرتنی یاد و بیرەوەریی شــەهیدانی
کۆســااڵن ،لــە چەندیــن شــوێن چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە شــوێنەکانی
وەکوو «کۆسااڵن» و «پارکی بەسیجی
ســەواڵوا» بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و
پۆســتێر ،یــادی ئــەو شــەهیدانەیان بــەرز
ڕاگرت.
تێکۆشــەرانی دێموکرات بــە بەڕێوەبردنی
ئــەو چاالکییانــە پەیمانــی وەفادارییــان
لەگەڵ خوێنی ئەو شەهیدانە نوێ کردەوە
و پەیمانیــان دا کــە تــا ســەر درێــژەدەری
ڕێگا و ڕێبازی شەهیدان دەبن.

درێژەی پەیڤ
ســیماكان و هاتنــه ســهركاری چهنــد
كــهس به نــاوی دیكــهوه نابــێ .چوونكه
بناخــهی ئهم جۆره لــه ئێرانیبوونه وهلهرزه
كهوتــووه .ئێرانیبوونێــك كه تهنیــا و تهنیا
ســتهم بهرهــهم دێنێتهوه ،خــودی نهتهوهی
فارســیش تێیدا ئاسودهیی نابینن چوونكه
ههمــوو دهورهیــهك ناچــار دهبــن پــاڵ وه
دیكتاتۆرێكــی دیكهوه بــدهن تا نهتهوهكان
ســهركوت بكا و دوایهش دادهگژێته ســهر
خودی فارسهكانیش!
تهنیــا ئێــران و ئێرانیبوونێــك دهتوانــێ
دهوامــی ههبــێ و ئاشــتی بــۆ ناوچــه و
گهشــهكردن لــه نێوخــۆ بهرهــهم بێنێ كه
هــهر وهكوو نهمر دوكتور قاســملوو دهڵێ،
هــهاڵواردن فــڕێ بدا و پێناســهی ئێرانی
بگــۆڕێ .ئــهو ئێرانــه نوێیــه كه دروســت
دهكــرێ دهبــێ مهیلــی دڵخوازانــهی
نهتــهوهكان ڕابكێشــێ تاكوو ئێــران پێكهوه
بــه هاوبهشــی و بــه پێناســهی هاوتــاوه
دروســت بكهنــهوه .مهرجــی بهردهوامیــی
ئێران هاوتایی نهتهوهكانه له بڕیارداندا.
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فێنۆمێنۆلــۆژی ئەندێشــەی “قاســملوو”
شاهۆ حوسێنی

پێشەکی:
ڕەنگە هەڵە نەبێت ئەگەر بگوترێ الوازی
نــەزەری و هــزری گرینگتریــن دیــاردەی
خەباتــی کــورد بــووە هــەر لــە ســەرەتای
ســەدەی بیســتەمڕا کــە وەک دەســپێکی
ناســیۆنالیزمی کــوردی و خەباتــی
مۆدێڕنی کوردی پێناسە دەکرێت ،کە بە
دەرکەوتنی کۆڕ و کۆمەڵە کوردییەکان
دەســت پێدەکات ،ئەم هــەژاری و الوازییە
وەهــای کــردووە کــە لە تەنیشــت خەباتی
نەتەوەیــی ،دوو ئایدیۆلــۆژی بەهێز وەک
ئەزمــوون و ئاگاییەکــی دەرەکــی بتوانــن
لــە نێــو کۆمەڵــگای کوردیــدا هێژمۆنی
پەیــدا بکــەن؛ یەکیــان ڕوتــی چەپــی
ئۆڕتۆدۆکســییە بــە دوو تایبەتمەنــدی
دژەنەتــەوە و دژەدەوڵەتبــوون کــە لەســەر
ژێرخانی ســێ ڕەوتــی لێنینیزم ،مائۆئیزم
و ئانارشــیزمدا پەرەیــان پەیــدا کــردووە،
دووهەمیــان ڕەوتــی ئایینخوازییــە کــە لە
ڕۆژهــەاڵت ســەرەتا خۆی لــە دوو ڕەوتی
موفتــیزادە و ئیخوانــدا دەدیتــەوە بــەاڵم
دوایی و لەپاش هێرشی یازدەی سێپتامبر
و دەرکەوتنــی فەرمــی ئەلقاعیدە ،ڕەوتی
جیهادیزم بە دوو باڵی ئەلقاعیدە و داعش
لــە کوردســتان دەرکەوتــن .ئــەم ڕەوتانــە
هەڵگــر و پەرەپێــدەری ئایدیۆلۆژیگەلێکن
وەک ئاگایــی و ئەزموونــی دەرەکــی
کــە بەرهەمــی ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی
و کلتــووری کوردســتان نیــن بــەاڵم
کێشــەکە ڕێــک لێــرەڕا زەقتــر دەبێتــەوە
کــە ڕەوتی نەتەوەخوازی کوردی خاوەنی
هیــچ گوتارێــک وەک فۆڕمێــک
لــە ئاگایــی زەینــی و مەعریفــی کــە
لەخۆگــری پێناســەیەک لەمەڕ مرۆڤ،
کۆمەڵــگا و جیهــان بێــت لەالیــەک و
لەالیەکیتــر فۆڕمێک پێوەنــدی لەنێوان
ئــەم دیاردانــە دەربخــات نەبــوو .بۆوێنــە
دێــکارت فۆڕمێــک پێناســە لەژێر ناوی
ســوبژە لە مــرۆڤ دەردەخــات ،ئایینەکان
پێناسەیەکی ئۆبژێکتیڤیان لەمەڕ مرۆڤ
هەیــە ،یــان هێــگل کاتێ ســۆبژێکتیڤیزم
دەخاتــە چوارچێــوەی نەتەوەیــی لەمــەڕ
فۆڕمــی پێوەنــدی نێــوان ســووژەکان بــە
کەڵکوەرگرتــن لــە چەمکی دیالێکتیک
بــە مانــای بوونــە جیــاواز و دژبــەرەکان،
لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە ســووژەکان لــە
ڕێی پێوەندی ئینتێرســۆبژێکتیڤ یەکتر
دەناســنەوە .ئــەم ڕەوتــە درێــژەی هەیــە تا
دەگاتــە کورتەباســی شــەهید دوکتــور
“قاســملوو”؛ لەڕاســتیدا کورتەبــاس
یەکــەم ڕیســالەی سیاســییە کــە لــەودا
«“قاســملوو”» ڕوانگــە کەســییەکانی
خــۆی لەســەر مەســەلەی کۆمەاڵیەتــی
و نەتەوەیــی دەخاتە ڕوو“« .قاســملوو”»
لــە کورتەباســدا دەگەڕێتــەوە ســەرچاوە
واتــە مارکــس و لە لقوپۆپــەکان الدەدات،
ئــەو بــە لەبەرچاوگرتنــی تایبەتمەنــدی
ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی و کلتــووری
خــۆی داڕێــژەری فۆڕمێک لە ئەندێشــە
و ئایدیایە.
فێنۆمێنۆلۆژی:
فێنۆمێنۆلــۆژی بزاڤێکــی فەلســەفی
مۆدێڕنــە کــە شــرۆڤەی پێکهاتــەی
ئەزمــوون و ئاگایــی دەکات .گرینگترین
دیاردە لە ڕوانگەی فێنۆمێنۆلۆژیستەکان
ئــەو ســووژە و بابەتانــەن کــە پەیوەندییــان
بــە ئاگایــی و ئەزموونــی مرۆڤــەوە
هەیــە ،بــە واتایەکیتــر هەر شــتێک کە
مــرۆڤ ئەزموونــی دەکات .مەبەســت لە
توێژینــەوەی فێنۆمێنۆلۆژیک شــرۆڤە و
ناســینی دەرکەوتەکانــن ئــەو جۆرەی کە
لەالیــەن مرۆڤەکانــەوە ئەزمــوون دەکرێن.
مۆدێڕنبوونــی ئــەم بزاڤــە لــەم ڕووەوەیــە
کــە مــرۆڤ وەک ســووژە ،ناســکاری

ســەربەخۆ ،خۆبنیادنەر و خۆپێناسەکەری
ســەربەخۆ ،تەوەرەی ســەرەکی و بنەڕەتی
فــام و پێناســەی دیــاردەکان و جیهانە .لە
فێنۆمێنۆلۆژیدا شــرۆڤەکار هەوڵ دەدات
بەبــێ قەزاوەتــی ئەرزشــی و ســەرنجی
الیەنگرانــە ،دەرکەوتەکان شــرۆڤە بکات.
لەڕاســتیدا لــە چوارچێــوەی شــرۆڤەی
فێنۆمێنۆلۆژیکــدا شــرۆڤەکار نیــزام و
جیهانێکــی مانایــی دەخوڵقێنێــت ،واتــە
هــەوڵ دەدات جیهانــی ژیــاوی مرۆڤ و
ئەزموونــی ژیانــی مــرۆڤ موتااڵ بکات
و دەری بخــات ،بــەم شــێوەیە جیهانێکــی
مانایی دەخوڵقێنێت .بێگومان مەبەســتی
شــرۆڤەکار لــە شــرۆڤەی ئەزموونیــی
ژیانــی مــرۆڤ لــەم بزاڤەدا ،دەرخســتنی
فــام و دەرکــی ماناکانــی ئەزموونــی
ژیانــی مرۆڤەکانــە ئــەو جــۆرەی کــە
ژیــاون .لەڕاســتیدا لــە شــرۆڤەی
فێنۆمێنۆلۆژیســتانەدا گرینگــی دەدرێت
بــە ئەزمــوون و ئاگاییەکانــی مــرۆڤ،
ئەوانــەی کــە لە پێوەنــدی نێوان ژینگەی
کۆمەاڵیەتــی و کلتــووری خۆیــدا
بەرهــەم هاتــووە .گرینگــی توێژینــەوە
فێنۆمێنۆلۆژیســتانە لەوەدایــە کــە
بەپێچەوانەی دیاردەی باو و پۆزیتیڤیستانە
لــە کوردســتان کــە گرینگــی دەدرێــت
بــە ڕواڵــەت و پێکهاتــە ڕواڵەتییــەکان،
گرینگــی دەدات بــە ناوەرۆکــی هــزری
و مەعریفــی ،زەیــن ،ئەزمــوون و ئاگایــی
مــرۆڤ وەک ژێرخانــی دەرکەوتنــی
دەرکەوتــە ڕواڵەتییــەکان .لــە توێژینــەوە
سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکاندا ئەمڕۆکە
بــە بەربــاوی کەڵــک لــە شــێوازی
فێنۆمێنۆلۆژیــک وەردەگیرێــت و باســی
پێکهاتــەی زەینــی ،ئەزمــوون و ئاگایــی
مرۆڤــەکان دەکرێــت وەک بەســتێن،
بزوێنــەر ،پاڵنــەر و دەرخــەری فۆڕمــە
ڕواڵەتییــەکان .یەکێــک لــەو دیاردانەی

کۆمەڵگادا سەپاند .لەڕاستیدا هێژمۆنی
نــەزەری و ســازمانی حیزبــی تــودە وەک
نوێنــەری بــەرەی چــەپ وەهــای کردبوو
کــە بەشــێکی زۆری چاالکانی سیاســی
کــورد پێوەنــدی ڕێکخراوەیــی لەگــەڵ
بگــرن و وەک کەرەســتەیەک هەوڵیــان
دەدا بــەکاری بێنــن بــۆ کەمکردنــەوەی
گوشــارەکانی ناســیۆنالیزمی ئێرانــی و
دەســەاڵتی ئیســتبدادی و پاوانخــوازی
پەهلــەوی .لەڕاســتیدا ئــەم چەپــە
ئایدیۆلۆژیکــەی کە حیزبی تودە ســەرەتا
و دوایــی چریکەکانــی فەدائیانــی خەڵق
نوێنەرایەتیــان دەکــرد ،وەک فۆڕمێــک
ئەزمــوون و ئاگایــی ،بەرهەمــی
ژینگەیەکــی کلتــووری و کۆمەاڵیەتــی
دەرەکــی بوو کە النیکەمترین وێکچووی
لەگــەڵ ئێــران بەگشــتی و کوردســتان
بەتایبەتــی هەبــوو ،واتە ئەو تاکانەی کە
شوێنکەوتەی ئەم ئایدۆلۆژییە بوون وەک
فۆرماســیۆنێک لە ئاگایی و ئەزموونی
هــزری و ڕواڵەتــی تــاک ،لــە کــردەوەدا
هیــچ هــەوڵ و کۆششــێکی نەزەریــان

ڕاســتەقینەی ســەردەم و کۆمەڵــگای
خــۆی (کوردســتان) لــە چەپــی
ئۆڕتۆدۆکســی الدەدات و دەگەڕێتەوە بۆ
ســەرچاوەی چــەپ واتە مارکــس ،بەاڵم
لــە هەمــان کاتیشــدا نابێتــە دواکەوتــەی
مارکس بەڵکوو وەک ســەرچاوە ،لەســەر
ئەساســی ئەندێشــەکانی مارکــس وەک
گەوهــەری چەپــی ســەردەم گوتارێــک
بەرهــەم دەهێنێت کــە دالی ناوەندییەکەی
عەداڵەتــە و دالەکانــی پەراوێــزی ئــەم
گوتــارە خودموختــاری و دێموکراســین؛
ئەم وەرچەرخانەی “قاســملوو” لەڕاســتیدا
الدانێکە لــە ئۆبژەبوونی وەک گوێڕایەڵ
و ملکەچی ئادیۆلۆژییەک“ .قاســملوو”
سەربەخۆیی لە بڕیاردان دەکاتە گەوهەری
گوتارەکــەی ،ئەم ســەربەخۆییە لە تاکڕا
کــە “قاســملوو” بێت دەســت پێــدەکات بە
الدان لە ئایدیۆلۆژییەک و بەرهەمهێنانی
ئایدیایەک بۆ کورد .واتە “قاسملوو” بەم
ڕەوتە وەک مرۆڤێکی ســوبژە ،ســەربەخۆ
لە خۆپێناســەکردن ،خۆدەرخســتن و وەک
بکەرێکــی ناســکار دەردەکەوێــت ،بــەم

گرینگــی بــە نــاوەرۆک ،زەیــن و هــزری
دەرکەوتــەکان دەدەن بــۆ پێناســەکردن.
چــەپ بەگشــتی بــە ڕوانگەگەلێــک
دەگوترێت کە خوازیاری عەداڵەتن لەڕێی
ئاڵوگــۆڕە ڕادیــکاڵ یــان ئارامــەکان.
لێنینیســتەکان ،مائۆئیســتەکان و...
هتــد خوازیــاری ئاڵوگــۆڕی ڕادیکاڵــن و
سۆسیالدیمۆکراتەکان و باوەڕمەندانی بە
سۆســیالیزمی دێموکراتیــک خوازیــاری
ئاڵوگــۆڕی ئــارام و هەنگاو بە هەنگاون.
وێکچــووی هەمــوو ڕوانگەکانــی چەپ
عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتییــە ،بــەاڵم تەنیــا
سۆســیالدیمۆکراتەکان و پەیڕەوانــی
ئەندێشــەی سۆســیالیزمی دێموکراتیــک
باوەڕیــان بــە عەداڵەتــی سیاســی هەیــە.
لەڕاســتیدا چەپــی ئێرانــی و ئەو چەپەی
لــە کوردســتان دەرکەوتــن بــە هەمــوو
باڵەکانییــەوە پەیــڕەوی لێنینیــزم یــان
مائۆئیــزم بــوون ،ئــەوان بەپێچەوانــەی
ئەندێشــەکانی مارکــس کــە لەخۆگــری
ڕوانگەیەکــی سۆبژێکتیڤیســتانە بــوو،
واتــە بــاوەڕی بە ئاگایی ســەربەخۆیانەی

“قاسملوو” بەم ڕەوتە وەک مرۆڤێکی سوبژە ،سەربەخۆ لە خۆپێناسەکردن ،خۆدەرخستن و وەک بکەرێکی
ناسکار دەردەکەوێت ،بەم شێوەیە کورتەباس بەرهەم و دەسپێکی ڕەوتی نەزەری سوبژێکتیڤیزمە ،ئەم سەربەخۆییە
لە حیزبدا دەبێتە سەربەخۆ لە بڕیاردان و لە ئاستی نەتەوەییدا دەبێتە خودموختاری،
واتە دەشێ بگوترێ کە کورتەباس لە هەناوی خۆیدا گوتارێکی نەتەوەییشە بۆ کورد،
کە لەسەر ئەساسی سوبژێکتیڤیزم بەرهەم هاتووە
بــەم شــێوازە خوێندنــەوەی بــۆ دەکرێــت
چەپە .لە دەالقەی ئەم چەمکەڕا ،چەپ
نــە بــە مانــای ئــەو پێکهاتــە و ڕێکخراوە
ڕواڵەتــی و ئایدۆلۆژیکییانــەی کــە
هەڵگــری ئایدیۆلۆژیکــی ڕادیکاڵــن کە
بــە مانــای فۆرمێــک حــزووری زەینی و
پێکهاتەیەک لە ئاگایی شرۆڤە دەکرێت.

نەبــوو بەڵکــوو تەنیــا شــوێنکەوتە بــوون،
بۆیــەش گرینگتریــن تایبەتمەنــدی ئــەم
بوونانــە ئۆبژێکتیڤبوونیــان بــوو .بەهاری
پڕاگ و هێرشــی تانکەکانی ســۆڤییەت
بــۆ چێکۆســاواکی بێگومــان چەخماخە
و پاڵنــەری ئاڵوگــۆڕی لــە ئەندێشــەی
“قاســملوو”دا بــوو“ .قاســملوو” ســێ

شــێوەیە کورتەبــاس بەرهــەم و دەســپێکی
ڕەوتــی نــەزەری ســوبژێکتیڤیزمە ،ئــەم
ســەربەخۆییە لــە حیزبدا دەبێتە ســەربەخۆ
لە بڕیاردان و لە ئاســتی نەتەوەییدا دەبێتە
خودموختــاری ،واتــە دەشــێ بگوترێ کە
کورتەبــاس لە هەناوی خۆیدا گوتارێکی
نەتەوەییشە بۆ کورد ،کە لەسەر ئەساسی

چینــی پڕۆڵتێر هەبــوو ،لەڕێی حیزبێکی
پێکهاتــوو لــە سیاســییە پڕۆفێشــناڵەکان
فۆڕمێک ئاگایی بە سەر چینی پڕۆڵتێر
و کۆمەڵــگادا ســەپاند ،لــە ڕوانگــەی
ئەوانەوە ئایدیۆلۆژیکەکەیان جیهانشموول
بوو ،واتە پێویســت بوو بەبێ کەموکوڕی
و بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی جیاوازییــە

دەشی بگوترێ کە “قاسملوو” ئەندازیاری چەپی کوردییە ،چەپێک کە لەژێر کارتێکەری تایبەتمەندی
کۆمەاڵیەتی ،کێشە و قەیرانەکانی کۆمەڵگای کوردی ڕێگاچارەیەکی کوردستانی دەخاتە ڕوو
لــە

ئەندێشــەی

ســۆبژێکتیڤیزم
“قاسملوو”دا
دەســپێکی خەبات و دەرکەوتنی سیاســی
“قاســملوو” لــە چوارچێــوەی چەپــی

دیاردەی گرینگ ئەزموون دەکات :یەکەم
گرینگایەتی سەروەری نەتەوەیی ،دووهەم
زەروورەتــی ســوبژەبوون (ســەربەخۆبوون)
و ســێهەم فاشــێلبوونی چەپــی مەوجوود.
“قاســملوو” دەرک بــە زەروورەتــی پەرەی

سوبژێکتیڤیزم بەرهەم هاتووە.
فێنۆمێنۆلــۆژی چــەپ لــە ئەندێشــەی
“قاسملوو”دا
واڵم بــە پرســیار لــە چیەتــی چــەپ

کلتــووری ،کۆمەاڵیەتی و ئابورییەکانی
کۆمەڵگــەکان ڕەچــاو بکرێــت ،کەواتــە
دەشــێ بگوترێ کە ئــەوان ڕادیکاڵ بوون
و ڕوانگەیەکی ئۆبژێکتیڤیان هەبوو.
“قاســملوو” لــە کورتەباســدا وەک

“قاسملوو” بە کورتەباس ئاسۆی حەرەکەت و چارەنووسی خۆی سەربەخۆیانە دیاری دەکات ،ئەوە لە
کاتێکدایە کە پەیڕەوانی چەپی ئۆرتۆدۆکسی و ڕادیکاڵ ئاسۆی حەرەکەت و چارەنووسیان بۆ دیاری کراوە
ئۆرتۆدۆکســیدا بــوو ،فۆڕمێــک لــە
چــەپ کــە خاوەنــی ڕوانگەیەکــی
ئۆبژێکتیڤیســتانە بــە نیســبەت مــرۆڤ
بــوو ،ئەگــەر مارکس باســی لە گرینگی
ئاگایی چینی وەک دەسپێکی خەبات و

کۆمەاڵیەتــی دەکات وەک ڕەهەندێــک
کــە چــەپ بەرپرســیارێتی و وەک
ئــەرک ڕایدەپەڕێنێــت ،بەاڵم ئــەم ئەرکە
لــە هەنــاوی سیاســەتڕا دەگووزەرێــت،
بۆیــەش “قاســملوو” بــاس لــە حیزبێکــی

لەگــەڵ ئــەوەدا کــە ڕەنگــە زۆر ســاکار
و ســادە بێــت ،بەاڵم دەشــێ زۆریش دژوار
بێــت .کــۆی گشــتی واڵمــەکان بــەم
پرســیارە دەکــرێ دابــەش بکرێــت بــە دوو
دەســتە واڵم؛ دەســتەیەک لــە واڵمــەکان

ســووژەیەکی کــوردی دەردەکەوێــت،
ســەرەتای ئــەم ســووژەبوونە بــە دابــڕان
لــە بوونێکــی ئۆبــژەی چەپــی ڕووســی
دەســت پێــدەکات ،لــە هەنــگاوی دووهــەم
ســەربەخۆیانە و وەک بکەرێکــی

لە گوتاری “قاسملوو”دا دێموکراسی بە مانای پێوەندی ئینتێرسۆبژێکتیڤی سوبژە جیاوازەکان لەالیەک و
لەالیەکی تر بە مانای پلۆرالیزمی بوونە جیاواز و دژبەرەکانە
بەربەرەکانی بە دژ سەرمایەداری دەکرد،
ئــەوا لێنیــن ئاگایــی بــە ســەر تــاک و

پێشــڕەوی نەتەوەیــی دەکات کــە خاوەنی
دوو باڵی گرینگە یەکەم چەپ و دووهەم
نەتەوەییبــوون“ .قاســملوو” وەک مناڵی

پۆزەیتۆڤیســتانەن ،واتــە گرینگایەتــی بە
ڕواڵەت و فۆڕمی ڕواڵەتی دەرکەوتەکان
دەدەن ،دەســتەیەکی تــر بەپێچەوانــە

ناســکار خوێندنــەوە بــۆ کۆمەڵگاکــەی
کــە کوردســتانە دەکات ،لــە هەنــگاوی
ســێهەمدا ســەربەخۆیانە ئەندێشــە و

گوتارێــک بەرهــەم دەهێنێت .لەڕاســتیدا
“قاسملوو” بە گەڕانەوە بۆ مارکس وەک
ســەرچاوە و بەتەوەرەگرتنــی عەداڵــەت
وەک دالــی ناوەنــدی گوتــارە سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکــەی وەک
دژبــەری پانئێرانیــزم دەردەکەوێــت کــە
هەوڵــی کوردســڕینەوە ،بەرهەمهێنانــی
بوونێکــی ئۆبــژە و دەســکردی لــە کــورد
دەدا ،ئەم ســۆبژەبوونە لە “قاسملوو”یەکی
خۆداڕێــژەر و خۆپێناســەکەرەوە دەســت
پێــدەکات و بــە داڕشــتنی دێموکراســی
و خودموختــاری وەک دالــی پەراوێــزی
گوتــارە سیاســییەکەی بەرهەمهێنــی
گوتارێکی ناسیۆنالیستیشــە بۆ کورد لە
ســەر بنەمــا و ژێرخانــی عەداڵــەت ،واتــە
ئــەو عەداڵەتــی ئابــووری لــە ئەندێشــەی
مارکــس وەردەگرێــت و پــەرەی پێــدەدات
بــۆ عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتی و سیاســی.
لــە ئاســتی سیاســیدا ســوبژێکتیڤیزم لــە
ئەندێشەی “قاسملوو”دا لە خودموختاریدا
دەردەکەوێــت ،بــە مانــای شــەرعییەت و
سەربەخۆیی لە خۆپێناسەکردنی نەتەوەیی
و چــارەی خۆنووســین؛ کەوابــێ دەشــی
بگوتــرێ کــە “قاســملوو” ئەندازیــاری
چەپــی کوردییــە ،چەپێــک کــە لەژێــر
کارتێکــەری تایبەتمەندی کۆمەاڵیەتی،
کێشــە و قەیرانەکانــی کۆمەڵــگای
کــوردی ڕێگاچارەیەکــی کوردســتانی
دەخاتە ڕوو.
ئاکام:
ئەگەر چەپی ئۆرتۆدۆکســی و ڕادیکاڵ
لــە کوردســتان بەرهەمهێنــی بــەرکارە،
ئــەوا “قاســملوو” بەرهەمهێنــی بکــەرە بە
کورتەبــاس“ .قاســملوو” لــە کورتەباســدا
بڕیــاردەرە بەپێچەوانــەی ئــەو بوونانــەی
کــە پەیــڕەوی چەپــی ئۆرتۆدۆکســی و
ڕادیکاڵــن کــە بڕیاریان بــۆ دراوە و ئەوان
تەنیا ڕەچاوی بڕیارەکە دەکەن.
“قاسملوو” بە کورتەباس ئاسۆی حەرەکەت
و چارەنووســی خۆی سەربەخۆیانە دیاری
دەکات ،ئەوە لە کاتێکدایە کە پەیڕەوانی
چەپی ئۆرتۆدۆکسی و ڕادیکاڵ ئاسۆی
حەرەکــەت و چارەنووســیان بــۆ دیــاری
کراوە“ .قاســملوو” بە جومگەبەندیکردنی
گوتارەکــەی لــە دەوری دێموکراســی
وەک دالــی پەراوێــزی لەڕاســتیدا
تەواوکــەری ســوبژەی تــاک دادەهێنێــت
و لێــرەدا تــەواو لەژێــر کارتێکــەری
هێگلدایە کە ســوبژێکتیڤیزمی دێکارتی
لــە تاکــەوە دەگوازێتــەوە بــۆ نەتــەوە و
ئــەم پێوەندییــەش کــە ســوبژەکان لێــک
گــرێ دەداتــەوە و بەرهەمهێنــی نەتەوەیــە
وەک مێتاســوبژەیەک ،پێوەنــدی
ئینتێرســۆبژێکتیڤە کــە هێگل بە ڕایەڵی
دیالێکتیك بە مانای شــەرعییەتی ،بوونە
جیاواز و دژبەرەکان لێکیان گرێ دەداتەوە،
لــە گوتــاری “قاســملوو”دا دێموکراســی
بە مانــای پێوەنــدی ئینتێرســۆبژێکتیڤی
ســوبژە جیاوازەکان لەالیەک و لەالیەکی
تــر بــە مانــای پلۆرالیزمی بوونــە جیاواز
و دژبەرەکانــە .چــەپ بۆ “قاســملوو” بە
مانــای بوونێکــی ڕواڵەتــی و فۆرمالیتە
نییــە ،بەڵکــوو بــە مانــای حــزوورە،
حزوورێکی سوبژێکتیڤ و مەعریفییانە.
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ئێران شــامی شــەریفە!
شەماڵ تەرغیبی
بەشی چوارەم و کۆتایی
پێشەکی
ڕێکەوتــی ٢٦ی دێســامبری ١٩٩١ی
زایینی بەرامبەر لەگەڵ ٥ی بەفرانباری
١٣٧٠ی هەتــاوی و تەنیــا ڕۆژێــک
پــاش دەســت لەکارکیشــانەوەی میخاییل
گۆرباچــۆف ســەرکۆماری شــۆڕەوی
پێشــوو ،شــۆرای بــااڵی یەکیەتیــی
ســۆڤییەت ســەربەخۆیی  ١٥واڵتی 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
ســۆڤیەت پڕۆســەی «پێرێســترۆیکا و
گالسنۆســت» یان « ڕێفۆرمی ئابووری
– پێکهاتەیی و کەشــی کراوە و ئازادی
دەربڕیــن» بــووە کە ئەگەر ئەمەش وەک
هــۆکاری بناغەیــی ببینیــن کۆمەڵێــک
هــۆکاری دیکــەش بوونیــان هەبــووە کــە
بێشــک پرسی گەشــەی ناسیۆنالیستی
و خواســتە نەتەوەییــەکان و هەوڵــدان بــۆ
دۆزینــەوەی شوناســی نەتەوەیی یەکێک
لــەو پرســانەیە؛ بۆیە لێــرەدا هەوڵ دەدرێت
بەشــێوەیەکی بەراوردکارانــە دۆخــی
ژیانــی سیاســی – کۆمەاڵیەتــی –
ئابووریی ئێســتەی ئێران لەگەڵ ئەودەمی
شــۆڕەوی لــە چەند ســۆنگەی جیــاوازەوە
هەڵبسەنگێنین.
هۆکاری «شوناسخوازی»
وەک لــە بەشــەکانی پێشــووی ئــەم
زنجیرەوتــارەدا باســی لێوە کــرا یەکیەتیی
سۆڤییەتی پێشوو سیستمێکی حوکمڕانی
چەنــد نەتەوەیی بوو کــە جێگەی بەتاڵی
ئیمپراتۆریەتی ڕووسیەی تێزاری گرتەوە.
لــە  ١٥دەوڵەتــی کۆمــاری پێک هاتبوو
کــە بڕیــار بوو هەمــووان وەک گەلی برا
خاوەنــی مافی وەک یەک و یەکســانی
بەمانای ڕاستەقینەی وشە بن؛ بۆ نموونە
ئەگــەر تاکێکــی ڕووس لــە مۆســکۆ
خاوەنــی ئــازادی تاکەکەســییە و لــە
هەمــوو مافێکــی ئینســانی بەهرەمەنــدە
ئــەوا تاکێکــی دیکــەی نێــو نیزامــی
شــۆڕەوی لە دووشــەمبە یــان قەرەباغ کە
بــە ڕەچەڵــەک تورکمان یان تاجیک یان
ئازەرییــە دەبــێ هەمــان مــاف و ئــازادی
هەبــێ بەاڵم پاش چەند ســاڵ لە تەمەنی
یەکیەتیی ســۆڤییەت دەرکــەوت کە ئەوە
تەنیا هەندێ درووشــمی زریقەوبریقەداری
نێــو چیرۆکەکانــن و لــە دنیای ڕاســتیدا
نەتەنیــا ئەم یەکســانییە خەیاڵییــە بوونی
نییــە بەڵکــوو بەپــــــــێچەوانەوە کەمتریــن
ئازادییەکانیــش کــە پێشــتر بەپێی نەریت
و کلتــووری ئــەم نەتەوانــە بوونیــان هەبوو
دەســڕدرانەوە چونکە وەک لە مانیفێستی
شــۆڕەویدا هاتبوو ئەوانــە بۆ کۆمەڵگای
سووسیالیســتی زەرەرمەنــد بــوون و
قازانجیــان نەبــوو! بەکورتی بــە تێپەڕینی
زەمــەن دەرکەوت کە ئەو چەند کەســەی
لە مۆسکۆ و لە کۆشکی کرێملین بڕیار
بە دەســت بوون هەموو هەوڵ و کۆششیان
ئــەوە بــوو کــە وەک کۆلۆنــی لەگــەڵ
دەوڵەتە کۆمارییەکان هەڵسوکەوت بکەن
و بە هەڵلووشــینی سامان و داراییەکانیان
تێبکۆشــن ڕووسیا بەهێزتر ،دەوڵەمەندتر و
زەبەالحتر بکەن هەر بۆیە لە ئامرازەکانی
بەردەســتیان و یــەک لــەوان فێــرکاری و
بارهێنــان کەڵکاوەژوویــان وەرگــرت و
زمان و فەرهەنگی ڕووســیان لە زۆربەی
ناوچەکان زاڵ کرد.
هــۆکاری
بــووە
گالسنۆســت
ئەوەیکــە زۆرینــەی خەڵــک و نەتــەوە
ســتەملێکراوەکانی ڕابــردوو بــەو
ڕاســتی و کەتــوارە بگــەن کە ســەرکوتە
خوێناوییەکانــی پێشــوو کــە بــە نــاوی
چێکردنــی کۆمەڵــگای سووسیالیســتی
ئەنجــام دەدران ،لەوانــەش قاتوقــڕی
دەســکردی دەیــەی  ١٩٣٠لــە ئۆکڕاینا،
داگیرکردنــی واڵتانــی دەریــای باڵتیک

و ناوچــە ڕۆژاواییەکانــی ئۆکڕاینــا و
کۆچــی زۆرەملیــی زۆرێک لــە گرووپە
ئێتنیکییــەکان لــە ســەردەمی شــەڕی
دووهەمــی جیهانــی ،تەنیــا هەنــدێ
هەنــگاوی فاشیســتییانەی کڕێملین بووە
بــۆ خۆفەڕزکردنیــان و مانــەوەی زیاتر لە
دەسەاڵت.
ئــەم ڕووداوانــە و ڕوونبوونــەوەی ئــەم
کەتوارانــە کۆمەڵێک شــەپۆلی بەهێزی
ناسیۆنالیســتی و شوناســخوازی بــەدوای
خۆیدا هێنا کە لە ناخی خۆیاندا هەڵگری
ویســتێک بــوون بەنــاوی «دیاریکردنــی
مافــی چــارەی خۆنووســین لــە فۆڕمــی
خودموختاری»دا.

بەداخەوە کەم نەبوون ئەو تاکانەی فریوی
ئەم جۆرە پڕوپاگەندانەیان خوارد و لەگەڵ
لەشکری خومەینی کەوتن.
لــەو نیوانــەدا وەک بەڵگــە مێژووییەکان
شــاهیدی دەدەن کــورد تەنیــا نەتەوەیەک
بــوو کــە هــەر لەســەرەتاوە «نا»یەکــی
قــورس و قایمــی پــێ وتن کە ئــەم مژارە
لە دەرەتانی دیکەدا دەبێ شــەنوکەوی بۆ
بکرێت.
بەهەرحــاڵ کۆمــاری ئیســامی بــەو
درووشــمانەی کە قەرار بوو بە زاڵکردنی
ئیســامی ویالیەتی بێنە دی ،هاتە ســەر
کار و لە یەکەم هەنگاوەکاندا پاشەکشێ
و ســەرکوتی مافویســتان دەستی پێکرد.

چاالکی عەرەبی ئەحوازیان کوشت.
وەک لــە ســەردەمی شــۆڕەویدا دیتمان و
باســمان کرد ئەم سیستمە حوکمڕانییە لە
 ١٥دەوڵەتــی کۆمــاری پێک هاتبوو کە
بڕیــار بــوو هـــــــــــەمووان وەک گەلی برا
خاوەنــی مافی وەک یەک و یەکســانی
بەمانــای ڕاســتەقینەی وشــە بــن؛ لــە
ئێــــــــــــرانیشدا ئــەم جوغڕافیــا دەســکردە
لــە  ٥نەتــەوەی ســەرەکی کــە بریتیــن لە
کــورد ،تورک ،عەرەب ،تورکمان ،بەلوچ
و چەندیــن کەمینەی نەتەوەیی و ئایینی
دیکــە پێــک هاتووە کە وەک هێمای بۆ
کرا پێیان وترابوو لەســێبەری ئیسالمێک
کــە خومەینــی داشــداری دەکات بــە

کــە ئــەوە تەنیــا هەنــدێ درووشــمی
زریقەوبریقــەداری نێــو چیرۆکەکانن و لە
دنیــای ڕاســتیدا نەتەنیــا ئەم یەکســانییە
خەیاڵییە بوونی نییە بەڵکوو بەپێچەوانەوە
کەمترین ئازادییەکانیش کە پێشتر بەپێی
نەریــت و کلتــووری ئەم نەتەوانــە بوونیان
هەبــوو دەســڕدرانەوە چونکــە وەک لــە
مانیفێســتی شــۆڕەویدا هاتبــوو ئەوانە بۆ
کۆمەڵــگای سووسیالیســتی زەرەرمەنــد
بــوون و قازانجیــان نەبــوو! ئەگــەر بــە
چاوێکی کراوەوە لە دۆخی ئێستەی ئێران
و خەڵکانــی نیشــتەجێ لــەم جوغرافیاش
بڕوانیــن دەبینیــن کــە ئــەم چەنــد ڕســتە
چەنــدە لەگــەڵ دۆخــی ئێســتەی ئێــران

لە ئێرانی ئێستەشدا و لە سیبەری هاتنی سووشیالمیدیا و زیادبوونی پێوەندییەکان و بەرزبوونەوەی
ئاگایی و وریایی خەڵک بەتایبەت بەرزبوون و بەهێزبوونی هەست و شعوری نەتەوەخوازی و شوناسخوازی
لەنێو نەتەوەکان دەبینین کە خەڵک بە تەواوی بۆیان ڕوون بۆتەوە ،ئەوەی تا ئێستە بەناوی دین و ئیسالم و
دواڕۆژی گەش دەرخواردیان دراوە تەنیا هەندێک ژاری شیرینکراو بووە و هیچی تر .هەر ئەمەشە کە دەبینین لە
سەرانسەری جوغڕافیای نەتەوەکان شەپۆلی بەهێزی ناسیۆنالیستی و شوناسخوازی سەریان هەڵداوە کە لە ناخی
خۆیاندا هەڵگری ویستێکن بەناوی «دیاریکردنی مافی چارەی خۆنووسین لە فۆڕمی جۆراوجۆری وەک فیدڕالێزم
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم باســەی کــە
ئامــاژەی پێکــرا دەپڕژینــە ســەر دۆخــی
ئێســتەی ئێرانی ژێردەســەاڵتی کۆماری
ئیســامی؛ لــە پــاش شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران و بەتااڵنبردنــی دەســکەوتەکانی
شــۆڕش لەالیەن ئاخوندەکانی جەمارانەوە
بــە ڕێبەریــی خومەینــی ،کۆمەڵێــک
درووشــمی زریقەوبریقــەدار و ڕەنگاڵــە لــە
قازانجی هەموو دانیشتووانی جوغڕافیای
ئێــران ،هــەر لــە وادەی بەخۆڕاییکردنــی
پێداویســتییەکانی ژیــان و دابینکردنــی

ئازادیخــوازان و چاالکانــی ســەر بــە
نەتــەوەکان کــە کاڵوی خومەینی چبووە
ســەریان ،گیران و لە بەندیخانەکان خۆیان
دیتەوە ،هەندێکیان دۆسیەیان بۆ ساز کرا
و ئێعدام کران.
هاوشــێوەی شــۆڕەوی پێشــوو قەتڵوعــام و
کوشــتار بەناوی داکۆکی لە ئیســام دژ
بــە کــورد ،تورکمان ،لــوڕ و عەرەبەکانی
ئــــــێران دەستی پێکرد.
فەرمانــی بەدنــاوی جیهــاد درا و ســەدان
کــەس لــە فریوخواردووانــی کۆمــاری

پێگــەی بــەرزی ئینســانی دەگــەن و لــە
مافــی وەک یەک بەهرەمەند دەبن بەاڵم
ئەوەیکە ئەمڕۆ دەبیندرێ هاوشــــــــــێوەی
شــۆرەوی پێشــوو لــە جەمارانــەوە هەنــدێ
بڕیــار دەدرێ لــە ڕاســتای هەڵلووشــینی
سامان و دارایی ناوچە کۆلۆنیکراوەکانی
کوردستان ،عەرەبــــــــــــستان ،تورکستان و
بەلوچستانی ئێران و هیچ کات ئەو ماف
و ئازادییــەی کــە بــە تاکێکــی تارانــی
یــان ئیســفەهانی یــان قۆمــی دەدرێ بــە
کوردێکــی ســـــــــنەیی یــان بەلوچێکــی

یەکانگیــرە! لــە ئێرانیشــدا ئازادیــــــــیە
کلتوورییەکانــی پیــش لــە هاتنی ســپای
ئیســامی خومەینــی بــە یاســاغ و دژە
دیــن و دژ بــە مانیـــــــــــــفێستی جەمــاران
پێناســەیان بــۆ کــرا و ڕەچاونەکردنــی
ڕەوشــتە داســەپاوەکانی تــاران حوکمــی
گیــران و ئــازار و زینــدان و ســەرکوتیان
هەبوو.بەکورتی وەک چۆن لە شــۆڕەوی
بــە تێپەڕینــی زەمــەن دەرکــەوت کــە ئەو
چەند کەسەی لە مۆسکۆ و لە کۆشکی
کرێـــــــملین بڕیار بە دەست بوون و هەموو

کۆماری ئیسالمی تەنیا و تەنیا لە چوارچێوەی بیری ئایدیۆلۆژیکی ویالیەتی 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
خۆشــبژێوی و گەیاندنــی تاکــەکان بــە
پلەی «ئینســانییەت»ەوە بگرە تا دەگاتە
ئاســانکردنی گەیشــتن بە بەهەشت دران؛
لــەو نێوەشــدا ئیتنیــک و نەتەوەکانــی
نیشــتەجێ لــەم جوغڕافیا بێبــەش نەکران
و بەڵێــن درا کــە لەبارتریــن و شــیاوترین
دۆخیــان بۆ بڕەخســێندرێ تــا هەمووان بە
یەکســانی و وەک یەک ژیان بکەن کە

ئیســامی ڕوویــان لــە کوردســتان کــرد
تاکوو کلیلی بەهەشت وەربگرن.
لە خاکەلێوەی  ٥٨و دواتریش لە ڕێبەندانی
هەمان ساڵ پاسدارانی کۆماری ئیسالمی
کوشــتاری تورکمەنسەحرایان خوڵقاند؛ لە
جۆزەردانی ساڵی  ٥٨چەکدارانی سەر بە
جەماران بەناوی ئیســام و پارێزگاری لە
دەســـــــکەوتەکانی شــۆڕش ،سەدان الو و

زاهێدانی یان عەرەبێکی ئەحوازی نەدراوە
و ناشــدرێ چونکــە بــاوەڕی جەمــاران
ئەوەیــە کــە ئەمانــە نــەک نەتــەوە نیــن
بەڵکوو خوای مەزن سازی کردوون تاکوو
بــە خۆیــان و ســەرزەوینیانەوە خزمەتــی
دەسەاڵتی پارسی بکەن.
وەک گوترا پاش چەند ســاڵ لە تەمەنی
یەکیەتیــی ســــــــــــۆڤییەت دەرکــەوت

هەوڵ و کۆشـــــــشیان ئەوە بوو کە وەک
کۆلۆنــی لەگــەڵ دەوڵەتــە کۆمارییەکان
هەڵســوکەوت بکــەن و بــە هەڵلووشــینی
ســامان و داراییەکانیــان تێبکۆشــن
ڕووســیا بەهـــــــــــــێزتر ،دەوڵەمەندتــر و
زەبەالحتــر بکەن لــە ئێــــــــــرانیشدا هەمان
ڕێچکــە گیرایــە بــەر و ناوەند بــە چاوی
کۆلۆنــی و تەنانەت لە کۆلۆنیش کەمتر

ســەیری جوغڕافیــای نەتەوەکانی دەکرد
و دەیــکات ،هــەر بۆیــە لــە ئامرازەکانــی
بەردەســتیان و یــەک لــەوان فێــرکاری و
بارهێنــان کەڵــکاوەژوو وەردەگــرن و وەک
دەبینین زمان و فەرهەنگی فارســییان لە
زۆربەی ناوچەکان زاڵ کردووە.
ئەگــەر گالسنۆســت بــووە هــۆکاری
ئەوەیکــە زۆرینــەی خەڵــک و نەتــەوە
ســــــــــــتەملێکراوەکانی شــۆڕەوی بــەو
ڕاســتی و کەتــوارە بگــەن کە ســەرکوتە
خوێناوییەکانــی پێشــوو ،کــە بــە نــاوی
چێکردنــی کۆمەڵــگای سووسیالیســتی
ئەنجــام دەدران ،تەنیــا هەنــدێ هەنگاوی
فاشیســتییانەی کڕێملیــن بــووە بــۆ
خۆفەڕزکردنیــان و مانــەوەی زیاتــر لــە
دەســەاڵت ،ئــەوا لــە ئێرانــی ئێستەشــدا و
لــە ســیبەری هاتنــی ســـــــــووشیالمیدیا و
زیادبوونــی پێوەندییــەکان و بەرزبوونەوەی
ئاگایــی و وریایــی خەڵــک بەتایبــەت
بەرزبوون و بەهێزبوونی هەســت و شــعوری
نەتەوەخــوازی و شوناســخوازی لەنێــو
نەتەوەکان دەبینین کە خەڵک بە تەواوی
بۆیــان ڕوون بۆتــەوە ،ئــەوەی تــا ئێســتە
بەناوی دین و ئیســام و دواڕۆژی گەش
دەرخواردیــان دراوە تەنیــا هەندێک ژاری
شــــــیرینکراو بووە و هیچی تر.
هەر ئەمەشــە کە دەبینین لە سەرانســەری
جوغڕافیای نەتەوەکان شــەپۆلی بەهێزی
ناسیۆنالیســتی و شوناســخوازی ســەریان
هەڵــداوە کــە لــە ناخی خۆیانــدا هەڵگری
ویســتێکن بەنــاوی «دیاریکردنــی
مافــی چــارەی خۆنووســین لــە فۆڕمــی
جۆراوجۆری وەک فیدڕالێزم».
کۆبەند:
بــەم هۆکارانــەی بــاس کــران و ئــەو
بەراوردکارییــەی کــە لە ســــــــەرەوە کرا،
هیــچ بــە دوور نابیندرێــت کــە داهاتووی
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئاخوندی
هەمــان ســیناریۆ بێــت کــە شــۆڕەوی
پێشــووی گرفتــار کــرد؛ کـــــــــۆماری
ئیســامی تەنیــا و تەنیا لــە چوارچێوەی
بیــری ئایدیۆلۆژیکــی ویالیەتی فەقیه و
بۆ مانەوەی خۆی هاوشێوەی ئایدیۆلۆژی
کۆمۆنیزمــی ســۆڤیەت هــەوڵ دەدات و
لــەم نێوانــەدا نــە برســــــــیەتی خەڵک ،نە
بێــــــــماڵی ئەوان ،نە ویستی دنیای دەرەوە
و نــە هیــچ پرســێکی تــر گرینگــی نییە
بــۆی کەواتــە ســـــــروشتی دێتــە بەرچاو
کــە دەبینیــن خەڵــک لــە برســان دەمرن و
دەســەاڵتیش بە پانەوە درۆ دەکات و دەڵێ
ئێران شامی شەریفە!
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دیار زاگرۆس

دوکتور قاسملوو ،خەزێنەی زمان

لــە تێئۆرییــەوە بــۆ کردەوە

پژمان شەریعەتی
لە هەموو کۆمەڵگایەکدا تاکەکان بە بیرکردنەوە لە توانا و لە بەرامبەردا بە
نیسبەت نیاز و داخوازییەکان ،هەوڵ دەدەن بەرنامەیەک دابڕێژن و تێئۆرییەکیان
هەبێــت بــۆ ژیــان؛ یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانی مرۆڤ داڕشــتنی پالنە و
تەنانەت لە گیانلەبەرەکانی دیکەیشدا هەیە کە بۆ هێالنەسازکردن و ڕاوکردن
پالنیــان دەبێــت ،بــەاڵم جیــاوازی مرۆڤ ئەوەیــە کە بە بیرکردنــەوە دەیکات و
ئەگەرەکان و خاڵە نێگەتیڤ و پوزەتیڤەکان لەبەرچاو دەگرێت.
ئــەم بابەتــە لــە نێو نوخبە و بژاردەکان زۆرتــر دێتە بەرچاو و دانانی تێئۆری و
داڕشــتنی پــان لەالیەن ئــەو توێژە کاریگەری زۆری دەبێت لەســەر کۆمەڵگا
کــە هەرکامەیــان بــە لەبەرچاوگرتنــی الیەنێــک پــان دادەنێــن ،کــە ئەوەیش
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەر شــارەزایی و پســپۆڕی ئــەو تاکــە لەســەر بابەتێک ،بۆ
نموونــە تاکێکــی نوخبەی سیاســی زۆرتر هەوڵ دەدات بە تێئۆری سیاســی و
داڕشتنی پالن ئاڵوگۆڕ لە کۆمەڵگا پێك بهێنێت.
تێئۆری و پالن و باســکردن لە ڕێگەچارەکان بەشــێکی ســەرەکین لە ئاڵوگۆڕ
و هەتــا بیــر لــە بابەتێــک نەکرێــت و تێئۆریــزە نەبێت و پالنی بــۆ دانەڕێژرێت
کردەییبوونی ئەو ڕێکارە ئەستەمە ،کەواتە کردەوە بەشی کۆتایی و واڵمدەرە.
زۆر باس و بابەت هەیە کە لە زەینی تاکەکان و نووسراوە و کتێبەکاندا هەیە
کە ئێستاشی لەگەڵ بێ کردەیی نەکراون و مانەوەیان لەو چوارچێوەیەدا هیچ
شتێکیان چارەسەر نەکردووە و بگرە زۆرجار ڕەنگی دروشم بەخۆیەوە دەگرێت.
بــەم پێشــەکییە دینــە ســەر کۆمەڵــگای کــوردەواری و بە تایبەتی باشــووری
ڕۆژهــەاڵت کــە بەشــێک لــە نوخبەکانــی تەنیــا لــە چوارچێــوەی تێئۆری و
ڕخنەگــر چاالکــی دەکــەن و زۆرجار هەوڵ دەدەن ئیدەکانیــان دیکتە بکەن بە
تــاک و کۆمەڵــگا و الیەنێــک بێئــەوەی خۆیــان کردەوەیەکیــان هەبێــت یان
النیکەم لەو ئاستەدا بێت.
بــە لەبەرچاوگرتنــی دۆخــی پارێزگاکانی باشــووری ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
کــە لــە زۆر بوارەوە لەژێر هێرش و گوشــاری داگیرکــەردان و پیالنی تایبەتتر
بەنیســبەت ناوچەکانــی دیکــە لەوێــدا بەڕێوە دەچێــت ،دەتوانین بەشــێک لەو
گیروگرفتانــە پەیوەنــدی بدەیــن بــەو دۆخــە ،بــەاڵم ناتوانیــن وەکوو پاســاو بۆ
پاســیڤبوون بــەکاری بهێنیــن؛ کەواتە بەشــێک لە نوخبەکانی ئــەو ناوچانە و
زۆرینەی کۆمەڵگای ئەوە دەڤەرە ناچاالکییەکانیان لەوەوە ســەرچاوە دەگرێت
کە تەنیا لە بەســتێنی تێئۆریدا ماونەتەوە و کردەوە لە خۆیان نیشــان نادەن یان
چاوەڕێن کەسانێکی دیکە کردەیی بکەن.
ئەمــە ڕاســتییەکە کــە بەشــێک لــە نوخبــەکان و خــاون هــزر و قەڵەمــەکان
تێئۆریســیەنن و ڕۆڵێکــی باش لە کۆمەڵــگادا دەگێڕن و بوونیان زەروورەتێکی
بێئەمالوئەوالیــە بــۆ کۆمەڵگا ،بــەاڵم نوخبەکانی دیکەی کۆمەڵگا دەبێت بە
لەبەرچاوگرتنی ئەو تێئۆرییانە هەوڵ بۆ بەکردەییکردن بدەن واتە دابەشکردنی
کار لە نێو کۆمەڵگادا زەرورەتی هەیە.
ئەم بابەتە بە نیسبەت چاالکیی حیزبە کوردستانییەکان زۆرتر دێتە بەرچاو و
بە بەردەوامی ڕەخنەیان لێ دەگیردرێت و پالنیان بۆ دادەڕێژرێت کە دەبێ لەو
ناوچانە بەم شێوەیە کار بکرێت.
لێرەدا حاشــا لەوە ناکرێت کە حیزبە کوردســتانییەکان بە هەر هۆیەک بووبێت
چ لــە کەمتەرخەمــی و چ هەلومــەرج و دۆخــی کۆمەاڵیەتی و جوغرافیایی
کەمــکار بوونــە لــە باشــووری ڕۆژهــەاڵت ،بــەاڵم لــە بەرامبەردا ئێمــە دەبێت
خۆیشــمان لەبــەر چــاو بگریــن کــە تــا چەنــدە توانیومانــە بە نیســبەت دۆخی
سیاسیی کوردستان بەشداری چاالکانەمان هەبێت.
ئەوەی ڕوونە و پێویستە دووپات بکرێتەوە ئەوەیە کە بەربەستەکانی داگیرکەر
ڕۆڵــی ســەرەکی دەگێــڕن بەاڵم باســی ئێمە لەســەر بەرپرســایەتی و کردەوەی
سیاسی و شۆڕشگێڕانەیە کە هیچ دەسەاڵتێک ناتوانێت سڕی بکات؛ کەواتە
دەبێت خەسارناســی ئەو ناچاالکییە بکەین و هەوڵ بۆ چارەســەری بدەین کە
ئەوەیش تەنیا بە کردەییکردنی ئەو تێئۆرییانە و ئەو پرسە گرینگە دەگەڕێتەوە
کە ئەو تاکە تا چەندە ئامادەیە تێچوو بدات بۆ بیروباوەڕی خۆی و هەنگاوی
کردەیی بۆ هەڵبگرێت.
بــە گشــتی چارەســەری ئــەم گرفتە لــە کۆمەڵگای کوردســتان بــە تایبەتی
لــە باشــووری ڕۆژهــەاڵت ،هەڵدەگەڕێتــەوە ســەر پێکهێنانی کەشــێکی لەبار
و ســەرنجڕاکێش و پاڵنــەری درێژخایــەن و لەالیــەن حیزبە کوردســتانییەکان و
گرنگیــدان بــە دۆخــی ئیســتراتژیک و کاریگــەری ئەو ناوچانە لــە بە ئاکام
گەیشتنی خەباتی کورد و بەخۆداچوونەوەی تاکەکان بەتایبەتی نوخبەکانی
ئــەو ناوچانــە و دەربازبــوون لە تێئۆری و ڕخنە بۆ کردەوە ،ئەوەیش بەو واتایەیە
کە نە تێئۆری هەبێت و نە ڕخنە ،بەڵکوو بۆ بەئاکامگەیشتنی ئەو تێئۆرییانە
و چارەسەری گرفتەکان بێت.

دوکتور قاسملوو ،وەک بیرمەند و شۆڕشگێڕێکی بەتوانا ،کە لە نێو دوو سیستمی داپڵۆسێنەری پاشایەتی و
ئاخوندیدا خەباتی بەکردەوەیی کردبوو ،باش هەستی بەم ڕاستییە کردبوو کە سیستمە پاوانخوازەکان ،چۆن بیر و مێشکی
کۆمەاڵنی خەڵک بۆ تەسلیم و بەچۆکداهێنان دەخەنە نێو کۆت و زنجیری کلتوورێکی کۆنەپەرستانە و تاکڕەهەندەوە ،هەر
بۆیە وێڕای بەگژداچوونەوەی هەر جۆرە سیستمێکی فکری کە چەقبەستوویی بەرهەم دەهێنا ،لێبڕاوانە بۆ هەراوکردن و
دەوڵەمەندکردنی زمانی کۆمەاڵنی خەڵک ،کە بەرهەمەکەی ئازادی ،دادپەروەری کۆمەاڵیەتی و ڕەهابوون لە نیری زۆرداریی
بوو تێدەکۆشا و لە هەر گۆشەیەکی ئەم جیهانە بەرباڵوەشدا بیرمەند و ئازادیخوازێکی ناسیبا ،هەوڵی دەدا لەگەڵی
دیالۆگ بکات و بە گوتاری ڕووناکبیرانەی،
چییەتی ئەم دوو نیزامە دیکتاتۆرە بەرێتە ژێر پرسیار و بێگومان بە ڕادەیەک کاریگەریی هەبوو کە دەیکردنە دۆستی
هەرەنیزیکی خەباتی ئازادیخوازانەی نەتەوەی کورد
بیریار

یەکێــک لە تایبەتمەندییەکانی زمان،
کــە لــە سیســتمەکانیتری پێونــدی
جیادەکاتــەوە «داهێنــان»ە .مــرۆڤ
بەخوێندنــەوەی تابلۆکانــی هاتوچۆی
ماشــین ،ناتوانــێ مانایــەک زیاتــر
لــە گرێبەســتە ســەرەتاییەکان بەرهــەم
بێنــێ ،بــەاڵم لــە  ٢٨پیتــی بێمانــای
ئینگلیســی دەتوانــی نیزیکــەی ١٥٠
هــەزار وشــەی مانادار ســاز بکات کە
لــە بواری ماناییەوە هیچ پێوەندییەکان
بــەم پیتانــەوە نییــە کــە کەڵکیــان
لێوەردەگرێ.
دیــارە لــەم  ١٥٠هــەزار وشــەیەش
نیزیکــەی  ١٠بــە تەوانــی  ٢٠یانــی
(یەکســەد میلیارد میلیارد) ڕســتەی
دژوار و ماناگەلــی دوور لــە زەیــن
بەرهەم دێنێ.
خاوەنڕایانــی
زۆربــەی
زمــان
دەروونناســیی
بــواری
( )Isycholingaistiesوەکــوو
«جیــن ئاچێســۆن» ،باوەڕیان وایە کە
«زمــان لــە بیرکردنــەوە لەســەرترە»،
یانــی پێکهاتەی ئەو زمانەی کەڵکی
شــێوەبیرکردنەوەمان
لێوەردەگریــن،
دادەڕێــژی .هەربۆیــە تــا ڕووبــەری
وشــەگەلی ئێمە بەرباڵوتر بێت ڕستەی

لەڕاســتیدا کۆیلەداریــی نــوێ
ئاراســتەیەکە لەجێگــەی کــۆت و
زنجیرکردنی دەست و پێی کۆیلەکان،
شێوەبیرکردنەوە و تێفکرینی مرۆڤەکان
دەخاتە نێو کۆت و زنجیرەوە.
«ئانتۆنــی گڕامشــی» ،بیرمەنــد و
سیاســەتڤانی ئیتالیایــی ( ١٩٣٧
  ) ١٨٩١بــۆ ئــەم مەبەســتە و بــۆنیشــاندانی چۆنییەتــی کــۆت و
زنجیرکردنــی مرۆڤــەکان ،کەڵک لە
«هێژموونی کلتــووری» وەردەگرێ،
هێژموونــی ڕیشــەی یوونانــی
هەیــە و بەمانــای حکومەتکــردن و
ڕێبەریکردنە .بەم شــێوەیە هێژموونی
یانــی نیزامێکــی کلتــووری کــە
چینی دەســەاڵتدار بۆ بەکۆیلەکردنی
کۆمەاڵنــی خەڵــک کەڵکــی
لێوەردەگــرێ و لەڕاســتیدا لە ڕێگەی
ڕاگەیەنەرەکان و تەواوی ئامرازەکانی
پێوەندیــدار دەیهەوێ گوتارێک بێنێتە
ئــاراوە کــە ئیمکانــی جیابیریــی ،یان
بە تەواوی بشــکێنێ یان دایبکێشــێتە
ئاستێکی زۆر نزمەوە.
دوکتــور قاســملوو ،وەک بیرمەنــد
و شۆڕشــگێڕێکی بەتوانــا ،کــە لــە
نێــو دوو سیســتمی داپڵۆســێنەری
پاشــایەتی و ئاخوندیــدا خەباتــی
بەکردەوەیــی کردبــوو ،بــاش هەســتی
بــەم ڕاســتییە کردبــوو کــە سیســتمە
پاوانخــوازەکان ،چــۆن بیر و مێشــکی

دادپــەروەری کۆمەاڵیەتی و ڕەهابوون
لــە نیــری زۆرداریــی بــوو تێدەکۆشــا
و لــە هــەر گۆشــەیەکی ئــەم جیهانــە
بەرباڵوەشدا بیرمەند و ئازادیخوازێکی
ناسیبا ،هەوڵی دەدا لەگەڵی دیالۆگ
بکات و بــە گوتاری ڕووناکبیرانەی،
چییەتــی ئــەم دوو نیزامــە دیکتاتــۆرە
بەرێتــە ژێــر پرســیار و بێگومــان بــە
ڕادەیــەک کاریگەریــی هەبــوو کــە
دەیکردنــە دۆســتی هەرەنیزیکــی
خەباتــی ئازادیخوازانــەی نەتــەوەی
کــورد .ئەوە دوکتور قاســملوو بوو کە
بەزمانێکــی دەوڵەمەنــدی زانســتیی،
پرسی کوردی کردە پرسێکی جیهانی
و بــۆ یەکەمجــار لــە کۆنگــرەی
ئەنتێرناسیۆنالیســت سوسیالیســتدا ئەو
باسوخواستانەی ورووژاند.
لــە ڕووی کارو چاالکییەکانــی
شــەهیدی ســەرکردە وەدەســتهێنانی
متمانــەیبەڕێوەبەرانــی کۆنگــرە لــە
ساڵی ١٣٦٧ی هەتاوی بۆ یەکەمجار
نەتــەوەی کــورد و نوێنەرایەتییەکــەی
توانییــان بەشــداری کۆنگــرە بــن
و لــە تریبوونێکــی جیهانیــدا بــاس
لــە بەرحەقبوونــی خەباتــی ڕەوای
گەلەکەمــان بهێننــە ئــاراوە .بێشــک
ئــەم کارە گرینگــە تەنیــا لەســەر
دەســتی دوکتــور قاســملوو شــکڵی
دەگــرت .ئێســتا حیزبەکــەی دوکتــور
قاسملوو ئەندامی فەرمیی کۆنگرەی

بــۆ تێگەیشــتنی بەردەنــگ بــە
زمانێکــی نەخوێندەوارانــە پێناســەی
ئــازادی ،دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی،
مافــی بەرحەقــی نەتەوایەتــی،
هەاڵواردنــی ڕەگەزیــی و تەواوی ئەو
بابەتانــەی دەکرد کــە لە چوارچێوەی
شــێوەبیرکردنەوەیەکی ئازادیخوازانە و
شۆڕشگێڕانەدا باسوخواس هەڵدەگرن.
زمانــی پەیڤیــن و نووســینی دوکتــور
قاســملوو ،زمانــی بەگژداچوونــەوەی
هەرجــۆرە هێژموونییــەک بــوو کــە
دەیهەویســت کۆمەاڵنی خەڵک بەرەو
سەردانەواندن و خۆبەدەستەوەدان هەتڵە
بــکات ،بەبــێ دەمارگــرژی دەتوانیــن
بڵێیــن ئــەوە دوکتور قاســملوو بوو کە
خوێنــی تــازەی بــە شــادەمارەکانی
شۆڕشــدا کــردەوە و بــە خوڵقاندنــی
کلتوورێکی نوێ لە سیاســەتدا ،یانی
تێکەاڵوکردنــی ڕەوشــت و سیاســەت،
بــە ئاشــکرا دژایەتــی خــۆی لەگــەڵ
عەقاڵنییەتی ئامرازیکی هەلپەرستانە
ڕاگەیانــد و بەکــردەوەش تــاک بــە
تاکــی خەباتگێڕانــی نەتەوەیــی هێنــا
ســەر ئــەم باوەڕە کــە «ماف نــادرێ،
بەڵکــوو دەســتێندرێ»،ئێســتاش کــە
بیــری نەتەوەیــی لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ئــاوا بەهێــزە و گشــت
هێــز و دەســەاڵتەکان لــە بەرامبەریــدا
هەســت بە الوازیی دەکــەن ،بەرهەمی
گوتــاری ئازادیخوازانــەی شــەهیدی

ئەوە دوکتور قاسملوو بوو کە خوێنی تازەی بە شادەمارەکانی شۆڕشدا کردەوە و بە خوڵقاندنی کلتوورێکی نوێ
لە سیاسەتدا ،یانی تێکەاڵوکردنی ڕەوشت و سیاسەت ،بە ئاشکرا دژایەتی خۆی لەگەڵ عەقاڵنییەتی ئامرازیکی
هەلپەرستانە ڕاگەیاند و بەکردەوەش تاک بە تاکی خەباتگێڕانی نەتەوەیی هێنا سەر ئەم باوەڕە کە
«ماف نادرێ ،بەڵکوو دەستێندرێ»
بەرباڵوتــر بەرهــەم دێ و هەرچەنــد
ڕســتەی بەرباڵوتــر بــەکار بەریــن،
قووڵتــر بیردەکەینــەوە و هەرچەنــد
بیرکردنەوەمــان قووڵتــر بێت ،پێشــبینی
و مودیرییەتی ڕەفتار دژوارتر دەبێت.
«نیهادەکانــی دەســەاڵت» ،بــۆ
پێشــبینی و مودیرییەتــی ڕەفتــاری
مرۆڤەکانیتــر ،هــەوڵ دەدەن زمانیــان
مودیرییەت بکەن.
تێبینی:

کۆمەاڵنــی خەڵــک بــۆ تەســلیم و
بەچۆکداهێنــان دەخەنــە نێــو کــۆت و
زنجیــری کلتوورێکی کۆنەپەرســتانە
و تاکڕەهەنــدەوە ،هــەر بۆیــە وێــڕای
بەگژداچوونــەوەی هــەر جــۆرە
سیستمێکی فکری کە چەقبەستوویی
بەرهەم دەهێنا ،لێبڕاوانە بۆ هەراوکردن
و دەوڵەمەندکردنی زمانی کۆمەاڵنی
خەڵــک ،کە بەرهەمەکــەی ئازادی،

ئەنتێرناسیۆنالیست سوسیالیستە.
لەمالشــەوە بــە زمانێکــی پــاراو و
بــەدوور لــە پــۆزی ئاکادمیــک کــە
خــۆی یەکێــک لــە مامۆســتا هــەرە
بەتواناکانــی بــواری زانســتەکانیی
سیاســی ئابــووری ،کۆمەڵناســی،
مێژوویــی و  ...هتــد بــوو ،لەگــەڵ
توێــژی هــەرە خــوارەوەی کۆمەاڵنــی
خەڵــک پێوەنــدی دەگــرت و تەنانــەت

ســەرکردەمانە و تــا ئێســتا هیــچ
گوتارێکی بەهێزتر لە گوتاری دوکتور
قاســملوو نەیتوانیــوە ســەرهەڵبدات.
ئــەو ڕاســتییانە ئاماژەمــان پێکــردن،
نیشــانەی دەوڵەمەندبوونــی زمانــی
دوکتــور قاســملوویە ،زمانێک کە لە
هەر زەمەن و کات و ســاتێکدا ،بەگژ
هێژموونــی و ڕیشــەکانی هێژموونیدا
دەچێتەوە.

بەپێــی هێندێــک بۆچــوون ،لــە نێــوان "هێژموونــی" و "گوتــار"دا پێوەندیــی هەیــە ،فۆکــۆ باســی ئەمــە دەکات کــە گوتــار ســازێنەری ســووژەیە ،بــەاڵم نابــێ ئەمەمــان لەبیــر بچــێ کــە فۆکــۆ
ڕەخنــەی لــە سیســتمی دەســەاڵتی ڕۆژاوایــی دەگرێــت کــە لــە ڕێگــەی گوتــارەوە "ســووژە" ،درووســت دەکــەن ،ســووژەش ،تووشــی بێئیرادەیــی لــە بەرامبــەر گوتــاردا دەبێــت.
بــەاڵم مەبەســتی ئێمــە لــەم وتــارەدا بــاس لــە گوتارێکــە کــە لــە دوای شۆڕشــە زمانییەکــەی "نەڤــام چامســکی" هاتەئــاراوە و وەک شۆڕشــی ســێهەم لــە بــواری زمانییــەوە ســەیری دەکــرێ.
مەکتــەب پڕاگییــەکان کــە وەک داهێنــەری گوتــار یــان بافــت چاویــان لێدەکــرێ بەتــەواوی جیــاوازن لەگــەڵ گوتــار بــە مانــا فۆکۆییەکــەی بــەاڵم بــەالی مەکتــەب پڕاگییەکانــەوە یەکــەی
ڕس ــتە ،گوت ــار ی ــان بافت ــە .ب ــەم پێی ــە گوت ــارەکان جیاوازیی ــان هەی ــە ،گوت ــاری فەلس ــەفی،سیاس ــی ،ئاب ــووری ،بیرکاری ــی ،فیزی ــک ،ش ــیمی و  ...هت ــد .بەکورت ــی زم ــان ل ــە کام ــە بەش ــی
زانســتیدا کارا بــێ ،دەبــێ هەوێنــی هەڵســووڕانی هــەر ئــەم زمانــە زانســتییە بــێ ،ئــەوکات وەکــوو گوتــار چــاوی لێدەکــرێ.
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ژنانی نیشتمانەکەت!

نووسین :هێمۆ

ئاکۆ عەلیزادە

پێشەکی:
ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەکان و بانــدە
مافیاییەکانیــان لــە کاتێکــدا کــە بوونی
تەواویەتــی ئــەو ڕێکخراو یــان حکوومەتە
لــە مەترســیدا بێ و بــەرەوڕووی هەندێک
هەڕەشــەی نێوخۆیــی یــان دەرەکــی ببنەوە
کــە نەتوانــن لەالیــەن کەســانی خــاوەن
بەرپرســیاریەتی جێبەجێــی بکــەن دەس
دەکــەن بــە حەزفی فیزیکی یــان حەزفی
سیاســی و لــە بازنــەی کار و کایەکانــی
خۆیان دووریان دەخەنەوە و چیتر گرینگیان
الی کەسانی بااڵدەستی خۆیان نامێنێ و
بەهایان پێ نادرێت؛ لە ماوەکانی ڕابردوودا
کۆماری ئیسالمی ڕووبەڕووی دۆخێکی
لــەو چەشــنە بۆتــەوە و لــە چوارچێــوەی
پەلەقاژەکردنــی بــۆ خۆڕزگارکــردن لــە
هەلومەرجــی دژواری ژیانــی سیاســیی،
هەندێــک ئاڵوگــۆڕی لــە نێــو مۆرەکانی
ئەنجام داوە و هەنووکە ســەرقاڵی وەالنانی
کەســانێکە کــە لــە ســەرەتای دامەزرانی
ڕێژیمــەوە وەک کەســانێکی شــوێندانەر
لــە کاروبــاری ڕێژیمدا بــە ئەژمار دەهاتن
کــە زۆربەیــان لە ڕواڵــەت و کەســایەتییە
ئەمنییەکانی ڕێژیمن.
تەوەر:
پرســی نوێــی کۆمــاری ئیســامی ئەوەیە
کە چیتر ناتوانێ پشــت بە دووجەمسەری
کــردن ببەســتێت بــەاڵم بەهــۆی نەبوونــی
مۆرەی جێگای متمانە ،وا دیارە دەیهەوێ
قومار لەسەر ڕێفۆرمیستەکان بکات.
کۆمــاری ئیســامی تــا ئەمڕۆکــە لــە
هەڵبژاردنــە جۆراوجۆرەکانــی خــۆی بــە
دووجەمســەریکردنی گۆڕەپانی سیاســیی
ئێــران توانیویەتــی بە شــێوەیەکی زیرەکانە
کۆمەڵــگا بخاتــە نێــو گێژاوێکــەوە کــە
ئاکامەکــەی هەرچــی بوایــە بــە قازانج و
بەرژەوەنــدی ڕێژیم و تەواویەتی کۆماری
ئیسالمی تەواو دەبوو .
لە دوابەناو هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریدا
بــە هێنانــە نێو کایــەی ئیبراهیم ڕەییســی
جارێکــی تــر ئــەو دووجەمســەرییەی ســاز
کــردەوە کــە خەڵــک لــە نێــوان خــراپ و
خراپتــر بژاردەیــەک هەڵبژێــرن؛ ئەمــە لە
کاتێکدایــە کە هیچ کام لــە بەربژێرەکان
لەگەڵ ئەویتر جیاوازی نەبوو و هەموویان
مــۆرەی پەســەندکراوی ڕێبــەری ڕێژیــم
بوون.
بــەاڵم ئێســتا پــاش دەرکەوتنــی ئەوەیکــە

کەســانی جێــگای بــاوەڕی خۆیان کە بە
ســەر تەواوی دامودەزگا حکوومییەکاندا
باڵویــان کردبوونــەوە تــا ئەوەیکــە ببنــە
ســیخوڕ لەســەر یــەک بــە ناکارامــە
دەرکەوتن.
ئــەو کاربەدەســتانەی ڕێژیــم کــە لــەو
ماوەیــەدا نەیانتوانــی چاوەڕوانییــەکان
بەدی بێنن ڕێ ژیم وەک مۆرەی سووتاو
خەریکی البردن و سڕینەوەیانە لە هێرەمی
دەسەاڵتی خۆیدا.
دواییــن پاکانەحیســاب و البــردن کــە لــە
ڕۆژانــی ڕابــردوودا ڕووی دا وەالنانــی
حســەین تائێــب بــوو کــە وەک کەســی
یەکەمــی ئیتالعاتی ســپای تیرۆریســتی
پاسداران دەناسرا.
تائێــب بەهۆی ئەوەیکــە لەگەڵ زۆرێک
لە ڕواڵەتە ئەمنییەکانی ڕێژیمی ئێران و
دامودەزگا ئیتالعاتییەکان پەیوەندییەکی
چــڕ و ئاڵــۆزی هەبــوو کەوتــە نێــو ئــەو
لیســتە ڕەشــەی ڕێژیــم کــە ئێتــر هیــچ
بەهــا و گرنگییەکــی بــۆ ڕێژیــم نەمــاوە
و بــەو هۆیــەوە هێندێــک الیــەن گوومــان
لــەوە دەکــەن کــە تائێــب خــۆی پالنێکی
بــۆ تێــرۆری دەســتکردی خــۆی دانــاوە
تــا بەشــکەم بــەم شــێوەیە بتوانــێ ئابڕوی
لــە نێــو سیســتمدا بپارێــزێ و نەیارانــی
خۆشــی بێنێتە ژێر گوشــار بەاڵم لە وەها
هەلومەرجێکــدا نــە پالنەکانــی تائیــب و
نــە پاڵپشــتییەکانی موجتەبــا خامنەیــی
نەیتوانــی حســەینی تائێــب لــەو گێــژاوە
ڕزگار بکات.
ئێســتا کــە دەزگای ئیتالعــات دەیهەوێ
پاکســازییەکی بەرفــراوان بــکات و مۆرە
نوێیەکانــی خــۆی لــەو پازێلــە بچنــێ،
دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەوەی نەیارانی تائیب
وەک ئیســماعیل قائانــی فەرمانــدەری
ســپای قــودس و هەروەهــا ئیســماعیلی
خەتیــب وەزیــری ئیتالعــات هەوڵێکــی
زۆریــان بــۆ البردنــی ئەو کەســەی کە تا
ماوەیــەک پێش جێگای متمانەی خۆیان
بوو و دەســەاڵتێکی زۆریان پێدابوو البەرن
و بەرژەوەندییەکانی خۆیان بپارێزن.
دژبەرانــی تائیــب ئەوەیــان بــە الوازیــی
ئیتالعاتــی ســپا و ناکارامەیــی تائێــب
دانــا کــە نەیتوانیــوە لــە چوارچێــوەی
دەســەاڵتداری خۆیــدا کار بــکا و لــە
ماوەکانــی ڕابــردوودا چەندیــن هێرشــی
دەرەکــی وەک هێرشــەکانی موســاد و
ئیســراییل لە نێوخۆ و بۆ ســەر هێزەکانی
ســپای قــودس و هەروەها ئاشــکرا بوون و
پوچەڵبوونــی پیالنەکانی تیرۆر کە لەژێر
چاوەدێری حوســەین تائێبدا بوونە کردۆتە
فاکتەرە سەرەکییەکانی البردنی.
وا دیــارە کــە دەســتگیرکرانی ســێ

مــۆرەی ئیتالعــات کــە ماوەیــەک
پێــش موســاد یــەک لەوانــەی ناچــار بە
دانپێدانــان و ئاشــکراکردنی پیالنەکانیــان
کــرد یــەک لــەو فاکتــەرە الوەکییانەیــە
کــە بــۆ سەرپۆشــدانان لەســەر ئــەو بابەتە
لەالیــەن ڕێفۆرمیســتەکان هاتۆتــە بــەر
بــاس و ناکارامەبوونــی ئیتالعاتــی ســپا
و هەوڵەکانــی بــۆ تیرۆر و ئاشــکرابوونی
پیالنــی تیــرۆر لــە تورکیــا و قێبرێــس و
کێشــەکەی ســەیاد خودایــی و هتــد ...
بڕوبیانووەکانــی ســپا و بەیتــی ڕەهبەرین
بــۆ الدانــی گەورەتریــن و بەهێزتریــن
مۆرەی ئیتالعاتی ئێران .هەروەها دانانی
محەممــەد کازمی لە شــوێنی تائێب کە
لــە ســەرۆکایەتی حیفازەتــی ئیتالعاتــدا
کاری کــردووە ئــەوە دەگەیەنێــت کــە لــە
نێــو دامــودەزگای کۆمــاری ئیســامیدا
ســیخوڕەکان بــە ڕێژەیەکــی بەرفــراوان
دزەیــان کردۆتە نێو تــەواوی ئۆرگانەکان
و محەممــەد کازمــی ڕاســپێردراوە ئــەو
کەســانە پەیدا بــکات و لەنێویان بەرێ یا
دەسەاڵتیان لێ بستێنێتەوە.
عەزیــز جەعفــەری فەرمانــدەی پێشــووی
ســپای قــۆدس کــە گرتەیەکــی لێ باڵو
بۆتــەوە بــە ڕوونــی و ئاشــکرا دەڵــێ کــە
تائێــب پاڵپشــتی ســەرەکی قالیبافــە و
گەندەڵییەکانــی بــۆ ســەرپۆش دەکا و
لەوێشدا باس دەکا کە ئیسماعیل قائانی
و قاســمی ســولەیمانیش پاڵپشــتی لــێ
دەکەن.
وادیارە کە مۆرەکانی ڕێژیم گەڕاونەتەوە
بــۆ کاتــی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و
هەرکەس لە دەستی بێت لە هەر شوێنێک
پالنێــک بــۆ کــردەوەی تێرۆریســتی
دادەڕێــژێ و ئــەو کارە لــە ســپای قودس
پەرەی ئەستاندووە بۆ ئیتالعاتی سپا.
محەممەدی کازمی هەر زوو دەست بەکار
بوو و گەاڵڵەی البردن و پاکانە حیسابی
ئەفســەرانی ڕەدە بااڵی ئیتالعاتی سپای
دەست پێکرد بەاڵم وێناچێت کە خامنەیی
بیهــەوێ ئــەو شــتە ڕوو بــدات ،ئــەوە لــە
کاتێکدایــە کە وەک هەمیشــە مانەوەی
خامنەیــی و نزیکەکانــی بە ســەرکوت و
تەسویەی بەرباڵو گرێ دراوە .
ئــەو هەمــوو زانیارییــە نهێنییانــە کــە لــە
مــاوەی چەنــد مانگــی ڕابــردوودا هاتــە
دەر هیچــی بەدەســت ڕۆژنامەوانــان و
چاالکانــی مەدەنی و سیاســی کە ڕێژیم
تۆمەتەکەی هاویشــتە ســەر شــانی ئەوان
نەبــووە و هــەر ئــەو کەســە موخلیســانەی
نێــو نیــزام و بــە ســەربەندی یــا زەهــرا
و نەتــەوە پەرەســتەکانیان بــوون کــە بــە
درووست کردنی باند و دەستەی مافیایی
هەریەکــەی بــۆ مانەوەی خــۆی ژێر پێی

هــاوکارە گەندەڵەکەی خۆی لێدەدا و ئەو
کەســانەش کە ساویلکانە بجوڵێنەوە دەبنە
مۆرەیەکــی بەکارنەهاتوو و چارەنوســیان
لــە تائێــب و کەســانی وەک ئــەو جوانتــر
نابێت.
لــە بەرەبــەری هەڵوەشــان و سســتبوونی
بناغەکانــی ڕێژیــم کە تا ئێســتا هەزاران
کاری قێزەونیــان بــۆ لەســەرپێمانەوەی
کردووە ،دەســتیان کــردووە بە خۆخۆری و
الدانی یەکتر.
دوای تائێب ،یەکێکی تر لە دەسەاڵتدارانی
گرینگــی تیمــی فەرمانــدەری حیفازەتی
خامنەیــی البردرا یانی ئەوەیکە ئەو کایە
سیاســییە و خەیانەتە نێوخۆییانەی ڕێژیم
تا بناگوێی ڕێبەرەکەیان هاتووە.
بــە وتــەی ،وتەبێژی ســپای تیرۆریســتی
پاســداران حەســەن مەشــرووعیفەر
جێگــرەوەی ئیبراهیم جەباری فەرماندەری
حیفازەتی وەلی ئەمری پێ دراوە .
ئــەوە دووهەمیــن تەســویە و البردنــی
ئەمنیەتــی لــە دوای الدانــی حوســەینی
تائێبە لە نێو مۆرە ئەمنییەکانی ڕێژیمدا.
دەرەنجام:
ئەوجۆرەی کە دیارە کۆماری ئیســامی
پێــی وایــە بــۆ مانــەوەی خــۆی یــا دەبێ
ئیتالعاتــی ســپا بەگشــتی هەڵوەشــێنێ
یــا بــە بەرفراوانــی دەســت بداتــە البردنی
مۆرەکانی کە تا دوێنێ جێگای باوەڕی
خۆیــان بوون و ئێســتا کەڵکیــان نەماوە و
تەواوی ئاڵترناتیڤەکانی ســپا و خامنەیی
بــۆ چارەســهری ئەو کێشــەیە گەیشــتووە
بــە بۆنبەســت و چارەیــەک جگــە لــە
هەڵوەشــانی ئــەو ســاختارەی ئێســتای بۆ
ڕکەبەرەکانی نەهێشتۆتەوە.
گەندەڵییەکانــی دەســەاڵتداران و
فەرماندەرانــی ســپا گەیشــتووەتە
ماکزیمۆمــی خــۆی و هــەر لــە
گەندەڵییەکانــی قالیبافەوە بگرە تا قاســم
ســولەیمانی و تائێــب و لــەو دواییەشــدا
ئیبراهیمــی جەبــاری ،هــەر بۆیــە دەبــێ
چاوەڕوانــی البــردن و تەسویەحیســابێکی
زیاتــر بیــن لــەو گەمــە ئەمنیەتــی و
سیاسییە لە نێو ڕێژیمدا.
ئێســتا خامنەیی لە گێژاوی گەندەڵکاران
و خیانەتکارانــی دەوروبــەری خــۆی
کەوتــووە و ڕزگاربوونــی زۆر ئەســتەمە
و ڕێژیمیــش لــە پەلەقاژەی مــان و نەمان
کەوتــووە و جــاری وایــە لــە بــەر ئــازاری
ســەرەمەرگی خــۆی بــە هەڵــە ســەری
دڵســۆزانی جینایەتکاری خۆشــی دەخوا؛
ئــەوە ڕۆژە ڕەشــەکانی ئــەو ڕێژیمــە
نگریسەن کە نە کەس دەتوانێ نەیانبینێ
و نە خۆی دەتوانێ حاشای لێ بکات.

لە ڕۆژانی ڕابردوودا ،فەرەح پاڵەوی ،هاوسەری حەمەڕەزاشای پاڵەوی ،کە هەر پێش
لە سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لەگەڵ هاوسەرەکەی و بە میلیۆنان سەروەت و
سامانی خەڵکانی ئێرانەوە ،ئێرانی بە جێهشت و  ٤٣ساڵە لە خۆشترین دۆخی ژیانیدا
بەســەر دەبات ،بە نووســینی نامەیەک بۆ بەرپرســی فیفا ،بەم ناوەرۆکەوە کە ئەمە
بکەنە دەرفەتێک بۆ ئەوەی کە ژنانی ئێرانی بتوانن لە یارییەکانی جامی جیهانیدا
بەشــدار بن و لە نزیکەوە یارییەکان ببینن ،ویســتی خۆی بخاتە چوارچێوەی تویت و
پۆســتی بەکارهێنانــی سۆشــیال میدیا و هەروەها ببێتــە خۆراکێکی میدیایی بۆ ئەو
بەناو میدیایانە کە بەردەوام بانگەشــە بۆ ڕەزا پاڵەویی کوڕی و سیســتمی پاشــایەتی
بۆ داهاتووی ئێران دەکەنەوە.
فەرەح پاڵەوی لەم نامەیەدا دەنووسێ« :جێگای خۆیەتی کە لەم دەرفەتە کەڵک بۆ
بەدواداچوون بۆ هەبوونی ژنانی نیشتمانەکەم لە یاریگەکان و بەتایبەت ئەو یارییانە
کە لە ژێر چاوەدێریی فیفادا بەڕێوەدەچن وەربگرن».
تێڕامانێکی نە زۆر قووڵ لە قســەکانی فەرەح پاڵەوی زۆر ڕاســتیمان بۆ دەردەخەن،
ڕاستیگەلێکی تاڵ کە بێگومان بەداخبوونیش بەدوای خۆیاندا دێنن.
 ٤٣ســاڵە ڕێژیمــی ئیســامی لــە ســەر کارە و حکوومەت بە ســەر خەڵکــدا دەکات،
ســامانی واڵت و خەڵکانی ئەو واڵتە داگیر دەکا ،دەســتێوەردان لە هەموو بوارەکانی
ژیانیاندا دەکات ،هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگا و بەتایبەتیش ژنانی تووشــی
هەزاران چەرمەسەری و کێشە کردوون ،لە هەموو ئیمکاناتێکی خۆشبژێوی بێبەریی
کردوون و نەیهێشتووە هەر بە گشتی تامی ژیان بکەن ،کەچی پاش  ٤٣ساڵ ،فەرەح
پاڵەوی ،هاوسەری ئەو پاشایەی ئێران کە لەتاو دەسەاڵتی ئاخوندەکان و هەر لە ژێر
گوشــار و خواســتی خەڵکانی وەزاڵەهاتووی ئەوکاتی ئێراندا ،ناچار بە بەجێهێشــتنی
ئێــران بــوو ،بووەتــە دڵســۆزی ژنانــی ئەو واڵتە و پاش زیاتر لــە  ٤دەیە تازە لە خەوی
بێئاگایی هەستاوە و دەزانێ کە ژنان ناتوانن یارییەکانی فووتباڵ لە نزیکەوە ببینن!
وەک بڵێــی ئــەم خاتوونــە نــە ناڕەزایەتییــەکان بە حیجابیــی ئێجباریی ســەرەتاکانی
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــی بینیبێت و نە زانیبێتی کە «کچی شــین»
تەنیــا بەهــۆی ئــەوەی کە ئیزنی پێ نەدرا بچێتە ســتادیۆمی فووتباڵ و یاریی یانە
دڵخوازەکــەی خــۆی لــە نزیکــەوە ببینێ ئاگری لە جەســتەی خۆی بــەر دا و وەکوو
هەزاران ژنی دیکە بووە قوربانیی ئایدیۆلۆژیی چەقبەستووی دەسەاڵتی ئاخوندی!
هەڵبــەت زۆریــش ســەیر نییــە ،کــە ئەم خاتوونە ئێســتا بیــری لەم بابەتــە کردووەتەوە،
هەمووان باش دەزانن کە دۆخی ئێران ڕۆژ لەدوای ڕۆژ خراپتر دەبێت ،ناڕەزایەتییەکان
بەردەوامن و هەر ڕۆژ چین و توێژێکی تایبەت دەڕژێنە ســەر شــەقامەکان و داوای
مافــی زەوتکــراوی خۆیــان لــە ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران دەکــەن ،بێگومــان ئەمــە
دەرفەتێکــی باشــە بــۆ فــەرەح پاڵــەوی و کوڕەکــەی تاکوو پاش ســااڵنێکی زۆر بۆ
جارێکی دیکە بیانهەوێ بە وتنی چەند قسەی لەم چەشنە و شانتاژی خەبەری بۆ
قســە بێناوەڕۆکەکانیان خەڵکانی ئێران بخەنە ژێر کاریگەریی خۆیانەوە و بیانەوێ
لە داهاتووی ئێراندا ڕۆڵی سەرەکی بگێڕن.
هــەر لــە مــاوەی ڕابردوودا بوو کە بینیمان چۆن هەندێک بەناو میدیای پرۆفێشــناڵ
قســەیەکی ڕەزا پاڵەوییان کرد بە مانشــێتی ســەرەکیی هەواڵەکانیان و چۆن بە گژ
نەتەوەکانی دیکەی ئێراندا چوونەوە و تۆمەتی جیاییخوازییان لێ دان .بێگومان هەر
ئەو میدیایانە قســەکانی فەرەح پاڵەویش دەکەنە ئایەتی قورئان و وای نیشــان دەدەن
کە ئەم ژنە بیر لە ئازادیی ژنانی ئێران دەکاتەوە!
لەو بەشە لە قسەکانیدا کە دەڵێ «ژنانی نیشتمانەکەم»! ،دەبێ لێی بپرسین کە ئایا
ساڵی  ٥٧و پێش لەوە ،لەو هەموو سااڵنەدا کە خۆت و بنەماڵەکەت ژیان و سامانی
ئەو ژنانەتان بە تااڵن برد بۆ خۆشــبژێوی خۆتان ،ئەو ژنانە ،ژنی نیشــتمانەکەی تۆ
نەبــوون؟ یــان ئەگــەر بــوون و دەتزانی کــە هەن چۆن بوو کە لە ترســی گیانی خۆت
هەمــووت بەجێهێشــتن و لــە  ٤٣ســاڵی ڕابردوودا هیچ ئاوڕێکت لــە دۆخی نالەباریان
نەداوەتــەوە .یــان نــا هیچکات ئامارێک لە خۆکوژی و دەســتدرێژی و تووشــبوون بە
ماددە هۆشبەرەکان و قەتڵە نامووسییەکانی پێ نەگەیشتووە؟
ئێــران لــە خەمۆکتریــن واڵتانــی جیهــان بەئەژمار دێــت ،هیوا بە ژیان تێیــدا خەریکە
دەگاتە ســفر ،دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان ڕوویان لە زیادبوونە و بوونەتە قەیرانگەلێکی
قــووڵ ،دۆخــی ژنــان و بەتایبەتیــش ژنانــی ســەر بە نەتــەوە بندەســتەکانیش زۆر زۆر
نالەبارترە .ڕوونیش نییە کە وتەکانی فەرەح پاڵەوی ئایا تەنیا بۆ ژنانی فارســە کە
ئێستاش چوارچێوەی خواستەکانیان هەر لە حیجابدا قەتیس ماوەتەوە یان نا بۆ ژنانی
سەر بە نەتەوە بندەستەکانیشە کە لە چوارچێوەی دەسەاڵتی پاشایەتیشدا کەوتبوونە
بەر پەالمارەوە؟!
پرســی ژنــان لــە ئێــران پرســێکی ئاڵــۆزە ،هەندێــک کەســیش بــە باســکردن لە ســەر
هاتنەسەرشەقامی ژنان باس لەوە دەکەن کە شۆڕشی داهاتووی ئێران ،شۆڕشی ژنان
دەبێ ،ڕەنگە لە بەر ئەم قســانەش بێ کە فەرەح پاڵەوی وەخۆ کەوتووە و پشــتیوانی
لــە چوونــە ســتادیۆم بۆ ژنــان دەکات تا بەڵکــوو وەک چۆن کوڕەکــەی چاوەڕوانی
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتە ،ئەویش دیسان ببێتە مەلەکەی ئێران و ژنان بە پێشەنگی
ببینن!
بێگومــان ژنانــی ســەر بــە نەتەوە بندەســتەکان بــاش لە ئازار و ســتەمەکانی هەر دوو
ڕێژیمەکــە تێگەیشــتوون و بێگومانیــش قــەت ئیزنــی ئەوە نادەن کە مێــژوو جارێکی
دیکە بە هەندێ دروشمی بریقەدارەوە دووپات ببێتەوە و بە سەریاندا بسەپێت.
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ســەرەڕۆیی بێســنوور و وێرانکردنــی بایەخــەکان
سندووس
لــە فەلســەفەی سیاســیدا و لــە بــواری
دامەزراندنــی سیســتمێکی سیاســی
مۆدێــڕن بــۆ هــەر واڵتێــک ،بیرمەنــدان
لەنگەریــان لەســەر هێندێــک خاڵــی
گرینــگ گرتــووە کــە ئەگــەر جێبەجــێ
نەکرێن و وەکوو بەشێک لە ستڕاتێژی و
دوورەدیمەنــی واڵت ،بۆ بەڕێوەبردن نەیەنە
هەژمار ،دەســەاڵت ،ڕێگەی سیستمێکی
«ئاوارتــە» دەگرێتــە پێــش و دەســەاڵتی
ئاوارتــەش بــە واتــا «ئاگامبێن»یەکەی
یانــی کۆمەڵــگا لــە لێــواری یاســا و
بێیاســاییدا هەڵدەکــەوێ و تەنیــا بــە
بڕیــاری چرکەیــی کــە ســەرچاوەکەی
بــۆ دیکتاتــۆری پاوانخــواز دەگەڕێتــەوە،
نەخۆشانە هەڵدەسووڕێ و گشت جموجۆڵە
ئەرێنییەکانــی کۆمەڵــگا و دەرفەتــە
ڕەخســاوەکان ،لــە الیــەن دیکتاتــۆر و
باندەکەیەوە بەرەو مەیین و چەقبەستوویی
پەلکێــش دەکرێــن .لە وەهــا بارودۆخێکدا
هێدی هێدی ژیان بەرەو ئاقارێک دڕوات
کە ئابوورییەکی داڕماو دەرهاویشتەکەی
دەبێــت و هاوســۆزیی کۆمەاڵیەتــی و
بونیاتنانی کۆمەڵگایەکی مرۆڤتەوەریی
یاســامەند دەبــێ جێــی خــۆی بــدات بــە
بەڕەڵاڵیــی دەســەاڵتێکی وشــک و
تەڕەهەنــد و لــە بواری کۆمەاڵیەتیشــەوە
پەیدابوونــی تاکگەلــی «هۆمۆســاکێر»
ســفەتی خەســیوی بێپشــتیوانەی
یاســایی لێدەکەوێتــەوە .بــەم شــێوەیە
ڕێگە بۆ دەســەاڵتێکی هەوســارنەکراوی

بێپرەنســیپ خۆش دەکــرێ تا بە مەیلی
خــۆی تەڕاتێــن بــکات و چ لــە ئاســتی
نێوخــۆ و چ ناوچەیــی و چ دەرەوەدا
بەها مرۆڤییەکان ســووک و دەمەالســکە
بــە کۆڕوکۆمەڵــە باوەڕپێکراوەکانــی
نێودەوڵەتــی بکاتــە هەوێنمایــەی
ڕەفتارەکانــی و لەســەر هیــچ دیــاردە و
بابەتگەلێکــی هاوبەشــی کۆمەاڵیەتــی،
کــە جیهانــی شارســتانی وەکــوو
بەشــێک لــە دەســکەوتی هەرەگرینگــی
مرۆڤایەتــی چــاوی لــێدەکات ،خــۆی
بــە بەرپرســیار نەزانــێ! دەســکەوتگەلی
وەکــوو بەربەرەکانــی لەگــەڵ «تێــرۆر»،
«ئاژاوەنانــەوە»،
«بارمتەگیــری»،
«دابەشــینی جیهــان بەســەر دوو بــەرەی
خێر و شــەڕی موتڵەق»دا« ،گەندەڵی»،

دەبینێ.
مێــژوو دەریخســتووە ،هــەر سیســتمێک
بــاوەڕی بــە یاســامەندی ،فرەچەشــنی،
فرەدەنگی و فرەڕەهەندی نەبێت و دیاردە و
بابەتە مەعریفییەکان بە فەرمی نەناسێ،
جەهەننەمێکــی ســووتێنەر دەســازێنێ کە
گشــت چیــن و توێــژەکان تێیــدا دەبنــە
قوربانــی .ئــەم خااڵنــەی بیرمەندانــی
سیاســی وەک بەردی بناغەی گەشــەی
هەمەالیەنــە لێیدەڕوانــن ،دەتوانیــن ئــاوا
ڕاوەســتەیان لەســەر بکەیــن و دواجــار
لەگــەڵ ڕەفتارەکانی کۆماریی ئاخوندی
بەراوردیــان بکەیــن تــا بزانیــن لــە کامــە
خاڵدا توانیویەتی بچووکترین ســەرکەوتن
وەدەست بێنێ:
تەکوزێکــی
ڕەچاوکردنــی
-١

بــەدی نەکرێــت و وێــڕای پاراســتنی
ســەروەری واڵتەکــەی ،ســەروەریی
واڵتانیتریــش بەفەرمــی بناســێ و لــە
درووســتکردنی ئاژاوە ،بەهەر بیانوویەک
خۆ ببوێرێ.
 -٣توانای لەچاپدانی دراوی بەپشتیوانەی
هەبــێ و بتوانــێ بایــی و نرخەکــەی
ڕابگرێــت .چوونکــە نەبوونــی توانــا بــۆ
ڕاگرتنی بایی دراو کێشەگەلێکی قووڵی
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی لێدەکەوێتەوە و
دەســەاڵتداران دەبێ دەرگای تووندوتیژی
بــەڕووی کۆمەڵــگادا بکەنــەوە ،لەوەهــا
بارودۆخێکدا خشــت بە خشــتی کۆمەڵگا
لێکدەترازێ و کارتێکردنی نەرێنی لەسەر
کڕوتەونی کۆمەڵگا جێدەهێڵێت.
 -٤مافــی کوالێتــی بەرهەمەکانــی

 -٥دەزگایەکــی دادی هاســان و بــێ
ڕایەڵوپــۆ ،کەمتێچــوو ،ڕوون و زواڵڵــی
هەبــێ و هــەوڵ بــدات ،ســەربەخۆیی
جومگە سەرەکییەکانی دەسەاڵت ،وەکوو
دەزگای «بەڕێوەبردن»« ،یاســادانان» و
«قەزایی» ،بە باشترین شێوە بپارێزێت.
ئــەو کەســانەی شــارەزای چییەتــی
کۆمــاری ئاخوندیــن ،یــان لــە نیزیکــەوە
لــە نێــو جەهەننەمــی دەســەاڵتەکەیاندا
دەژیــن چــاک دەزانــن کە ئەم دەســەاڵتە
ســەرەڕۆیە هیچــکام لــە خاڵەکانی تێپەڕ
لە دەســەاڵتێکی پاشــڤەخوازانەی نەریتی
نەبەزانــدووە و بگــرە وەکــوو سیســتمێکی
کاڵفامــی ســەرەڕۆ هەڵســوکەوت لەگەڵ
تــەواوی دیاردەکانــی ئــەم جیهانــە و
دەورووبەریــدا دەکات .ئەمانــە نەک هەر

بەپێی باوەڕە دۆڕاوەکانیان ،گەرەکییانە ئەم شێوە بەڕێوەبردنە بکەنە جیهانی و دونیا،
گەاڵڵەی ڕەشی ئەوان لە بەڕێوەبردنی واڵتەکانیاندا بکەنە سەرچەشن و ئۆلگوی خۆیان!
غافڵ لەوەیکە جیهانی ئەمڕۆ ناتوانێ ئەم سەرەڕۆییە بێسنوورانە قبووڵ بکات و ڕۆژێک دادێ بە شێوەی جیددی
بەگژیاندا دێنەوە .چوونکە مانەوەی ئاخوندەکان لەسەر کورسی دەسەاڵت،
یانی تێکچوونی کۆی دەسکەوتەکانی شارستانییەت
«دزی»« ،ســپیکردنەوەی دراو»،
«هــاوکاری نەکردنــی دەســتە و تاقمــی
بێپرەنسیپ» و دەیان بابەتیتر!
لــەم نێــوەدا دەســەاڵتی ســەرەڕۆ تەنیــا
گرینگیــی بــە ئامانجــە بێبایەخەکانــی
دەدات و ئەوەی بەالیەوە بەرز دەنرخێندرێ،
حەقیقەتێکــی ئارمانییــە ،کە وەک تەنیا
حەقیقەتــی نێــو کۆمەڵــگای مرۆڤایەتی

کۆمەاڵیەتــی کە بەرابەری و یەکســانی
لــە گشــت بوارەکانــدا مســۆگەر بکات و
دوورەدیمەنێــک بڕەخســێنێ کــە تاک بە
تاکی شــارۆمەندان هەســت بە هێمنایەتی
و بوونی کەرامەتی مروڤی بکەن.
 -٢لــە پێوەنــدی لەگــەڵ دەرودراوســێ
و گشــت واڵتانــی جیهانــدا ،جۆرێــک
هەڵســوکەوت بــکات کــە ئــاژاوەی تێــدا

جیهانی چ پیشەسازی و چ خواردەمەنی
بــۆ واڵتــی خــۆی بــە هێنــد بگــرێ و بۆ
بەرهەمهێنانی ئەم کەلوپەل و شتومەکانە،
بکەوێتــە کێبڕکێیەکــی یاســایی و
دونیاپەســندەوە .هەروەهــا پێناســەیەکی
بەرهەســتی لــە «مافــی» شــارۆمەندان
هەبێت و لە هەموو بوارەکاندا پشــتگیری
و پشتیوانی لەم «مافە» ،بکات.

پێیــان نەناوەتــە نێــو ســەدەی بیســتەمەوە،
بەڵکــوو لــە ســەدەکانی نێوەڕاســتدا
دەژیــن و گەورەتریــن کەڵکەڵەیــان
پەرەپێــدان و هەناردەکردنــی ئایدیۆلۆژییە
وەهمییەکەیانــە ،دەنــا چ خێــرە بەشــی
سیاســی ،ئابــووری ،پیشەســازیی،
کلتــووری ،کۆمەاڵیەتــی ،لەشســاغی و
ئاوەدانکردنــەوە هێنــدە بەالیانــەوە بێبایەخ

بێت؟
ئاخونــدەکان ،لــە نەزمــی دادپەروەرانــە
و دێموکڕاتیکــی ناوخۆیــیڕا بگــرە تــا
دەگاتــە هەوڵــدان بــۆ نەهێشــتنی گــرژی
لەگــەڵ دەرودراوســێ و کۆڕوکۆمەڵــە
جیهانییــەکان ،چــاپ و ڕاگرتنــی بایــی
دراو ،بەفەرمیــی ناســینی کوالێتــی
بەرهەمهێنانــی بەربــووە پیشەســازی و
خواردەمەنییەکان و هەبوونی سیستمێکی
دادی ئەمڕۆیی ،شکستی تەواویان هێناوە
و تەنانەت یەک خاڵی ئەرێنی لە تەواوی
ڕەفتــار و بەرنامەکانیاندا بەدیناکرێت.
سیســـــــــتمێک کــە بناغەکــەی لەســەر
ئــاژاوە ،تێــرۆر ،گەندڵــی ،دزی ،الدان لە
بەهــا نێونەتەوەییــەکان ،بارمتەگرتــن و
پاپۆڕڕفاندن دامەزراوە ،جێی لە هەزارەی
ســێهەمی زایینیدا نابێتــەوە و مەحکوم بە
لەناوچوونــە .لە تــەواوی ئەم پێنج خاڵەی
لــە ســەرەوە ئاماژەمــان پێکــرد ،کۆماری
ئاخونــدی تەنیــا لە یەک خاڵی بچووکدا
نەیتوانیــوە «نمــرەی قەبووڵــی» وەدەســت
بێنێ ،کەچی بەپێی باوەڕە دۆڕاوەکانیان،
گەرەکییانــە ئەم شــێوە بەڕێوەبردنە بکەنە
جیهانــی و دونیا ،گەاڵڵەی ڕەشــی ئەوان
لــە بەڕێوەبردنــی واڵتەکانیانــدا بکەنــە
سەرچەشــن و ئۆلگــوی خۆیــان! غافــڵ
لەوەیکــە جیهانــی ئەمــڕۆ ناتوانــێ ئــەم
ســەرەڕۆییە بێســنوورانە قبــووڵ بــکات
و ڕۆژێــک دادێ بــە شــێوەی جیــددی
بەگژیانــدا دێنــەوە .چوونکــە مانــەوەی
ئاخونــدەکان لەســەر کورســی دەســەاڵت،
یانــی تێکچوونی کۆی دەســکەوتەکانی
شارستانییەت.

مندااڵنــی ئێــران و کوردســتان قوربانــی سیاســەتەکانی ڕێژیمــن

نیشتمان ڕەسووڵ دنخە

ســروودی «ســام فرمانــدە» بــە دەنگی
«ئەبــوزەر ڕووحانــی» و ئاوازدانەریــی
«مەهیــار تالبی» و شــێعری «مەهدی
بەنی هاشمی» لەالیەن گرووپی «ماح»
لــە شــاری لەنگــرود هــاوکات لەگــەڵ
ســاڵڕۆژی کوژرانی تێرۆریســت «قاسم
ســلێمانی» بە مەبەستی پەروەردەکردنی
مندااڵنی دەیەی «نەوەد»ی هەتاوی و
چەند کاتژمێر پێش نوێبوونەوەی ســاڵی
 ١٤٠١لــە دەنگوڕەنگــی ڕێژیــم بــاو
بوویەوە.
ئــەو ســروودە لــە درێــژەدا بــۆ تــەواوی
قوتابخانەکانی ئێران و کوردســتان نێردرا
کە مندااڵن دەبێ ئەو سروودە بڵێنەوە.
بــە وتــەی بەرپرســانی ڕێژیــم ،مــاوەی
چەنــد ســاڵە میدیــا ڕۆژاواییــەکان لــە
فکــر و مێشــکی مندااڵنــی ئێرانــدا

دزەیــان کــردووە و بەردەوام مندااڵنی ئێران
گۆرانییــە ڕۆژاواییەکان دەڵێنەوە؛ ئێمەش
ئــەو کلیپەمــان بــۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو
ئاهەنگ و کلیپانە دروســت کردووە و بە
یارمەتیی «ئیمامی زەمان» سەرکەوتین
و منداڵەکانمان لە ئێستادا تەنیا سروودی
«ســاو فەرمانــدە» لەژێــر لێوانیانــدا
دووپات دەکەنەوە.
«یوســف نــووری» وەزیــری بەنــاو
پــەروەردە و بارهێنانــی ڕێژیمیــش لەســەر
ئــەو باوەڕەیــە کــە ســروودی «ســەالم
فەرمانــدە» و ســروودەکانی هاوشــێوە
دەتوانن جێگرەوەیەکی باش بن بۆ سرودی
بەیانیانی قوتابییان لە قوتابخانەکان.
سروودی «ساڵم فەرماندە» جگە لە ئێران
لــە چەنــد واڵتــی ناوچــەدا کــە ڕێژیمی
ئێران بە زەبری پارە سیاســەتەکانی خۆی
لەو واڵتانەدا پیادە دەکات وەک :عێراق،
تورکیا ،فەلەســتین ،ســووریا ،پاکســتان،
لوبنان و ....باڵو کرایەوە.
ئــەو ســروودە کــە لەســەر بنەمایەکــی
ئایدیۆلۆژیکــی ،سیاســی و مەزهەبــی
داڕێــژراوە ،چەنــد بابــەت بــە جوانی تێیدا

ڕوون و ئاشــکرایە و دەکــرێ لــە چەنــد
گۆشەنیگاوە شەنوکەو بکرێت:
یەکــەم :ترســی ڕێژیــم لــە نــەوەی نــوێ
کــە ئــەو نەوەیــە ئیتــر ئــەو شــێوەژیان و
دەسەاڵتدارییەتییەیان قەبووڵ نییە.
دووهــەم :ســەپاندنی نــاوی کەســانێکی
وەک تێرۆریست قاسم سلێمانی لەنێو دڵی
منــدااڵن بــۆ ئەو مەبەســتە کــە هەبوونی
ڕێژیــم بــه خوێنــی کەســانێکی وەک
«سلێمانیـ»ـیەوە بوونی هەیە.
ســێهەم :زیاترکردنی چاوەڕوانیی مندااڵن
و نــەوەی نــوێ بــە شــتێکی خەیاڵــی
و ئەوەیکــە ئێمــە هێشــتا لــە ســەرەتای
دەســەاڵتدارێتیداین و دەبێ ئیمامی زەمان
بێــت و ڕزگارمــان بکات و ژیانمان خۆش
و باش بکات.
لــەو نێوانــەدا عەلــی خامنەیــی خــۆی بە
شــێوەی خوازەکــی وەک ئیمامــی زەمان
فــەڕز کــردووە .ڕێژیــم بــەم شــێوەیە تەنیا
تەبلیــغ بــۆ خــۆی دەکات و ئــەو ســروودە
جگــە لــە پڕوپاگەنــدا بــۆ ڕێژیمــی ئێران
هیچ ئەرزشێکی دیکەی نییە.
ڕێژیمی ئێران بە مەبەستی تەبلیغ بۆ ئەو

ســروودە و بەزۆر ســەپاندنی خۆی بەســەر
مندااڵنــدا لــە شــێوازی جۆراجۆر کەڵک
وەردەگرێت.
بۆنموونــە بەنــاو ناوەندی فکــری مندااڵن
و تازەالوانــی ئیــام کێبڕکێیەکــی
وێنەکێشــانەوەی بــۆ منــدااڵن دانــاوە کە
بابەتەکەی ســروودی «سالم فرماندە»یە
و هەروەهــا لــە پارێــزگای لوڕســتان ئــەو
ســروودەیان بە زاراوەی لــۆری بە مندااڵن
خوێندووەتەوە.
ســەرەڕای پێداهەڵکوتنــی زۆری
بەرپرســانی ڕێژیــم بە ســەرکەوتنییان لەو
ســروودەدا ،بەاڵم بــە دوای باڵوبوونەوەی،
دەنگۆیەکی زۆر لەســەر ئەم سروودە هاتە
ئارا .بۆ نموونە زۆربەی چاالکانی بواری
مندااڵن مەتنی ئەو سروودە و خوێندنەوەی
لەالیەن مندااڵنیان بە کەڵکاوەژوووەرگرتن
لە مندااڵن زانیوە کە دەســەاڵت دەیهەوێ
بەم شــێوەیە مێشکی مندااڵن بـــــــشواتەوە
کــە خۆیــان بــە کەســێکی خزمەتگــوزار
و قــەرزدار بــەو ڕێژیمــە بزانــن و ببنــە
ســەربازێک بــۆ خزمــەت بە ڕێژیــم هەتا
هاتنی ئیمامی زەمان.

لەالیەکــی دیکــەوە بــە شــێوەیەکی
گاڵتەجــاڕ و ڕەخنەگرانــە ئــەم ســروودە لە
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە بــە شــێوازی
جۆراجــۆر دووبــارە کرایــەوە و لــە وشــە و
ڕســتەی وەک «ســاو دەرمانــدە ،ســاو
پەســماندە و ساڵو واماندە»یان بەرانبەر بە
بەردەنگی «ســاو فەرماندە» کە ئامانج
لــە «عەلی خامنەیی» ڕێبەری ڕێژیمی
ئێرانە بەکار هێناوە.
هــەر لــەو ڕاســتایەدا کۆمەڵێــک لــە
مندااڵنی دەیەی «نەوەدی و هەشتایی»
ڕۆژی پێنچشــەممە ٢ی پووشــپەڕ
بــە مەبەســتی خۆشــی و کایەکــردن
لــە پارکــی بلــواری «چەمڕانـ»ـــی
شــیراز کۆبوونەتــەوە کــە لەالیــەن هێــزە
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمــەوە بە بیانووی
ئەوەیکە ئەو مندااڵنە جلوبەرگی حیجابی
و ئیســامییان لەبــەر نەبــووە ،ئــەوەش بــە
پێچەوانــەی یاســاکانی ڕێژیمــە ،چەنــد
منداڵێک دەسبەســەر دەکەن و «حوسێن
حەقانــی» بەڕێوەبــەری گشــتیی بەشــی
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگیــی پارێــزگای
«فــارس» و «لوتفوڵــا شــیبانی»
فەرمانــداری شــیراز داوا دەکــەن بەپێــی
یاسا لەگەڵیان هەڵسوکەوت بکرێت.
کۆبوونــەوەی منــدااڵن بــەم شــێوەیە بــە
جۆرێــک واڵمدانەوە بــە ڕێژیمە کە ئێمە
ژیانێکی دیاریکراو و دەستکردمان ناوێت
و ئــەوە ئــەو شــتەیە کــە ئێمــە «نــەوەی
نوێ» دەمانهەوێت.
لەڕاســتیدا ئــەو ســروودە موزیکێکــی
عێراقییــە کــە لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە
دزراوە؛ بــەاڵم ســەرەڕای تــەواوی ئــەو
ڕەخنانــەی کــە بەشــێوازی جۆراجــۆرەوە
بەهۆی کەڵکوەرگرتنی ڕێژیم لە مندااڵن
لەو ســروودە گیرا ،باشــە بزانین پەیوەندیی
ئــەم ســروودە بــە ئێمەی کــوردەوە چییە و
ئەرکــی ئێمــە بەرانبــەر بە پیالنــی ڕێژیم
بۆ پەرەپێدانی ئەو ســرودە لەنێو مندااڵنی
کورددا دەبێ چۆن بێت؟
بەرپرســانی پەیوەندیدار بە کەڵکوەرگرتن
لــە دەســتوپەیوەندییەکانی خــۆی
لــە چـــــــــــەند قوتابخانــە و شــوێنە
گشــتییەکانی کوردســتان بــە بەشــداریی
بنەماڵــە و بــە قەولــی خۆیــان مندااڵنــی
دەیەی هەشــــــتایی و نەوەدی ئەو سروودە

خوێندرایەوە.
ئــەوەش بیانوویەکــی باش بــوو کە ڕێژیم
تەبلیــغ بــۆ خــۆی بــکات و بنووســێت:
«از بوشــهر و کوردســتان تــا تورکیــە و
پاکســتان» یانــی ئەوەیکــە ســروودی
«ســەالم فەرمانــدە» ســنوور و نەتــەوە
ناناســێت و لــە سەرتاســەری ئێرانــدا
پێشوازییەکی باشی لێ کراوە و تەنانەت
کورد و عەرەبەکانیش سیاســەتی ئێمەیان
قەبووڵــە و دژایەتیمــان ناکــەن و هەروەهــا
واڵتانی ناوچەش ئێمەیان قەبووڵە.
ئــەو شــتەی لێــرەدا بــۆ ئێمــەی کــورد
گرینگــە و پێویســتە لەبەر چــاوی بگرین
ئەوەیــە کــە نەتــەوەی کــورد هیــچ کات
دەنگــی بــە سیاســەتەکانی ڕێژیــم نەداوە
و پیرۆزییەکانــی ڕێژیــم الی هیــچ
نرخێکیان نییە؛ بەاڵم ڕێژیم بە بەردەوامی
و بــە پــان و پیــان لەســەر کــورد کاری
کــردووە .کەوایــە دەبــێ بزانیــن کــە ئــەو
ســروودە لەالیــەن مندااڵنــی ئێمــە و لــە
قوتابخانەکانــی کوردســتان مندااڵنێکــی
ئەوتۆ تێیدا بەشدار نەبوون.
بنەماڵــەکان دەبــێ بەرچاوڕوونییەکــی
باشــیان هەبێــت و گرینگــی بــەو خااڵنــە
بــدەن .بــۆ نموونە کاتێک کــە هەندێک
پۆلــی ڕاهێنــان بە تایبەت لــە وەرزەکانی
بێکاریــی مندااڵنــدا بەڕێوە دەچێت باشــە
کە پرســـــــــــیار بکەن ئــەو پۆالنە لەالیەن
کــێ بەڕێــوە دەچێت و بڕیارە چۆن بەڕێوە
بچێت؟
ڕێگــە نــەدەن منداڵەکانیــان لــە هــەر
کار و چاالکییەکــی کــە لەالیــەن
بنکەکانــی فێــرکاری ڕێژیــم و تەنانــەت
قوتابخانەکانیش بەڕێوە دەچێت بەشــداری
بکــەن و وێنــە و تێرۆریســتانی ڕێژیمــەوە
بەدەست بگرن.
منــدااڵن دەبێ دوور بن لە سیاســەتهكانی
ڕێژیــم و نابێ ڕێگــە بدەین منداڵەکانمان
تێکــەڵ بــە سیاســەتەکانی ڕێژیــم بــن.
هەروەهــا دەبــێ گرینگیــی بــە داهاتووی
منداڵەکانمــان بدەیــن کــە لــە داهاتــوودا
ڕەخنــە لــە ئێمــەی دایــک و بــاب نەگرن
کــە بۆچــی ڕێگەمــان داوە یارمەتیدەری
پەرەپێدانــی سیاســەتەکانی ڕێژیــم بــن و
ئەوە ببێتە الپەڕەیەکی خراپ لە مێژووی
ژیانی منداڵەکانماندا.
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زمانــی داپڵۆســێنەر ژێرخانــی دیکتاتۆرییــە لــە ئێرانــدا
زرێبار
پێوەنــدی نێوان هەســتی دیکتاتۆرییەت و
چەمکەکانی زمان ،کلتوور ،ڕەفتار و...
پێوەندییەکــی دووالیەنەیــە و بەڕاســتی
هــەردووال لە بووژانــەوەی یەکتر و ورەدان
بــە یەکتر ڕۆڵــی کارا و زیندوو دەگێڕن.
دیکتاتــۆرەکان ســهرهڕای هەبوونــی
کەمینــە و دەنگــە جیاوازەکانــی نێــو
جوغڕافیا و کەوشــەنی خۆیان ،لە ئاســت
خۆیان و خەڵکی هاوخوێنیشیاندا توندوتیژ
و پێمل بەو ڕەفتارەن .دیکتاتۆرەکان نە بۆ
خۆیــان تام و چێــژی ئازادی دەکەن و نە
دەهێڵن ژێردەستەکانیشیان بحەوێنەوە .لەو
کورتەوتــارەدا هەوڵ ئەدرێ بە هێنانەوەی
چەند نموونەیەک لە وشــە و زاراوەیەکی
زمانی فارســی کە چلۆن داپڵۆســێنەرانە
و خۆســەپێنانە دەرحــەق بــە خۆیــان و
نەتــەوە ژێردەســتەکان دەوری نەرێنییــان
گێــڕاوە ،نیشــان بدەیــن شــناژ و بنەمــای
دیکتاتۆرەکان زمانەکەیانە.
هــەر واڵت و نەتەوەیــەک لــە بوارەکانــی
ئازادی و مافەکانی مرۆڤەوە بەرتەسک
و داخراو بێ ئەگەر لە بواری فەرهەنگی
و چاپەمەنیشــەوە خــاوەن پێشــکەتووترین
دەزگای باڵوکردنــەوە و کتێبخانــەش بــن
دیسان کاریگەری لە سەر ڕۆشنبیری نابێ
و بگــرە دەبنە دیکتاتۆرێکی مۆدێڕن .لە
ئێرانــدا زۆرتریــن چاپخانە و دامودەزگای
ڕاهێنــان و بەناو ڕۆشــنبیری هەیە کە لە
ژێــر چەتــری زمانــی فارســیدا بــەردەوام
خەریکــی بووژانــەوە و بەڕۆژکردنــەوەی
زمانــی فارســین .ئەوەی لێرەدا مەبەســتە
ئەوەیــە کــە بۆچی ســەرەڕای ئەو هەموو
بەرهەمهێنانە فارســییە نە لە جمگەکانی
کۆمەڵــگادا و نــە لە بەدەنــەی دەوڵەتانی
ناوەندا ئاسۆیەکی کرانەوە ڕوونادات؟
زمانی فارسی بە درێژایی مێژوو زمانی
شــێعر و ئیحســاس و خەیــااڵت بــووە و
کەمتریــن دەق و نووســراوە و کتێــب بــە
زمانــی فارســی نووســراوە .نووســەرانی
فــارس زمــان لــە دوای هاتنــی ئایینــی
ئیســام بەرهەمــە شــێعرییەکانیان بە دوو
زمانــی فارســی و عەرەبــی هۆنیوەتەوە و
هەروەهــا بەرهەمــە فیکری ،فەلســەفی،
دینی ،پزیشــکی و هتدەکانیان بە زمانی
عەرەبــی ئافرانــدووە .لــە ئاکامــی ئــەو

ڕەوت و پرۆســە دوور و درێــژەدا زمانــی
فارســی بــووە بــە زمانــی شــێعر و لــە
بواری نووســیارییدا (نثر) هیچ گەشــە و
نەشــەیەکی نەکردووە (بێجگــە لە کلیلە
و دمنە و دەقە ســەجعییەکانی گوڵســتان
و )...و ئەوانیــش وەک کــوردەکان
زمانیان لە بواری زارەکییدا تاو داوە.
لــە ســەدوپەنجا ســاڵی ڕابــردوودا کــە
چەمکگەلــی ڕۆشــنبیری و دەق و
تێکســتە زانســتی و فەلســەفییەکان لــە
جیهانــدا گەشــەیان کــرد ،ئیتــر زمانــی
فارســی لــە ئاســت ئــەو ڕووبەڕووبوونەوە
و تێکەڵییە فەرهەنگییانەدا کەمایەســی
هێنــا و بــە زمانــی شــێعر نەدەکــرا
دیپلۆماســی و سیاســەت و وەرگێڕانــی
چەمکە زانســتییەکان بکەن هەر بۆیە لە
ڕاچڵەکاندنێکــدا زمانی فارســییان کردە
زمانێکــی نووســیاری و زمانــی فەرمی
دەسەاڵت.
گۆڕینــی ڕۆحــی زمانــی فارســی لــە
زمانێکــی ناســک و نــەرم و نیانــی
شــێعرییەوە بــۆ زمانــی چەمکە سیاســی
و ئابوورییــەکان لەڕاســتیدا بــە شــێوەی
سروشــتی زۆر ئەســتەمە ،بــەاڵم لــە
وەرچەرخانێکــی خێــرادا ڕۆشــنبیرانی
فــارس زمــان بــە بــێ ئــەوەی پێشــینە و
گەنجینەیەکــی ڕێزمانی و دەســتوورییان
هەبێ دەستیان کرد بە بەرهەمهێنانی دەق
و نووســراوەی ناشــێعری ،هەڵبەت لەوەش
خراپتــر ئــەوە بــوو کــە ئــەو بیرۆکەیــەش
بە ســەر هەموو دانیشــتووە نافارسەکانی
ئێرانیشدا سەپێندرا.
گۆڕانــکاری لــە زمانــدا مافــی هەمــوو
الیەکــە و لەڕاســتیدا هــەم زیرەکی دەوێ
و هــەم ئافەریــن هەڵدەگــرێ ،بــەاڵم ئــەو
لەدایکبوونــە بــە بــێ پێشــەکی و بــە بێ
پــرسوڕا بــە کەمینەزمانییەکان و ناوەندە
زانســتی و ئەدەبییەکان ،لەدایکبوونێکی
سەقەت و ناسروشتی بوو .زمانی فارسی
کــە لــە بوارەکانــی وشــە و داڕشــتندا
کەمایەســی هەبــوو بــە پەنابردنــە بــەر
زمانەکانــی عەرەبــی ،ئینگلیــزی و
فەڕەنســی لــە بــواری وشــە و ڕێزمانــدا
هەمــوو بۆشــاییەکانی پــڕ کــردەوە .لــە
ســەردەمی پاڵەوی یەکەمدا کە هەســتی
نەتەوەخــوازی و شــۆوینیزمی فارســی
گەیشــتە لوتکــە ،فارســی نووســان و
ناوەنــدە ئەدەبی و فەرهەنگییەکان هەوڵی
ســڕینەوەی نامۆگەری و بەفارسیکردنی

بیســت و چــوار عەیــاری بەرهــەم و
نووســراوەکانیان دا .بــۆ سەرخســتنی ئــەو
پرۆســەیە ڕۆشــنبیرانی فــارس پەنایــان
بــردە بــەر زمانــە نێوخۆییەکانــی وەک
تورکی،کوردی،لــوڕی و  ...؛ بۆیــە
دەگوتــرێ ئــەو پرۆژەیــە لــە بنەڕەتــدا
نەبــەکام و ســەقەت بــوو چوونکــە لــە
جیاتــی ئەوەیکــە ڕۆشــنبیرانی ناوەنــد،
کەمینــەکان وەک زمــان پێناســە بکــەن،
هاتن بە گوڵبژێری وشە و زاراوە بەڕۆژ و
زیندووەکانــی نەتەوە پەراوێزنشــینەکانیان،
زمانــی خۆیان ســاغ کــردەوە و لەئاکامدا
لە ڕێــگای کاناڵەکانی دەزگای ڕاهێنان
و بارهێنانــەوە ئــەو زمانــە نامــۆ و تێکەڵ
و پێکەڵەیان دەرخواردی جەماوەر دایەوە.
لێــرەدا ئامــاژە بــە چەنــد نموونەیــەک
لــەو وشــە و زاراوەگەلــە دەکەیــن کــە لــە
بــاری ماناییــەوە قــەت مانای ئــەو دیاردە
و شــتوومەکانە نــادات کــە بــۆی دیاری
کــراوە و لــە ئاکامیشــدا بەردەنــگ و
خوێنــەوار و نەخوێنــدەوار دەبــێ فێــری
بــێ و وەک ڕاســتییەک قەبووڵــی بکا.
کاتێــک زمانێــک لە بوارێکی زانســتی
یــان پیشــەییدا کەمایەســی وشــەی هەیە
ئیتر فەرز نییە کە حەتمەن فەرهەنگستان
وشەی بۆ داتاشێ.
زۆربــەی واڵتــان لــە زانکــۆکان و لــە
پلەبەرزەکانــی خوێندنــدا پەنــا دەبەنــە بەر
زمانێکــی فەرمــی و زانســتی دیکــەی
جیهانی ،بەاڵم زمانی فارسی ئەو ڕاستی
و حەقیقەتە قەبووڵ ناکات و بە زمانێکی
داپڵۆســێنەر هەمــوو چەمکەکان بە ســەر
خوێندکاراندا دەسەپێنێ.
ڕیزی هێندێک لەو وشــە و زاراوانە کە
زمانی فارسی سەپاندوویەتی و لە باری
ماناییەوە دوورە لە ڕاستی:
ــــ خــودکار؛ هــەر کەرەســتەیەک کە بۆ
خۆی کار بکات و پێویستی بە چاوەدێری
نەبێ ،لە زمانی فارســیدا وەک قەڵەمی
جەوهــەردار پێناســە کــراوە و بــێ هیــچ
پرســیارێک لە مێشکی هەموواندا تۆمار
کراوە.
ــــ هواپیمــا؛ پێواندنــی هــەوا و ...لــە
ڕاســتییدا باڵندەیەک ،هەلیکۆپتەرێک و
 ...دەتوانــێ هــەوا بپێــوێ ،ئیتــر ئەوەیکە
ئــەو وشــەیە چلــۆن ســەپێندراوە بــە ســەر
«طیــارە»ی عەرەبیــدا ،دەبــێ قەبووڵــی
بکەین.

لە ئێراندا زۆرترین چاپخانە و دامودەزگای ڕاهێنان و بەناو ڕۆشنبیری هەیە کە لە
ژێر چەتری زمانی فارسیدا بەردەوام خەریکی بووژانەوە و بەڕۆژکردنەوەی زمانی فارسین.
ئەوەی لێرەدا مەبەستە ئەوەیە کە بۆچی سەرەڕای ئەو هەموو بەرهەمهێنانە
فارسییە نە لە جمگەکانی کۆمەڵگادا و
نە لە بەدەنەی دەوڵەتانی ناوەندا ئاسۆیەکی کرانەوە ڕوونادات؟
ــ فــرودگاه؛ جێــگای نیشــتنەوە و
. ....لــە فــرودگادا هەڵفڕینیــش ڕوو
ئــەدات بــەاڵم فەرهەنگســتانی زمانــی
فارســی بێئەمالوئــەوال تەنیــا لەو بــوارەدا
سەپاندوویەتی.
ــــ جایــگاە؛ ڕێوشــوێن،مەکان و. ....
لــە ئێســتەدا کاتێــک دەگوتــرێ جایــگاە
دەبــێ بیــر لە بەنزیخانە یــا پۆمپی بەنزین
بکەیتەوە.
ــ رایانە؛ ئەگەر پەڕوباڵکراوی ڕاهێنانی
کوردی بێ ،دیســان چ پێوەندییەکی بەو
دەزگا جەنجاڵەوە هەیە .رایاندنی فارسیش
کــە مانــای ڕێنموونیکــەرە ،یــەک لــە
سەدیش بە نزیک ئەو مانایەدا ناچێ.
ــ یاختە؛ لە ئێســتەدا جێگرەوەی وشــەی
سلوولە و چەندین مانای دوور لە سلوولی
هەیە.
ــ کروموزوم؛ جێگرەوەی لە ئێســتەدا بووە
بە فام تن
ــ تتراد؛ چهارتایە
ــ میتوز؛ رشتمان

ــ کوریون؛ برون شامەرویان
ــ اووگونی؛ مامەزا
ــ آمنیون؛ درون شامەرویان
ــ اووسیت؛ مام یاختە
ــ پاراسمپاتیک؛ پادهم حس
ــ گلبول؛ گویچە
ــ پروبیوتیک؛ زیست یار
ــ سورفاکتانت؛ عامل سطح فعال
ــ هومئوستازی؛ هم ایستایی
ــ آمیلوپالست؛ نشادیسە
ــ لیزوزوم؛ کافندەتن
و بــە ســەدان وشــەی داتاشــراو هەیــە کە
فەرهەنگســتانی زمانــی فارســی بە زۆر
بــە ســەر خوێندکارانــدا ســەپاندوویەتی
و دەبــێ وەک وانــە لەبــەری بکــەن.
ســتەم و ســەرکوت بــەر لەوەیکــە لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەکانــەوە بێــت لەالیــەن
فەرهەنگســتانەوە دەرحەق بــە نەتەوەکانی
ئێران ئەنجام ئەدرێت .لێرەدا جێی خۆیەتی
بــە وردی و زانســتی هــۆکاری ســتەم و
دواکەوتووییــەکان بزانیــن و بــۆ خۆمــان

لێکــی بدەینــەوە .لەڕاســتیدا ئــەو کارەی
فەرهەنگســتان بــۆ مندااڵنــی فــارس
زمانیش دژوار و ئەســتەمە و نەوەی نوێ
ئەو تەوەهوومات و خەیااڵتەی ڕابردوو کە
هیچ بنەمایەکی ڕاستەقینەی نییە ،پێی
قەبووڵ ناکرێ و ئەو وشــە داتاشراوانە بە
سەریاندا ناسەپێ .فەرهەنگستانی زمانی
فارســی لــە کــردەوەدا بەرەو ئێکســپایەر و
ئاشــبەتاڵی دەڕوات ،لە بەرامبەردا زمانی
نەتەوەکانــی ئێــران وەک زمانی کوردی
کــە زمانێکــی زینــدووە بــەرەو هەڵکشــان
دەچێ .خوێندکارانی زانکۆی کوردستان
بــێ پشــتیوانی و بودجــە فەرهەنگــی
گــەورەی کوردســتانیان خوڵقانــدوە.
کەسانێکی وەک سەالح پایانیانی ،ئاکۆ
جەلیلیــان و  ....بــە تەنیــا و بــە دەســتی
خاڵی بە ئەندازەی ئیدارەی فەرهەنگستان
بەرهەمی بەنرخ و سەرچاوەیان خوڵقاندوە،
ئــەوەش ئــەوە دەگەیەنــێ کــە درۆی قەبە
قەت ســەرناگرێ و ڕۆژێک ڕاستییەکان
خۆی دەردەخات.

خراپیــی خــووی خراپنووســین
ساماڵ ئەحمەدی
زمانــی کــوردی ســەرباری ئەو ڕاســتییە
تاڵــەی کــە هەتا ئێســتا لەالیــەن واڵتانی
داگیرکەری خاکی کوردستانەوە ستەمی
لــێ دەکرێــت ،زمانێکــی زینــدووە و لــە
زۆربەی بوارەکانی زانست و ناسیندا بەرەو
پێشــەوە دەچێت ،کەچی هێشــتا کەم نین
ئەو کەسانەی کە پێیان وایە چارەنووسی
زمانــی کــوردی لە بەرەگەی مەترســیی
خراپنووســیدایە و لــە ڕاگەیاندنــەکان و
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە نیگەرانیــی
خۆیــان لــەم بابەتــە دەردەبــڕن .نیگەرانیی
ئــەو شــارەزا و خەمخۆرانــەی زمانــی
کوردی تەنیا لەوە نییە کە دەسەاڵتدارانی
داگیرکــەر ڕێ لە پێشــکەوتنی زمانەکە
دەگــرن ،بگــرە نیگەرانییەکەیــان لەوەیــە
کە لە کوردینووســینی باودا کۆمەڵێک
خــووی خراپنووســین بوونەتە چاولێکەری
و پەرەیــان ســەندووە کــە هەرچەنــدە ئــەو
خــووە خراپانــە هــەر تایبەتــی زمانــی
کــوردی نیــن ،بــەاڵم بەهۆی ئــەوەی کە
زمانــی کــوردی لەالیــەن هۆکارەیلــی
سیاســی و ئابوورییشــەوە کەوتووەتــە بــەر
هەڕەشــەی داگیرکەرانــی کوردســتان،
زیاتــر نیگەرانیی لێ دەکەوێتەوە .کەواتە
ســەرباری ئەوەی کە خراپنووسین بەتەنیا
ناتوانێت هۆکاری مەترســی لەســەر زمان
بێــت ،بــەاڵم دەکرێــت ببێتــە یاریــدەدەری

هــۆکار ،یــان هــۆکارە ســەرەکییەکان
(هۆکارەیلــی سیاســی و ئابووریــی زاڵ
بەســەر کوردســتاندا) .لــەم بــوارەدا
گەورەتریــن نیگەرانییەکانی خەمخۆرانی
زمانــی کوردی لە خووی خراپنووســینی
ئەو نووســەرانەیە کــە لەژێر کارتێکەری،
یــان الســاییکردنەوەی زمانانــی دیکــەی
وەکوو ئینگلیزی و فارسی و عەرەبی و...
ڕوویان تێ کردووە .دیارە لەو زمانانەشــدا
ئــەو خراپنووســین و شپڕێونووســینە هەیە.
جــۆرج ئۆروێــڵ ،نووســەری ئینگلیــزی
( ١٩٥٠ــــ  )١٩٠٣و محەمەدڕەزا باتنی،
زمانناســی فارس لەبارەی ئەو کێشــەیەوە
لە زمانەکانی خۆیاندا وتاریان نووسیوە١.
هــۆکاری خراپنووســینی بــاو بــە زمانــی
کــوردی ،بــە بۆچوونــی نووســەری ئــەم
یادداشــتە ،بێجگــە لــە کارتێکــەری و
الساییی زمانای بێگانە ،ناشارەزاییی ئەو
جۆرە نووسەرانەی کوردە لە بەکارهێنانی
شــێوەزارەکانی زمانــی کــوردی ،چونکە
بــۆ نموونــە ،بەکارهێنانــی کاری ســادە
و لێکــدراو لــە شــێوەزارەکانی زمانــی
کوردیــدا وەک یــەک نییە .بــۆ نموونە،
کاری ســادە لە شــێوەزاری ‹›کرمانجیی
نێوەڕاســت››دا بــە بــەراورد لەگــەڵ
شــێوەزاری ‹›کرمانجیــی ســەروو››
زیاترە؛ کاری ســادە دەتوانێت ســەرچاوەی
وشەسازی و ڕۆنانی وشەی لێکدراو بێت،
بــەاڵم کاری لێکــدراو بــۆ ئــەم مەبەســتە
ناشێت ،هەربۆیە کاتێک نووسەری کورد
بەهۆی ناشــارەزایی لــەم الیەنە گرنگ و

ژیانبەخشەی کاری سادە زیاتر لە کاری
لێکــدراو کەڵــک وەردەگرێــت (بۆ نموونە
‹›کــرا›› و ‹›هاتــە کــرن››) ،یــان بەبێ
ناســینی توانایییەکانــی شــێوەزارەکانی
کوردی و هەر بە الساییکردنەوەی زمانی
زاڵــی داگیرکــەر کــە بەهۆی دەســەاڵتە
سیاســی و ئابوورییەکەیــەوە پێــی وایــە
زمانێکــی پڕواتاترە ،پەرە بە لەکارهێنانی
کاری لێکــدراو دەدات ،هەربۆیــە
دەستەوشــەی نالەبــاری وەکــوو ‹›ههســتا
به کردنــهوهی دهرگا›››‹ ،دەســتیان کرد
بــە ئەنجامدانی ڕاپەڕین›››‹ ،بڕیاری دا
بــە ســەردانیکردنی شــوێنی ڕووداوەکە››
و ...لــە زمانی کوردیــدا پەیدا دەبن ،کە
ئەگــەر بە هەڵەنووســینیش دانەنرێن ،ئەوە
بێگومــان دەچنە بــواری خراپنووســینەوە.
جێی ئاماژەیە کە مەبەست لە پێکگرتنی
شــێوەزارەکانی زمانــی کــوردی لــەو
دێڕانــەی ســەرەوەدا تەنیــا بــۆ ئەوەیــە کە
گرنگایەتیــی کاری ســادە لــە زمانــدا
نیشــان بدرێــت ،دەنــا بــاوەڕی تــەواوم بەوە
هەیە کە لەکارهێنانی ورد و شارەزایانەی
هەموو شێوەزارەکانی زمانی کوردی هەم
گەشــە بە زمانەکــە دەدات و هەم بازنەی
وشــەکانی زۆر بەرفرەوانتــر دەکات،
خۆیشــم لەقەدەر توانای خــۆم هەرچی لە
هەر شــێوەزارێکی کوردی فێر بووبێتم بۆ
ڕەوانبێژی و جوانکاری لە نووسیندا خۆم
لێ نەبواردووە؛ بەاڵم تیۆریی بەکارهێنانی
کاری ســادە لەالیــەن زمانناســانەوە
پێداگریــی لەســەر کــراوە ،بــۆ نموونــە،

محەمــەدڕەزا باتنــی ،زمانناســی فــارس
لــە وتارێکدا دەنووســێت›‹ :لــە ڕوانگەی
زمانناسییەوە ،زاوزێی وشە دەچێتەوە سەر
باســی وشەســازی  ...وشەســازی ،واتــە
ئــەوەی کــە بتوانین لە ناو ،یــان ئاوەڵناو،
کار دروســت بکەیــن .هەروەهــا لــە کار،
نــاو ،یــان ئاوەڵنــاو دروســت بکەیــن... .
دەشکرێ بڵێین وشەسازی ،واتە بازدان لە
باســێکی ڕێزمانییەوە بۆ باسێکی دیکە؛
کەواتە ئەگەر بخوازین لە ڕادەی زاوزێی
زمانێــک تــێ بگەیــن و بگــرە لەگــەڵ
زاوزێــی زمانانی دیکە بەراوردی بکەین،
دەبــێ بزانیــن لەو زمانەدا تا چ ڕادەیەک
بەئاسانی دەکرێ لە باسێکی ڕێزمانییەوە
بــاز بدەینــە ســەر باســێکی دیکــە .لەنێــو
گۆڕانی وشەســازییە جۆراوجۆرەکاندا ،لە
هەمــووان گرنگتــر ،بازدانە لە باســی ناو،
یان ئاوەڵناوەوە بۆ سەر باسی کار ،یان بە
واتایەکی ســادەتر ،دروستکردنی کارە لە
نــاو ،یان ئاوەڵناو .هــۆکاری ئەم بابەتەش
ئەوەیــە کــە کار خــۆی زۆر بەزاوزێیــە و
زۆر وشەی تری لێ دروست دەکرێت››.
باتنــی لــە درێــژەی وتارەکەیــدا دەڵێــت:
‹›کاری لێکــدراو نەزۆکــە و وشــەی
دیکەی لێ دروست نابێت››.
بێجگــە لەوانــەش ،خراپنووســەکان پێیــان
وایــە کەڵکوەرگرتــن لــە وشــەگەلی
ســاختە ،بەتایبەتــی کــە وشــەکە بیانــی
بێت ،نیشــانەی پێشــکەوتوویی و مەزنیی
نووســراوەکەیانە؛ بەگشــتی وردنەبوونــەوە
لــە بەکارهێنانــی چەمــک و زاراوە و

دەستەوشە ،بەتایبەتی لە ڕاگەیاندنەکاندا،
هەم دەبێتە هۆی سەرگەردانیی خوێنەر و
هەم شێوانی جیهان؛ ئەو جیهانە گرنگەی
کــە هابرماس دەڵێــت›‹ :لە شــێوازەکانی
گرێدانــی پەیوەنــدی لەڕێگــەی کــردەی
ئاخاوتەیییــەوە لە نێوان تاکەکانی مرۆڤدا
بــەدی دێــت ››.تیۆریــی ‹›کــردەی
ئاخاوتەیــی›› ،لقێکــی لێکۆڵینــەوە
زمانەوانییەکانــی ئــەم ســەردەمەیە کــە
لــە تیۆریــی بەکارهێنانــی ڤیتگنشــتاین
وەرگیــراوە .بەپێــی تیۆریــی بەکارهێنانی
ڤیتگنشــتاین ،واتــای وتــە بــەدەر نییــە
لــە بەکارهێنانــی ئــەو وتەیــە لــە زمانــدا
و ،وەکــوو بابەتێکــی کۆمەاڵیەتــی
لــە کۆمەڵگەیەکــی زمانیــدا وەڕاســت
دەگەڕێت؛ ڕســتەی ‹›بــەرز و پیرۆز بێت
یــادی کارەســاتی ئەنفال›› لــە ڕوانگەی
تیۆریــی ‹›کــردەی ئاخاوتەیی››یــەوە
ڕێــک پێچەوانــەی مەبەســتی بێــژەر بــە
بەربێژەکــەی دەگەیەنێــت .ژاک دریــدا
دەڵێــت›‹ :زمــان بەر لە ئێمــە هەبوو ،واتە
دەســمایەی پایــەدار و لەبڕاننەهاتوومانــە،
کەچــی هەمــووان بــە ڕادەی پێویســت
قــەدری نازانــن ››.بەداخــەوە خــووی
خراپنووســین لە زمانــی کوردیدا هەردێت
و پــەرە دەســتێنێت و ســەرباری ئــەوەی
کــە هۆگــران و خەمخۆرانــی زمــان،
خۆیــان لــە ڕەخنەگرتــن لــەم خــووە خراپــە
نەبواردووە ،کەچی خراپنووســەکان دەڵێی
نــە بایــان دیــوە و نــە بــۆران ،چ گوێیــان
بــەو ڕەخنانــە نابزوێــت و هــەروا خــراپ

دەنوســن .زمــان دوو جــۆر پەیوەنــدی بــۆ
مــرۆڤ ڕێک دەخات؛ پەیوەندی لەگەڵ
خــۆ (هزریــن) و پەیوەنــدی لەگەڵ ئەوی
دیکــە (گواســتنەوەی هــزر) .هەربۆیــە
پەرەســەندنی شارســتانیەتی ،منەتبــاری
ســەرهەڵدان و فراژیبوونی زمانە ،چونکە
زمــان هەم هەلی بیرکردنەوە دەڕەخســێنێت
و هــەم کەرەســتەکانی گواســتنەوەی بیر
(نووسین و خوێندنەوە) بە یارمەتیی زمان
وەکار دەکــەون بــەاڵم زمــان کۆمەڵێــک
میکانیزمــی کردەکیــی هەیــە کــە دەبێ
مــرۆڤ فێریــان ببێــت بۆ ئــەوەی خراپ،
یــان بەهەڵــە لەکاریــان نەهێنێــت .زمانــی
نووســینی زانســتی و نووســینی ئەدەبــی
نــۆرم و شــێوازی تایبەتیــان هەیــە ،بــەاڵم
دروستنووســین بنەمایەکــی هاوبەشــە لــە
هەمــوو جۆرەکانــی زمانــی نووســیندا.
باوەڕێــک هەیــە پێــی وایــە بەکارهێنانی
دروســتی زمــان ،یــان ڕاســتکردنەوەی
خراپنووسین ،کاری هەڵەچن (ئیدیتۆر)ە،
بەاڵم لەم سەردەمەدا کە نووسەری بووەتە
پیشــەیەکی گشــتی و بەهۆی ئینتەرنێت
و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە (ئەکاونت،
وێبــاگ ،کەنــاڵ و گــرووپ و )...
ڕاســتەوخۆ نووســراوەکان باڵو دەکرێنەوە،
هەموو نووسەرێک دەبێ خۆی هەڵەچنی
خۆی بێت ،چونکە بەکارهێنانی خراپ و
هەڵەی زمان نەک هەر لە گواســتنەوەی
هزردا تووشــی ئاڵۆزی دەبێــت ،بگرە زیان
بــە پێکهاتــەی زمانیــش دەگەیەنێــت کــە
پاراستنەکەی ئەرکی هەموو تاکێکە.
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سەالم ئیسماعیلپوور:

لە ئێراندا کۆمەڵە فاکتەرێک هەن کە پێش بە بیچمگرتنی کولتووری دێموکراتیک یان پێکهێنانی ئاڵوگوڕێک بە ئاراستەی
دێموکراسیدا دەگرن .ئەو کۆمەڵە فاکتەرانە دەتوانین لە ژێر چەتری ئایدیۆلۆژیی ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا کۆ بکەینەوە

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

بەربەســتەکانی دێموکراســی لــە
ئێــران کامانــەن؟ ئێران لە ماوەی
 ١٠٠ســاڵی ڕابــردوودا دوو شۆڕشــی
مەشــروتە و شۆڕشــی گەالنی ئێران
لە ساڵی ٥٧ی هەتاوی ئەزموون
کردووە ،لەو مەودایەدا گەالنی ئێران
و کەســانی ئازادیخوازیــی تینــووی
دێموکراســی بە شێوەی مەدەنیش
و ڕێــگای جۆراجــۆر هەوڵیــان بــۆ
ئێرانێکــی دێموکراتێــک داوە ،بــەاڵم
ســەرەڕای ئــەو هەمــوو خەبــات و
چاالکییــە بــۆ دێموکراســی ئــەوەی
لــە ئێســتادا بەرچــاوە ئەویــە کە ئەم
واڵتە ڕەنگی دێموکراسی بە خۆیەوە
نەبینیــوە و ڕەوتی دێموکراســیخوازی
بە ئاکام نەگەیشتووە.
ئەو بابەتەمان لەگەڵ کاک ‹›سەالم
ئیســاعیلپوور›› کادری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران خستووەتە بەرباس.
ــــ ئایــا دیموكراســی ئامــرازه یــان
ئامانجه؟
ئەگــەر بمانهــەوێ بزانین دێموکراســی
ئامانجــە یــا ئامــراز ،دەبــێ ســەرەتا
بازنــەی پێناســەمان بــۆ دێموکراســی
دیــاری بکەیــن .لــەو پێوەندییــەدا دەبێ
ئاماژە بە دوو جۆر تێگەیشتنی
ســەرەکی لــە دێموکراســی
بکەیــن .تێگەیشــتنێک پێــی
وایــە دێموکراســی تەنیــا
جۆرێک لە ڕێژیمی سیاسییە.
لەم پێناســەیەدا دێموکراسی بە
تەواوی ئامرازە و مەبەست لێی
تەنیــا گەیشــتن بە دەســەاڵت و
بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگایــە،
بــەاڵم لــە پێناســەی دیکــەدا
لەڕاســتیدا
دێموکراســی
جۆرێک کولتوور و شێوازێک
لــە هەڵســوکەوت و جیهانبینی
و مێتۆدێــک بــۆ ژیانــی
کۆمەاڵیەتیــی مرۆڤەکانــە،
واتــە دێموکراســی لێــرەدا تەنیا
ڕۆتینێکــی بۆرۆکراتێــک و
کراســێک بــە بــەر دەســەاڵتدا
نییە ،بەڵکوو بریتییە لە پەروەردە
و کولتــووری دێموکراتیــک
کــە هەمــوو تاکــەکان بــۆ
جێگیربوونــی ئــازادی و مافــە
تاکەکەســی و مەدەنییــەکان
لــە هەموو جومگەکانی ژیانی
تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتیــدا
پێــی پابەنــد بــن .لــەم جــۆرە
تێگەیشــتنەدا ،دێموکراســی
دەتوانــێ هــەم ئامرازێــک بــۆ
پێکەوەژیــان و پێشــکەوتن و
گەشەی شارستانیەتی مرۆڤ
بێــت و هــەم بــۆ خــۆی جۆرێــک لــە
فەزیلەت و بەشــێک لە ئامانج و بەها
گشتییەکان بێت.
ــ بەربەستەکانی دێموکراسی لە ئێران
کامانەن؟
لــە ئێرانــدا کۆمەڵــە فاکتەرێــک هەن
کــە پێش بــە بیچمگرتنــی کولتووری
دێموکراتیــک یــان پێکهێنانــی
ئاڵوگوڕێک بە ئاراستەی دێموکراسیدا
دەگــرن .ئــەو کۆمەڵــە فاکتەرانــە
دەتوانیــن لە ژێر چەتــری ئایدیۆلۆژیی
ناســیۆنالیزمی ئێرانیدا کــۆ بکەینەوە.
ڕەنگــە بڵێیــن زۆر بابەتــی دیکــەی
وەک دابونەریتــەکان و کولتــووری
خۆبەزلزانیــی نەتــەوەی داگیرکــەر و

تەنانــەت ئاییــن ڕۆڵیان لــەو الوازییەی
کولتــووری دێموکراتیکدا هەیە ،بەاڵم
بــە بــاوەڕی مــن کاتێــک کــە دەڵێی
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی ،هەمــوو ئــەو
الیەنانە دەگرێتەوە.
لەڕاســتیدا پــەروەردە ،ئاییــن ،عــورف،
حکوومەتــی ڕانتــی ،شــێوازی
بەرهەمهێنــان و هەمــوو ڕەهەندەکانــی
دێســپۆتیزمی ڕیشــەداری ئێرانــی ،بــە
هەموویانــەوە پێکهێنەری سیســتمێک
لــە بەهــاکان و باوەڕەکانــن کــە
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی بەهێزتــر و
ڕادیکاڵتر دەکەن و دەیکەنە لەمپەرێکی
ئەســتوور و الیەنێکی ئاشتیهەڵنەگر لە
دۆزینەوەی چارەســەری دێموکراتیک
بــۆ ئاریشــە سیاســی و کولتــووری و
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێستای ئێران.
ــ بۆچی ڕەوتی دێموکراتیزاســێون لە
ئێران لە ماوی  ١٠٠ســاڵی ڕابردوو و
دوای تێپەڕینی دوو شــۆڕش تا ئێستا
ئاکامێکی نەبووە؟
لەڕاستیدا لە یەک سەدەی ڕابردوودا و
بەتایبەتی پاش دامەزرانی حکوومەتی
پاڵــەوی لــە ئێرانــدا بەناوی ئــازادی و
عەداڵەت و داخوازیگەلی لەم چەشــنە،
هــەوڵ و قوربانیــی زۆر دراوە ،بــەاڵم
نــەک هــەر ئاکامێکــی گونجــاو و
دڵخــوازی لــێ نەکەوتۆتــەوە ،بەڵکــوو
جــار لە دوای جار زنجیری دێســپۆتیزم
و دیکتاتــۆری ئەســتوورتر بووە و زیاتر
و توندتر لە جەســتەی واڵت شــەتەک
دراوە .هــۆکاری ســەرەکی لــەو

بەرانبــەر بــە دیکتاتۆری بوونــە ،بەاڵم
هەمــوو جــارێ لــە بیریــان کــردووە کە
تەنیا چارەســەری دیکتاتۆری ،ئازادی
و دێموکراسییە.
«ئــازادی» ،وشــەی ونبــووی هەمــوو
شۆڕشــەکانی ئێرانــە و لە حاڵێکدا کە
دەبــێ ســەرەکیترین پرســی واڵتێکــی
دیکتاتۆرلێــدراو بێــت ،هەمیشــە وەک
پرســێکی الوەکــی ســەیر کــراوە یــا بە
جۆرێک چەواشــە کــراوە کە ئاکامی
پێچەوانە لە هەوڵەکان بۆ گەیشــتن بە
ئازادی بکەوێتەوە.

پێوەندییــەدا یەکەم الوازیی فەرهەنگی
دێموکراتیــک لەنێو کۆمەڵگای ئێران
و نکۆڵیکــردن لــە ڕاســتییەکانی ئــەو
واڵتە وەک فرەنەتەوەیی و فرەچەشنی
بــووە .هــۆکاری دیکــە ســەرهەڵدانی
دەوڵەتــی ڕانتی پاش دۆزینەوەی نەوت
و گاز و کانــزا سروشــتییەکانی دیکە
بــووە کــە دەوڵەتی لە خەڵــک بێمنەت
کــردووە .لەبــەر نەبوونــی کولتــووری
دێموکراتیک ،لە شۆڕشی مەشرووتەوە
تا ئێســتا هەموو جارێ بۆ کۆمەڵێک
چەمــک و دروشــم شــۆڕش و خەبــات
کــراوە کــە دواجــار ئاکامیــان بۆتــە
نوێبوونــەوەی ســیکلی ســەرەڕۆیی
و دیکتاتــۆری ،چونکــە کــۆی ئــەم
هەواڵنــە ئەگەرچــی پەرچەکردارێک

ــــ بــۆ گەیشــتن بــە دێموکراســی و
سیســتمێکی پلــۆرال ئایــا دەبــێ
پێکهاتــەی ڕێژیمــە سیاســییەکانی
ئێران یا زیاتر لەوە تاوتوێ بکرێت؟
بێگومــان ئێمــە ناتوانین بە بــێ ئەوەی
کــە خوێندنەوە بۆ ڕەهەندە بوونناســانە،
مێژوویــی ،کولتــووری ،ئایینــی،
کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و تەنانــەت
ژینگەییەکان بکەین ،تێگەیشــتنێکی
دروســتمان لەســەر چۆنیەتیــی
پێکهاتــەی سیســتمی حوکمڕانــی لــە
ئێرانــدا هەبێــت .ڕاســتە حکوومەت لە
ئێرانــدا دێموکراتیــک و باوەڕمەنــد بە
مافەکانــی خەڵک نییــە ،بەاڵم ڕوونە
کــە عەقڵیەتــی فەرمانڕەوایی ڕێژیمە

یــەک لــە دوای یەکەکانــی ئێــران
پاشخانێکی هزری و کۆمەاڵیەتیی له
پشتە و وەک دەڵێن هیچ حکوومەتێکی
خــراپ نییە کە خەڵک لە پێکهاتنیدا
بــێ تــاوان بــن .لەڕاســتیدا ڕێژیمــی
ئێســتای ئێرانیــش هەڵقــوواڵوی ئــەو
عەقڵیەتە چەقبەستوو ،نادێموکراتیک
و دیکتاتۆرپەروەرەیــە کە ســەدان ســاڵە
لــە هزر و هەناوی کۆمەڵگای ئێرانیدا
جێگای خۆی کردۆتەوە.

هــەم لەگەڵ گەالنــی دیکە و خەڵک
و حکوومەتــی داهاتــووی ئێــران دەبــێ
بناغــەی کاری سیاســی بێــت .واتــە
حکوومەتی ئێران و نوێنەرانی گەالنی
ئــەم واڵتــە دەبــێ لــە پێشــدا یەکتــر بە
فەرمــی بناســن و دان بــە ئەولەویەتــی
دابینبوونــی مافەکانی یەکتردا بنێن و
پاشــان لەســەر چۆنیەتیی دابینبوونیان
لــە بەســتێنێکی دێموکراتیکــدا ڕێک
بکەون.

ــــ الی ئێمــهی كــورد دێموكراســی چ

ــــئایا دهبێ دێموكراسی ل ه نێوخۆمان

مانایهكی ههیه؟
لــە ڕووی مێژووییــەوە ئەگــەر چاو لێ
بکەیــن ،دەتوانیــن بڵێیــن دێموکراســی
نۆرمێکــی بــاوی کۆمەڵــگای
کــوردەواری بــووە ،ئەگــەر چــاو لــێ
بکــەن لە نەریتی کۆنــی گووتییەکان
یــان مادەکاندا بــە پێچەوانەی گەالنی
دیکــە ،تەنانەت هەڵبژاردنی پاشــاکان
لەالیــەن خەڵکەوە و ڕێککەوتن لەســەر
پرســە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان
بــاو بووە .لە ســەردەمی ئێستاشــدا ئەو
دێموکراسییەی کە بۆ کورد گونجاوە،
جۆرێــک لــە دێموکراســی بەپێــی
ڕێککەوتنە.
ئەم ڕێککەوتنە هەم لە نێوخۆی خەڵک
و الیەنە سیاســییەکانی کوردســتاندا و

پراكتیــزه بكهیــن یــا لــ ه دهرهوهی
ســنوورهكانی كوردســتان پێویســتمان
پێیهتی؟
دێموکراسی ئەو دەرمانەیە کە ژینگەی
سیاسی لە درم و نەخۆشییەکان خاوێن
دەکاتەوە.
چارەســەری درمەکانــی وەک
مەزنیخوازی ،تاکپەرەستی ،سەرەڕۆیی،
گەندەڵی ،کۆنەپەرستی ،بناژۆخوازی،
پۆپۆلیــزم ،ســەرکوتکاری و هەاڵواردن
و ...پێویســتی بە دێموکراســییە .بۆیە
ئێمە کاتێک کە باس لە دێموکراسی
دەکەین ،تەنیا مەبەست دێموکراسی لە
ئێران یا کوردســتان نییە ،بەڵکوو لەنێو
ڕێکخــراو و لــە پــەروەردەی تاکیشــدا
پێویســتمان بە دێموکراســییە و الوازی

و بەهێزیــی دێموکراســی لــە هەمــوو
ئــەو شــوێن و جومگانــەدا کاریگەریی
ڕاســتەوخۆ لەســەر بەشــەکانی دیکــە
دادەنێت.
 دێموکراسی بە چ شێوەیەک دەتوانێتخواســتی هەموو پێکهاتەکانی ئێران
وەدی بێنێت؟
ئەگــەر دێموکراســی بــە واتــای
ڕاستەقینەی خۆی لە واڵتێکدا جێگیر
ببێت ،واتە لە نێو خەڵکدا ببێتە بەشێک
لــە نەریــت و کولتــوور ،ســاکارترین
دەرئەنجامــی ئەوەیــە کــە
پێکهاتــە و الیەنــەکان
بــۆ چارەســەری کێشــە و
ملمالنێکانی نێوانیان دەســت
بــۆ چــەک و بەکارهێنانــی
توندوتیــژی نابــەن ،بەڵکــوو
پێــوەرە دێموکراتیکــەکان
دەکەنە خاڵی یەکالکەرەوەی
کێشــەکانیان .ئــەوە بــۆ
واڵتێکــی فرەپێکهاتــە و
فرەنەتــەوەی وەک ئێــران
دەرفــەت و هەلێکــی زێڕینە
کــە بتوانــن دێموکراســی
بکەنــە دادوەری دۆســیە و
کێشە چارەسەرنەکراوەکانی
واڵت و ســیکلی مێژوویــی،
خوێنڕشــتن  -دیکتاتــۆری-
ســەرهەڵدان  -خوێنڕشــتن،
کۆتایی پێ بهێنن.
ئایــا ئهركــی سهرشــانیئێمهی ه دوژمنانمان بكهین ه
دێموكرات؟
هــەم بەڵــێ و هــەم نــا.
ڕاســتە کــە پێکهێنانــی
دێموکراســی لــە هــەر واڵت
و کۆمەڵگایەکــدا ئەرک و
مافی خەڵکــی پێکهێنەری
کۆمەڵگایەیــە،
ئــەو
بــەاڵم پریشــکی نەبوونــی
دێموکراســی لــە واڵتێکــی دەوروبەری
ئێمەدا بێگومان وەبەر ئێمەش دەکەوێ.
نموونــە زۆرن لــەو دێســپووتانەی کــە
تەنیــا بەهــۆی هەڵچوونێکــی تایبەت،
بێ گوێدان بە ویســتی ئاشتیخوازانەی
خەڵکــی خۆیــان ،پەالمــاری واڵتێکی
دێموکراتیکــی دەورووبــەر دەدەن .لــە
حاڵێکــدا کــە وتەیەکی سیاســی هەیە
دەڵێ شــەڕ لە نێوان دوو دێموکراســیدا
ڕوو نــادات .ڕەنگــە نموونــەی دژی
ئــەو گریمانەیــەش بخرێتــە ڕوو ،بــەاڵم
لــەو حاڵەتەدا دەبــێ النیکەم گومان لە
تەندروستیی یەکێک لەو دوو سیستمە
بکەین کە خۆیان بە دێموکراسی پیشان
دەدەن بەاڵم بۆ چارەسەری کێشەکانیان
ڕێگای شەڕیان هەڵبژاردووە.
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دەنگێک بە پانتایی زاگرۆس
(بە بۆنەی پەنجا ساڵەی کۆچی دوایی هونەرمەندێک)

زاگرۆس
ئەستەمە لە نێو خەڵکی زاگرۆسدا باس لە مۆسیقا و گۆرانی بکرێت و یەکەم کەسێک
کــە بێتــە نێــو بیروزەینــەوە و وەک ئۆســتورەیەک یــادی لــێ بکرێت کەســێک جیاواز لە
مامۆســتا حەســەن زیــرەک بێــت .پێم وانییــە تاکێک هەبێت لە نێو نەتــەوەی ئێمەدا ناوی
حەسەن زیرەکی نەبیستبێ و النیکەم ،گۆرانییەکی لەم مەزنە هونەرمەندە گوێ نەدابێ.
لە نێو نەتەوەکانی دەوروپشتیشــماندا حەســەن زیرەک دەنگێکی ناســراوە و هونەرمەندان و
شارەزایانی بواری دەنگ و مۆسیقا ئەگەر لە ئاوازەکانی ورد ببێتنەوە سەرسامن بەم دەنگە
ئەهوراییە و سەرســامن بە زانســتی زیرەک لە بواری موســیقا و زاڵبوونی بەســەر دەزگا و
گۆشە و ڕەدیفەکانی مۆسیقادا.
لە نێو هونەرمەندان و گۆرانیبێژاندا دەکرێت بە هۆی شارەزابوون و تێگەیشتنێکی یەکجار
زۆری حەسەن زیرەک لە بابەتی موسیقاییەوە ،پاساو بۆ بەناوبانگبوونەکەی بێنینەوە و لە
نێو خەڵکیشدا هۆی بەناوبانگبوونەکەی ،بگەڕێنینەوە بۆ دەنگی یەکجار خۆشی.
بەاڵم خۆ هەن کەســانێک کە دەنگیشــیان زۆر خۆشــە و زۆریش شــارەزان و هیچکات بە
ڕێژەی حەسەن زیرەک ،بەناوبانگ نین و لە نێو نەتەوەی کورددا ئاواز و گۆرانییەکانیان
نەبووەتە وێردی سەر زمانی ژن و پیاو و کچ و کوڕ و مەزن و گچکەی ئەم نیشتمانە.
هــەر بۆیــە هــۆکاری بەناوبانگبــوون و خۆشەویســتی حەســەن زیــرەک ،ناکــرێ تەنیا لە
شارەزایی و دەنگ خۆشیدا کورت بکرێتەوە و بۆ تێگەیشتن لەم نهێنییە بە کورتی ئاماژە
بە سێ خاڵ دەکەین؛
یەکەمیان لە ڕەهەندی هونەری و کۆمەڵناسی هونەرەوە ،دووهەمیان ڕوانگەی فەلسەفی
و کۆمەڵناسی ،کە زیاتر دەگەڕێتەوە بو ناخ و سەرچاوەی چییەتی هونەر و سێهەمیشیان
ڕەهەندی دەرونناسی دەرونشیکاریی.
یەکــەم؛ لــە ڕەهەنــدی هونــەری و کۆمەڵناســی هونــەرەوە ،وەکــوو هەمــوو شــارەزایانی

بواری هونەر دەزانن ،موســیقای کوردی ،وەک بەشــێک لە هونەر لە گشــتیەتی خۆیدا
موسیقایەکی یەکجار کۆنە و ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەم و زەمەنێک کە سەرچاوە و ڕیشەی
موسیقی لەم کانگاوە هەڵقوڵیوە و پەرەی سەندووە.
بۆ نموونە« ،سوئێســکەیی» چەشــنێک هەڵپەڕینە و لە موسیقیشــدا لێ ئەدرێ کە لە
ناوچەی شاروێران زۆر بەناوبانگە و خاوەن مێژووی هەزاران ساڵەیە.
یان «پێش مەڕی» کە یەکێک لە گۆشــەکانی موســیقی کوردییە و هەر بە ناوەکەیڕا،
دەرئەکەوێ کە شوان و شمشاڵەکەی لە بەر مەڕەوە لێیان داوە کەواتە خودی هونەر شتێکی
جیاواز لە کۆمەڵگا یان دابڕاو لە جڤاک و مێژووەکەی نییە.
لە بواری موسیــــــــــــقیدا ئەتوانین ئاماژە بکەین بە تەواوی مەقامەکان و بەیاتەکان ،کە
حەســەن زیرەک بە باوڕی زۆربەی شــارەزایان ،لەوپەڕی خاکەڕاییدا لە ســەرجەمیاندا زۆر
بــە تــەواوی و لەوپــەڕی لێزانینــەوە گۆرانــی و مەقامی چڕیوە و ئەگەر لەســەر ئەو باوەڕە
بیــن هونــەر بەشــێکە لــە کولتــوور و مێــژووی کۆمەڵگا لە ڕێگــەی هونــەرەوە زیرەک لە
ناخــی نەتەوەکەیــدا ڕۆچــووە و گۆرانییەکانــی ئاوێنــەی عەشــق و خۆشەویســت و ژیانی
تاک و کۆمەڵگای کوردە و وەک تابلۆیەک دێنە پێش چاو کە ژیانی خەڵکی خۆیان
کێشاوەتەوە( .لێرەدا دەکرێ گۆرانی کیژان دەچنە مێرگۆاڵن وەک نموونە بهێنینەوە).
حەسەن زیرەک بە گشتی ،هونەرمەند و گۆرانی بێژێکە کە دەنگێکی تەواوی بووە چ
لە بەم و چ لە زیردا توانیویەتی لە تەواوی مەقامەکان و دەزگاکان و بەیاتەکاندا گۆرانی
بڵێتەوە .تایبــــــــەتمەندییەکی تری حەســەن زیرەک ،ئەگەڕێتەوە بۆ پاراســتنی چۆنییەتی
خوێندنی گۆرانی کوردی کە بۆ نموونە جیاوازی ئەکاتەوە لە شێوازی موسیقای فارس.
لــە کوردیــدا ســەرەتا گۆرانییەکــە دەس پێــدەکات جا لــە بەیندا مەقامێــک ئەخوێندرێ و
دووبارە ئەگەڕێتەوە سەر گۆرانییەکە ،بەاڵم لە فارسیدا یەکەم جار مەقام دەبێژرێ و پاشان
گۆرانی؛ وەک خوێندنەکانی شەجەریان و بەستامی و . ...
حەسەن زیرەک هەرچەند لە بەشی موسیقی ڕادیۆ تاران و بەغدادیشدا گۆرانی وتووە بەاڵم
هیچ کات نەکەوتووەتە ژێر کاریگەری موســیقای فارســی و عەرەبی و هەر بە شــێوازی
ڕەسەنی خوێندنی کوردی ،گۆرانی گوتووە.

لەو سەردەمەشــدا کە مـــــــــــوسیقی لە ئێراندا بە گشــتی کاریگەری لە موســیقای ڕۆژاوا
وەرگرتووە و بە ئامێرە موسیقاییەکانی ڕۆژاوایی وەکوو ویڵۆن ،موسیقای ئێرانی و کوردیش
لێ دراوە ،حەسەن زیرەک هەم یەکێک لەو گۆرانیبێژانە بووە کە لەم بابەتەشەوە ڕچەشکێن
و سەرقافڵەیە و هەروەها ناسنامەی کوردی هونەرەکەیشی پاراستووە.
دووهەم ڕەهەندی فەلسەفی کۆمەڵناسی ،هەر وەک دیارە لە سەردەمی یونانەوە تا هەنووکە
فەیلەسوفەکان لەمەڕ چییەتی هونەر دواون و لە ناخی هونەریان کۆڵیوەتەوە .لە ڕوانگەی
هەندێکیانەوە شێعر بنەمای هونەرە و لە ڕوانگەی تاقمێکی دیکەیانەوە موسیقی بناغەیە و
لە گۆشەنیگای گروپێکی دیکە لە فەیلەسوفەکانەوە هونەری تازەلەدایکبوو و مۆدێڕنی
سینما بناغەی گشت هونەرەکانە و ئەتوانێ جێگرەوەی سەرجەمیان بێت.
بــە وردی باســکردن لــە هــۆکاری ئــەم ڕوانگە فەلســەفییانە دەرفــەت و کاتێکی زیاتری
پێویســتە؛ ئەو خاڵەی لەم نووســراوەیەدا گرینگە ئەوەیە کە هونەر بۆ چییە و بە کەڵکی
چی دێت و پەیوەندی ئەم خااڵنە بە حەسەن زیرەکەوە چییە؟
«وێرنێــر یەگێــر» یەکێــک لــە ناودارانی یونانناســییە کە لــە کتێبی «پایدیــا»دا دوای
گێڕانەوە و باسکردن لە سەر ئۆستورە و شێعر و شاعیرانی یونانی ،لە بواری فەلسەفییەوە
چاو لە هونەر دەکات و بە گشــتی لە ســەر ئەو باوەڕەیە کە هونەر لە گشــتیەتی خۆیدا و
بەتایبەت شێعر ،پەیوەندیدەری نێوان خەڵکی ئاسایی کۆمەڵگا و بیرمەندەکانە.
بەو واتایەی لەو شوێنەی بیر و هزر ناتوانێ خۆی لە نێو مێشکی گشتیەتی جڤاکدا جێگیر
بکات ،هونەر دێتە گۆڕەپانەکە و ڕۆڵی بیرمەند لە نێو خەڵکدا ئەگێڕێ.
لەو سەردەمەی کە حەسەن زیرەک تێیدا ژیاوە ئەو بابەتانەی بیـــــــــرمەندانی ئێمە بیریان
لێ کردووەتەوە لە نێواخنی موســیقا و دەنگی حەســەن زیرەکدا بە جوانی ڕەنگ ئەداتەوە؛
بۆ نموونە بە گۆرانی باس لە خوێنی ئاڵی شــەهیدانی چل و شــەش و چل و حەوت دەکا
و بە گواڵڵەی سور دەیانشوبهێنێ ،یاخود ئاوات دەخوازێ نەتەوەکەی هەستێتە سەر پێ و
ڕاپەڕێ دژ بە زۆرداری و دەچریکێنێ :هەستە کوردە ڕاپەڕە و لێی ڕاکەوە؛ یاخود ئاواتی
سەربەخۆیی دەخوازێ و دژی کۆلۆنیالیزم دەچریکێنێ.
یەکێکــی دیکــە لــە فەیلەســوفەکانی ســەردەمی نوێ کە زۆر بــە وردی لە ناخی هونەر
ڕاماوە ،هایدگێرە .هایدگێر لە ســەر ئەو باوەڕەیە کە هونەر زمانی بوون و وجودە .بوونیش
بــە بــاوڕی هایدگێــر لە زماندا خــۆی دەرئەخات و هونەرمەند کەســێکە کە زمانی بوونە؛
کەوابوو بوون لە هزری هایدگێردا ،دەتوانێ بوونی کۆمەاڵیەتی یان وجودی نەتەوەیی بێت.
هایدگێر دەڵێت هەر نەتەوەیەک بوونی تایبەت بە خۆی هەیە کە لە زماندا ئەم تایبەتمەندییە
خۆی ئەنوێنێ .زمانی وجود یان بوون ،ناتوانێ لە زمانی ڕۆژانەی سەر شەقام و ئاساییدا
خۆی بنوێنێ و پێویست بە کەسێکە کە بتوانێ ئەم زمانە وەرگێڕێتەوە بە زمانی ئاسایی
و ڕۆژانە .بە باوەڕی هایدگێر هونەرمەند ڕاست ئەو کەسەیە.
هەنووکە ئەگەر ئەو بۆچونانە کە پێیان وایە موسیقی بناغەیە و ئەوانەی شێعر بە بنەما
وەردەگــرن لــە پــاڵ یەکدا کۆ کەینەوە ،بە ســەرنجدان بەو ڕاســتییەی کە حەســەن زیرەک
زۆربەی شــێعری گۆڕانییەکانی ،خۆی هۆنیویەتەوە و بە ئاماژەکردن بە زانســتی لەمەڕ
موسیقاوە ئەتوانین بێژین حەسەن زیرەک شاعیرێکی گۆرانیوێژ و موسیقازانە کە زمانی
وجودی کۆمەڵگاکەی خۆی بووە و ئەرکی بیرمەندانی ئێمەیە کە لە دڵی گۆرانییەکانی
حەســەن زیرەکــەوە دەنــگ و زمانی وجودی یان بەشــێک لە بوونی کــورد داڕێژنەوە .دیارە
شــاعیران وەک هەژار ،گۆران ،بێکەس و هتد وەک هۆنەری شــێعر ئەرکی شــاعیری بۆ
نەتــەوەی خۆیــان لــە سەرشــانە و لە بواری شــێعردا ئــەوان بۆ ئەم تایبەتمەندییە شــایانترن و
وێستگەیەکن بۆ لێکۆڵینەوەی زیاتر ،بەاڵم حەسەن زیرەک بەهۆی تێکەڵەی موسیقی و
شــێعرەوە و خەڵکیبوون و بەردەنگی زیاترەوە دێتە نێو ئەم خاڵە لە ڕوانینی فەلســەفییەوە و
دەبێتە بەشــێک لە ئاوات ،حەز ،عەشــق و ژیانی خەڵک بە زمانی گۆرانی و لە ڕێگەی
موسیقاوە بەشێکی مەزنی بوونی نەتەوە دەهونێتەوە.
ســێهەم ،ڕەهەنــدی ڕەوانناســی و دەرونشــیکاری؛ بــۆ ئــەم بەشــەی بابەتەکــە کەڵــک لــە
بۆچونێکــی یونــگ ،گــەورە دەرونشــیکار وەردەگریــن بەنــاوی بیرۆکەی نەســتی گشــتی
(ناخودآگاە جمعی).
یونگ پێی وایە جگە لە ناخود نەستی تاک ( آگاهی فردی) ،نەستێکی (ناخودئاگاهێکی)
بە کۆمەڵیش بوونی هەیە کە مرۆڤ بە گشتی ئەکەوێتە نێوی.
بۆ وێنە ڕق یان خۆشەویســتی بۆ شــتێکی تایبەت لە نێوانی زۆرینەی هەرەزۆری خەڵکدا
هاوبەشە و بەدی دەکرێت کە ئەم نەستە (ناخوداگا) بە کۆمەڵە لە شوێنە جیاوازەکاندا بە
هۆی جوغرافیا و سیاست و هزرەوە لە بیاڤی مەزندا جیاواز ئەبێتەوە ،بە وتەی یونگ ئەم
نەستە (ناخودئاگا) دەتوانێ بە شێوازی تایبەت بە نەتەوە یان جڤاکێکیش خۆی بنوێنێت.
حەســەن زیرەک ڕاســت بەشــێکە لەو ناخودئاگا گشــتییە لە نێو کۆمەڵگای ئێمەدا و لە
هەمــوو پانتایــی کوردســتان و بەتایبــەت ڕۆژهەاڵت لە خۆی و ماکۆ و سەڵماســەوە بگرە
تاکــوو کەنــداو لــە نێــو لــەک ،لــۆڕ ،بەختیــاری ،هەورامی ،ســۆران ،گۆران ،شــکاک و
کەلهوڕدا و هەموو زاراوە و بنزاراوەکانی زمانی ئێمەدا ئەو چریکەیە کە حەز و خولیا بۆ
دەنگەکەی وەک نەســت (ناخوداگا) و خۆشەویســتییەکی گشــتی خۆ دەنوێنێ .لە الی
کوردانــی بەختیـــــــــاری وەک مەهابــاد و ئورومیــە خۆشەویســتە و ئاوازەکانی گوێی لێ
دەگیرێت و دەکرێ بڵێین چێژبردن لە دەنگی مامۆستا لە هەموو زاگرۆســــــدا بەشێکە لە
نەستی گشتی و بە ڕوونی بەدی دەکرێت.
بە وێنەی کەتوارێک دەبێ ئاماژە بەو ڕاستییە بکەین کە نەتەوە کۆلۆنیکراوەکان دەبێ
هەوڵی ئەوە بدەن لە نێوان خۆیاندا هەرچی زیاتر و وردتر سەرنجی ئەو نەستە (ناخودئاگا)
گشــتییە بــدەن و لــە هەمــان کاتدا دەستنیشــانی بکــەن و هەوڵ بــۆ بەهێزکردنی لە ناخی
کۆمەڵگادا بدەن کە دەبێتە هۆکاری یەکگرتوویی و بەربەســــــــتێک بۆ بەرگری لە توانەوە
و تێداچوون لە نێو نەتەوە و دەسەاڵتی بااڵدەستدا.
هەنووکــە بــا دوو بــواری فەلســەفی و دەرونشــیکاری لەم پەیوەندیـــــــــــیەدا پێکەوە تێکەڵ
بکەین بۆ کۆکردنەوە و کۆتاییهێنان بە بابەتەکە.
وەک باسمان کرد لە ڕوانگەی هایدگێرەوە ،زمان وجود و بوونە ،نەتەوەی ئێمەش سەرەڕای
دۆخــی کۆلۆنیکــراوی خــاوەن بوونێکــی تایبەت بــە خۆیەتی کە ســەرەڕای هەوڵەکان بۆ
ســڕینەوەی تا ئێســتا پاراستـــــــویەتی و خاوەن هەندێ خاڵی هاوبەشــی نەستیشە کە وەک
نەتەوەیەکی سەربەخۆ لە نەتەوەکانی دیکە جیاوازی دەکاتەوە و هەوڵ بۆ پاراســــــــــــتنی
هێما گشــــــــتیی و هاوبەشــەکانمان یەکێک لەوانە دەنگ و هونەری حەســـــــەن زیرەک
هەســتی گشــتی یــەک نەتەوەیــی و جیاوازبــوون لەوانــی دیکەمــان بە پانتایــی زاگرۆس
لەگەڵ دەرەوەی زاگرۆس تێدا بەهێــــــــــز دەکات و دەبێ هەوڵ بۆ کەڵکوەرگرتن لەم خاڵە
گشـــــــــتییە و خاڵە هاوبەشەکانی دیکە بدەین تا بتوانین هەرچی زیاتر جیاوازیمان لەگەڵ
ئەویدیکەی خۆمان و لە هەمان کاتدا یەکگرتوویی خۆمان زەق بکەینەوە.
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی
خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای مانگی پووشپەری ساڵی
١٤٠١ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەن 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.
دەسبەسەرکردنی هاوواڵتییان:
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی پووشــپەڕ« ،ئــارام
ئیبراهیمی» چاالکی ســێنفیی مامۆستایانی
ســنە ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «ڕەحمــەت
ئابجامــە» خەڵکــی شــاری مەهابــاد ،لەالیەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا و بۆ
شوێنێكی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی پووشــپەڕ ،ســادق
کەنعانــی چاالکــی ســێنفیی مامۆســتایانی
سنە لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر
کرا.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی پێنجشــەممە ٢ی
پووشــپەڕ ،شــەهریار نادری ،چاالکی سێنفیی
مامۆســتایان و مامۆســتای فیزیــک لــە
قوتابخانەکانــی کرماشــان لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شــەممە ٤ی پووشــپەڕ ،هاوواڵتییەک
بــە نــاوی «کاوەیــس عەبدوڵــازادە» خەڵکی
گوندی «ترشەکانـ»ـــی مەهاباد لەالیەن هێزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شــەممە ٤ی پووشــپەڕ« ،هێمــن مــام
قادری» زیندانیی سیاســیی پێشووی خەڵکی
شــاری بۆکان لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر کرا.
ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «نــادر
بایەزیدیئــازەر» تەمــەن  ٣٠ســاڵ ،کــوڕی
قادر خەڵکی گوندی «لەج» ســەر بە شــاری
مەهابــاد ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە
دەسبەسەر کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی ٦ـــی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییــەک بە ناوی «ئیبراهیم عەزیزی»
و کوڕێکــی ناوبــراو بــە نــاوی «موحســین
عەزیــزی» خەڵکی شــاری شــنۆ لەالیەن هێزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی ٦ـــی پووشــپەڕ،
دوو هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانــی «بەهمەن
مەحمــوودی ئــازەر» خەڵکــی شــاری شــنۆ
و «یەعقــووب مەحمــوودی ئــازەر» خەڵکــی
گوندی «سینگانـ»ـــی ســەر بە شــاری شــنۆ
لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر
کران و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراون.
ڕۆژی سێشەممە ٧ی پووشپەڕ ،هاوواڵتییەکی
کــورد بــە نــاوی «ســلێمان ســالک» تەمــەن

 ٦٩ســاڵ خەڵکــی شــاری مەهابــاد لەالیــەن
هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کراو بۆ
شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی چوارشــەممە ٨ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «میکائیــل
مینبــەری» خەڵکــی گونــدی نییــەر و
دانیشــتووی شــاری ســنە ،لەالیــەن هێــزە
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٩ی پووشــپەڕ ،دوو
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی «ســەید ســاالر
ســەید ڕەحیمــی» کــوڕی ســەید عەبدوڵــا و
«حەســەن ماملێئــازەر» خەڵکــی گونــدی
«گامێش گۆلیـ»ـی شاری میاندواو ،لەالیەن
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٩ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «مەنســوور
کەربەالیــی» کــوڕی محەممــەد خەڵکــی
گونــدی «ســەرچنار»ی شــاری میاندوئــاو
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا
و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٢ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییــەک بە ناوی «مەهدی ڕەســایی»
تەمــەن  ٣٠ســاڵ کــوڕی «مامەڕەشــە»،
خەڵکــی گونــدی «سەردۆشـ»ـــی مەریــوان،
پــاش بانگهێشــتکردن بــۆ ئیــدارەی ئیتالعاتی
ئەو شارە ،دەسبەسەر کرا.
ئــارش ســادقی چاالکــی مافــی مــرۆڤ لــە
تویتێــری خۆیــدا ،باســی لە دەسبەســەرکردنی
دوو ژن بــە نــاوی «ئــارەزوو ڕەزایــی و ئەعزەم
میرانیــان» کــرد کە بەهۆی دزینی میترێک
سیمی بەرق ،لە شاری ئیالم دەسبەسەر کراون.
ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بۆ گرتنگە
ئەمنییەتییەکان:
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی «مۆحســێن
عەزیــزی» خەڵکــی شــاری شــنۆ پــاش
دەسبەســەری بۆ لێپرســینەوە ڕەوانەی یەکێک
لە گرتنگە ئەمنییەتییەکانی ورمێ کرا.
ناڕوونی چارەنوووسی زیندانییەک پاش ١١
مانگ دەسبەسەری:
ئیدریــس فەقیهــی تەمــەن  ٣٧ســاڵ پــاش ١١
مانــگ لــە دەسبەســەری لەالیــەن ئیتالعاتــی
ســپا لە شــاری بۆکان ،هێشــتا چارەنووسی لە
گرتنگەی ئەلمەهدیی ورمێ ناڕوونە .یەکێک
لــە نزیکانی ئەو زیندانییە سیاســییە کوردە بە
کوردپای ڕاگەیاند« :پاش دەسبەســەرکردنی
ئیدریس لە گوندی عیلم ئاوای شــاری بۆکان

و ڕەوانەکردنــی بــۆ گرتنگــەی ئەلمەهدیــی
ورمێ ،هەتا ئێســتا بەرپرســانی زینــدان ئیزنی
چاوپێکەوتنیان بەو زیندانییە سیاسییە لەگەڵ
بنەماڵەکەی نەداوە».

درێژکردنەوەی ماوەی دەسبەسەری چوار
چاالکی سێنفیی:
«ئومیــد
دەسبەســەرکردنی
بڕیــاری
شــامحەممەدی ،هیــوا قورەیشــی ،پەرویــز
ئەحســەنی و کاوە محەممــەدزادە» ،لــە
ئەندامانی ئەنجومەنی ســێنفیی مامۆستایانی
کوردســتان -دیوانــدرە درێــژ کرایــەوە .بــە
وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار ،بڕیــاری
دەسبەســەرکردنی ئــەو چوار چاالکە ســێنفییە
لەســەر بڕیاری «جەباری» دادستانی گشتی
و ئینقالبی ســنە ،بۆ ماوەی  ١٠ڕۆژی دیکە
درێژ کرایەوە.
مەســعوود نیکخــا ،ئەندامــی هەیئەتــی
بەڕێوبەریی ئەنجومەنی سێنفیی مامۆستایانی
کوردســتان  -مەریــوان ،پــاش  ٥١ڕۆژ لــە
دەسبەسەری ،لە بەندی ٢٠٩ی زیندانی ئێڤین
ڕاگیراوە.
ڕەوانەکردنی هاوواڵتییان بە زیندان و
کانوونی ئیسالح و پەروەردە:
زۆهــرە دوســتی هاوواڵتیــی خەڵکــی ســنە
بــۆ جێبەجێیکردنــی ســاڵێک زیندانییەکــەی
دەسبەســەر و ڕەوانــەی کانوونــی ئیســاح و
پەروەردەی ســنە کرا .ســەرچاوەیەکی ئاگادار
لــەو بارەیەوە بە ئاژانســی کوردپای ڕاگەیاند:
«دەسبەســەرکردن و جێبەجێکردنــی حوکمــی
زیندانییەکــەی زۆهــرە دوســتی پەیوەندیــی بە
حوکمــی هەڵســپێردرای پێشــووی ناوبــراوەوە
هەبــووە کــە پــاش دەسبەســەرکردنی بــۆ
دووهەمین جار جێبەجێ کراوە».

مەحکوومکردنی هاوواڵتییان بە زیندان:
خەیروڵاڵ حەقجوویان ئەندامی کۆڕی ڕاوێژی
چاالکانــی مەدەنیی یارســان لەالیەن دادگای
ئینقالبــی شــاری ســەحنە بــە ســاڵێک زیندان
مەحکووم کرا
حوکمــی  ٥ســاڵ زیندانیــی «محەممەدخالید
حەمزەپــوور» ،هاوواڵتیــی خەڵکــی گونــدی
«خانلــەر»ی شــاری شــنۆ ،لــە دادگای
پێداچوونەوە پشتڕاست کرایەوە .سەرچاوەیەکی
ئــاگادار لــە وردەکارییەکانــی دۆســیەی ئــەو

چاالکــە یارســانییە بــە کوردپــای ڕاگەیانــد:
«دادگای ئینقالبــی شــاری ســەحنە خەیروڵاڵ
حەقجوویانــی بە تۆمەتــی دامەزرانی کۆڕی
ڕاوێژی چاالکانی مەدەنیی یارسان ،بەشداری
لــە کۆبوونەوە ناڕەزاییەتییــەکان و پڕوپاگەندە
دژی نیــزام ،بــە ســاڵێک زینــدان مەحکووم و
ئەو حوکمە ڕۆژی شەممە ٢١ی جۆزەردان بە
ناوبراو ڕاگەیەندراوە».
دوورخرانی هاوواڵتییان بۆ زیندانەکانی
شارە غەیرە کوردنشینەکان:
شــەممە ١١ی پووشــپەڕ ،ســەید محەممــەد
حوســێنی ،زیندانیی سیاســیی کورد بۆ شاری
هەریــس لــە پارێــزگای ئازەربایجانی شــەرقی
دوور خرایــەوە .بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی
ئــاگادار ،مــاوەی دوورخرانــەوەی ســەید
محەممەد حوســێنی پاش تەسلیم بە ڕەی و بە
هەژمارکردنی ماوەی دەسبەسەریی پێشوو ،بە
دوو ساڵ دوورخرانەوە کەم کراوەتەو
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا« ،محەممــەد
مورادی» زیندانی سیاســیی خەڵکی گوندی
«قەبری حوســێن» ســەر بە شــاری پیرانشــار،
بــۆ شــاری قەیــداری پاریزگای زەنجــان ،دوور
خرایەوە.
کەمکردنەوەی حوکمی داسەپاوی
هاوواڵتییان:
حوکمــی زیندانیــی «قانع خاتری» ،ئەندامی
کەمپەینــی «ژیانــەوەی کوردســتان» دوای
«تەســلیم بــە ڕەی» بــۆ  ١٨مانــگ زینــدان،
کــەم کرایەوە .ئــەم هاوواڵتییە بە تۆمەتگەلی
«پڕوپاگەنــدە دژی نیــزام»« ،هاوکاریکــردن
لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
دژبــەری حکوومەتــی ئێــران» و «پێکهێنانی
کەمپەینــی ژیانــەوەی کوردســتان» ،لەالیــەن
لقــی یەکــی دادگای ئینقالبــی ســنە بــە
ســەرۆکایەتیی دادوەر «ســەعیدی» بــە دوو
ســاڵی زیندانی تەعزیری مەحکووم کرا و ئەم
حوکمە ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٩ی بانەمەڕ بە
ناوبراو ڕاگەیەندرابوو.
ئێعدامکردنی هاوواڵتییان:
ڕۆژی چوارشــەممە ٢٨ی مانگــی
بانەمــەڕی  ،١٤٠١حوکمــی لــە ســێدارەدانی
هاوواڵتییەکــی تەمــەن  ٣٠ســاڵ بــە نــاوی
«فەردیــن کەلەهویــی» ،لــە زیندانــی
«دیزاڵوا»ی کرماشان جێبەجێ کرا.

کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
ڕۆژی سێشــەممە ٣١ی جــۆزەردان،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «ســەروەر
ڕەســتگار» کــوڕی کەریــم خەڵکــی گوندی
«سەردۆشـ»ـــی مەریــوان ،بــە تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومــەت لــە ســنووری
«دۆڵەبیـ»ـی ئەو شارە پێکرا.
ڕۆژی سێشەممە ٣١ی جۆزەردان ،کۆڵبەرێکی
تەمەن  ١٧ساڵ بە ناوی «سوهەیب قەیتۆڵی»
خەڵکی شاری جوانڕۆ لە سنووری نەوسوود لە
الیــەن هێزە نیزامییەکانی حکوومەتییەوە ئازار
و ئەشکەنجە درا.
ڕۆژی چوارشەممە ١ی پووشپەڕ ،کۆڵبەرێکی
کــورد بــە نــاوی «مەحمــوود شەمســینژاد»
خەڵکــی گونــدی «جۆاڵندێـ»ـــی شــاری
ســەواڵوا بەهۆی تەقەی هێــزە نیزامییەکان لە
سنووری نەوسوود پێکرا.
ڕۆژی پێنجشەممە ٢ی پووشپەڕ ،کۆڵبەرێکی
کــورد بە نــاوی «کەیوان ئەمانــی» خەڵکی
گونــدی «حاجــی مەمدانـ»ـــی ســەقز ،لــە
سنووری «سەرتەزێنـ»ـی بانە پێکرا.
ڕۆژی هەینــی ٣ی پووشــپەڕ ،کۆڵبەرێکــی
ڕوانســەری بــە نــاوی «ســیروان ئەحمــەدی»
تەمــەن  ٢٨ســاڵ ،لــە ســنووری نەوســوود
بــە تەقــەی هێــزە نیزامییــەکان برینــدار و بــۆ
چارەســەریی پزیشــکی ڕەوانەی نەخۆشخانەی
قودسی پاوە کرابوو.
ڕۆژی سێشــەممە ٧ی پووشــپەڕ ،دوو کۆڵبەر
بە ناوەکانی «عومەر عەبدی» و «عوســمان
ئەحمەدی» خەڵکی شاری سەالسیباوەجانی،
بەهۆی تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت
لە سنووری نەوسوود پێکران.
ڕۆژی سێشــەممە ٧ی پووشپەڕ ،کۆڵبەرێکی
کــورد بە ناوی «ئەفشــین یووســفی» کوڕی
یووســف خەڵکی شــاری جوانرۆ ،لە ئەنجامی
تەقەی هێزە نیزامییەکان لە سنووری نەوسوود
بریندار کرا.
ڕۆژی شــەممە ١١ی پووشــپەڕ ،کۆڵبەرێکی
کــورد بــە نــاوی «کەمــاڵ ئیبراهیــمزادە»
خەڵکــی گونــدی «دێواالنـ»ـــی شــاری
سەردەشــت لــە ســنووری بانــە بە تەقــەی هێزە
نیزامییەکان پێکرا.
ئێــوارەی ڕۆژی سێشــەممە ١٤ی پووشــپەر،
کۆڵبەرێکــی کــورد بەنــاوی «ئیــرەج
مەهــدەوی» خەڵکــی گونــدی «کالشــی
لوولم» سەر بە شاری جوانڕۆ ،بەهۆی تەقەی
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خۆکوژیی ژنان و پیاوان:
ڕۆژی یەکشــەممە ١٢ی پووشــپەڕ ،الوێــک
بە ناوی «ئاســۆ (هەژار) عینایەتی» تەمەن
 ١٩ساڵ کوڕی ئەمیر خەڵکی شاری بۆکان
هەوڵــی خۆکوژیدا و کۆتایی بە ژیانی خۆی
هێنا.
هەولێر؛ ژنێکی سەردەشتی لەالیەن
هاوژینەکەیەوە کوژرا
ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی پووشــپەڕ،
هاوواڵتییــەک بــە نــاوی «ژیــا زارعــی»
تەمەن  ٢٥ســاڵ ،خەڵکی شــاری سەردەشــت،
بــە لێدانــی چەقــۆ لەالیــەن هاوژینەکەیــەوە بە
ناوی «ئیسماعیل عەبدوڵاڵمەنش» لە شاری
هەولێر لە هەرێمی کوردستان کوژرا.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــەو بارەیــەوە بــە
کوردپــای ڕاگەیانــد« :ژیــا زارعــی لــە
گونــدی لوبنانــی بــە لێدانــی چەقــۆ لەالیــەن
هاوژینەکەیەوە کوژراوە».
ئەو ســەرچاوەیە هەرەوەها ئەوەشــی خســتەڕوو:
«تەرمــی ئــەو هاوواڵتییــە دوو ڕۆژ پــاش
کوژرانــی بەبــێ بەڕێوەبەردنــی ڕێوڕەســمی
سەرەخۆشی و بەبێ ئامادەبوونی بنەماڵەکەی
لــە شــاری قــەاڵدزێ ســەر بــە پارێــزگای
سلێمانی ،ئەسپەردەی خاک کرابوو».
ئیســماعیل عەبەدوڵاڵمەنــش پــاش کوژرانــی
ژنەکــەی هەاڵتــووە و هەتــا ئێســتا پۆلیســی
هەوڵێــر لــەو پەیوەندییــەدا ،هیــچ لێــدوان و
ڕاگەیەندراوێکی باڵو نەکردووەتەوە.
هەتــا ئێســتا لەمــەڕ پاڵنــەری کوژرانــی ژیال
زارعی لەالیەن مێردەکەیەوە زانیارییەکی ئەوتۆ
بەدەســت نەهاتــووە ،بەاڵم هێندێک ســەرەچاوە
لــە وتووژێــژ لەگــەڵ کوردپــا ڕایانگەیانــدووە
کە «ئیســماعیل عەبدوڵاڵمەنــش بە گومانی
پەیوەندیی ژنەکەی لەگەڵ کەســێکی دیکە،
ژنەکەی کوشتووە».
ئەو سەرچاوە ئاگادارە بە کوردپای ڕاگەیاند:
«ئیسماعیل عەبدوڵاڵمەنش لە ساڵی ١٣٩٩دا،
کەســێکی دیکــەی بــە گومانــی پەیوەنــدی
لەگــەڵ ژنەکــەی کوشــتبوو و هەروەهــا
ژنەکەیشی بە چەقۆ بریندار کردبوو».
بە وتەی ئەو ســەرچاوە ئاگادارە ،ژیال زارعی
پاش ئەو ڕووداوە لە شــاری هەولێر نیشــتەجێ
بووە و بە کاری مۆدێلینگ خەریک بووە.

