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ســەرەڕای پڕوپاگەنــدە و هەوڵــی چــڕ
و پــڕ و بەردەوامــی ســەرانی کۆمــاری
ئیســامی لەمــەڕ گــەرم کردنــی هەرچی
زیاتری تەنووری هەڵبژاردنەکان کە بڕیارە
ڕێکەوتــی 29ی بانەمــەڕ بەڕێــوە بچێــت،
ڕێژەی ئەو الیەنانەش کە ئەم شانۆگەرییە
بایکــۆت دەکــەن ڕۆژانــە زیاتــر و زیاتــر
دەبێت.
ڕێکەوتــی 7ی بانەمــەڕی 1396ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە 27ی ئاوریلــی
2017ی زایینــی 6 ،الیەنــی سیاســیی
کوردســتانی ڕۆژهــەالت کــە بریتیــن لــە
" :حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران،
كۆمهڵــهی زهحمهتكیشــانی كوردســتان،
كۆمهڵــهی شۆڕشــگێڕی زهحمهتكیشــانی
كوردســتانی ئێــران ،ســازمانی خهباتــی
كوردســتانی ئێــران ،كۆمهڵه(ڕێكخــراوی
كوردســتانی حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران)
وهاوڕێیانــی پێشــوو لــە بەیانییەکــی
هاوبەشــدا هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماریی
ڕێژیمی ئێرانیان بایکۆت کرد.
لــە بەشــێک لــەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتووە:
ئــهوهی بهنــاوی ههڵبــژاردن لــهم ڕۆژهدا،
لهژێــر دهســهاڵتی كۆمــاری ئێســامیی
ئێرانــدا بهڕێوه دهچێت ،بــه هیچ پێوهرێكی
دێموكراتیــك و ئهوڕۆیــی ناتواندرێــت
نــاوی ههڵبژاردنــی ئــازادی لهســهر بێــت.
لهبارودۆخێكــدا كــه حیزبــه سیاســییهكانی
نهیــاری ڕێژیم قهدهغــه كراون ،ڕادهربڕینی
ئــازاد لــه ههموو ئێــران تاوانه و كۆمهاڵنی
خهڵكی كوردســتان له سهڕهتاییترین مافی
نهتهوایهتــی و ئینســانیی خۆیــان بێبــهش
كــراون ،ئــهم بهنــاو ههڵبژاردنــه بــه واتــای
بێمــاف كردنــی كۆمهاڵنــی خهڵــك لــه
دیاریكردنــی چارهنووســی خۆیانه و یهكێك
لــههۆكارهكانــی دڕێژ كردنــهوهی تهمهنی
كۆمــاری ئیســامی و نیزامی ســهرهڕۆ و
داپلۆسێنهره لهئێران.
لــە درێژەشــدا وەک داواکارییــەک ڕوو
لــە هەموو چیــن و توێژەکانی کوردســتان
هاتووە :داوا له ههموو خهڵكی كوردستانی
ڕۆژهــهاڵت دهكهیــن وهكــوو كاردانهوهیەكی
لێبڕاوانــه بهڕانبهر بــهم ههمووه بێمافییه،
له ههڵبژاردنهكانی ڕۆژی ٢٩ی بانهمهڕدا
بهشداری نهكهن.
بــه بهشــداری نهكردنــی خۆتــان لــهم
شــانۆگهڕییهدا پهیامێكــی ڕوون لــهئێراده
و یهكدهنگیــی خۆتان بهڕانبهر به ڕێژیمێك
كه مافه ئینســانی و ڕهواكانی ئێوه پێشــێل
دهكات ،بــه جیهــان ڕابگهیەنــن .بایكــۆت
كردنــی یهكدهنگــی ئــهو بهنــاو ههڵبژاردنه
لهههمانكاتــدا ڕێگایەكــه بۆ پێشــگرتن له
داسهپاندنی ههر چهشنه فشار و سهركوتێك
بهبۆنهی ههڵبژاردن.
داوا لــه ههمــوو چاالكانی بــواری خهباتی
كۆمهاڵیهتــی و مهدهنــی ،تێكوشــهرانی
سیاســی ،الیهن و كهسایهتییه سیاسییهكان
دهكهیــن كهلهپێنــاوی بهجێهێنانی ئهركی
ئازادیخوازانــهی خۆیــان ،ههڵســوڕاوانه
بــهدهم ئهم بانگــهوازهوه بێن و ڕیزهكانی ئهم
یهكدهنگییه بههێزتر بكهن.
دوابــەدوای باڵوبوونەوەی ئەم ڕاگەیەندراوە
هاوبەشــە کــە لــە چەشــنی خۆیــدا کــەم
وێنەیــە ،جگــە لــە چاالکانــی سیاســیی
نێوخــۆی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و
دەرەوەی واڵت ،چەنــد الیەنــی دیکــەش

پەیوەســت بــە کاروانــی بایکــۆت بــوون؛
ڕێکەوتــی 15ی بانەمــەڕ کۆمەڵێــک لە
مامۆســتایانی قوتابخانەکانــی کرماشــان
بــە باڵوکردنــەوەی ڕاگەیەندراوێــک
ڕایانگەیاند ،بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا
ناکەن.
لە ڕاگەیەنــدراوی ئاماژەبۆکراودا هاتووە:
دیسان چوار ساڵ لە تەمەنی پڕ لە شوورەیی
ویالیەتــی فەقیهـــ لــە هەڵبژاردنەکانــی
شــۆرای شــار و ســەرکۆماری کۆتایــی
پێهاتــووە .پێویســت بــە دووپــات کردنەوە
نــاکات کــە ئــەو چــوار ســاڵەی کۆتایــی
جیــا لــە جینایــەت و ســەرکوت و زیندانی
کردنــی ئازادیخــوازان و ئێعــدام هیــچ
شــتێکی دیکەی بۆ خەڵکــی زوڵم لێکراو
پێنەبــوو؛ لەو پێوەندییەدا ئێمە کۆمەڵێک
لە مامۆستایانی قوتابخانەکانی کرماشان
هیــچ بایەخێــک بــە بەڕێوەبەرانــی ئــەو
شــانۆیه نادەیــن و لــە هەڵبژاردنەکانــدا
بەشــداریی ناکەیــن؛ چوونکــه بەشــداری
لــە هەڵبژاردنــەکان بــە تەئیــدی ئێعــدام،
کوشتار ،دوورخســتنەوە و زیندانی کردنی
ئازادیخوازان دەزانین.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا کۆمەڵێــک
لــە مامۆســتایانی شــاری پــاوەش بــه
ڕاگەیەندراوێــک
باڵوکردنــەوەی
پشــتیوانیی خۆیــان لــە بایکۆتــی
هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماری و شــۆرای
شار و گوندەکانی ڕێژیم دەربڕی و وێڕای
باس کردن لە دەستەبەندییە ڕواڵەتییەکانی
ڕێژیــم بــۆ فریودانــی خەڵــک ،داوایان لە
خەڵکــی کوردســتان کــرد بــە نەچوونــە
ســەر ســندووقەکانی دەنگــدان جارێکــی
دیکــە وەفاداریــی خۆیــان بــە حیزبەکانــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەرببــڕن و
دێموکراســی و ئازادییــە دیاریکراوەکان لە
مافەکانی مرۆڤدا پیشان بدەن.
جگە لە الیەنە کوردستانییەکان ڕێکەوتی
10ی بانەمەڕیــش بەشــێک لــە هــۆزە
بەناوبانگەکانی بەلووچستان کە بەشێکیان
بریتیــن لــە بەراهوویــی ،مۆحەممــەد
حەســەنی ،عەلــەم خــان و خۆدانوورخــان،
هاوشێوەی الیەنە سیاسییەکانی کوردستان
تەحریــم کردنــی هەڵبژاردنەکانیــان بــە
هەڵوێســتی فەرمیی خۆیان زانی و وێڕای
بایکۆتــی بەنــاو هەڵبژاردنــەکان لــە ئێران
ڕایانگەیاندووە کــە؛ ئێمە خەڵکی بەلووچ
هیچکات لە شــانۆی گاڵتەئامێزی ڕێژیم
بەنــاوی هەلبــژاردن بەشــداری ناکەیــن و
خوێنی شەهیدەکانمان لەبیر ناکەین.
لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەشیاندا
باڵویــان کردۆتــەوە :هــەروەک دەزانــن ٤
دەیــە لــە تەمەنــی پڕ لە شــوورەیی حاکمە
نەشــیاو و زاڵمەکان بەســەر ئەم نیشتمانەدا
تێدەپــەڕێ و هەمــوو کات ئەم تااڵنکارانە
بە وەڕێخستنی شانۆی هەڵبژاردن خەڵکی
بێ مافیان بۆ ســەر سندووقەکانی دەنگ
ڕاکێشــاوە تاکوو ڕەوایی بۆخۆیان وەدەست
بێنــن کەواتــە بــا ئێمــە ئــەم ڕەواییەیان پێ
نەدەین.
لەالیەکــی دیکەشــەوە کۆنگــرەی
نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدڕاڵ لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا ڕوو لــە گەالنــی
زوڵملێکــراوی ئێــران ،هەڵبژاردنەکانــی
سەرکۆماری و شۆرای شار و گوندەکانی
بایکۆت کرد.
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بەرەو بایکۆت

لــە ڕاگەیەندراوەکــەدا هاتــووە :کۆنگرەی
نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدڕاڵ داوا لــە
هەمــوو نەتــەوە زوڵملێکــراوەکان و هەمــوو
ئازادیخــوازەکان ،چاالکانــی مەدەنــی و
سیاســیی ئێــران دەکات کــە لــە بەرانبــەر
ئــەو زوڵم و ئــازادی کوژییــەی ڕێژیم ،لە
هەڵبژاردنەکانی ٢٩ی بانەمەڕدا بەشداری
نەکــەن و بــە کــردەوەی خۆیــان پەیامێکی
ڕوون بــە ڕێژیــم و خەڵکــی ئازادیخــوازی
جیهان بدەن .ڕێژیمێک کە ترسی لە هیچ
سەرکوت ،جیاوازی و جینایەتێک نیە.
بایکۆتــی هاوئاهەنــگ و هەمــە الیەنەی
شانۆی هەڵبژاردنەکان ،لە الیەن نەتەوەکان
و هەمــوو ئازادیخوازەکانــی ئێران دەتوانێت
ڕێگایک بێت بۆ پێشگرتن لە سەرکوت و

گوشاری زیاتر بە بیانووی هەڵبژاردنەکان،
و هەم بە ڕیسالەتی ئازادیخوازانەی خۆیان
عەمەل بکەن.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا گرووپــی "اتحــاد
بــرای دمکراســی در ایران" ڕۆژی هەینی
ڕێکەوتــی ١٥ی بانەمــەڕی ١٣٩٦ی
هەتاوی لــە بەیانییەکەدا هەڵبژاردنەکانی
ســەرکۆماریی ڕێژیمی بە "شــانۆ" وەســف
کردووە و داوای لە هێزە دێموکراســیخواز
و چاالکانی سیاسی کردووە کە بەشداری
لە هەڵبژاردنەکاندا نەکەن.
لە بەشێکی ئەو بەیانییەدا هاتووە" :ئەگەر
لە ڕابردوودا ،بەشــداریی هەڵبژاردنەکان بە
مانــای دیاریکردنــی خراپ و خراپتر بووە،
بەاڵم ئەمڕۆ ڕاســتییەکان دەرخەری ئەوەن

کــە هەڵبژاردنــەکان مانــای النیکەمــی
خۆیشــی لــە دەســت داوە و هەروەهــا
هەڵبژاردنــەکان لــە کۆمــاری ئیســامیدا
تەنیــا لــە چوارچێــوەی کەســانی ســەر بە
ویالیەتــی فەقیهـــ ئەنجــام دەدرێــت و تەواو
مەهەندیسی کراوە".
هــەر لــەم ڕاستایەشــدا شــاهین زەوقــی
تەبــار زیندانیــی سیاســی لــە زیندانــی
گەوهەردەشــت و ئەرژەنــگ داوودی
زیندانــی سیاســی لــە زیندانی زابــۆل هەر
کام بــە جیا شــانۆگەریی ئاماژەبۆکراویان
تەحریــم کرد و داوایان لە خەڵک کرد کە
"نا"یەکــی بەهێز بدەن بە داخوازی ناڕەوای
داگیرکەرانی ویالیەتی فەقیه.

پـەیڤ
ئامانجی ئێمە
كەریم پەرویزی
"ئێمــە کــە بــە دڵمانــا نەدەهــات خاوەنــی
چاپخانــە و ئینتشــارات بیــن؛ ئــەوا بــە
یارمەتــی خــودا نامــەی کوردســتان داندرا
و هــەوەڵ ژمارەی باڵو کــراوە ،ئەم نامەیە
کە لە الیەن حزبی دێموکراتی کورستانەوە
بــاو دەبێتــەوە دەیەوێ قەاڵیەکی ئاســنین
لــە ئیتحــاد و برایتــەی بێنێتــە بەرهــەم
کــە بناغەکــەی بــە زانســت و هونــەر و
لەشســاغی داندرابــێ و بتوانــێ دەگــەڵ
ســێاڵوی دوبەرەکــی و بێدینــی و هەمــوو
جۆرە رەوشــتێک کە بۆ سەربەســتی زەرەر
بێــت بەربەرەکانــێ بکا ،هیوامــان وایە ئەم
قەاڵیــەی کــە خەریکیــن قایمــی بکەیــن؛
وەهــا قایــم و بەهێز بێت کــە هیچ هێزێک
نەتوانــێ بەربەرەکانــی لەگەاڵ بکا ".ســید
محمد حمیدی
ئەمــە ســەروتاری ژمــارە یەکەمــی
ڕۆژنامــەی کوردســتانە کــە ڕۆژی
 ١٣٢٤/١٠/٢٠بەرانبــەر بە ١١ی ژانویەی
 ١٩٤٦لــە مەهابــاد پێتەختــی کۆمــاری
کوردستان باڵو کرایەوە.
ئــەم قەاڵیــە کــە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان دایمەزرانــد و بناغــەی دانــا،
 ٧٠ســاڵە کە بەپێوەیە و نەک مەترســیی
ڕووخانــی لەســەر نیــە ،بەڵکــوو لەگــەڵ
تێپەڕینــی ڕۆژ و مانــگ و ســاڵدا ،پتەوتر
و قایمتــر لــە جــاران ،دەبــێ بــە قــەاڵی
بەرخۆدانی ڕووناکبیری و هزری و چاوی
وشیار و تیژی کۆمەڵگای کوردستان.
 ٧١ســاڵ بــە ســەر باڵوبوونــەوەی یەکــەم
ژمــارەی کوردســتان و  ٧١ســاڵ بەســەر
دامەزرانــدن و ڕاگەیاندنــی کۆمــاری
کوردســتاندا تێپەڕێــوە و ئــەم ژمارەیــەی
کوردســتان دەبێتــە ژمــارەی  .٧٠٠لــە
ڕاســتیدا دەبێتــە حــەوت ســەد نهۆمــی
ســەروەری و خانــەی تۆمــاری ئــازار و
خولیاکانی نەتەوەیەکی خەباتکار و خاوەن
ئیرادە وەک نەتەوەی کورد.
ڕۆژنامــەی کوردســتان هــەر وەک لــە
سەردێڕە سەرەتاییەکانی سەید محەممەدی
حەمیدیــی نەمردا هاتووە ،بۆتە قەاڵیەکی
ئاســنین بۆ ئەوەی نەتەوەیەک خەونەکانی
سەربەســتیی تێــدا ببینــێ .بۆ ئــەوەی کە
ئــەم نەتەوەیــە لەگــەڵ ســەردەمدا خــۆی
ڕێک بخا و لە ئامرازی ســەردەم کەڵک
وەربگرێ و قەاڵیەک لە یەکڕیزی ،لەسەر
بناغــەی زانســت و هونــەر و تەندروســتیی
کۆمەاڵیەتی بونیات بنێ.
ئامانجی ڕۆژنامەی کوردستان ،ئەوە بووە
کــە زمانــی پــاراوی نەتەوەیــەک بێ کە
دەیانــەوێ زمانەکەی بســڕنەوە .ئامانجی
ئەوە بووە کە پێشکەوتن و زانستی سەردەم
و دەسکەوتی نەتەوەکانی دیکە بکاتەوە بە
زمانــی نەتەوەیــی و نەتــەوەی کوردی لێ
ئــاگادار بکاتــەوە .ئامانجی ئــەوە بووە کە
هــەم ڕێــز لە هونەر بگــرێ و هەم هونەری
کوردســتان گەشــە بســتێنێ و لەو پێناوەدا
چیی لە دەست دێ وەگەڕی بخا.
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت
بە بەڕێوەچوونی شازدەهەمین پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
کۆنگــرەی
هەڵبژێــردراوی
پازدەهەمــی حیزب ،شــازدەهەمین
پلینۆمــی خــۆی بــە بەشــداریی
ئەندامانــی ئەســڵی و جێگرانــی
کۆمیتــەی ناوەنــدی و نوێنــەری
ئەندامانــی ڕێبەرایەتــی حیزب لە
دەرەوەی واڵت بەڕێوە برد.
پلینۆم کاتژمێر ٩ی سەرلەبەیانی
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٩ی
بانەمــەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی،
بەرانبــەر بــە ٢٩ی ئاوریلــی
٢٠١٧ی زایینــی بــە ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیانی پاکی شــەهیدان دەستی
پێکرد.
لە ســەرەتای کارەکانی پلینۆمدا،
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات مســتەفا هیجــری
باســێکی لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
دەســتووری کاری پلینــۆم کــە
پێشــتر بــە ئاگاداریــی بەشــدارانی
پلینۆم گەیشــتبوو پێشــکەش کرد
و پــاش پەســندکردنی دەســتووری
کاری پلینــۆم خاڵەکانی جێگرتوو
لــە دەســتووری کاردا کەوتنــە
بەربــاس و ئاڵوگــۆڕی بیروڕایــان
لەسەر کرا.
بڕگــەی یەکەمــی بابەتەکانــی
پلینــۆم بــاس لەســەر گەاڵڵەیەک
بــوو کە بەڕێز ســکرتێری گشــتی
سەبارەت بە پێویستیی ئاڵوگۆڕ لە
پێکهاتــەی حیزبــدا کە پێشــتر بۆ
ئەندامانــی ڕێبەریــی حیزب ناردرا
بــوو ،تەرخــان کــرا و لــەو بــارەوە
زۆربــەی هــەرە زۆری بەشــدارانی

پلینــۆم وێــڕای پێداگــری لەســەر
پێکهاتنــی ئاڵوگۆڕ لە پێکهاتەی
حیزبــدا ،ڕاوبۆچوونــی خۆیــان
دەربــڕی و پــاش ڕاوبۆچوونــی
بەشداران و کۆبەندی باسەکان ،بە
پێویست زانرا کە بۆ ڕاوێژی زیاتر
لەو پێناوەدا ڕاوبۆچوونی دڵسۆزان،
بــە تایبــەت ئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەســەر گۆڕینی پێکهاتەی حیزب
و ،هەر گەاڵڵەیەکی دیکە کە لەو
پێوەندییەدا بێتە ئاراوە وەربگیرێ و
هەیئەتێــک کە لە چەند ئەندامی
کۆمیتــەی ناوەنــدی پێکهاتــووە،
پاش تاوتوێ کردنی ڕاوبۆچوون و
پێشنیار و گەاڵڵەکانی گەیشتوو،
لــە ماوەیەکــی دیاریکــراودا
گەاڵڵەیــەک بــۆ ئاڵوگــۆڕ لــە
پێکهاتــەی حیــزب بــە مەبەســتی
پێشــکەش کــردن بــە کۆنگــرەی
شــانزدەهەمی حیــزب بە پەســندی
کۆمیتەی ناوەندی بگەیەنێ.
دیکــەی
بڕگەیەکــی
لــە
کاری پلینۆمــدا بەرپرســی
کۆمیتــەی ئامــادەکاری کۆنگرە
ڕاپۆرتێکــی لەســەر کاروبــاری
پێوەندیــدار بــە کۆنگــرەی ١٦ی
حیــزب بــە تایبــەت چۆنیەتــی
بەڕێوەچوونــی کۆنفڕانســەکان
و ئاکامــی هــەر کۆنفرانســێک
پێشــکەش بــە بەشــدارانی پلینــۆم
کــرد و ڕێبەرایەتــی حیزبــی لــە
چەندوچۆنی بە ئەنجام گەیشتنی
کارەکانــی کۆنگرە ئاگادار کرد،
پلینۆم دوای قامک دانان لەســەر
هێندێــک کــەم و کــووڕی لــەو
پێوەندییــەدا ،ڕاپۆرتــی کۆمیتەی

ئامــادەکاری کۆنگــرەی پەســند
کرد.
بابەتێکــی دیکــەی دەســتووری
کاری پلینــۆم بریتــی بــوو لــە
هەڵوێســتی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
هەڵبژاردنەکانی ٢٩ی بانەمەڕی
١٣٩٦ی هەتــاوی لــە کۆمــاری
ئیســامی ئێرانــدا ،کــە بــە پێــی
ئــەو بڕیــارە حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و پێنــج حیزب
و الیەنــی سیاســیی دیکــەی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت پــاش
هەڵسەنگاندن و ئاڵوگۆڕی بیروڕا
و بــە ســەرنجدان بــە بێکەڵــک
بوونی ئەو هەڵبژاردنانە بایکۆتیان
کرد بوو.
بەشــدارانی پلینۆم بــە ئاماژەکردن
بەو ڕاستییە کە ئەم شانۆگەرییانە
بە ناوی هەڵبژاردن ،لە الیەن دەزگا
ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیمــەوە بــە
شــێوەیەک ڕێــک دەخرێــن کــە
بەربژێرەکانــی دڵخــوازی ڕێژیــم
لــە ســندووقەکانی دەنگــدان ســەر
بێننــە دەر و ،لــە کــردەوەدا دەبنــە
نوێنــەری ڕێژیم و لە چوارچێوەی
بەرژەوەندیی ڕێژیمدا هەنگاو دەنێن،
بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکانیان
لەالیەن ئەو شــەش حیزب و الیەنە
کوردییــەی دژبــەری ڕێژیمیــان
پەسند کرد.
بڕگەیەکی دیکەی کاری پلینۆم
باس لەســەر "ڕاســان" و پێویستیی
درێژەدانــی ئــەم شــێوە لــە خەباتی
شاخ و شار بوو .بەشدارانی پلینۆم
بە خســتنەڕووی گرینگیی ڕاسان

شەش الیەنی کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماریی ڕێژیمی ئێرانیان بایکۆت کرد
شــەش الیەنــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،لــە درێــژەی
پێشــوویاندا
کۆبوونەوەکانــی
هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماریی
ڕێژیمی ئێرانیان بایکۆت کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی
٧ی بانەمــەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی
 ٦الیەنــی سیاســیی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،لــە درێــژەی
کۆبوونەوەکانــی پێشــوویاندا ،لــە
بــارەگای کۆمەڵــە ڕێکخــراوی
کوردســتانی حیزبی کۆمۆنیستی
ئێران کۆبوونەوە.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا هەیئەتێکــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
سەرپەرەســتیی
بــە
ئێــران
"محەممەدنەزیف قادری" ئەندامی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکرات بەشدار بوون.
مەبەســت لــە کۆبوونەوەکــە بــاس
کــردن لەســەر هەڵبژاردنەکانــی
۲۹ی بانەمەڕ لە ڕێژیمی ئێراندا
بوو.
شــەش الیەنــی بەشــدار لــەو
کۆبوونــەوە ،لــە کۆتاییــدا بــەو
ئاکامــە گەیشــتن کــە تێکــڕا
هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماریی
ڕێژیمی ئێران بایکۆت بکەن.
هــەر لــەم کۆبوونەوەیــەدا بڕیاردرا
هــەر هێــز و الیەنێــک بۆ هەرچی
باشــتر بەڕێوەچوونــی ئەم بایکۆتە
لــە چوارچێــوەی نێوەرۆکــی ئــەم
ڕاگەیەندراوە و بەپێی سیاســەت و
بڕیاری خۆی هەنگاو بنێت.
شــایانی باســە هاوڕێیانــی پێشــوو
لــە ڕێــگای ناردنــی نامەیەکــەوە
بــۆ کۆمەڵــە ،ڕێکخــراوی

کوردســتانی حیزبی کومونیستی
ئێــران ڕایانگەیانــد کــه؛ دەنگــی
خۆیــان خســتە پــاڵ بایکۆتــی
هەڵبژاردنەکە.
دەقی بەیاننامەکە بەم چەشنەیە:
بهیانییهی هاوبهش
كۆمهاڵنــی تێكوشــهری خهڵكــی
كوردستان!
كۆمــاری ئێســامیی ئێران ڕۆژی
٢٩ی بانهمــهڕی ئهمســاڵ،
ههڵبژاردنــی ســهڕۆك كۆمــاری
و شــۆراكانی شــار و دێ بهڕێــوه
دهبــات .ئهوهی بهنــاوی ههڵبژاردن
لــهم ڕۆژهدا ،لهژێــر دهســهاڵتی
كۆمــاری ئێســامیی ئێرانــدا
بهڕێــوه دهچێت ،به هیچ پێوهرێكی
دێموكراتیك و ئهوڕۆیی ناتواندرێت
نــاوی ههڵبژاردنی ئازادی لهســهر
بێــت .لهبارودۆخێكــدا كــه حیزبــه
سیاســییهكانی نهیــاری ڕێژیــم
قهدهغــه كــراون ،ڕادهربڕینــی
ئــازاد لهههمــوو ئێــران تاوانــه و
كۆمهاڵنــی خهڵكی كوردســتان له
ســهڕهتاییترین مافــی نهتهوایهتــی
و ئینســانیی خۆیان بێبهش كراون،
ئــهم بهنــاو ههڵبژاردنــه بــه واتــای
بێمــاف كردنــی كۆمهاڵنی خهڵك
لــه دیاریكردنــی چارهنووســی
خۆیانــه و یهكێــك لــههۆكارهكانی
دڕێــژ كردنهوهی تهمهنی كۆماری
ئیســامی و نیزامــی ســهرهڕۆ و
داپلۆسێنهره لهئێران.
بــهم بۆنهوه داوا له ههموو خهڵكی
كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت دهكهیــن
وهكــوو كاردانهوهیەكــی لێبڕاوانــه
بهڕانبــهر بــهم ههمــووه بێمافییه،

لــه ههڵبژاردنهكانــی ڕۆژی ٢٩ی
بانهمــهڕدا بهشــداری نهكــهن .بــه
بهشــداری نهكردنــی خۆتــان لــهم
شــانۆگهڕییهدا پهیامێكــی ڕوون
لــه ئێــراده و یهكدهنگیــی خۆتــان
بهڕانبــهر بــه ڕێژیمێــك كــه مافــه
ئینســانی و ڕهواكانی ئێوه پێشــیل
دهكات ،بــه جیهــان ڕابگهیەنــن.
بایكــۆت كردنــی یهكدهنگــی ئــهو
بهنــاو ههڵبژاردنــه لهههمانكاتــدا
ڕێگایەكــه بــۆ پێشــگرتن لــه
داســهپاندنی ههر چهشــنه فشار و
سهركوتێك بهبۆنهی ههڵبژاردن.
داوا لــه ههمــوو چاالكانــی بواری
خهباتــی كۆمهاڵیهتــی و مهدهنی،
تێكوشــهرانی سیاســی ،الیــهن و
كهســایهتییه سیاســییهكان دهكهیــن
كــه لــه پێنــاوی بهجێهێنانــی
ئهركــی ئازادیخوازانــهی خۆیــان،
ههڵســوڕاوانه بهدهم ئهم بانگهوازهوه
بێــن و ڕیزهكانــی ئــهم یهكدهنگییه
بههێزتر بكهن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
كۆمهڵهی زهحمهتكیشانی
كوردستان
كۆمهڵهی شۆڕشگێڕی
زهحمهتكیشانی كوردستانی ئێران
سازمانی خهباتی كوردستانی
ئێران
كۆمهڵه(ڕێكخراوی كوردستانی
حیزبی كۆمۆنیستی ئێران)
هاوڕێیانی پێشوو
 ٧ی بانهمهڕی ١٣٩٦
٢٧ی ئاوریلی ٢٠١٧

و هیوابەخشــین بــە کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان و بردنــە
ســەری ورە و ئۆگریــی کادر و
پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لەژێر تیشــکی ڕاسان ،بەردەوامی
و درێژەدانــی ئەم شــێوە لــە خەباتە
و بەرینترکردنــەوەی بــە پێویســت
و بــە ئەرکێکــی هــەرە گرینگــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران دانــا ،بــۆ ئــەو مەبەســتە بە
لێکدانــەوەی هەمــە الیەنــەی ئــەو
بابەتە ،لەسەر کۆمەڵێک بەرنامە
و ڕێــکاری تایبــەت بــۆ هەرچــی
باشــتر بەڕێوەچوونــی ڕاســان
ئاڵوگۆڕی بیروڕا کرا و ڕاســپاردە
بە ئۆرگانــە پێوەنیدارەکانی حیزب
درا.
پلینــۆم بــە لەبەرچاوگرتنــی

گرینگیی ڕاســان و سەرنجدان بەو
ڕێــکار و بەرنامانــەی کــە پلینۆم
لــەو پێوەندییــەدا دەســت نیشــانی
کــردن ،بڕیــاری دا کە پێکهێنانی
کۆنگــرەی ١٦ی حیــزب لــە پێناو
جێبەجــێ کردنــی ئەرکەکانــی
پێوەندیدار بە ڕاسان ،بۆ ماوەیەک
وەدوا بخا.
دواییــن بڕگــەی کاری پلینــۆم
تاوتــوێ کردنــی ڕاپۆرتــی
هەیئەتەکانــی حیــزب بــوو کــە لە
مــاوەی ڕابــردوودا بــۆ پێکهێنانی
هاودەنگی و لێک نزیک بوونەوەی
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
ڕۆژهــەاڵت،
کوردســتانی
لەگــەڵ ئــەو حیــزب و الیەنانــە لە
کۆبوونــەوە و ڕاوێژدا بوون .پلینۆم
وێــڕای هەڵســەنگاندنی ئاکامــی
هــەر دانیشــتنێک ،درێــژەی ئــەم

هەواڵنــەی لــە پێنــاو هاودەنگــی
بــە پێویســت زانــی و لــەو بــارەوە
ڕاســپاردەی خــۆی بــە دەفتــەری
سیاسی دا.
شانزدەهەمین پلینۆمی کۆمیتەی
ناوەنــدی پــاش ســێ ڕۆژ کار
و بــاس و ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا
کاتژمێــر ١ی دوانیوەڕۆی ڕۆژی
دووشــەممە ١١ی بانەمــەڕی
١٣٩٦ی هەتاوی بەرانبەر بە ١ی
مەی ٢٠١٧ی زایینی کۆتایی بە
کارەکانی هێنا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
١٢ی بانەمەڕی ١٣٩٦ی
هەتاوی
٢ی مەی ٢٠١٧ی زایینی

کۆمەڵێک کوڕ و کچی شۆڕشگێڕ پەیوەست بە هێزی
پێشمەرگەی کوردستان بوون
پۆلێــک لــە الوانی شۆڕشــگێڕ و
قارەمانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
پاش تێپەڕاندنی دەورەی سەرەتایی
پیشــمەرگە ،چەکــی بەرگــری لە
خاک و نیشتمانیان لە شان کرد.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی ٤ی
بانەمــەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی،
ڕێوڕەسمی کۆتاییهاتنی دەورەی
٢٢٤ی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،لە بنــاری "هەڵگورد"
لــە فێرگــەی شــەهید ســەروان
"چەکۆ" بەڕێوە چوو.
ئــەم ڕێوڕەســمە بــە بەشــداریی
بەشــێک لــە ئەندامانــی ڕێبەریی
حیزبی دێموکرات ،فەرماندەکانی
هێــزی تایبــەت و بەشــێک لــە
کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکرات بەڕێوە چوو.
ســەرەتای جێژنی کۆتایی دەورەی
سیاســی و نیزامــی بــە خوێندنــی
ســروودی نەتەوەیــی "ئەی ڕەقیب"
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان
دەستی پێکرد.
دواتر "ســدیق دەرویشی" ،ئەندامی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وێــڕای پیرۆزبایــی کــردن لــە
بەشــداربووانی دەورە ،بــەم بۆنــەوە
چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
پاشان سروودێکی شۆڕشگێڕی لە
الیــەن گرووپــی ســروودی دەورەی
٢٢٤ی ســەرەتاییەوە پێشــکەش
کرا.
دواتــر ڕاپۆرتــی ئامووزشــیی
دەورە لــە الیــەن "بــوداغ بوداغــی"
مامۆستای فێرگە خوێندرایەوە.
پاشــان  ٣پێشــمەرگەی بەشــداری
دەورەی ســەرەتایی پێشــمەرگە

پێشــکەش

بــە

ســروودێکیان
ئامادەبووان کرد.
لــە نێوئاخنــی ڕێوڕەســمەکەدا،
پەیامی دەورە لە الیەن بەشداربووی
دەورە "عەلــی مــەوالن نــژاد"
پێشکەش کرا.
بەپێــی نەریتــی فێرگــەی
کۆمیســیۆنی پــەروەردەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
نەفەراتی یەکەم تا سێهەمی دەورە
کــه لەبــاری تاقیکارییە سیاســی
و نیزامییەکانــەوە پلــەی نێونجیان
بەدەست هێنابوو خەاڵت کران.
ســێ نەفــەری یەکــەم بریتی بوون
لــه "عەلی مــەوالن نــژاد"" ،هێرش
مینبــەری" و "فەهیمــە دوســتی"
کە لە الیەن "ســدیق دەرویشــی"ەوە
خەاڵتیان پێشکەش کرا.
هەروەهــا ســێ کەســی یەکــەم لە
بــواری نەزم و دیســیپلینەوە بریتی
بــوون لــە "هــادی شــێخه"" ،ســەید
ئەمیــر ئەحمــەدی" و "تەییــب
ئــازەری" کــە خەاڵتەکانیــان لــە

الیەن "کاروان شەرەفی" سکرتێری
خوێندکارانــی
یەکیەتیــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە
پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی جێژنــی
کۆتایی دەورەی ٢٢٤ی سەرەتایی
پێشمەرگەدا ئەو کەسانەی کە لە
بەڕێوەبردنــی ئەرکەکانــی دەورەدا
بــە باشــی کارەکانیــان ڕادەپەڕاند
لە الیــەن یەکیەتیی خوێندکارانی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە
خەاڵت کران.
ئەو کەسانە بریتی بوون لە "عەلی
محەممــەد زادە ،عوســمان مــەوال
نــژاد ،قــادر ســۆفی قۆیتاســی،
ناســر ڕەحمانــی ،دڵنیــا عەزیــز
مــورادی ،ســوبحان ئەحمــەدی،
ســیروان کەمانگــەر ،ئیبراهیــم
ئەحمەدی و ســدیق وەیسانی" ،کە
لە الیەن "ســەالم ئیســماعیل پوور"
ئەندامــی بەڕێوەبەریــی یەکیەتیی
خەاڵتەکانیــان
خوێندکارانــەوە
پێشکەش کرا.
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ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکــرات لــە پشــتیوانیی بەردەوامی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە
ڕاسان
ساڵڕۆژی لەدایکبوونی پێشەوادا سێمینارێکی
لە خوێندنگەی پێشەوا بەڕێوە برد

مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە
ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی پێشــەوا قــازی
محەممەد ،ســێمینارێکی لــە خوێندنگەی
پێشەوا لە شاری کۆیە بەڕێوە برد.
لــە ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی پێشــەوا
قــازی محەممــەد ،یەکــەم ســەرکۆماری
کوردســتان ،مســتەفا هیجــری ســکرتێری
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران لەگەڵ هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات
سەردانی خوێندنگەی بنەڕەتیی پێشەوا لە
شاری کۆیە کرد.
هیجــری لەو ســەردانەدا لەگەڵ بەڕێوەبەر،
مامۆستایان و خوێندکارانی خوێندنگەکە
دیــداری کــرد و ســێمینارێکی لــە ســەر
کەســایەتیی پێشــەوا قــازی محەممەد بۆ

خوێندکارانی خوێندنگەکە پێک هێنا.
لەو سەردانەدا مامۆستا "ڕەنج" بەڕێوەبەری
پەروەردەی کۆیە سپاسی مستەفا هیجری
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــی کــرد کــە ســەردانی
خوێندنگــەی پێشــەوای کــردووە و گوتــی
جێــگای شــانازیی ئێمەیــە کە ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ســەردانی
خوێندگایەکــی کــردووە کــە نــاوی نــراوە
"پێشەوا".
پاشــان مســتەفا هیجــری وێــڕای ســپاس
لــە بەڕێوەبەرانــی پــەروەردەی کۆیــە و
خوێندنگــەی پێشــەوا ،سپاســی کــردن
کــە وشــیاریی نەتــەوەی کــورد لــە هــەر
چوار بەشــی کوردســتان گیــان فیدایی و
زەحمەتەکانی ڕێبەرانی لە یاد ناکات.

حەســەن شــەرەفی ،وتەبێــژی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا بــاوی کــردەوە؛
ئۆپێراســیۆنی هێــرش بــۆ ســەر خاکــی
هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن ئەرتەشــی
واڵتێکــی دراوســێوە ،بــە هیــچ پێوەرێکی
یاســایی ناتوانــێ پاســاوهەڵگر بــێ و بــە
کردەوەیەکی نەشیاو دادەنرێ.
دەقی بەیانییەکە:
کاتژمێــر ٢ی بەرەبەیانــی ڕۆژی
سێشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی بانەمــەڕی

١٣٩٦ی هەتــاوی (بەرانبــەر بــە
٢٥ی ئاوریلــی ٢٠١٧ی زایینــی)
هێــزی هەوایــی ئەرتەشــی تورکیــە
ئۆپیراســیۆنێکی بەرفراوانــی هەوایــی بــۆ
ســەر بنکەوبارەگاکانــی پێشــمەرگەی
هەرێمــی کوردســتان و گریالکانــی
 PKKو شــەرڤانانی ڕۆژئاوا لە شەنگال
بەڕێوەبرد ،کە ژمارەیەکی بەرچاو شەهید
و برینداری لێکەوتەوە و زیانێکی زۆریشی
بــە دامــەزراوە نیزامیەکانــی هــەر دووال
گەیاند ،ئەو ئۆپێراســیۆنە بۆ ســەر خاکی

هیجری لەو ســێمینارەدا بــۆ خوێندکارانی
خوێندنگەکــە باســی کەســایەتی و دەور
و نەقشــی پێشــەوا قــازی محەممــەد
لــە مێــژووی کــورددا کــرد و دواتــر بــه
هاوڕێیەتــی بەڕێوەبەرانــی پــەروەردە و
مامۆســتایانی خوێندنگەکــە ســەردانی
چەنــد پۆلێکی کــرد و لە نزیکەوە لەگەڵ
خوێندکاران دوا و باسی لەوە کرد کە؛ به
خۆ پێگەیاندن و چەکی زانست داهاتووی
کوردستان پڕشنگدار بکەن.
لە کۆتاییدا خوێندکاران سپاســی مستەفا
هیجریان کرد و هیوایان خواســت ڕێبەرانی
ئێســتای نەتەوەکەمان لە نزیکەوە ئاشنای
کار و چاالکیی خوێندکارانی کورد بن و
سەردانیان بکەن.

وتەبێژی حدکا :هێرشی تورکیە پاساو هەڵگر نیە
هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن ئەرتەشــی
واڵتێکــی دراوســێوە بــە هیــچ پێوەرێکــی
یاســایی ناتوانــێ پاســاوهەڵگر بــێ و بــە
کردەوەیەکی نەشیاو دادەنرێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وێــڕای دەربڕینــی پژارەی خۆی ،پرســە و
سەرەخۆشــی لە بنەماڵەی شــەهیدانی ئەو
ڕووداوە دەکا و چــاک بوونەوەی هەرچی
زووتــری زام هەڵگرتووەکانــی بــە ئــاوات
دەخوازێ.

ڕێژیمــی ســەرکوتگەری ئێران هەڕەشــە لــە بنەماڵەی
پێشمەرگەکان دەکات

بەرپرســانی ئیــدارەی ئیتالعاتی ڕێژیم لە
شاری پاوە لە رێگەی جۆراوجۆرەوە هەوڵی
بێڕێــزی کــردن و شــکاندنی کەســایەتیی
بنەماڵــەی شــەهیدان و پێشــمەرگەکانی
کوردستان دەدەن.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٢ی بانەمەڕی
١٣٩٦ی هەتــاوی ،بەرپرســانی ئیــدارەی
ئیتالعاتی ڕێژیم لە شــاری پاوە ســەر بەر
پارێزگای کرماشان بەشێک لە بنەماڵەی
پێشــمەرگە و شــەهیدانی بانگهێشــت
کــردووە و پێــی ڕاگەیانــدوون کــە کوڕ و
کچەکانتان واز لە پێشمەرگایەتی بێنن.
بەرپرســانی ئیدارەی ئیتالعات هەڕەشەیان
لــە بنەماڵەی پێشــمەرگەکان کردووە کە؛

ئەگەر منداڵەکانتان واز لە پێشمەرگایەتی
نەهێنن بە جێگای ئەوان ئێوە سزا دەدەین.
بەرپرســانی ئیتالعاتــی ڕێژیــم بێڕێــزی
زۆریــان بــە شــەهید دوکتــور قاســملوو
کردووە.
بەرپرســانی ناوەنــدە ئەمنییەتــی و
نیزامییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە
کوردســتان بــەردەوام لــە ڕێگەی دەســت و
پێوەندییەکانیانــەوە و هەروەهــا بــە شــێوەی
تەمــاح وەبەرنــان و بــە هەڕەشــە كــردن،
زەخــت و گوشــار دەخەنــە ســەر بنەماڵــەی
كادر و پێشــمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێران ،تا كوو ڕۆڵەكانیان هان
بدەن ڕیزەكانی حیزب بەجێبهێڵن.

هاوینــی ســاڵی ڕابــردووش ئیــدارەی
ئیتالعاتی ڕێژیمی ئێران لە شاری پاوە لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و تۆڕی تێلگرامدا
داوای لــە خەڵکــی هەورامــان کردبوو کە
دژی پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکرات
ســیخوڕی بکــەن و شــوێن و جێــگای
پێشــمەرگەکان لــە ناوچــەدا ئاشــکرا و بە
ئیدارەی ئیتالعات ڕابگەیەنن.
بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران لە دوای خەباتی
نوێــی ڕۆژهــەاڵت و دەســپێکی ڕاســان
بــەردەوام لــە ڕێــگای جۆراوجــۆرە گوشــار
بــۆ بنەماڵــەی پێشــمەرگەکان دێنــن و
هەڕەشەیان لێ دەکەن.

خەڵکــی تێکۆشــەر و قارەمانــی
کوردســتان بۆ پشتیوانی لە ڕاسان
بــەردەوام چاالکیــی تەبلیغیــی
بەڕێوە دەبەن.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بۆ
پشــتیوانی لــە ڕاســان و خەباتــی
شــاخ و شــار چاالکیــی بەرینــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
گونــدی "تەوریــوەر" پشــتگیری
دووبارەیان لە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت
دووپــات کردەوە و لــەو پێوەندییەدا
لــە هەمــوو بەرزاییەکانــی گونــد
و نێــو گونــد چاالکیــی بەرینیــان
بەڕێوە برد.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی

ئێران لە شاری تاران ،بۆ پشتیوانی
لە خەباتی شــاخ و شــار لەو شــارە
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــەو
چاالکییانــەدا لــە ســەر دیــواری
پادگانــە نیزامییەکانــی ڕێژیمــی
ئێــران دروشــمی "مــرگ بــر
خامنەای"یان نووسیووە.

ترس لە ڕاسان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر خۆی دەردەخات
هــاوکات لەگــەڵ ڕۆژی ئەرتــەش ڕێژیــم
دیســانەوە ترســی خــۆی لــە ڕاســانی
ڕۆژهەاڵتی دەربڕی.
لــە چهنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ،میدیاكانــی
ئێــران گرینگییهكــی تایبهتیــان بــه
بهڕێوهچوونــی مانۆڕهكانی ڕۆژی ئهرتش
لــه شــاره جۆراوجۆرهكانــی ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان داوه .میدیاكانــی ڕژیــم وێڕای
بــاو كردنــهوهی وێنــه و ویدیــۆی هێــزه
چهكدارهكانیــان لــه كوردســتان به شــێوهی
بهربــاو ،له ههمــوو ههواڵهكاندا ههندێک
ڕســتەیان چهنــد جــار دووپات کــردەوە کە
بەشــێکیان ئەمانەن" :له بهرانبهر دوژمنان
ڕاوهســتاوین و ئیــزن بــه بوونیــان نادهیــن"،
"خۆمان ئامادهی شهڕی نیابهتی دوژمنان
كــردووه"" ،پێــش ئــهوهی دوژمن بــگات به
سنوورهكانمان له ناوی دهبهین" و … .
هــاوكات ڕۆژی ٢٩ی خاکەلێــوە کــە لــە
ئێرانــدا بــە ڕۆژی ئەرتــش ناودێــر کــراوە،
فهرمانــدهی هێزی زهوینیــی ئێران ،وێڕای
ئاماژه بهوه كه "هێرش باشــترین بهرگریه"،
ڕایگهیانــد كــه؛ پێكهاتــهی ئــهم هێــزه
دهگۆڕین بۆ هێزی هێرشبهر.
بەپێــی ئــەو هــەواڵ و زانیارییانــەش کــە
بــە دەســت ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا
گەیشــتوون؛ ســپای تێرۆریســتی پاسداران
لــە چەند مــاوەی ڕابردوودا و لە بەرەبەری
دەســپێکی قۆناغــی نوێــی ڕاســان ،چهك
و كهرهســتهی نیزامــی جۆراوجۆریــان لــه
شــوێنهكانی دیكهی ئێرانەوە بۆ كوردستان
ڕەوانــە کــردووە و تەنانــەت بەشــێک لــە
مۆڵگــە کــۆن و چۆڵەکانیــان ئــاوەدان
کردۆتەوە.
هەروەهــا بەپێی دواییــن هەواڵەکان ،ڕێژیم
لــە ڕۆژی ئەرتەشــی ئەمســاڵدا زیاتــر لــە

درێژەی پەیڤ

ئامانجــی
ئــەوە بووە کە باڵوکــەرەوەی ئەخالقێکی
خاوێن و شارستیانانە بێ کە کۆمەڵگای
کوردســتان دوور بخاتــەوە لــە زیانــە
کۆمەاڵیەتییــەکان و نزیــک ببنــەوە لــە
سەربەستیی نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتی.
ئەمانە ئامانجی ڕۆژنامەی کوردســتان
لە ســەرەتاوە و بە درێژایی  ٧٠٠ژمارەی
ئەم ڕۆژنامە و لە ڕاستیدا  ٧٠٠نهۆمی
ئــەم قەاڵ ئاســنینەدا بــوون کــە دەتوانین
وەکــوو پرەنســیپەکانی پڕبایەخی ئەخالق
و ئامانجــی ڕاگەیاندنی کــوردی ناویان
ببەین.
بۆ وەسەریەک خستنی ئەم  ٧٠٠نهۆمە،
بەدرێژایی  ٧١ســاڵ ،بە هەزاران

هەمــوو ســاڵێک مانــۆڕی ســەربازیی لە
شــارەکانی کوردســتان ئەنجام داوە کە لە
هەندێک شــوێنی وەک شــاری ســەقزیش
بووەتە جێگەی گاڵتەجاڕی خەڵکی سەقز
و بەهــۆی کۆنیــی و بەکەڵــک نەبوونــی
کەلوپەلــە ســەربازییەکانیان مانۆڕەکەیان
لێ شــێواوە و ئەو کەســانەی کە شاهێدی
ئەم بابەتە بوون بە گاڵتەپێکردنەوە سەیری
بارودۆخەکەیانیان کردووە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە لــە بەرەبــەری
دەســپێکی قۆناغی نوێی ڕاسان و خەباتی
نوێی ڕۆژهەاڵتدا ،هێزە دژی گەلییەکانی
ڕێژیــم زیاتــر لە جاران فــەزای خەفەقان و
پۆلیســییان بەسەر شــارەکانی کوردستاندا
زاڵ کردووە.
هێــزە دژی گەلییەکانــی ڕێژیم لە ســپای
پاســداران و وەزارەتــی ئیتالعــات ،وێــڕای
هێنانی هێزی نوێ لە شــارەکانی دیکەی
ئێرانەوە بۆ کوردستان ،بەشێک لە پایەگا
کۆنەکانیشــیان ئــاوەدان کردۆتــەوە کــە
ماوەیەکــی دوور و درێــژ بوو کەڵکیان لێ
وەرنەدەگرت.
بەپێی ئــەم هەواڵە ،پایەگا ســەربازییەکان
لە گوندەکانی ســەر سنووری کوردستانی
باشــوور و ڕۆژهــەاڵت نــۆژەن کراونەتــەوە
و بەرپرســایەتی پاراســتنی ئــەو ناوچانەش
بــە کاســەلێس و خۆفرۆشــەکانی ڕێژیــم
ســپێردراوە ،کــە مەبەســت لێــی کوژرانــی
کورد بە دەستی کوردە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە بەپێــی ئــەم
هەواڵــە ،وەزارەتــی ئیتالعــات و ئۆرگانــە
ســەرکوتکەرەکان نــاوە بە نــاوە چاالکانی
سیاســی و فەرهەنگــی و ژینگەیی کورد
بانگهێشــت دەکەن و وێڕای هەڕەشە کردن
لێیان داوای هاوکارییان لێدەکەن.

لەمبــارەوە ئاشــکرا بــووە کــە؛ بەشــێک
لــەم داواکارییــە بریتی بووە لــە گەیاندنی
زانیاری لەسەر جموجۆڵی پێشمەرگەکانی
کوردســتان و هەروەهــا پێشــمەرگەکانی
نێوخــۆی کوردســتان کــە لــە ئاســتی
شارەکاندا چاالکی دەکەن.
هەروەهــا دواییــن زانیارییــەکان بــاس لــەوە
دەکــەن کــە؛ بەشــی زۆری فەرمانــدە و
لێپرســراوانی ســەربازیی ســپا و ئیتالعاتی
ڕێژیــم لــە کوردســتان بــە بڕیــاری تــاران
گــۆڕدراون و کەســانێکی جینایەتکارتــر
لــەو شــوێنانە دانراون و ئەمــەش بۆ ئەوەیە
کــە لەگــەڵ ڕوودانی هــەر ئەگەرێکدا بە
خێراییەکــی زیاتــرەوە ســەرکوتی خەڵکــی
وەزاڵە هاتوو بکەن.
هەر لەم چوارچێوەیەدا ســپای تێرۆریســتی
پاسداران بە وەڕێخستنی چەند گەاڵڵەیەکی
پــڕ شــوورەیی وەک "گەاڵڵەی هەمیاریی
مەردومــی" و "گەاڵڵــەی مەحموود کاوە"
لــە چەنــد شــارێکی کوردســتان ،هەوڵــی
هەڵخەڵەتاندنــی دانیشــتووانی گوندەکانی
کوردســتان دەدات ،تاکــوو بــە دانــی پــارە
زانیارییان لێ وەربگرێت.
ههمــوو ئهمانــ ه تهنیــا پیشــاندهری ئــهو
ڕاســتییهن كــه دهســپێكردنی قۆناغــی
نوێــی خهباتــی ڕۆژههاڵتی كوردســتان له
چوارچێــوهی "ڕاســان"دا ،ڕێژیمــی ئێرانی
تووشی یهكێک له گهورهترین قهیرانهكانی
كــردووه .ڕێژیــم هــهوڵ دهدات بــه هــهر
شــێوهیهك پێــش لــه درێــژه پێدانــی ڕاســان
بگرێــت .ههروههــا ڕێژیم هــهوڵ دهدات كه
ڕاسان پهره نهستێنێت و کپ بێتەوە ،بەاڵم
ڕاســان هەنووکە بووەتــە بیرێکی جێگرتوو
لە هزری تاکەکانی کوردستاندا.

نووســەر و ڕووناکبیــر و کادر و
پێرســۆنێلی فەننی و تێکۆشــەرانی
تایبــەت بــە گەیاندنــی ڕۆژنامــەی
کوردســتان بــە دەســتی ئەوینــداران و
ئۆگرانــی ،لــە بیــری پێشــکەوتوانەیان
کەڵکیان وەرگرتوە و زەحمەتیان کێشاوە و
ڕەنجیان داوە و ئارەقیان ڕشتوە و تەنانەت
لەپێنــاوی ئــەو ئامانجانــەدا شــەهیدیش
بــوون .کــەم نیــن ئــەو کەســانەی کە بە
تاوانــی لەگیرفانــدا هەبوونــی لەتێــک
لــە بەڵگەکانــی ڕۆژنامــەی کوردســتان
زیندانــی کــراون و ئەشــکەنجە دراون و
تەنانەت لە ژێر ئەشکەنجەشــدا بەدەستی
جەلالدەکانــی پەهلــەوی و ویالیەتــی
فەقیهی ،شەهید کراون.
بەناوی دەستەی نووسەران و کارگێڕانی
ڕۆژنامەی کوردســتانەوە ڕێز لە

ڕەنــج و تێکۆشــانی هەمــوو ئەو
کەســانە دەگریــن کــە لــە مــاوەی
 ٧١ســاڵ و  ٧٠٠ژمــارەدا ،ئــەم قــەاڵ
ئاســنینیەیان پاراستوە و پتەو و گەورەیان
کردۆتــەوە .یــادی هەموو تێکۆشــەرانی
سەرەتا و دواتری درێژەی کاری ڕۆژنامە
و ئێستای ئەم قەاڵ گەورەیەی کوردستان
دەکەینەوە و ڕێزیان دەگرین .لە ئێستاشدا
جیا لە ژمارەی کەمی پێشــمەرگەکانی
نێو ســەنگەری ڕۆژنامەی کوردستان بە
دەیان کەس لە هەموو شــوێنێکی دونیادا
یارمەتیدەری پاراستن و گەشەپێدانی ئەم
قەاڵیــەن .دەســتی مانــدووی هەموویــان
دەگوشــین و پیرۆزبایــی ژمــارە  ،٧٠٠لە
هەمــوو کــەس لــە مێــژوو و لــە ئێســتادا
دەکەین کە ڕۆڵێکیان لە پتەوکردنی ئەم
قەاڵ ئاسنینەدا هەبووە.
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خوێندنەوەی هەڵبژاردن لە بەستێنی
مێژووی سیاسیی ئێراندا

ئارەش ساڵح
هەڵبژاردن لە ئێراندا و هەر لە
ســەرەتای دەسپێکردنیەوە بەرهەمی
پانتایــی گشــتی کۆمەڵــگای
فــارس و گۆڕانکارییەکانــی نێــو
ئەو پانتاییە بووە .یەکەمین یاسای
هەڵبــژاردن لــە ئێراندا لــە ئاکامی
بڕیــاری مەشــروتەی موزەفەرەدین
شای قاجار بەدەستی کۆمەڵێک
بازاڕیــی تــاران و مەالی شــیعەی
فــارس بــۆ یەکەمیــن پارلەمانــی
ئێــران دانــراوە .ئــەو یاســایە کــە
دەستنیشــانی دەکــرد کــێ مافــی
هاتــن بــۆ پارلەمانــی هەیە لەســەر
دوو ئەســاس دانــراوە کــە گەرەنتی
ئەوە دەکات پارلەمان ڕەنگدانەوەی
پانتایــی گشــتی کۆمەڵــگای
فارســبێت .یەکەمیــان لەســەر
بنەمــای توێژەجیاوازەکانــی نێــو
بازاڕ و دووهەمیان لەسەر ئەساسی
فارس بوون؛ واتە بەپێی ئەو یاسایە
ئەوانــەی کــە توانــای قســە کردن
و نووســین و خوێنــدن بــە زمانــی
فارســییان نییــە ناتوانن بەشــداری
پارلەمانــی ئێــران بــن .دیــارە لــەو
ســەردەمەدا کــە هێشــتا سیســتمی
فێــرکاری وەکــوو کاریگەرتریــن
ئامــرازی دەوڵەتــی مۆدێــڕن
بــۆ تواندنــەوەی جیاوازییــەکان
نەکەوتبــووە دەســت حکوومەتــی
ناوەنــدی ،ئەو یاســایە لــە کردەوەدا
بــە واتــای بێبــەش کردنــی هەموو
نافارســەکان بــوو .پێکهاتــەی
مەجلیســی یەکــەم تەئییــدی ئــەو
ڕاســتییە دەکات کــە نەتەوەکانــی
تــر بــە شــێوەی سیســتماتیک لــە
سیستمی هەڵبژاردن وەال نران.
دیارە لە کتێبی "ئێران لە نێوان دوو
شۆڕشدا" ،ئێرڤان ئابراهامیان ،بازار
لــە کۆمەڵــگای ئــەو ســەردەمەی
تــاران و کۆمەڵــگای فارســدا
پێناســە دەکات و بە جوانی وێنای
دەکات .ئەگــەر ئــەو وێنەیــەی
کــە ئابراهامیــان لــە بــازاڕ وەکوو
شــوێنێک بــۆ کۆبوونــەوە ،کڕیــن
و فرۆشــتن و باســی ڕۆژ و باســی
سیاســی دەیکێشــێتەوە بخەینە پاڵ
ئــەو پێناســەیەی کــە هابێرمــاس
لــە پانتایــی گشــتی دەکات،
بۆمــان دەردەکەوێــت کــە بــازاڕ لە

کۆمەڵگای فارسی ئەو سەردەمەدا
دەتوانێــت ئــەو شــوێنە بێــت کــە
پانتایی گشتی فارسی تێدا بەدی
دەکرێــت .بــەرز بوونــەوەی ڕێژەی
کڕین و فرۆشــتن لەگــەڵ ئورووپا
لە نیوەی دووهەمی ســەدەی نۆزدە
و هاتنــی تێلێگراف دوو فاکتەری
گرینگــن کە ئەو پانتاییە تووشــی
گۆڕانێکی پێکهاتەیی دەکەن کە
مەشــرووتە و خواســتی پارلەمانــی
لــێ دەکەوێتەوە .دیارە زۆرێک لە
بیرمەنــدان بازاڕ وەکوو دەســپێکی
کۆمەڵــگای مەدەنــی لــە ئێــران
(بەهەڵــە دەڵێن ئێران پێویســتە بڵێن
کۆمەڵــگای فــارس) دەناســن کە
ئەمــە دوور لــە ڕاســتی نییە لەبەر
ئــەوەی پانتایی گشــتی بەســتێنی

ئەگەرچــی بەشــێک لــە شــاری
تەوریــز و هەندێــک لە ڕۆشــنبیرە
تورکەکانیــش لــە مەشــرووتەدا
هــەم بــە کــردەوە هــەم بــە هــزر
بەشــداریی بەرچاویــان بــووە ،بەاڵم
لەبــەر ئەوەی مەشــرووتە بەرهەمی
پانتایــی گشــتی کۆمەڵــگای
فارســە ،تورکــەکان کەمتریــن
ڕۆڵیــان هەم لە نووســینی یاســای
هەڵبــژاردن و هــەم لــە پێکهاتــەی
یەکەمیــن پارلەمانــدا هەبــووە و
کەســانێک وەکــوو "حیدرخــان
عمواوغلــی" نەیانتوانیــوە بچنــە
پارلەمانەوە .ئەو کەسانە سەرەڕای
ئــەوەی بەشــێک لــە گرینگتریــن
چاالکان ،ڕۆشنبیران و نووسەرانی
ئــەو ســەردەمە بــوون ،بــەاڵم بــە

دەگرێــت و هەروەهــا بــەو مانایەیە
کە ئەو باس و بابەتانە کە لەو دوو
پانتایــەدا دێنــە ئاراوە بــە تەواوەتی
جیــاوازن و بــە هیــچ شــێوە لەگەڵ
یەک نایەنەوە.
ئەو سیاسەتەی کە پانتایی گشتی
کۆمەڵــگای فارســی بــە خۆیــەوە
ســەرقاڵ کــردووە سیاســەتێکە کە
میحوەرەکــەی پیــاوی فارســە و
تەنیا کێشەکان و نیگەرانییەکانی
پیــاوی فارس لەوێ دێنە بەرباس.
هــەر بەو نیســبەتەش ئــەو چەمکە
ســەرەکیانەی کــە کەڵکەڵــە و
چارەســەر دیــاری دەکــەن لە چوار
چێــوەی گوتاری باوک ســاالری
فــارس میحــوەر خۆیــان دەردەخەن.
هــەر بۆیــەش هەڵبــژاردن و هەموو

ئەم سیستمە لە ڕاستیدا و بێ هێچ گومانێک
لە سەر بنەمای سەروەری پیاوی فارس دامەزراوە و
چاکسازی دەتوانێت نەتەنیا وەاڵمدەری خواستەکانی
پیاوی فارس بێت ،بەڵکوو دەتوانێت گەرەنتی
سەروەری و سەردەستیی مێژوویی ئەو بکات.
چاالکیی کۆمەڵگای مەدەنیە.
ئــەو پانتاییــە بــە تەواوەتــی
پێکهاتەیەکــی فارســی بــووە و
خاوەنی ڕیشــە و ڕەگــەزی کۆنە.
پێکهاتەی بازاڕ لە شارە نافارسەکان
بۆ وێنە شــارە کوردییــەکان وەک
شــاری ســنە دەردەخــات کــە بازاڕ
لە کۆمەڵگای کوردســتان جیاوازە
لــە بازاڕ لە کۆمەڵگای فارســدا
و ئــەو دوو پێکهاتەیــە هەم لەباری
فیزیکــی و هــەم لەباری دامەزراوە
یاســایی و عورفییەکانــەوە
لەیــەک دابــڕاون .لەالیەکی ترەوە
مەالکانــی کوردســتان بــۆ وێنــە
ئایەتوڵــا مــەردوخ بــە تووندی لە
دژی مەشــرووتە دەبــن و لــە نێــو
مەشرووتەدا جێیان نابێتەوە .بۆیە لە
ڕاستیدا پانتایی گشتی کوردستان
یان بە تەواوەتی لەگەڵ ئەو بابەتە
بێگانــە بووە یان تا ئــەو جێگایەش
کــە ئــاگادار بــووە ،جێگایەکــی
لــە نێــو ئــەو گۆڕانکاریانــەدا
بــۆ نەکراوەتــەوە .لــە ڕاســتیدا

بیانووی نەزانینی زمانی فارســی
نەیانتوانیوە بڕۆنە نێو پارلەمانەوە و
بۆ هەمیشە لە پەراوێزدا مانەوە و لە
تورکەکانیش ئەو کەســانە ڕۆڵیان
پێ درا کە پیادە نیزامی دامەزراوە
سەرەکیەکانی نێو پانتایی گشتی
کۆمەڵگای فارس بوون.
بۆیــە لــە ڕاســتیدا هەڵبــژاردن و
هەمــوو دامــەزراوە مۆدێڕنەکانــی
دەوڵەت لە ئێراندا بەرهەمی پانتایی
گشــتی کۆمەڵــگای فارســن و
لــە ژێــر کاریگەریی ئــەو پانتاییە
گشتیە کارکردیان و چوارچێوەیان
دیاری دەکرێت.
جیاوازیــی پێکهاتەیــی پانتایــی
گشــتیی کۆمەڵــگای فــارس و
کــورد لــەم سەردەمەشــدا خــۆی
بــە زەقــی دەنوێنێــت .لە ڕاســتیدا
ئــەوەی کــە کوردســتان لەپێوەندی
لەگــەڵ جوواڵنــەوەی ســەوز بــێ
الیــەن بوو و تەنانەت هاودەردیشــی
لەگــەڵ بزووتنەوەی ســەوز نەکرد،
خــۆی لــەو ڕاســتییەوە ســەرچاوە

دامــەزراوە سیاســییەکانیش لە ژێر
کاریگەریی ئەو چەمکانە ڕۆڵ و
کارکردی خۆیان دەنوێنن.
بــۆ وێنە ئــەوەی لــە چوارچێوەی
پانتایی گشــتی فارســدا ڕۆڵەکان
و چەمکــە بنەڕەتییەکانــی واتــا
دەکات ،بــە بینینــی ڕۆحانــی
و ڕەئیســی پێــی وایــە فــەزا
دووجەمســەری کراوەتــەوە و لــە
ڕاســتیدا کێشــە ســەرەکییەکانی
خــۆی لــە مەودایــەک لەنێــوان
ئــەو دوو جەمســەرەدا دەبینێتــەوە
و پێــی وایــە دژبەرییــەک کــە لە
نێــوان ئــەو دووجەمســەرەدا هەیــە
دەتوانێــت هەڵگــڕی ئــەو گۆڕانــە
بێــت کــە وەاڵمــدەری خواســتی
ئــەوە .بــەاڵم ئەگەر لــە ڕوانگەی
باســە ســەرەکییەکانی نێو پانتایی
گشــتیی زاڵ لــە کۆمەڵــگای
کوردســتان چاو لەو بابەتە بکەی،
بە هیچ شــێوە ناکرێت ڕەئیســی و
ڕۆحانــی وەک دوو جەمســەری
دوور لەیــەک پێناســە بکەیــت و

هیچ بابەتێکــی بنەڕەتیی پانتایی
گشــتی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
ناتوانێــت خــۆی لــە مەودایــەک
لەنیــوان ئــەو دوو جەمســەرەدا
ببینێتەوە.
ئــەم بابەتــە تێمــی ســەرەکیی
هەڵبژاردنــە لــە ئێمپراتووریەتــی
مۆدێڕنــی فــارس کــە بــە نــاوی
ئێران دەیناســین .ئێمپراتووریەتێک
کــە لــە چوارچێــوەی ســنوورە
جوگرافیەکانــیدا شــێرە و لــە
دەرەوەیاندا ڕێوی .بۆیە لە ڕاستیدا
ئــەوەی کــە ئایــا بەشــداری کردن
یان نەکردن لە هەڵبژاردندا کامیان
بژاردەیەکــی عەقاڵنیــە ،زیاتــر بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە کە دەنگدەر چۆن
خــۆی پێناســە دەکات و خــۆی لە
کوێــی سیســتمی ئێمپراتووریــی
پارسیی سەردەمی نوێ دەبینێتەوە.
بــە زمانێکــی تر ،ئەگــەر دەنگدەر
پێــی وایــە کــە کێشــەکانی ئــەو
کێشــەکانی پیاوێکی فارسە ،ئەوا
بژاردەی عەقاڵنی بۆ ئەو بەشداری
کردنــە لە هەڵبژاردن .لەبەر ئەوەی
ئــەم سیســتمە لــە ڕاســتیدا و بێ
هێــچ گومانێک لە ســەر بنەمای
ســەروەری پیاوی فارس دامەزراوە
و چاکســازی دەتوانێــت نەتەنیــا
وەاڵمــدەری خواســتەکانی پیــاوی
فــارس بێــت ،بەڵکــوو دەتوانێــت
گەرەنتی ســەروەری و سەردەستیی
مێژوویی ئەو بکات.
بەاڵم لە ڕاستیدا ئەگەر کەسێک
خــۆی وەکوو کوردێــک ،ژنێک،
"ئێــڵ جــی بــی تــی کیــو" ،یــان
تورکێــک پێناســە دەکات ،ئــەوا
بەشــداری لــە هەڵبــژاردن بــە هیچ
شــێوە ناتوانێــت بــۆ ئــەو دەنگــدەرە
بژاردەیەکــی عەقاڵنــی بێــت
لەبــەر ئــەوەی هەڵبــژاردن قــەرارە
ببێتــە ســەکۆیەک بــۆ دەربڕینــی
جیاوازییەکانی نێوان گوتاری زاڵ
و فەرمــی لــەو واڵتــەدا و قــەرارە
ببێتــە هــۆی چاکســازی و بەهێــز
کردنی ئەو پێکهاتەیە.
بۆیــە هەڵبــژاردن لــە سیســتمی
زاڵــی ئەمــڕۆی ئێراندا لــە هەموو
واڵتــدا خاوەنــی یــەک واتــا نییە.
دەســەاڵت ئەمە بــاش دەزانێت بۆیە
لــە ڕاســتیدا لــە هەمــوو تەمەنی
دژایەتــی دوو باڵــی ســەرەکیی
دەسەاڵت لە ئێران ،ئەو دژایەتییە لە

کوردســتان بە هێچ شێوە نەیتوانیوە
ڕۆڵ بگێڕێت یان واتاســاز بێت .لە
چــاو دەســەاڵتەوە ئەگــەر دەنگدان
بــە ڕۆحانــی یــان خاتەمــی یــان
تەنانەت مووســەوی لە کوردســتان
ببێتــە هــۆی ئــەوەی کــە باســە
ســەرەکییەکانی نێــو کۆمەڵــگای
فارس و چەمکــە بنەڕەتییەکانیان
بگوازرێنەوە بۆ نێو کوردســتان یان
ببێتــە هۆی ئــەوە کە کۆمەڵگای
کــورد بــەو چەمکانــە و لــە چوار
چێــوەی ئــەو دووجەمســەرییەدا
کێشــەکانی خــۆی واتــا بــکات،
ئــەوا سیســتم براوەیــە؛ ئیتــر بــۆی
هیــچ جیاوازییــەک نــاکات کــە
کامیەک لەو بااڵنە لە کوردستان
دەنــگ دێنــن ســەرەڕای ئــەوە
دەنگی کوردســتان لەبەر سیستمی
دەنگدانێــک کــە لــە ئێرانــدا هەیە
هیچــکات ناتوانێــت چارەنوووســی
هەڵبژاردن یەکالیی بکاتەوە.
بۆ حیزبە سیاســییەکان و بزووتنەوە
کێشــەی
کۆمەاڵیەتییــەکان
دەنــگدان و دەنگنەدان لە ئێراندا
زیاتر لەوەی باســێکی ئێســتێداللی
بێــت و بابەتــی باس و وتووێژ بێت،
بابەتــی تاکتیک و ئێســتراتێژیە.
بۆیــە حیزبــەکان و بزاڤــە
کۆمەاڵیەتیەکان چەند وزە لەســەر
وتووێژ و ئێســتێدالل بــۆ ئەو بابەتە
تەرخــان دەکــەن ،پێویســتە زیاتــر
لــەوەش هێــز و توانــای خۆیــان بــۆ
پێش بردنــی بەرنامەی خۆیان واتە
بەشداری نەکردن بخەنە گەڕ .دیارە
بوروکراســی کــۆن و ناکارامــەی
حیزبــی ،هاوڕێ لەگەڵ کێشــەی
هەســت بــە بەرپرســایەتی نەکــردن
و خــۆ لەقــەرەی کار نــەدان وەکوو
کێشەیەکی کولتووری ،بۆتە هۆی
ئــەوەی کــە ئەگەر بمانــەوێ لەو
زەمینەیــەدا کاریگەریــی زیاترمان
هەبێــت ،پێویســتە وەکــوو بزاڤێکی
کۆمەاڵیەتــی بجووڵێینــەوە .واتــە
ڕووی قســەی ئــەم وتــارە زیاتر لە
هەرکەســێکە ،بــەرەو تەشــکیالت،
دۆســتان و الیەنگرانی حیزبەکانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە
تایبــەت حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران کە پێویســتە لە
قــەوارەی بزاڤێکــی کۆمەاڵیەتــی
لــە سەرانســەری کوردســتاندا
بجووڵێنــەوە و بــێ ئــەوەی خۆیــان
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سهدهیهک ههورازی سهر ڕێگای ڕۆژنامهوانیی كورد
چەکۆ ئەحمەدی

ســهدهیهک و هــهژده ســاڵ
لهوهپێــش ڕۆژنامهیهكــی كــوردی
بــووه زمانحاڵــی نهتهوهیــهک
كــه لــه ههســتیارترین ناوچــهی
جیهــان و چــواردهور تهنــراو لــه
دوژمــن ،ههڵكهوتــووه .لهوانهیــه
الی مرۆڤێكــی پهروهردهكــراوی
واڵتانی پێشكهوتوو و ئازاددا جێی
سهرســووڕمان بــێ گــهر بــاس لــه
گرنگیــی چــاپ و باڵوبوونــهوهی
ڕۆژنامــه بــه زمانــی نهتهوهیهكــی
میلیۆنــی بكــرێ ،بهاڵم بۆ ئێمهی
كوردی نیشــتهجێ له ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاســتدا بــه خاڵێكــی گرنــگ
دێتــه ئهژمــار ،ههرچــهن بهداخهوه
لهچــاو واڵتــان و نهتهوهكانــی
دیكــه لــهو بوارهدا گهلێك لهپاشــتر
بوویــن ،بــهاڵم دیســانیش چاپــی
یهكــهم ڕۆژنامهی كوردی و درێژه
كێشــانی تــا ئاســتی پرۆفیشــناڵی
الی ئێمهی كورد بایهخی تایبهتی
ههیه.
لــه مــاوهی ئهم زیاتر له ســهدهیهی
ڕۆژنامهگهریــی كــورددا ،چ
نهتــهوه و چ ڕۆژنامهگهرییهكــهی
گهلێــك هــهوراز و نشــێو هاتۆتــه
ســهر ڕێــگای .گهلێــك مرۆڤــی
خۆنهویســت لــهم بــوارهدا دهســتیان
داوهتــه پێنــووس و گهلێــك بابەتــی
گرنگیــان تۆمار كــردووه .لهوانهیه
له واڵتانی پێشــكهوتوودا ئامانجی
سهرهكیی ڕۆژنامهگهری زانیاری
پێــدان و هاندانــی تاكهكانــی
كۆمهڵــگا بــێ بــۆ بهردهوامیــی
خوێندنــهوهیڕۆژانــه ،بــهاڵم هــهر
لــه ســهرهتاوه ئهركــی ڕۆژنامــه و
ڕۆژنامهوانانــی نهتــهوهی كورد له
ئاســتێكی بهرینتــردا بیچمی گرت
و به ناچار و به هۆی بهرتهســكی
یــا نهبوونــی بــواری دیكــه ،دهبــا
ڕۆڵی مامۆستای زمانی كوردی،
تۆمارگــهی مێژوویــی ،زینــدوو
ڕاگرتنــی ئهدهبیاتــی نووســراوه
و تهنانــهت زارهكیــش ،زانیــاری
و ههواڵــی گرنــگ گهیانــدن بــه
كۆمهڵــگا و ناســاندنی ئهدیــب و
نووســهر و ڕێبــهر و ههڵكهوتهكانی
كۆمهڵــگاش بگێــڕێ .بۆیــه وهك
ئاماژهی پێكرا ،دهســتپێكی چاپ
و باڵوبوونــهوهی یهكهم ڕۆژنامهی
كــوردی الی نهتهوهی كوردی بێ
واڵت گرنگیــی تایبهتــی ههیــه و
ههموو ســاڵێكیش لهم ســهروبهندهدا
له زۆر جێگادا كۆڕ و كۆبوونهوهی
تایبهتی بۆ بهڕێوه دهچێ.
بهداخــهوه لــه مــاوهی ئــهم زیاتــر
لــه یــهك ســهدهیهدا گهلێــك
قۆناغــی تاقهتپڕووكێــن تووشــی
ڕۆژنامهگهریــی كــوردی بــووه
و لهوانهیــه بــه دهیــان ســاڵی تێــدا
ببینــرێ كــه تهنانــهت الپهڕهیهكی
ڕۆژنامهشی تێدا باڵو نهكرابێتهوه،
بــهاڵم بیرۆكــهی نووســین و تۆمار
كــردن و بــاو كردنــهوهی ڕۆژنامه
الی ههڵكهوتوانــی نهتــهوهی كورد
بهردهوام لهگۆڕێدا بووه.
به چاوخشــاندنێك به مێژووی یهك
ســهدهی ڕابردوودا زۆر به ئاشــكرا
بۆمــان دهردهكــهوێ كــه لــه ههموو
ئــهو قۆناغانــهدا كــه شۆڕشــێكی
كــورد تهنانــهت دوو مانگیــش
ئاســوودهیی بــه خۆیــهوه دیتبــێ یا
دهرفهتی بهردهست كهوتبێ ،دانانی
چاپخانــه و پێكهوهنانــی چوارچێوه
و میچێــك بۆ پێنووس بهدهســتانی

كۆمهڵــگا و خهباتگێڕان ،له یهكهم
ههنگاوهكانــی ئــهو شۆڕشــه بووه و
تا ئێستاشی لهگهڵ بێ له ههموو
بهشــهكانی كوردســتاندا ئــهو خاڵــه
گرنگه ،گرنگیی خۆی پاراستووه
و خهباتگێڕانــی كورد ئهوهندهی له
توانایانــدا بووبــێ بواریــان بــۆ ئــهم
بابهته لواندووه.
ئهگــهر ئاوڕێــك لــه مێــژووی
ڕۆژنامهگهریــی نهتــهوهی كــورد
بدهینــهوه ،ناتوانین بــاس لهو بابهته
بكهیــن و حیــزب و ڕێكخــراوه
كوردییــهكان لهبهرچــاو نهگریــن و
ڕۆڵــی ئــهو حیزبانــه ههركامــه و
بــه ڕادهی لێهاتوویی و دهســهاڵتی
خۆیــان بــۆ پاراســتن و درێــژه
كێشــانی ڕۆژنامهگهری لهبهرچاو
نهگیــردرێ .كاتێ بــاس له حیزب
و ڕێكخراوهكانــی كوردســتان
دهكــرێ ،بێگومــان ههمــوو ئــهو
تاكانــهش لهخــۆ دهگــرێ كــه بــه
هــۆی چاالكــی و خهباتگێــڕی
بــه مهبهســتی ڕزگاریــی نهتــهوه
و نیشــتمان ناچــار بــوون پهڕیــوهی
ههنــدهران بــن ،كــه بهخۆشــییهوه
بهشــێكی بهرچاویــان بهتایبــهت
لــه ڕابــردوودا كهمتهرخهمــی باڵی
بهســهریاندا نهكێشــا و بــهردهوام لــه
خهمــی نیشــتماندا ههوڵیان دهدا له
تاراوگهش ئهگهر زۆر بهرتهسكیش
بووبێ ،دیســانیش چ كورتخایهن و
چ درێژخایــهن لــه ههوڵی چاپ و
بــاو كردنــهوهی ڕۆژنامهیهكدا بن
كــه زمانی نهتهوهیهكی دابهشــكراو
بێ.
ئامــاژهی پێكــرا كــه ناكــرێ بــاس
لــه پرســی ڕۆژنامهگــهری بكرێ
و ڕۆڵــی حیزبــهكان لــهو بــوارهدا
لهبهرچــاو نهگیــردرێ .ههمــوو
ئهوانــهی ئــاگاداری مێــژووی
نهتهوهی كورد و شۆڕشهكانی ههن،
دهزانن كه تا ئێستاشی لهگهڵ بێ
نهتــهوهی كــورد قــهت دهرفهتێكــی
وهك نهتهوهكانــی دیكــهی بــۆ
نهلــواوه و چ لــه ڕابــردوودا و چ
ئێســتاش لــه دۆخێكــی ئاســاییدا
نهبــووه تاكوو ســترایژییهكی ههبێ
بــۆ النیكــهم نیــو ســهده ،بۆیــه
ئــهوهی تــا ئێســتا كردوویــه ،تهنیــا
به هۆی وهئهســتۆ گرتنی گوشــار

و ماندووبوونــی لهڕادهبــهدهری
خهباتگێڕانیــهوه بــووه و ئهگــهر
تهنیــا ئاوڕێــك لــه شۆڕشــهكانی
ڕۆژهــهاڵت و گرنگیدانی ڕێبهران
و خهباتگێڕانــی كــورد لــهو پرســه،
بدهینــهوه ،دهبینیــن كــه لــه ههمــوو
دهرفهتێكــی نــه زۆر لهباریشــدا به
خێرایــی چوارچێوهیــهك بۆ خزمهت
به بواری ڕۆژنامهگهری چێكراوه
و هــهوڵ دراوه بــه شــێوهیهكی
ڕێكخراو و سیســتماتیك ،ڕۆژنامه
و گۆڤــاری كــوردی چاپ و باڵو
بكرێتهوه.
كاتــێ پــاش دامهزراندنــی حیزبــی
دێموكــرات ڕێبهرانــی ئــهو حیزبــه
بڕیــاری مێژوویــی دامهزراندنــی
كۆماری كوردستانیان دا ،تهنانهت
پێــش ڕاگهیاندنــی كۆمــاری
كوردســتان لــه الیــهن حیزبــی
دێموكراتــهوه لــه ســاڵی ١٣٢٤دا
ڕۆژنامهی كوردستان باڵوكهرهوهی
بیری حیزبی دێموكراتی كوردستان
چــاپ و بــاو دهكرایــهوه و بــۆ
یهكهمجار له مێژووی كورددا و له
ڕۆژنامهیهكی كوردیدا مزگێنیی
ڕاگهیاندنی سهربهخۆیی كوردستان
چــاپ و بــاو كرایــهوه و هــهر ئهو
ڕۆژنامهی كوردستانه تا ئێستاشی
لهگــهڵ بــێ ،ســهرهڕای ههمــوو
بهربهستهكان و ئاستهنگهكان ،جگه
لــه چهند قۆناغــی كاتی ،بهردهوام
چاپ و باڵو دهكرێتهوه.
ڕۆژنامــهی كوردســتان زمانحاڵی
حیزبــی دێموكــرات كــه وهك
نموونهیهكــی پرشــنگدار هێمــای
پێــدراوه ،جگــه لــه ڕاپهڕاندنــی
ئهركــی ڕۆژنامهوانــی ،هــاوكات
گهلێك پهیامی مێژوویی دیكهشی
پێبوو.
یهكێــك لــه پهیامــه گرنگهكانــی
كوردســتان،
ڕۆژنامــهی
ڕاگواســتنی هــزری نهتهوهیــی
حیزبێكی مۆدێڕن و پێشــكهوتوو و
بیرۆكهی سهربهخۆیی ئهو حیزبه و
پێشهواكهی بوو .كۆماری كوردستان
و ههمــوو دامودهزگاكانــی و لــه
ســهرووی ههموویانهوه ڕۆژنامهی
كوردســتان لــه ســهروبهندێكدا
دامهزرابــوو كــه بهداخــهوه ههمــوو

شۆڕشــهكانی نهتــهوهی كــورد لــه
ههمــوو پارچهكانــدا یا بــه تهواوی
ســڕابوونهوه یــان بــه شــێوهیهكی
تراژیــك تووشــی نســكۆیهكی وهك
فهوتــان ببوون .كهواته ئهركهكانی
كۆمــاری كوردســتان و ڕۆژنامــه
و باڵوكراوهكانــی زیاتــر ل ه ئاســتی
توانــا و چاوهڕوانییهكانــدا بــوون و
دهبا هێنده بههێز بێ و هێنده وزهی
بــۆ تهرخان بكــرێ تاكوو ئهوهندهی
له توانادا بوو كهلێن و بۆشــاییهكان
پــڕ بكاتــهوه و له ڕاستیشــدا ههروا
بوو.
ڕۆڵــی ڕۆژنامــهی كوردســتان لــه
مێــژووی نهتهوهی كــورددا گهلێك
بهرچــاو و ئاشــكرایه .لهكاتێكــدا
نهتــهوهی كــورد پاش دابهشــبوونی
بهســهر چــوار واڵتــی دهســتكرددا
لــه ڕووی سیاســی ،ئابــووری،
كولتــووری و هونــهری و ههمــوو
بوارهكانــی ژیانــهوه دهكهوێتــه
گهمــارۆوه ،كاتێك ئاســتی هیوای
كۆمهڵگای كوردســتان تا نزمترین
ئاست دادهبهزێ ،كاتێ شۆڕشهكانی
كــورد یهك لــه دوای یهك تووشــی
داڕمــان و نســكۆ دهبــن و بیــری
"ناتوانین" بهسهر هیوادا زاڵ دهبێ،
ئاشــكرایه كه لــه قۆناغێكی ئاوادا
ڕۆڵــی ڕۆژنامهگهریــی كوردی و
بهتایبــهت ڕۆژنامــهی كوردســتان
كــه مزگێنیــی ســهربهخۆیی بــاو
دهكاتــهوه گهلێــك گرنگتــر دهبێ و
بهپێــی ئاكامــهكان و ڕووداوهكانــی
پــاش كۆمــاری كوردســتانیش
دهردهكــهوێ كــه ڕۆژنامــهی
كوردســتان ســهرهڕای ههمــوو
بهربهســتهكان و كهموكووڕییــهكان،
زۆر بــاش توانیویــ ه ڕۆڵ بگێــڕێ
و لهڕاســتیدا ،دهكــرێ بگوتــرێ
ڕۆژنامهی كوردستان وهك بهشێكی
تهواوكــهری كۆمــاری كوردســتان،
لهســهر شوناســی نهتهوهیــی كــه به
شێوهیهكی جیددی له ژێر مهترسیدا
بــوو ،كاریگهرییهكــی زۆر گرنگی
ههبــوو و لــه بههێز كــردن و زیندوو
ڕاگرتنــی شوناســی نهتهوهیــی
لــه قۆناغێكــی زۆر ههســتیاردا
كاراكتێرێكی زۆر گرنگ بووه.
ڕۆژنامــهی كوردســتان وهك

ئۆرگانێكــی فهرمیــی حیزبێكــی
دهوڵهتێكــی
دهســهاڵتداری
ســهربهخۆی له بیچمی كۆماریدا،
له قۆناغێكی ههســتیاری جیهانی
و ناوچهییــدا و لــه ســهروبهندی
كۆتاییهكانــی شــهڕی دووههمــی
نێودهوڵهتیدا ،دهبا هاوتهریب لهگهڵ
سیاســهته ســهربهخۆییخوازانهكانی
دهوڵهتهكــهی ،بــه شــێوهیهكی
ههســتیارانه لهگــهڵ دهســتپێكی
جمسهربهندیی جیهانیی ڕۆژئاوا و
ڕۆژهــهاڵت ههڵســوكهوت بكات و
بێالیهنیی خۆی و گوتاری تایبهت
به خۆی بپارێزێ و هاوكات بااڵنس
لهالی گوتاری زلهێزان بپارێزێ.
ههرچهنــد بهداخــهوه تهمهنــی
كۆمــاری كوردســتان كــهم بــوو
و نهگهیشــته قۆناغێــك كــه لــه
هاوكێشــهكاندا جێگــر بــێ ،بــهاڵم
ئــهوهی ڕوونــه ،بناغهیهكــی بههێز
و لۆژیكییانــه بــوو كه دهیتوانی له
ئهگهری درێژهكێشــانی دهسهاڵتی
كۆمــاری كوردســتاندا هــهم
گوتارێكــی سهرباشــقهی ناوچهی
ڕۆژههاڵتــی نێوهڕاســت بــێ و
ههمیــش له بــواری ڕۆژنامهوانیدا
نــهك تهنیــا لــه ئاســت كوردســتان،
بگره زۆر بهرباڵوتریش كاریگهریی
ئهرێنیی ههبێ.
پاشــی ڕووخانــی كۆمــاری
كوردســتان و ســڕینهوهی ههمــوو
دامودهزگاكانــی كۆمــار بــه
كوردستانیشــهوه،
ڕۆژنامــهی
چهندجــار دوژمنــان و نهیارانــی
نهتــهوهی كــورد و كۆمــاری
كوردســتان ،ههوڵــی چهواشــهی
ڕۆژنامــهی كوردســتانیان دا و بــه
ههمــوو شــێوهیهك كهوتنــه ههوڵــی
خهوشــدار كردن و بێبایهخ كردنی.
تهنانهت هــهر به ناوی ڕۆژنامهی
"كوردســتان"هوه ،زۆر ژمــارهی
ڕۆژنامــه لــه تــاران و تهورێــز و
تهنانــهت بــاس دهكــرێ و دهڵێــن
لــه مۆســكۆیش چــاپ و بــاو
كراوهتهوه ،بهاڵم به بهراورد كردنیان
لهگــهڵ ڕۆژنامــهی كوردســتان
باڵوكــهرهوهی بیــری حیزبــی
دێموكــرات ،بــه خێرایی دهردهكهوێ
كــه ههمــوو ئــهو ههواڵنــه بــۆ

چهواشهی ڕۆژنامهی كوردستانی
ڕاســتهقینهیه و هیچــكام لــه
ئهندامانی ڕێبهری و بهڕێوهبهرانی
پێشــووی ڕۆژنامهی كوردستان له
داڕشــتن و بهڕێوهبردنیــدا بهشــدار
نهبــوون .كهواتــ ه دیســانیش و بــه
لهبهرچاوگرتنــی ئــهو ههمــوو
هــهوڵ و تێكۆشــانهی دوژمنــان
و نهیارانــی نهتــهوهی كــورد بــۆ
چهواشــه و تهنانــهت لهبیربردنــهوه
ئــهو ڕۆژنامهیــه ،دهردهكــهوێ كــه
كاریگهریــی چهنــده زۆر بــووه و
لــهوهش گرنگتــر ،دهردهكــهوێ كــه
بوونــی ڕۆژنامهیهكــی ڕاســتبێژ و
زمانحاڵــی نهتــهوه چهنــده گرنگ
بووه و ههیه.
ڕۆژنامــهی كوردســتان به شــێوهی
پچڕپچــڕ و له قۆناغــی جیاوازدا،
چ به شــێوهی نهێنی و چ ئاشــكرا
و چ لــه دهرهوه و چ لــه نێوخــۆی
كوردســتان لهالیــهن ئهندامــان و
دڵســۆزانی حیزبــی دێموكراتــهوه
بــهردهوام چاپ و بــاو كراوهتهوه و
تا ئێستاشــی لهگهڵ بێ ههر باڵو
دهكرێتــهوه .زێدهڕۆیــی نییــه گــهر
بگوترێ به ســهدان كــهس تهنانهت
ژیانیــان بــه هــۆی الپهڕهیهكــی
ڕۆژنامــهی كوردســتانهوه كهوتۆته
مهترســی و لێئهســتێندراوه.
چوونكــە بهداخــهوه تهنیــا لــه
قۆناغێكــی كــورت و پیــرۆزی
ســهردهمی كۆمــاری كوردســتاندا
بــووه كه ئــهم ڕۆژنامهیــه توانیویه
به ئازادی و له نێو خاك و خهڵكی
نیشــتمانی خۆیــدا بــۆ خهڵكهكهی
بــدوێ و ههمــوو تهمهنــی پتــر لــه
 ٧٠ســاڵهی بــه شــاراوه و نهێنــی
و لــه ژێــر گوشــار و ههڕهشــهدا
تێپهڕانــدووه و ئێستاشــی لهگــهڵ
بــێ و لــه ســهردهمی بهجیهانــی
بــوون و مۆدێڕنیتــ ه و ســهدهی
٢١دا ،دوژمنانی كورد تهنانهت له
باڵوبوونــهوهی ڕۆژنامهش دهترســن
و تــا ئێســتاش هــهر لــه دهرهوهی
كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت بــاو
دهكرێتهوه.
ڕۆژنامهگهریــی كــورد گهلێــك
چهرمهســهریی بهخۆیــهوه بینیــوه.
مــت بــوون و ههســتانهوهی زۆری
دیتــووه ،بهاڵم ههر زیندوو ماوهتهوه
و ســهرهڕای ئــهوهی بــه دهیــان و
ســهدان ژمــارهی چــاپ و بــاو
كراوهتــهوه كــه تهنیــا نووســهر و
بهڕێوهبهرانــی خوێنــهری بــوون،
بــهاڵم دیســانیش هــهدای نــهداوه و
نهیهێشــتووه بێهیوایــی به تهواوی
بــاڵ بهســهر پێنووســی كــوردی و
تاكی كورددا بكێشێ .بۆیه ههموو
تاكێكــی كورد دهبێ ڕێز ل ه ههموو
ئــهو كهســانهی لــه ماوهی ســهد و
ههژده ســاڵدا بچووكترین خزمهتیان
بــه ڕۆژنامهگهریــی كــوردی
كــردووه ،بگــرێ و ههمــوو ههوڵێك
بدهیــن تاكــوو بوارێكــی ئهوتــۆ
بلوێنیــن بــۆ ئهوانــهی له ئێســتا و
داهاتــوودا دهیانهــهوێ خزمهت بهو
بواره گرنگ ه بكهن.
ســاڵی
ســهدوههژدهههمین
ڕۆژنامهگهریــی كــورد لــه
ههمــوو ڕۆژنامهوانانــی ڕابــردوو
و ئێســتای نهتــهوهی كــورد و
بهتایبــهت ڕۆژنامــهی كوردســتان
كــه یهكێــك لــه بهڕابردووتریــن
ڕۆژنامهكانــی ناوچهیه ،پیرۆز بێ
و بەهیــوای بهردهوامــی گهیشــتن
بــه ئامانجهكانــی ڕۆژنامــهی
كوردســتان و بــاو كردنــهوهی
مزگێنیی سهركهوتن و سهربهستی
له ڕۆژنامهی كوردستاندا.
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هاوکێشەی جەنگی
نێوان بهجیهانی بوون و
کۆماری ئیسالمی

عومهر ئیزهدخا
بهجیهانــی بــوون وەک
دیاردەیەکــی زاڵ و بااڵدەســتی
ژیانــی ڕامیاریی ئێســتای جیهان
زۆرتریــن بایــەخ و گرنگیپێدانــی
بــە شــوێن خۆیــدا هێنــاوە ،ئەمەش
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو کاریگەرییە
زۆر و قوواڵنــەی کــە لەســەر
پرســەکانی ئــەم قۆناغــەی ژیانی
ڕامیــاری داینــاوە و هێناویەتــە
ئــاراوە ،بەتایبەتــی لــەم قۆناغەی
ئێســتای ڕامیاریــی نێودەوڵەتیــدا،
هــەر بۆیــە بەشــێکی زۆری
ســەنتەر و دامــەزراوە ئەکادیمی و
شــیکارییەکان لە مــاوەی ئەم دوو
دەیــەی دواییــدا ،کۆمەڵێکی زۆر
توێژینەوە و بەخوێندکاری کردنی
زانســتیانەیان لەســەر چەمکــی
جیهانگیری ئەنجامداوە.
بهجیهانــی بــوون لــە ڕووی
زاراوەییەوە ،لــە زمانی ئینگلیزیدا
بەرانبــەر وشــهی ئینگلیزیــی
( )Globalizationدێــت،
شــی کردنــەوەی وشــەکەش لــە
ڕووی زمانەوانییــەوە بــە واتــای
گشــتاندنی شــتێک و بەخشــینی
چوارچێوەیەکــی جیهانییــە پێــی
و فــراوان کردنــی مەوداکانیەتــی
بــە جۆرێــک کــە هەمــوو جیهــان
بگرێتــەوە ،لــە زمانــی عەرەبیــدا
لــە بەرانبــەر وشــهی ( العولمــة )
بــە کاردێت ،هەندێک نووســەری
عــەرەب وەک (اســماعیل صبری
عبداللــە) بــە وشــهی (الکوکبة)
نــاوی دەبــات ،هەندێکــی دیکەش
بە (الکونیة) یان (العالمیة) ناوی
دەبەن.
پێناســەی
چەمکــە
ئــەم
جۆراوجــۆری لەالیــەن بیرمەندان و
شــارەزایانی زانســتی ڕامیارییــەوە
بۆ کراوە ،هەروەک لە فەرهەنگی
ئۆکســفۆردا هاتــووە" ،بهجیهانــی
بــوون دیاردەیەکــە کــە هەمــوو
ســنوورە نیشــتمانی ،نەتەوەیــی،
ئابــووری ،سیاســی ،کولتــوری و
ڕاگەیاندکانــی بەزانــدووە و هیــچ
ســنوورێک لەبەردەمیــدا نەمــاوە،
بــەاڵم هێشــتا ســنوورە ڕۆحــی و
ئاییــن
هەژموونگەراییەکانــی
و نەریــت لەبەردەمیــدا بەهێــزە،
بەتایبــەت لــە وشــكاڕۆی ئاســیا
و بــە تایبەتیــش لــە ڕۆژهەاڵتــی
لــە
هەروەهــا
نێوەراســتدا".
پێناســەیەکی دیکــەدا "بهجیهانی
بــوون بریتییە لە تێکەڵکێش بوونی
ئابــووری کــە دەرەنجامەکــەی
ملنانی واڵتانی دنیایە بەگشــتی
و ســەر نــەوی کــردن و پەراوێــز

خســتنی ئــەو واڵتانەیــە کــە لــە
ناکۆکــی لــە بەرانبەر ئەو ڕەوشــە
تازەیــەدا خۆیــان ڕابگــرن و بچنــە
نێــو هاوکێشــەکانی ڕکابەریــی
ئابوورییەوە ،ئەمــەش لەبوارەکانی
دیكــهدا دەبێتــە هــۆی تێکچوونی
بــاری کۆمەاڵیەتییــان کــە
بەڕێوبەری ئەم ڕەوشەش کۆمپانیا
فرە ڕەگەزەکانن" .هەروەها هەندێ
لــە توێژەران پێیان وایە" ،بهجیهانی
بــوون بزووتنەوەیەکــی مێژووییــە
کــە ئامانجی دیاریکراوی بریتییە
لــە لێــک نزیك کردنــەوەی نەتەوە
و گەالنــی جیهــان و پەرەســەندن
و پێشخســتنی تەکنیــک و
تەکنەلۆژیــا کــە نزیــک بوونــەوە
و تەواوکاریــی لێدەکەوێتــەوە".
لــە فەرهەنگــی ویســترندا لــە
باســی بهجیهانــی بوونــدا هاتــووە
کــە؛ "بهجیهانــی بــوون بریتییە لە
وەرگرتنی شتێک کە مۆرکێکی
جیهانیــی هەبێــت و ئەگونجێــت
پانتایــی و پراکتیزەکردنی لەســەر
ئاســتێکی خۆجێیــی جێبەجــێ
بکرێــت"" .مؤیــد عبداکیــاری"
پێیوایە کە بهجیهانی بوون بریتییە
لــە؛ "پرۆســەی دامەزراندنــی
کۆمەڵەیەکــی جیهانیــی هاوبەش
کــە لــە بوارەکانــی سیاســی و
ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــهوه
پێکەوە گرێ درابێت".
دەرکەوتنــی
بــە
ســەبارەت
مێژووییانــەی بهجیهانــی بــوون
هەندێــک پێیانوایــە هاتنــە ئارای
بەجیهانــی بــوون لەدەرئەنجامــی
پەیماننامــە سیاســی و ســەربازی
و ئابوورییەکانــی نێوان واڵتانەوەی ه
و لــە هەمــوو ئەمانــەش گرنگتــر
دامەزراندنی کۆمەڵەی نەتەوەکان
و پاشــان ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکانــە .بەشــێکی دیك ه
لــە توێژەران مێــژووی دەرکەوتنی
بهجیهانــی بــوون دەگەڕێننــەوە بۆ
فەلســەفەی ڕەواقییــەکان کــە لە
دەوروبەری ســەدەی سێیەمی پێش
زاییــن ســەریان هەڵداوە .زینۆن کە
ڕێبهری ئەم بزووتنەوە فەلســەفییە
بوو ،بانگەشــەی بۆ دروســتبوونی
شــارێکی جیهانــی (المدینــە
العالمیة) دەکرد کە ناوەرۆکی ئەم
پرۆسەیە سیستمێکی یەکگرتوو لە
ژێر ســایەی یاســایەکی هاوبەشدا
کۆیــان دەکاتەوە .هەروەها "ڕۆناڵد
ڕۆبــەرت تســۆن" لــە میانــەی
ئاخاوتنیــدا لــە مێژووی گەشــە و
ســەرهەڵدانی بهجیهانــی بوونــدا
چەند قۆناغێکی سەرەکی دیاری
دەکات ،لەوانەش ئەو قۆناغەیە کە
"لە ئورووپا لە نێوەڕاســتی سەدەی

هــەژدەوه تاکــوو ســاڵی ١٨٧٠ی
خایاند .لەم قۆناغەشدا گۆڕانێک
ڕوویــدا ،ئەویــش ســەرهەڵدانی
دەوڵەتی هاوبەش و یەکگرتوو بوو،
چەمکەکانی تایبەت بە پێوەندییە
نێودەوڵەتییــەکان و تاکــەکان و
ئــەو پێودانگــەی کــە هاوواڵتــی
و بارودۆخیــان دەبێــت بەپێی یاســا
ڕێکبخرێت .
ســەبارەت بــە ڕەهەندەکانــی
بهجیهانــی بوونیــش پێویســتە
بگوترێت کە:
یەکــەم :بهجیهانی بــوون ئاماژەیە
واڵتانــی
هاریکاریــی
بــۆ
پێشــکەوتوو و کاراکتــەری
بنهڕهتیــی پێکهاتنــی ســەرمایەی
سیستمی واڵتانی جیهانی .دووەم:
بریتییــە لــە بەشــداری کردنــی
خەڵــک لە ئاســتە نێوخۆییەکانی
کۆمەڵــگای
دروســتکردنی
بەهێزکردنــی
و
مەدەنــی
ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان و
مافــی مــرۆڤ ،هەر لــە پێوەندی
لەگــەڵ پرســی ڕەهەندەکانــی
بهجیهانــی بــوون گرنگیــی زۆر
دەدرێت بە ڕەهەندی ئابوورییانەی
بهجیهانــی بــوون کــە بەگشــتی
دۆخێکە لە گواستنەوەی شێوازی
بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداریی
جیهانیــی بازنــەی ئاڵوگــۆڕ و
دابەشکردنی بازرگانیی ئاڵوگۆڕ.
هــەر لــە میانــەی ئاخاوتــن لــە
ڕەهەندەکانــی بهجیهانــی بوونــدا
پێویســتە ئامــاژە بــە ڕەهەنــدی
ڕامیــاری و ئــەو کاریگەرییانەی
لەســەر دەوڵەتــە کالســیکی و
دواکەوتــوو و داخــراوەکان هەیەتی
بدرێــت ،چوونکــە بهجیهانــی بوون
کاریگەریــی گرنگــی لهســەر
دەســەاڵت و ســەروەریی دەوڵەتــان
لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا دانــاوه
کــە هەندێــک لــەو دەســەاڵتانە
لــه دەوڵــەت دەســێنێتەوە و الوازی
دەکات ،بەاڵم سەرلەنوێ لە ڕووی
سیاســەتی جیهانییــەوە دەوڵــەت
دادەڕێژێتــەوە ،بــەاڵم لــە تهنیشــت
دەوڵەتــدا ،ڕێکخــراوە جیهانییەکان
و کۆمپانیــا نێونهتهوهییــهكان
بوونیان دهبێ.
لەســەر ئــەو ڕاســتیەی ســەرەوە
دەکرێــت بگوترێــت کــە چەنــد
فاکتەرێکی ســەرەکی بواریان بۆ
ڕەهەنــدی سیاســی خۆشــترکرد،
لەوانــەش ،لەهەموویــان گرنگتــر
بریتییە لە:
یەکــەم؛ ســەرهەڵدانی ئەکتــەرە
لۆکاڵیــەکان لــە سیاســەتی
نێودەوڵەتیدا :بە درێژایی ٣٠ساڵی
کۆتایی سەدەی بیستەم ،ژمارەی

ئەکتەرە نێودەوڵەتییەکان هەردەم لە
زیادبوونــدا بــوون ،ژمارەی دەوڵەتە
ســەربەخۆکان لە ســاڵی  ١٩٨٠بۆ
ســاڵی  ٢٠٠٠لــە  ١٧٦دەوڵەتــەوە
گەیشــتە  ٢٠٢دەوڵــەت بەهــۆی
ســەربەخۆیی واڵتانی ژێر دەســتی
داگیرکەر ،ڕێکخراوە مهدهنییهكان
جــۆر و ژمارەیــان زیــادی کــرد و
ئاســتی کاریگەرییــان لەســەر
بڕیاڕی دەوڵەتان بهرینتر بووهوه.
دووەم؛ پێشــکەوتنی تەکنەلۆژیــا:
کاتێــک ئەمریکا دەیــەی ١٩٨٠
پــرۆژەی شــهڕی ئەســتێرەکانی
خســتە بەربــاس ،تەنانــەت دەوڵەتە
هاوپەیمانەکانــی ئــەو واڵتانــەش
بەهۆی ئاستەنگە تەکنیکییەکان
بــە گومانــەوە لێیــان دەڕوانــی،
بــەاڵم بە تێپەڕبوونــی تەکنەلۆژیا
لــە واڵتانــی دیکــەش ،ئەمریــکا
دابنیشــێت ،کە ئەمەش بووە هۆی
بە ئاکام گەیشتنی گفتوگۆکانی
چەک داماڵین.
ســێیەم؛ کۆتایی هاتنی پێکدادانە
ئایدۆلۆژییەکان :بە کۆتاییهاتنی
ئایدۆلۆژییەکانــی
پێکدادانــە
نێــوان خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا و
هەموارکردنی پێشکەوتنی باکوور
و باشــوور بەهــۆی بهســتراوهبوونی
ئابــووری بــە یەکتــرەوە ،و ئەمەش
بەهــۆی ئــەوەی واڵتان زیاتر بەرەو
گەشەکردن بچن .
چوارەم؛ سەرکەوتنی ڕێکەوتننامە
ناوچەییــەکان :دامەزرانــدن و
گەشەکردنی کۆمەڵەی (ئابووری
ئوروپایــی ،نەفتــا ،ئاســیان )..
ئەزمونێکی ئەرێنی بوو لە بواری
بەخشــینی دەســەاڵت بــە ئۆرگانە
بان دەوڵەتییەکان و کەڵکوەرگرتن
لە دەسەاڵتی بەکۆمەڵ.
دیــاردەی بهجیهانــی بــوون
توێژینــەوەی زۆری بــۆ کراوە کە
بەشــێکیان تایبــەت بــە گرنگترین
ئامانجەکانــی ئــەم دیاردەیــەن و
گرنگترینیان ئەمانەی خوارەوەن:
کێشــە
هاوکێشــەی
-١
مرۆڤایەتییــەکان دەکات لەســەر
ئاســتی جیهانــی بەتایبەتــی لــە
ڕێگای ئەنجومەنی ئاسایشەوە.
 -٢دژی بەرژەوەندیــی واڵتــە
میلیتارەکان دەوەستێتەوە.
 -٣ئازادبوونــی زیاتــری الیەنــی
ئابووری.
 -٤دروســتبوونی ئینتەرنێــت کــە
هەمــوو زانیارییــەکان بــە هەمــوو
جیهاندا باڵو دەکاتهوه.
 -٥سەپاندنی هەژموونیی سیاسی
لەالیــەن هێــزە بااڵدەســتەکانەوه لە
سیستمی نێودەوڵەتیدا.
 -٦الوازبوونــی ڕۆڵــی پارتــە
سیاسییەکان لە ژیانی ڕامیارییدا
لە زۆرێک لە واڵتانی جیهاندا.
 -٧خەبات دژی تیرۆریزم.
 -٨ڕێزگرتنــی مافــی مــرۆڤ
و پێشــکەوتنی دێموکراســی و
پاراستنی ژینگە.
 -٩خەبــات کــردن دژی کاری
نایاسایی وەکو ماددەی هۆشبەر.
 -١٠خەبــات دژی ملمالنێــی
نێوخۆیــی و نێــو نهتــهوهكان و
چارەسەری کێشەکان.
 -١١داڕشــتنی سیاســەتێک بــۆ
نەهێشتنی بێکاری.
 -١٢گرنگیدان بە مافهكانی ژنان
و بەشــداری کردنیــان لــە پانتــای
سیاسیدا.
 -١٣دروســتبوونی کۆمەڵــگای
مەدەنی.
 -١٤گرنگیــدان بــە یاســا
نیودەوڵەتییــەکان و ڕێگری کردن
لە قڕکردنی نهتهوهكان.
 -١٥دروســتبوونی ئاشــتی و
ئاسایشی نێودەوڵەتی.
گرنگتریــن
لــە
یەکێــک
بهجیهانــی
کاریگەرییەکانــی
بوون بۆســەر بزاوتــە نەتەوەییەکان،
پرســی دێموکراســییە لــە ژێــر
ســێبهری بهجیهانــی بوونــدا.
پرســی دێموکراسی لەسەر ئاستی
دونیــادا بەشــێوەیەکی بەرفراوانتــر

لــە پێشــووتر بــاو بووهتــەوە و
بۆتــە ئامانجێکــی بنەڕەتیــی ئەم
کاریگەرییەکانــی
ســهردهمه.
دیــاردەی بــە جیهانی بوون لەســەر
دێموکراســی ڕۆڵــی ئەرێنــی
دەگێڕێــت .هەروەهــا لەســەردەمی
بهجیهانــی بوونــدا بابەتــی مافــی
مرۆڤ لــە چوارچێوەی نێوخۆیی
واڵتــان چۆتــە دەرێ و چــی
دیكــه حکوومەتــەكان ناتوانــن
ڕاستییهکانی نێوخۆیی واڵتهكهیان
حەشــاربدەن و سهرشــێتانه ســووربن
لەســەر ئــەوەی مەســەلەی مافی
مــرۆڤ هــەروا لــە چوارچێــوەی
لۆکاڵــیدا بمێنێتــەوە ،هەربۆیــە
لەســەردەمی بهجیهانــی بوونــدا
دابینکردنــی چانســی پاراســتنی
یەکسان بۆ هەموان بەبێ جیاوازی
بەردێکــی بناغەیــی دیكهیــ ه بــۆ
پاراســتنی مافەکانــی مــرۆڤ،
ئاخاوتــن لەســەر مافــی مــرۆڤ
لەســەردەمی بهجیهانــی بوونــدا
بەشێوەیەکی کاریگەر لە ئارادایە،
بــەوەی کــە لــە ژێــر ڕووناكیــی
بهجیهانــی بوونــدا النیکــەم ١٥٢
دەســتوور هــەن کــە داکۆکییان لە
مافــی مرۆڤ و مافی نەگرتن و
مافی دەستبەســەرکردنی کوێرانە
کــردووە ،هەروەهــا ســەبارەت بــە
دەستووره نیشــتمانییەکان زیاتر لە
 ٤١دەستوور هەن ك ه باس ل ه مافی
تاکیــان تێدایە و لــە ڕووی مافی
دادگایــی کردنــی دادپەروەرانە یا
النیکــەم لــە دانیشــتنی تایبــەت
بــە گوێگرتــن لــە تاوانبــارەکان،
هەروەها چەندین دەستوور هەن کە
لەمیانەی داڕشتنەوە لەوە تیدەگەن
کــە ئەو مافەی بە گشــتی دابین
کردووە.
لەســەردەمی بەجیهانــی بوونــدا
چەنــد چەمکێکــی تازە ســەبارەت
بــە مافەکانی مــرۆڤ هاتوونەتە
کایەوە کە بریتین لە:
 -١بوونــی نوێنەرایەتیــی کەمینە
نەتەوەکان لە کۆمســیۆنی مافی
مرۆڤی نێودەوڵەتی.
 -٢پاراستنی کەرامەت و ئازادیی
تاکەکان.
 -٣ســەربەخۆیی وەرگرتنــی
کەمینــە نەتــەوەکان لــە ڕێــگای
ڕیفرانــدۆم ،کــە کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتی چاودێری بکات.
 -٤گرنگیــدان بە بــواری پەروەردە
و بەخێوکردن بەشــیوەیەکی باشــتر
لە پێشوو.
 -٥پاراستنی ژینگە.
 -٦بەرەوپێــش بردنــی زیاتــری
پاراســتنی دادپــەروەری و مافــە
سیاسییەکان.
وەکــوو دەرەنجامێکــی ئــەو ڕەوتــە
ئەرێنییــەش لەبــارەی مافــی
نەتەوەکانــەوە دەتوانیــن بڵێین؛ هەر
بۆیــەش کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی
ئەمــڕۆ ســوورە لەســەر ئــەوەی
مەسەلەی پاراستنی مافی مرۆڤ
ببێتە جیهانی و ڕێزگرتنیش نابێت
نکوڵی لێ بکرێت.
کاتێــک باســی کاریگەریــی
بهجیهانــی بــوون لەســەر دۆزی
کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
دهكهین ،ئەوا ڕاســتەوخۆ پێویســتە
بێیــن پەرچەکــردار و ســتراتیژی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
لــە مــاوەی ســااڵنی ســەرەتای
دهســهاڵتداریی ئــەم ڕێژێمە تاکوو
ئیســتا و هەنووکــە هەڵســەنگێنین
کــە یەکێکە لە ڕێژێمە فاشیســت
و دیکتاتــۆر و تۆتالیتێرەکانــی
جیهانــی ئەمــڕۆ هاوشــێوهی
کۆریــای باکــوور ،لەگــەڵ
پێشکەوتنی زیاتری تەکنەلۆژیا و
بەتایبەتیش ئامێرهكانی گواستنەوە
و گەیانــدن و ئاڵوگــۆڕی زانیاری
و چاپەمەنــی و میدیــا و لــە
ئێستاشــدا بــواری نێتڤــۆرک و
لــە
تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان،
لێکدانــەوە و خســتنەڕووی هــزر و
ئایدۆلۆژیای کۆماری ئیسالمیدا
جیــا لــە کــردەوە و ســتراتیژی

مێژوویــی دهســهاڵتداری ،ئەوا لهم
ڕووهوه زۆر بــە ســادەیی دەتوانیــن
پێناســەی ئــەم ڕیژێمــە بکەیــن،
چوونکــە پێکهێنــەر و بوونیەتــی
هزریــان بریتییــە لــە وجودێک کە
پێچەوانەیــە لەگەڵ خواســتەکانی
بهجیهانــی بــوون ،کــە بریتییــە لە
داخراوبوون و دەرگاداخستن لە پێناو
جێبەجــێ بوونی ئــەو ئامانجانەی
کە دەبنە چارەڕەشــی بۆ مرۆڤ.
لەڕاستیشــدا ئەم دۆخە نیشاندەری
ســاویلکەیی و دواکەوتوویــی
ئــەو هــزر و هێزەیــە کە لە پشــتی
ڕێژێمگەلــی وەهــادا وەســتاوە ،بــە
خۆبــواردن لــە شکســتەکانیان و
نەبوونــی توانای چاو و گوێگرتن
و بهکویلــە کردنــی تاکەکانــی
کۆمەڵــگا .لێرەدا پێویســتە ئاماژە
بــە دۆخی گریمانەکراو و نمونەی
ئەم ڕیژێمانە بکەین بۆ پێشگیری
بــە دۆخــی بــاوی جیهانــی کــە
دەتوانیــن ڕۆژگاری حوکمڕانیــی
خەالفەتی داعش کاتێک بینیمان
خەڵکیــان ناچــار و موشــتاقی
ئەوەکــرد دژایەتــی تەکنەلۆژیــا
و كهرهســتهی گواســتنەوە و
ڕاگەیانــدن بکــەن ،بــە شــکاندن و
لەناوبردنیــان تاکــوو بــە نهزانــی و
گوێ و چاو بەســتراوی بمێننەوە.
لیــرەدا پرســیارەکە ئەوەیــە کــە
مــرۆڤ چــاو و گوێی بەســترابێ
دەتوانــێ بەڕێــگادا بــڕوات یاخــۆ
نــا ئــەوە دەاللەتــی دواکەوتوویــی
و تێڕوانینگەلێکــە کــە ههرگیــز
بــڕوای بــە بەکارهێنانــی ئەقڵــی
مرۆڤــەکان نییــە .بەکارهێنانــی
ئەقــڵ واتــە ئــازادی و کرانــەوە
و بیرکردنــەوە لــە دەالقــە
دیكتاتــۆرهكان
جیاوازەکانــهوه،
خۆیــان لــ ه دروســتکردنی ترس و
تۆقاندن و هەڕەشــە و ڕەشەکوژی
و پێشــێل كردنــی مافی مرۆڤ و
ئازادییەکاندا دهبیننهوه کە ئەوەش
واتــە تیرۆر .لێرەدا دەبێت جیاوازی
لەنێــوان تیــرۆر لــە تاکتیکــدا و
تیــرۆر لــە ســتراتیژدا دابنــرێ،
بــەاڵم تیــرۆر نــەک هــەر بەتەنها
ســتراتیژی کۆمــاری ئیســامیی
پێکنەهێنــاوە ،بەڵکــوو ههمــوو
پێكهاتــهی ســهرتاپای ئەم ڕێژیمە
پێکدێنێ.
بــەو پێیــەی بنپــێ کردنــی مافی
ههمــوو نەتــەوەکان و کــورد
بهتایبهتــی ،بــەردەوام سیاســەتی
کۆمــاری ئیســامی پێکهێنــاوە.
ئــەوه پرســێکی هەســتیارە بەرانبەر
بــە بەهێزبوونــی سیســتمی نوێــی
جیهانــی ،چوونکــە ڕاســتەوخۆ
بهجیهانــی بــوون پێچەوانــە و
دژکــردەوەی ئــەم سیاســەتگەلەیە
کــە ئەوەش بە هەوڵــی لەنێوبردنی
ئازادیــی بیرکردنــەوەی تاکــەکان
دەبێــت کــە ڕێژیــم شکســتی
بەرچاوی بینووە لەم هاوکێشەیەدا.
ســەبارەت بە کاریگەریی میدیاش
پێویســتە ئامــاژە بــەوە بدرێت کە؛
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
لەمــاوی ڕابــردوودا هەمــوو
دەســەاڵتەکانی بــۆ پێشــگیری
کــردن لــە میدیــای ڕێکخــراو و
پارتە کوردییــەکان بەکارهێنا کە
شکســتی خــوارد ،لــە ئێستاشــدا
نێتــوۆرک و سۆشــیال میدیــا
هەڕەشــەیەکی گــەورەی بۆســەر
بەرژەوەندییەکانی پێکهێناوە.
دەتوانیــن بڵێیــن پەلەقاژەکانــی
کۆمــاری ئیســامی وەکــو
شمشــیرێکی دوو سەر وایە ،کاتێ
بەرهەنــاوی خــۆی دەکــەوێ،
چوونکــە لــە هــەردوو بارەکــەدا
حەتمیــەت دەرکەوتنــی ڕووی
ئایدۆلۆژیــای
ڕاســتەقینەی
خوازراویانە ،لەباری پێشگیریدا بۆ
ناچارکردنی تاکەکان توندوتیژی
وەکــوو یەکــەم بــژاردە بەکاردێنــن
و ناتوانــن ئــەم دیــوە بشــارنەوە و
لەبــاری خۆبواردنیشــدا دیســان
مەترســی گــەورە بــۆ ســەریان بە
بیرکردنەوەی ئازد دروست دەبێت.
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دەنگدان بۆ بەردەوامیی ڕاوڕووت و جینایەت؟
عەلی مونەزەمی
لــە سیســتمە
دێموکراتیکەکانــدا بەشــداریی
خەڵــک لــە پرۆســەی دەنگدانــدا
کــە لــە ویســت و ئیــرادەی ئازاد
و ســەربەخۆی ئەوانەوە ســەرچاوە
دەگــرێ ،نیشــانەی بــڕوای
خەڵــک بــە سیســتمی سیاســیی
بەڕێوەبردنــی
واڵتەکەیانــە.
هەڵبژاردنی ئــازاد لە بنەماکانی
سیســتمێکی دێموکراتیکــە کــە
تێیــدا خەڵــک بــە هەڵبژاردنــی
نوێنــەران و بەڕێوەبەرانــی
واڵتەکەیــان ،ئــەوان ئەرکــدار
دەکــەن کــە لــە ســەر حســێبی
خەڵــک گرینگتریــن بڕیــارەکان
دەربکــەن .هــەر بۆیەشــە لــە وەها
سیســتیمێکدا بەشــدارنەبوونی
خەڵــک لــە پرۆســەی دەنگدانــدا
دەبێتە هۆی نیگەرانی و الوازیی
دێموکراســی .بەرەواژی سیستمە
دێموکراتیکــەکان ،لــە سیســتمە
تەواویەتخــواز و تووتالیتێرەکانــدا
کاربەدەســتان بــۆ ئــەوەی کــە
ڕەوابــوون بــە دەســەاڵتی خۆیــان
ببەخشن ،زۆر جار لە نرخە نۆژەن
و دێموکراتیکــەکان بۆ بە اڵڕێدا
بردنــی خەڵک کەڵک وەردەگرن
کــە دەنگدان یەکێکە لەو نرخانە.
ڕێژیمی پەت و سێدارەی کۆماری
ئاخونــدی وەک نموونەیەک لەو
ڕێژیمــە دیکتاتۆرانــە لە تەمەنی
پــڕ لــە شــوورەیی خۆیــدا ،هەموو
دەرفەتێکــی بــە کار هێنــاوە بــۆ
ڕاکێشــانی خەڵــک بــۆ ســەر
ســەندووقەکانی دەنگــدان .بــۆ
ئەوەی کە درێژە بە بەردەوامیی
جینایــەت و چەوســاندنی خەڵک
بــدەن ،پێویســتیان بــەوە هەیــە کە
دەســەاڵتی سیاســی لــە دەســتی
خۆیانــدا ڕابگــرن و ئەگــەر بــە
شــێوازێکی ڕواڵەتییــش بــێ ،ئەو
دەســەاڵتە نگریســەی خۆیــان بــە
ڕەوا و مەشــرووع نیشــان بــدەن.
ئــەو دەســەاڵتە سیاســییە زۆر لــە
هەبوونی پارە  ،سامان و ئابووریی
بەهێــز و هەڵبژاردنــی ڕاســتەقینە
بــۆ ئــەو دز و جینایەتکارانــە
گرینگتــرە .لێکدانــەوە و شــی
کردنــەوەی هەمــوو الیەنەکانــی
سیســتمێکی تووتالیتێــر وەک
کۆمــاری ئاخونــدی لــە توانــای
وتارێکی وەها کورتدا نیە .بۆیە
مەبەســتی ئــەو وتــارە جوابدانــەوە
بــە دوو پرســیاری ســەرەکییە:
بەشــداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن
لــە سیســتمێکی ئــازاد و
دێموکراتیکدا دێتە چ مانایەک
و چ جیاوازییەکــی هەیــە لــە
گــەڵ هەڵبــژاردن لــە سیســتمی
تەواویەتخــواز و تێۆلوژیکیــی
کۆمــاری ئاخوندیــی ئێرانــدا؟
ئەرکــی ئێمــە لــە بەرانبــەر وەهــا
پرسێکدا چیە؟
بــۆ شــی کردنــەوەی وەاڵمی ئەو
دوو پرســیارە ســەرەکییە ،پێویستە
کە لە پێشــدا بە کورتی لە ســەر
مانــای هەندێــک کۆنســێپتی
ســەرەکی کــە لــەو وتــارەدا بــە
کار دەبردرێــن ،ڕاوەســتین؛ بــۆ
نموونە :دێموکراسی ،هەڵبژاردن،
بەشــداری کــردن ،سیســتمی
تەواویەتخواز ،تێۆلۆژی.
دێموکراســی :یانی دەســەاڵتداریی
خەڵــک .سیســتێمێک کــە تێــدا
خەڵــک خاوەنــی کارتێکەریــی
زۆرە لــە ســەر داڕشــتن و دانــی
بڕیارەکان.

هەڵبــژاردن :پێــواژۆی بڕیــاردان
لــە ســەر دەستنیشــان کردنــی
کەســێک یــان کەســانێک بــۆ
پۆســتێکی
بەدەســتەوەگرتنی
ڕێکخراوەیی-سیاسی .هەڵبژاردن
کردەوەیەکــی دێموکراتیکە بەاڵم
دەتوانــێ لە الیەن دەســەاڵتدارانی
دیکتاتۆریشــەوە بــە کار ببــردرێ
بۆ ڕەوایی بەخشــین بە دەسەاڵتی
خۆیان و بۆ ئەم مەبەستە زۆر جار
لە زەخت و گوشــار و کەرەستەی
ناڕەوا کەڵک وەردەگرن.
بەشــداریکردن :لــەو وتــارە دا
مەبەســت زیاتــر بەشــداریی
سیاسییە .ئەگەرچی لە سیستمە
تەواویەتخوازەکانــدا دەســەاڵت
هەوڵ دەدات هەموو ئاســتەکانی
ژیانــی خەڵــک کۆنتڕۆڵ بکات
و وا خەڵــک لــە قاڵــب بــدا کــە
لــە هەمــوو مەیدانەکانــدا بــە
شــێوازی نرخەکانی ئەو سیستمە
بجووڵێنــەوە .بەشــداری کــردن
یانــی تێکــەڵ بوون بە پرۆســەی
بڕیــاردان .یانــی تێپەریــن بەســەر
چــوار کۆســپی مەشــرووعیەت
و ڕەوابــوون ،تێکەاڵوبــوون و
نوێنەرایەتی کردن و بەڕێوەبردن.
تەواویەتخــواز:
سیســتمی
سیســتمێکی سیاســی کــە هیــچ
ســنوورێک بۆ دەســەاڵتی خۆی
دانانــێ و هەولــی کۆنتــڕۆڵ
کردنی هەموو الیەنەکانی ژیانی
گەلەمپەری/گشــتی و تایبەتیی
خەڵک دەدات.
تێۆلۆژی :زانســتی خوا ناســی یان
ئۆلی.
هەڵبــژاردن و دەنگدان لە سیســتمی
دێموکراتیکــدا بــە بــەراود لــە گەڵ
ڕێژیمی ئاخوندی

بــۆ ئــەوەی کــە سیســتمێک
دێموکراتیــک بوونــی خــۆی
بەڕێوەبردنــی
بســەلمێنێ،
هەڵبژاردن لــە وادەی دیاریکراودا
پێویســتە ،بــەاڵم بــەس نیــە .لــە
بــەر ئــەوەی کــە لــە زۆر واڵتــان
و بــە تایبەتــی ئــەو واڵتانەی کە
خاوەنــی سیســتمی دێموکراتیک
نیــن ،ئەگــەری ئــەوە هەیــە کــە
لــە کاتــی هەڵبژاردنــدا فێــڵ
بکــرێ ،ئەولەهــی و ئەمنیەتــی
هەڵبژاردنــەکان بــە شــێوازێکی
درووست ڕێک نەخرێ و لە کاتی
دەنگــدان یان بژاردنی دەنگەکاندا
فێــل بکــرێ ،ئۆپۆزیســیۆن
نەتوانــێ دەنگــی خــۆی بــە

خەڵک بگەیەنێ و میدیا لە ژێر
کۆنتڕۆڵــی دەســەاڵتداراندا بێ و
دەرفەتی وەرێخستنی خۆپێشاندان
نەبــێ و ...هتــد .بۆیــە دەنگــدان
بــە تەنیــا کافــی نیــە بــۆ ئەوەی
کە بســەلمێنرێ کە سیســتمێک
دێموکراتیــک و هەڵبژاردنــەکان
کاتێــک
دادپەروانــەن.
هەڵبژاردنێــک دێموکراتیکە کە
ئەنجامەکــەی ئاماژەیــەک بــێ
بــە ئیــرادە و ویســتی خەڵــک،
نــەک ئــەوەی کــە گرووپێــک
لــە جیاتــی خەڵــک بڕیــار بــدەن
و خەڵکیشــیان بــۆ ئــەوە بــوێ
کــە بــە چوونــی خۆیــان بۆ ســەر
ســندووقەکانی دەنگــدان ،لــە بەر
چــاوی خەڵکانی دیکە بڕیاری
ئــەو گرووپــە پچووکــە ڕەوایــی
پێ ببەخشــن .لە هەموو تەمەنی
سیســتمی کۆمــاری ئاخوندیــی
ئێرانــدا هیــچ هەڵبژاردنێــک بــە
بــێ فــرت و فێل بەڕێــوە نەچووە،
ئەگــەر چــی بەربژێــرەکان
هەموویــان لــە فیلتێــری شــۆرای
نیگابــان ڕا کــە پارێــزەری ڕێژیم
و دەســەاڵتەکەیەتی ،تێپەڕیــون و
مۆرەی خــودی ڕێژیمن .زەقترین
فرت و فێلەکان لە کاتی هەر دوو
دەورەی هەڵبژاردنــی مەحموودی
ئەحمــەدی نــژاد بــۆ ســەرۆک
کۆماریــی ئێرانــدا کــران .یانــی
ئەگەرچــی هــەر لــە دەســتپێکەوە
بەربژێرەکان لە چارچێوەی ئیرادە
و ویســتی ڕێژیمــدا پــێ دەنێنــە
گۆڕەپانــی هەڵبــژاردن ،بــەاڵم لە
نێو ئەوانیشدا هەندێکیان زیاتر لە
ئەوانی دیکە خۆییترن.
کاتێک هەڵبژاردن دەتوانێ مانای
هەبــێ و ســەرنجڕاکێش بــێ کــە
بەربژێرەکان ســەر بــە الیەنەکانی
جۆراوجۆری هزری و سیاسی بن
کە بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت
کێبڕکێــی یەکتــر بکــەن و بــۆ
بردنەوە ،دەنگی خەڵک پێوەر بێ.
لــە سیســتمێکی دێموکراتیکــدا
ئــەوە الیەنــە سیاســییەکانن کــە
کاندیــدای خۆیــان دەستنیشــان
دەکــەن و ئــەو کاندیدایانــە بــۆ
بردنــەوەی دەنگــی خەڵــک
پاکێجــی سیاســیی خۆیان ئامادە
دەکــەن و خەڵــک و کاندیــداکان
بــە شــکڵێکی ئاگاهانــە و ژیرانە
بەرەو هەڵبژاردن دەچن .دەنگەکان
لــە گەڵ یەک بەرانبــەرن و هەر
تاکێک کارتێکەریی بەرانبەری
هەیــە لــە ســەر هەڵبــژاردن بــە
نیســبەت تاکێکــی دیکــەی
کۆمەڵگا .لە سیستمی کۆماری

ئاخوندیدا بــەرەواژی ئەو یەکە،
کاندیــداکان هەموویــان قــاڵ
بووانی نێو سیســتمی ئاخوندی و
ئیسالمی سیاسیی خومەینیستین
و کەســانی بــەدەر لــە وان ،هیــچ
کاتێــک ڕەواییــان نابــێ بــە
گوێــرەی ئیدئۆلۆژیــی ڕێژیم کە
بتوانــن خۆیــان بەربژێــر بکــەن.
پارتــە سیاســییەکانی دژبــەری
ڕێژیــم هەموویــان قەدەغەکــراو
و نەتەوەبندەســتەکانی ئێرانیــش
مافــی ئەوەیــان لــێ زەوت کــراوە
کــە بتوانــن کاندیدایــان هەبــێ،
تێکــەاڵوی بازنەی دەســەاڵت بن
و دەســەاڵتی بەڕێوەبەریــی واڵت
بگرنە دەست.
لــە الیەکــی دیکــە ،لە سیســتمە
هەمــوو
دێموکراتیکەکانــدا
خەڵــک مافــی دەنگدانــی هەیە
(ئەوانــەی کــە ســەرەوەی ١٨
ســاڵن) و هەڵبژاردنــەکان بــە
شــێوازێکی نهێنی بەڕێوە دەچن.
نهێنــی بوونــی هەڵبژاردنەکان بۆ
ئەوەیــە کــە کەســێک نەکەوێتە
بــن زەخــت و گۆشــار بــۆ ئــەوەی
کــە بــەرەواژی ویســت و ئیرادەی
خــۆی دەنــگ بــدات .لــە ئێراندا
کە خەڵک بێبەشــە لــە هەبوونی
پارتی سیاسیی دڵخوازی خۆیان،
لــە هەبوونــی کاندیــدای جێگای
پەســەندی خۆشــیان بێبەشن .لە
الیەکــی دیکــە ،گرووپــی وەک
ســوپای پاســداران هەیــە کــە بــە
وتــەی خــودی ســەرانی ڕێژیم بە
"حیزبــی پادگانــی" بەنێوبانگــن
و هەمــوو ئەوانــەی کــە نیزیکــن
لــەو ئۆرگانیزاســیۆنە چەکــدارە
تیرۆریســتە ،دەبــێ بــە گوێــرەی
ویســتی ئــەوان دەنــگ بــدەن بەو
بەربژێــرەی ڕێژیم کــە لە نێو ئەو
بەربژێرانــەدا یەکم جار ڕێژیم بۆ
خــۆی بە شــیاوی داناون .لیرەدا
ئیــدی نهێنــی بــوون و نەبوونــی
دەنگــدان مانــای ڕاســتەقینەی
خۆی لە دەست دەدات.
مەبەســت لــە هەڵبــژاردن ئەوەیــە
کــە خەڵــک بتوانــن لــە ســەر

بڕیارەکانــی دەوڵەت و دەســەاڵت
کارتێکەرییــان هەبــێ و ئەگــەر
دەســەاڵتدارێک بەڵێنەکانی جێ
بەجــێ نەکــرد ،خەڵــک بتوانــن
بــۆ دەورێکــی دیکــە دەنگــی
پــێ نــەدەن و لــە ســەر کار الی
بــەرن .بــەاڵم ال بــردن و ال نەبردن
یــان باشــتر بڵێین جــێ گۆڕکێی
مۆرەکانــی ڕێژیــم هیــچ لــە
نێوەرۆکــی ئــەو ڕێژیمە ناگۆڕێ
و هەمــوو بەربژێــرەکان کار و
کــردەوەی خۆیــان بــۆ خولقاندنی
جینایــەت و تااڵنــی ســامانی
واڵت بــە ئەزمــوون ســەلماندووە.
بۆ ئــەوان وەکهەڤی/بەرانبەربوون،
ئــازادی ،دادپــەروەری و ڕەوابوون
لــە ڕێنوێنییــە تێۆلۆژییەکانــی
ئیســامی خومەینیەوە ســەرچاوە
دەگــرێ کــە بــە بــڕوای ئــەوان،
توانــەوە لە نێو وەها سیســتمێکدا،
تەنیــا ڕێــگای ڕزگارییــە .کــە
وا بــوو ،دەنگــدان و ڕەشــکردنی
کاغەزێــک چ نرخێکــی هەیــە
کــە مــرۆڤ خــۆی بــۆ مانــدوو
بــکا!؟ بــۆ چــی مــرۆڤ دەبــێ
بــۆ خــۆی و بــە دەنگــی خــۆی
ماوەی بندەســتیی خــۆی درێژ و
ڕەوایــی بە ژێردەســتبوونی خۆی
ببەخشــێ!؟ باشــە ئەرکی ئێمە
وەک تــاک لــە الیەک و وەک
کــورد لە الیەکــی دیکە چیە بۆ
خــۆ دەربازکــردن لەو هەمــوو زڵم
و زۆرە؟
هــەر وەک دەزانــن ،ڕێژیمــی
ئاخونــدی ڕێژیمێکی دژە کوردە.
بەو مانایە کە ڕێژیمی خومەینی
بــەدەر لە ئەوەی کە تاکی کورد
چ ئــۆل یــان بیــر و هزرێکــی
سیاســیی هەیە ،تەنیــا و تەنیا لە
بەر کــورد بوون دژایەتیی هەموو
کوردێــک دەکا و بــۆ ئەوەی کە
خەڵکــی دیکەش بــە دژی کورد
هــان بــدا ،هــەر لە دەســتپێکی بە
دەســتەوەگرتنی دەســەاڵتەوە تــا
ئەمــڕۆ ڕۆژانــە لــە پڕوپاگانــدا
و تۆمــەت ڵیدان و تاوانبارکردنی
کــوردەکان بــە گشــتی ،کەڵک

وەردەگــرێ و بــۆ لــە نێوبردنــی
کورد لە هیچ جینایەتێک دەست
ناپاریزێ .جینایەتەکانی ڕێژیمی
خومەینــی بــە دژی گەلی کورد
لەو بارەوە لە گەڵ جینایەتەکانی
ڕێژیمــی هیتلێــر بــە دژی
جوولەکەکان (ئانتی سێمیتیســم)
زۆر وەک یەک دەچێ .هەروەها
ڕێژیمــی ئاخونــدی ڕێژێمێکــی
ڕەگەزپەرەســتە و لە سەر بنەمای
ئیدئۆلۆژیــی ئێرانچێتــی و ئۆلی
ئیســامی خومەینــی دامــەزراوە
و کــوردەکان وەک ســەرەکیترین
دژبەری خۆی لەو بارەوە دەزانێ،
و بۆیە بۆ لە نیو بردنی کوردەکان
لــە هــەر ڕێگایەکــی لــواوەوە
تێدەکۆشێ .نەک لە ڕۆژهەاڵتی
داگیرکراوەکەمــان،
واڵتــە
بەڵکــوو لــە هەمــوو بەشــەکانی
کوردســتان بــە دژی کورد هەوڵ
دەدا و کوردســتان بــە قوواڵیــی
ســتراتیژیی ئێران پێناســە دەکا و
هەوڵــی نفــووز و داگیــرکاری لە
هەمــوو بەشــەکانی کوردســتاندا
دەدات .هیــچ بەربژێرێکــی
ســەرۆک کۆمارییــش نــەک
بەرنامەیەکــی بــە دژی ئــەو
ویســت و ئامانجــەی ڕێژیــم نیە،
بەڵکــوو هەموویــان بــە ســااڵن بۆ
ئــەم ئامانجــەی ڕێژیــم کاریــان
کــردووە .ئــەوان بــۆ ســەرکوتی
گەلی کورد توانیویانە بە باشــی
لــە نێــوان بــژاردە و شــەقاوەکانی
خۆیانــدا یەکیەتیەکــی نەپچــڕاو
دامەزرێنن و دژی هەموو ماف و
ئازادییەکی گەلی کورد بن .کە
وابوو هەموو نیشانەکان دەرخەری
ئــەو ڕاســتییەن کــە ڕێژیمــی
ئاخونــدی و کاربەدەســتەکانیان
وەک ڕێژیمێکــی تێئۆلۆژیک و
تووتالیتێــر دوژمنی هەتا ســەری
گەلــی کــوردن .بۆیــە تاکــی
کــورد دەبــێ وەک ئەرکێک بۆ
پاراســتنی بوون و مەوجوودیەتی
خۆی و بەرژەوەندیی تاکی خۆی
نەبێتــە بەشــێک لە پرۆســەیەک
کــە حکوومەتــی ئاخونــدی
هەموو ڕێســا و یاساکانی دیاری
کردووە .دەبێ هەول بدرێ کە بە
دژی ئەو پیالنانەی ڕێژیم ،کورد
بە یەکگرتوویی و لە جاران زیاتر
مــەودای نێوان خــۆی و ڕێژیمی
ئاخوندی زیاد بکا و بە ڕاشکاوانە
نیشــان بــدا کە ئێمە بەشــێک لە
سیستمی ڕێژیمی ئاخوندی نین.
ئێمــە نەتەوەیەکین کــە گرینگی
بــە نرخــە دێموکراتیکــەکان
دەدەیــن و خوازیــاری وەدیهاتــن
و بەدەســتەوەگرتنی مافــی
چارەنووسی خۆمانین و ئەو یەکە
لــە گــەڵ نێوەرۆکــی کۆمــاری
ئاخوندی ناتەبایە
کــە وا بــوو ،بــۆ ئێمــە هیــچ
جیاوازییەک لە نێوان هیج یەک
لە بەربژێرە دز و جینایەتکارەکانی
کۆماری ئاخونــدیدا نیە و ئێمە
لــەو بڕوایەدایــن کــە پرۆســەی
هەڵبــژاردن لــە کۆمــاری
ئاخونــدیدا بــە دوورە لــە ئیرادە و
ویستی ئێمە .بۆیە ئەو هەڵبژاردنە
دەبێ بە تەواوی بایکۆت بکرێ.

ژێدەرەکان:
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/15177/13331/10852.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://no.wikipedia.org/wiki/Antisemittisme
http://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2017/Demokrati-er-mer-enn-valg
http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapporter/rapp2003/rapport60/
index5_3-_.html
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ڕۆستەم
جەهانگیری لە
وتووێژ لەگەڵ
ڕۆژنامەی
کوردستاندا

بــە ڕای من لــە داهاتووی ئێراندا ئەو
چەنــد شــارە (ورمــێ و کرماشــان و
ئیــام) لــە کۆنترۆڵی هــەر الیەنێکدا
بــن ،دەتوانــێ هێژمونی خۆی بەســەر
الیەنی دیکەدا بسەپێنێ.
لەڕاســتیدا هەمــووی ئەوانــەی بــاس
کران کاریگەرن .لە ڕووی زهویشــهوه،
ئــەو ناوچانــە خاکــی کوردســتانن و
بەڕاستی مێژوو و خاکی کوردن .بۆیە
مــن الم وایــە کە ئەگــەر لە داهاتوودا
ئــەو پارێزگایانــە ســەر بــە دەســەاڵتی
سیاســیی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
نەبن ،تەنانەت ئەگەر کورد بە هەموو
مافەکانــی خۆیشــی گەیشــتبێت،
ئــەو دەســەاڵتە پاراســتنی ئەســتەم و
لــەرزۆک دەبــێ .وەک ئەوەیــە کــە
مرۆڤێــک نوقســان بێــت .ئەگــەر
ئــەو پارێزگایانــە لەگــەڵ دەســەاڵتی
کــوردی نەبــن ،ئەگــەر کرماشــان و
ئیــام و ورمــێ لەگــەڵ دەســەاڵتی
کوردی نەبن ،هەروەک مرۆڤێکە کە
كهمئهندامه .زیندووە ،قســە دەکات و
دەژیــت ،بــەاڵم هــەردوو القــی نییــە و
ناتوانێ لەســەر القی خۆی ڕاوەســتێ
و ڕێ بــکات .واتــە کــورد بە بێ ئەو
پارێزگایانە كهمئهندامه.

ئا :شەهرام میرزایی
کاتێــک ئێمــه باســی "ســتەمی
نەتەوەیــی" دەکەیــن ،ئامــاژه بــه
مێژوویەکــی زۆرتــر له ٢٥٠٠ســاڵ لێوانلێو
له داگیرکاری ،ژینۆســاید ،ئاسمیالسیۆن،
داگیرکەر،چەوســاندنەوه ،هەڵداشــتن،
زیندان و لهنێوبردنی ژینگەی نهتهوهیهك
دەکەین کــه وێڕای ئەو هەموو جینایەته،
مێژوویهکــی لێوانلێــو لــه بەرخــۆدان و
شۆڕشــی بــۆ مانــەوە و بهدەســتهێنانی
ژیانێکی ئینســانی و سەروەریی سیاسی له
بازنــەی جوگرافیای خۆیدا تۆمار کردووه.
لــەم مێــژووە تراژیکــهدا ئێمــه لــه هــەر
ناوچەیەکــی کوردســتان بهپێــی جیاوازیی
ژئۆپۆلتیــک و هەروەهــا بارودۆخــی ئــەو
ناوچانــه ،بەڕێوەچوونــی پیالنگەلێکــی
جیــاواز بــۆ لهنێوبردنــی نەتەوەکەمــان
لهگۆڕێــدا بــووه و ههیــه .هــەر لــەم
ڕاســتایهدا بــۆ تاوتــوێ کردنــی دۆخــی
سیاسی_ کۆمەاڵیەتیی کوردستان و شێوەی
بەڕێوەبردنــی پیالنــە دژه کوردییــەکان و
وێكچوویــی و جیاوازیــی بەڕێوەچوونی ئەو
پیالنانــه لــه دوو ناوچــهی زۆر هەســتیار
و ســتراتیژیکی کوردســتانی ڕۆژهــهاڵت
کــە ڕۆڵــی زۆر گرنگیــان لــه خەباتــی
ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەمانــدا هەیــه،
لەگــەل هاوڕێــی تێکوشــەر کاک "ڕۆســتەم
جهانگیــری" ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران-
وتووێژێکمــان پێکهێنــاوه کــه دەقــی ئەم
وتوێــژە پێشکەشــی خوێنەرانــی ڕۆژنامەی
"کوردستان" دەکرێ.
پ :کێشــەی زمانــی دایکــی و هەوڵــی
ڕێژیمــی ئێــران بــۆ لهنێــو بردنــی زمانی
کوردی له کرماشــان و ورمێ ،سەرەکیترین
مەترســی بەرانبــەر بــه بزووتنــەوەی
کوردییــه .حیزبــهكان و چاالکانــی نێوخۆ
بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئــەو سیاســەته
فاشیســتییه چ ئەرکێکیــان هەیــه و لــەو
پەیوەندییەدا دەبێ چ بکەن؟
و :ڕاســتە کە ڕێژیمە یەک لە دوای

یەکەکانی ئێران بەردەوام چ لە ڕابردوو
و چ لــه ئێستاشــدا هەوڵیــان ئەوە بووە
کــە ئاســەوارێک لە زمانــی کوردی
لــەو دوو پارێزگایــە نەهێڵــن ،تەنانەت
چەنــدەش بۆیان کراوە هەوڵیان داوە تا
لە سەرانسەری کوردستانیشدا زمانی
كوردیــی نەتەوەی کورد کەمڕەنگ و
ئاســمیلە بکەن و ئاسەواری بشۆرنەوە،
بــەاڵم لەگــەڵ هەموو ئــەو هەواڵنە تا
بــە ئێســتا نەیانتوانیوە ســەرکەوتوو بن
لەو پیالنانەدا.
ناکــرێ ئەوە بــۆ کاریگەری ئەحزابی
چاالکــی کــوردی نهگێڕینــەوە کــە
توانیویانــە ببنە هۆکارێــک تا ڕێژیم
لەو کارەی خۆیدا ســەرکەوتوو نەبێت.
بەڵکــوو بــە ڕای مــن بەهێزبوونــی
هەســتی نەتەوایەتــی گەلــی کــورد
و شــانازی کردنــی کــورد بــە زمــان،
جلوبــەرگ و کولتووری دەوڵەمەندی
خۆی ،تەنانەت ســەرەڕای ســەرکوتی
بێبەزەییانــەی شۆڕشــەکانی و گرتــن
و ئیعدامــی ڕۆڵەکانــی ،هۆکارێکی
گرینگ و کاریگەر بووە بۆ شکســت
پێهێنــان بە پیالنی پاکتاوی زمانی و
كولتووریی ئەو نهتهوە مەزنە.
کوردەکانــی خۆراســان بەڵگەیەکــی
زیندوو ،بەهێز و حاشاهەڵنەگرن بۆ ئەو
ڕاســتییه ،سەرەڕای ئەوەی کە سەدان
ســاڵە بــە ســەدان کیلۆمیتر لــە زێد و
کەســوکاری خۆیــان دوور خراونەتەوە،
ئێســتاش دەبینیــن زمــان و کولتــوور
و لــە هەمــووی ســهرتر ،هەســتی
نەتەوەیی خۆیان به باشــی پاراســتووە.
لێرەدایــە کــە دەتوانیــن بڵێــن ڕێژیمــە
فاشیســتەکانی ئێــران نەیانتوانیوە لەو
پیالنــەی خۆیانــدا ســەرکەوتوو بــن و

پ :لــه قوناغــی نوێــی خەباتــی
ڕزگاریخوزانەی کوردســتان ،واته "ڕاســان"
کــه شــار ناوەنــدی خەباتــە ،چاالکانــی
سیاســی ،كولتــووری و مەدەنیــی کــورد له
نێوخــۆ چــۆن دەتوانن خۆیان له ڕاســاندا
بدۆزنەوه؟
و :لــە خەباتــی ئەمجــارەدا هەمــوو

ڕۆستەم جەهانگیری:

کورد بە بێ پارێزگاکانی ورمێ،
کرماشان و ئیالم جەستەیەکی كهمئهندامه

هەمیشە لەهەمبەر ڕۆڵەکانی کورددا
داماو و دەستەوەستان بوون.
لــە پارێــزگای ورمێش هەر بەو شــێوە،
لەگــەڵ ئــەوەی هروژمی فاشیســتی
بــۆ توانــەوەی نەتەوەی کورد دەســتی
پێکــردووە ،بــەاڵم کــورد بــەردەوام
خۆڕاگــر و بێمنــەت بووە .لــە خەباتی
خــۆی بەردەوامە و هەوڵی پاراســتنی
کولتــوور و زمانــی خــۆی داوە و
هەســتی ڕزگاریخوازیــی نەتەوهیــی
نــەک هــەر الواز نەبووە ،بەڵکوو ڕۆژ
لــەدوای ڕۆژ لــە گەشــانەوەدایە .هەر
بۆیــە ئــاکار و هەڵســوکەوتی ڕێژیــم
لەو ناوچانە بە نیســبەت پارێزگاکانی
دیکەی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت زۆر
چڕتر و توندترە.
دیــارە ڕۆڵــی ئەحزابــی کــوردی و
بەتایبــەت حیزبــی دێموکــرات لــە
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان
تــا بــە ئەمــڕۆ ،ناتوانــرێ لهبەرچــاو
نەگیردرێــت کــە هــەردەم هەوڵــی
خــۆی داوە تــا لە ڕێگای نووســراوە و
باڵوکــراوەکان و هەروەهــا چەندە بۆی
کرابێــت بە ڕادیــۆ و تەلەڤیزیۆن ببێتە
دەنگ و ڕەنگی ئەو خەڵکە و پەرەی
بــە زمــان و کولتــووری کــورد داوە و
بووەتــە لەمپەڕێکــی بەهێــز لەبــەردەم
نەیارانــی کــورد لــە سەرتاســەری
کوردســتان بەگشــتی و پارێزگاکانی
ورمێ و کرماشــان و ئیالم بەتایبەتی
کــە بەڕاســتی بانــدۆڕی ئەرێنیــی
خۆیشی داناوە.
پ :وێکچــوون و جیاوازییەکانی سیاســەته
فاشیســتییەکانی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ
لهنێوبردنــی گەلــی کــورد چ لــه ڕێــگای
ژینۆســاید و چ ئاسمیالســیۆنی فەرهەنگی
لەم دوو ناوچهدا چۆن دەبینن؟
و :هەڵســوکەوت و سیاســەت و

گوتاری فاشیســتەکانی ئێرانی چ لە
ســەردەمی دەسەاڵتەکانی پێشوو و چ
ســەردەمی کۆماری ئیسالمیی ئێران
وێکچوونێکی یەکجار زۆری لەگەڵ
فاشیســتانی تــورک و عــەرەب لــە
واڵتانی تورکیە و عێراقی ســەردەمی
بەعســدا ههیه کە زۆر بە شــێوەیەکی
ئاشــکرا بێڕێــزی بە کولتــوور و زمان
و بەتایبــەت جلوبەرگــی کــوردەکان
دەکــەن و بــە چاوێکــی ســووک لــە
واڵتــی خۆیــان ســەیر کــراون و لــە
ئیداراتــی حکومەتــی و کاروبــاری
ڕۆژانــەدا و هەروەهــا لــە بازار و کۆڕ
و کۆمەڵەکانــدا ســووکایەتییان پــێ
کــردوون و دەیکــەن .هەوڵیــان داوە
غروور و کەســایەتی کورد بشکێنن و
تێکی بڕۆخێنن.
لــە ڕووی کولتوورییــهوه هەوڵیان داوە
تــا زمانــی کــوردی قەدەغــە بکــەن،
نەیانهێشتووە بە زمانی خۆی بنووسێت
و بخوێنێــت و تەنانــەت قســە بــکات.
ئیزنــی نووســین و باڵوکردنــەوەی
ڕۆژنامە و هەر جۆرە باڵوکراوەیەکی
دیکەیان بە زمانی کوردی بە کوردان
نــەداوە ،تــا کورد لەخــۆی بێگانە بێت
و لــە زمــان و مێــژووی خــۆی دوور
بکەوێتــەوە و هەســت و ســۆزی
کوردانەی خۆی لەبیر بکات.
بــەاڵم ئــەو سیاســەتە دژی گەلیانــە
نــەک هــەر کاریگەرییــان نهبــووه،
بەڵکــوو بە پێچەوانــە بوونە هۆکار تا
کــورد زیاتــر هەســت بە بەرپرســایەتی
بــکات و بــاوەڕ بــە خــۆی بــکات و
لەبەرانبــەر پیالنەکانــی نەیارانــی
ڕابوەستێ و پووچەڵیان بکاتەوە.
پ :بــۆ ئێمــه نەمانتوانیــوه بەرانبــەر بــه
ئاسمیالســیونی فەرهەنگیــی نەتەوەکەمان
که له ســەردەمی ڕەزاشــای پەهلەوی هەتا
ئێســتا بــه چڕوپــڕی دەســتی پێکــردووه،

سیاســەتێکی کارا و ڕوونمــان هەبــێ
؟ بــه واتایەکــی دیکــه بۆچــی خەباتــی
فەرهەنگــی له الی هێزەکانی کوردی جێگا
و پێگەیەکی الوازی هەیە؟
و :لە سەروبەندی دەسەاڵتی ڕەزاشادا،

بــەو هۆیــەی کــە ســەرکوت دەســتی
پێکردبوو و هێزی کورد زۆر چاالک
نەبــوو یــا ئەگەریــش خەباتێکــی
کــوردی هەبوو ،تەنیا لە ناوچەیەکی
بەرتەســکدا قەتیــس مابــووەوە .لــەو
ســەروبەندەدا لــە ناوچەکانــی باشــوور
و باکووری کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا
ئەحزابــی کــوردی ڕۆڵــی ئەوتۆیــان
نەبــوو .بۆیــە توانیــی تــا ڕادەیــەک
پێشــڕەوی بــکات و تــا ئاســتێک
سیاســەتەکانی بــۆ ئاســیمیله كردنــی
کورد بەرێتە پێش .بەاڵم بە ڕەخسانی
هەلی گونجاو لە سەردەمی کۆماری
کوردســتاندا و هەروەهــا ســەردەمی
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران
لــە ســاڵی ١٣٥٧دا ،ئــەو هەمــوو
پەلەقــاژە و پیالنگێڕییــەی نەیارانــی
کــورد بێئــاکام مایــهوە و دەرکــەوت
کــە هەوڵەکانیــان هەمــوو بــە فیــڕۆ
ڕۆیشتوون .چوونکە ڕۆڵەکانی کورد
توانییــان لــە مــاوەی چەنــد ســاڵێکدا
خۆیــان ڕێــک بخــەن و لەو ســااڵنەدا
لــە بوارەکانــی فەرهەنگیدا بە ســەدان
ڕۆژنامــە و کتێــب و باڵوکــراوەی
دیکەیــان نووســی و شــۆڕیان کردنەوە
بــۆ نێــو کۆمەڵــگای کــوردی و
پێشــوازییەکی چاکیــان لەالیــەن
ڕۆڵەکانــی کــوردەوە لێکــرا ،کــە
بــوون بە هۆی گەشــە کــردن و بەهێز
بوونــی هەســتی نەتەوەیی و لە ڕووی
ڕێکخســتن و یەکڕیــزی کوردانــدا
کاریگەرییــان دانــا .هەرچەنــد ڕێژیم
هەوڵی دابوو ئەو باڵوکراوانە دابخات،
نووســەران و ڕوناکبیــران بگــرن و بــە

زیندانیــی درێژمــاوە حوکمیــان بــدەن،
بــەاڵم لــە بەرانبــەر هەســت و ســۆزی
کــورد و خەبــات بۆ ئــازادی و مافی
نەتەوهیی کورددا بێدهسهاڵت بوون.
ئــەو مێــژووە پێمــان دەڵــێ کــە کــورد
ناتوێتــهوه .بــەو ڕاســتییەی کــە
ســەرەڕای ئەو هەموو هێرشــە سیاسی
و کلتوورییــە کــە کراوەتــە ســەرمان،
یــا تەنانــەت لــە ئــاو و خاکــی خۆیان
دوور خراونەتــەوە ،توانیویانــە خۆیــان
ڕاگــرن و خۆیان لە بەرانبەر سیاســەتە
دژە گەلییەکانــی دوژمنــدا بپارێــزن.
ڕاســتە کــە کورد بە مافــە ڕەواکانی
خۆی نەگەیشتووە ،بەاڵم تا بە ئەمڕۆ
خۆڕاگریــی کــردووە و بەردەوامــه و
ســوورە لەســەر خەبات بــۆ وەدێهێنانی
مافەکانی خۆی.
پ :ورمێ و کرماشان وەکوو دوو شاری مهزنی
کوردستان که له بواری ژئۆپۆلتیکیشهوه چ
بۆ کورد چ بۆ ئێرانییەکان ههڵكهوتهیهكی
زۆر گرینگیــان هەیــه ،هــەر له ســەردەمی
دامەزراندنــی حکوومەتــی پەهلــەوی و
هاتنــە ســەر کاری کۆمــاری ئیســامی،
ئامانجــی سیاســەتگەلێکی دژه مرۆیــی و
فاشیســتی بــووه تــا لــەو ڕێگایــهوه پیش
لــه پەرەســەندنی بزووتنەوەی کوردی لەو
دووشاره گرینگه بگرن ،ئەرکی ئێمه وەکوو
حیزبــی دێموکرات بۆ بەرپرچدانەوەی ئەو
سیاســەتانه و پەرەپێدانــی بزوتنــەوەی
ڕزگاریخوازیی گەلەکەمان لەوێ چییه؟؟
و :بــە بــڕوای مــن ناوچەکانــی

کرماشــان و ورمــێ لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان ،هــەم بــۆ دوژمنانــی
کــورد و هەمیــش بۆ کــورد لە بواری
ژئۆپۆلتیــک و هەڵکــەوت و هێــزی
مرۆیــی ،زۆر گرینــگ و کاریگەرە.
هێــزی کــوردی دەبــێ لــەو گــەورە
شــارانەدا خــۆی ڕێکبخــات و خــۆی
بپارێزێت و بەهێز بکات و هێزی خۆی
بباتە سەر.

کوردان لە سەرتاســەری کوردســتاندا
بەشــدارن و کاریگەریــی خۆیان هەیە.
زۆر گرینگــە کــە بــە هەســت بــە
بەرپرســایەتییەوە ڕۆڵــی خۆیان ببینن.
بــە ڕای مــن لــە ڕاســانی ئەمجــارەدا
ئەگەر کرماشــان و ئیــام و ورمێ بە
شــێوەیەکی ئەکتیڤ ڕۆڵ بگێڕن ،بە
دڵنیاییــهوه هــەر وەک لە دوو زەمەنی
مێژووییدا تاقی کراوەتەوە ســەرکەوتن
بۆ گەلەکەمان مسۆگەر دەکەن.
یەکــەم ســەردەمی کۆمــاری
کوردستان لە ساڵی  ١٣٢٤هەتاویدایە
کــە مــادام لــە خــوارەوەی کوردســتان
پارێزگاکانــی کرماشــان و ئیــام و
لــە الی سەریشــەوە پارێــزگای ورمێ
تــا دەگاتە ماکۆ ســەر بە دەســەاڵتی
کــوردی نەبــوون و لەدەســت دوژمنــدا
بــوون ،دەرئەنجامەکــەی بــوو بــەوەی
کــورد خۆڕاگــری و بەربەرەکانێــی
الواز بێــت و بــە خێرایــی تێکشــکا.
هەروەهــا ئــەوی دیکەیــان لــە ســاڵی
١٣٥٧ی هەتــاوی و لــە ســەردەمانی
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران
بە ســەر دەســەاڵتی پاشــایەتیدایە کە
دیســان الوازیــی کورد لــە ڕۆژهەاڵت
لەوەدا بوو کە لە پارێزگاکانی ورمێ
و کرماشــان و ئیالمــدا ،کــورد ئــەو
ڕۆڵــەی کــە دەبــوو هەیبێــت ،نەیبوو.
چوونکــە چ لە ڕووی پانتایی خاک
و چ هێــزی مرۆیــی و هەروەهــا لــە
ڕووی هێزی ئابوورییەوە ،ئەگەر ســەر
بــە هێزی کــوردی بان ،بەوشــێوەیە بە
خێرایی دوژمن نەیدەتوانی پاشەکشــە
بە هێزی کورد بکات .بۆ دیپلۆماسی
کــورد و لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا بە
دڵنیایەوە کاریگــەری و دەنگدانەوەی
خۆی دەبوو.
بۆیــە پێویســتە تا ڕۆڵەکانــی ئیالم و
کرماشان و ورمێ ،شان بە شانی سنە
و موکریان بێنە گۆڕەپانی خهباتهوه و
چاالکانە ڕۆڵ بگێڕن و هێزیان نیشان
بــدەن .ئــەو کاتەیە کــە دەتوانین بڵێین
شۆڕشی ئەمجارەی کورد گشتگیرە
و بــە تێکــڕا سەرتاســەری پانتــای
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی تێــدا
بەشــدارە .ئەگینــا هــەر وەک لــە
وەاڵمی پێشوودا ئاماژەم پێدا ،تەنانەت
ئەگــەر لــە هەنــدێ بواریشــدا بتوانین
ســەرکەوتن بەدەســت بێنین ،دیســانەوە
هــەر دەســەاڵتی کــوردی ناکامڵــە و
ناتوانێ بە تەواوەتی لەسەر پێی خۆی
ڕاوەستێ.
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تاوتوێ کردنی هەڵبژاردن لە چەند پرسیاردا

ئاگری ئیسماعیل نژاد
پێشەکییەکی پێویست:

بابەتــی هەڵبــژاردن وەک چەمکێک
کــە لە دەســەاڵتێکی دێموکراتیکەوە،
چۆتــە نێــو کۆمــاری ئیســامی و
هــەر وەهــا بوونــی دوو باڵــی جیــاواز
لــە پێكهاتەی سیاســی ڕێژیمدا ،وای
کــردووە ،کە لە ئێراندا هەم کۆمەڵگا
و هــەم الیەنە سیاســییەکانی دەرەوەی
پێکهاتــەی ڕێژیــم لــە هەڵوێســت
گرتــن ،لەســەر هەڵبــژاردن تووشــی
جۆرێــک دڕدۆنگی و ڕاڕایی بێن ،و
دەرئەنجامــی ئەو ڕاڕا بوونەش ،دەبێتە
ئاوێــک و دەچێتــە ئاشــێ کۆمــاری
ئیسالمییەوە.
بابەتــی ئــەو وتــارە هێنانــە ئــارای
چەنــد پرســیار و خاڵێکــە بــۆ ئــەو
مەبەستەی تاوتوێی ئەوە بکرێت ،ئایا
هەڵبــژاردن لە چوارچێوەی پێکهاتەی
کۆماری ئیســامییدا دەکرێ ،وەک
دەرفەتێکــی سیاســی یــان تەنانــەت
وەک دەرفەتێــک بــۆ زەربــە لێــدان،
لــە کۆمــاری ئیســامی کەڵکی لێ
وەرگرین؟!
لــەوەی کە هەڵبژاردن لە چوارچێوەی
کۆماری ئیسالمییدا ناچێتە ،جەغزی
هەڵبژاردنێکــی دێموکراتیــک هیــچ

ڕاڕاییــەک نییــە ،زۆربەی نزیک لە
تەواوی الیەنە سیاسییەکانی دەرەوەی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی کــەم
هەتــا زۆر ئامادە نین هەڵبژاردنەکانی
هەڵبژاردنێکــی
وەک
ئێــران
دێموکراتیــک و ســاغ و ئــازاد ســەیر
بکەن ،بەاڵم باس و خواســی سەرەکی
لە دەرهاویشتەکانی هەڵبژاردن ،دەست
پێــدەکات ،بەو مانایەی کە بەشــێک
لــە الیەنە سیاســییەکان لــەو باوەڕەدان
کە هەڵبژاردن لە پێکهاتەی کۆماری
ئیسالمییدا دێموکراتیک نییە ،بەاڵم
چــون جیــاوازی سیاســی و کــرداری
لــە نێــو باڵەکانــی ڕێژیمــدا هەیــە،
ئــەوەش وادەکات کــە دەرهاویشــتەی
هەڵبژاردنــەکان گرینــگ بێــت و
دەرهاویشــتەی جیــاواز وا دەکات،
چارەنوســی کۆمەڵــگای ئێران جیاواز
بێــت ،و بۆیــەش بەشــداری کــردن،
لــە هەڵبــژاردن گرینــگ و تەنانــەت
چارەنووس سازیشە.

یەکــەم پرســیار ئەوەیــە ،ئایــا
ڕێفۆرمخــوازەکان بــە هەڵبــژاردن دەتوانن
ئامانجە ستراتژییەکانیان بێنە دی؟

بابەتــی دوباڵــی و جیاوازیی سیاســی
و کرداریــی ئەو دووباڵە لە پێکهاتەی
کۆماری ئیسالمییدا ،لە هەڵبژاردنی
١٣٧٦دا هاتۆتە ڕوو ،لە  w٢٠ساڵی
ڕابــردوودا  ١٢ســاڵی دەســەاڵت بــە
دەســتی ئــەو بەرەیە یــان باڵە بووە ،کە

خــۆی وەک ڕێفۆرمخواز دەناســێ ،و
 ٨ساڵیشــی دەســەاڵت لــە دەســت ئەو
باڵەدا بووە کە خۆی وەک بناژۆخواز
دەناســێت ،ئەگــەر هەڵبژاردنــی ٢ی
جۆزەردانــی  ١٣٧٦بکەینــە بنەمــا بۆ
بابەتــی ڕێفۆرمخــوازی ،دەبــێ بڵێین
کــە ئــەو هەڵبژاردنــە دەرفەتی ئەوەی
بــۆ ڕێفۆرمخــوازەکان ڕەخســاند هەتــا
گرینگرتین جومگەی دەســەاڵتداریی
نێــو پێکهاتــەی کۆمــاری ئیســامی
کــە لە ڕێــگای هەڵبژاردنەوە دەتوانێ
بەدەستیەوە بگرێ ،بەدەستێوە بگرن.
لــە مــاوی دوو ســاڵی یەکەمــدا
مەرجــی وەدیهاتنــی بەڵێنەکانی باڵی
ڕێفۆمخــوازەکان ئــەوە بــوو کــە ئەوان
تەنیــا حکوومەتیــان بەدەســتەوەیە ،و
بێمەجلیــس ناتوانــن هیــچ کارێــک
بەرنــە پێشــێ ،ئەو مەرجە یــان بیانووە
وای کــرد ،کــە لــە هەڵبژاردنــی
مەجلیســی شەشەم لە ساڵی ١٣٧٨دا،
ڕێفۆرمخــوازەکان زۆرینــەی ڕەهــای
مەجلیسیان بەدەستەوە گرت ،بەاڵم بۆ
ئــەوەی بزانیــن ،پاش ئــەو بابەتە چی
ڕوویدا ،وا باشە ،سەیری نامەی ١٢٧
نوێنــەری ئەو کاتی مەجلیســی ئێران
بکەین کە لە مانگی گواڵنی ١٣٨١
ڕوو بــە خامنەیــی نووســییان .ئــەو
نوێنەرانــە لــەو نامەیەدا کە بە نامەی
"جامی ژەهر" ناسراوە دەڵێن:
"هەڵوەشــانەوەی بریارەکانــی مەجلیس

و حکوومــەت ،و ڕاگواســتنی
دەســەاڵت لــەو دوو ڕێکخراوەیــەوە بــۆ
ڕێکخراوەگەلــی وەک " :شــورای
نگهبان"" ،مجمع تشخیص مصلحت "و
"شــورای انقالب فرهنگی" و تەنانەت
بــە ســەرتر زانینــی ،ئەساســنامەی
"کمیتــە امــداد" و بڕیارنامــەی
فرۆشــتنی شــتومەکی لەکەڵــک
کەوتــووی "نیــروی انتظامــی" لــە
قانونێکدا کە مەجلیس بریاری لەسەر
داوە ،و بێ ئیختیار و بێ ئیرادەکردنی
بەڕێوەبــەران و بەرپرســانی حکوومەت
لــە ڕێــگای مەلۆتکــە پێــچ کــردن و
درۆ هەڵبەســتن ،و دژایەتــی کــردن
و ســەرکوت کردنــی ڕێكخراوەگەلــی
ســەربەخۆی وەک حیزبــەکان،
ڕێکخــراوی پارێزەرانــی ئێــران،
ڕێکخــراوی زانســتی و توێژینــەوە و
فەرهەنگــی ،بمانەوێت یان نەمانەوێت
دەرهاویشــتەی ئــەو کردەوانــە بۆتــە
هۆی ئەوەی بۆ هەموو خەڵکی ئێران
و دنیاش بسەلمێنین کە لە ئێران هیچ
ئالۆگۆڕێــک ڕوونــادات و ئــەوە بــۆ
هەموو الیەک ڕوون بێتەوە کە دەنگی
خەڵــک کــە خواســتی ســەرەکییان
گۆڕینی ڕوانگە و شــێوازەکانە ،هیچ
کارتێکەرییەکــی نییــە ،بــەو شــێوەی
دەرکــەوت کە ناوەندەکانی دەســەاڵت
هێمای ئیرادەی نەتەوەیی نین و ڕوون
بــۆوە کە ئــەو ناوەندانەی کە دەبێت و

پێویستە چەقی چارەسەری کێشەکان
بــن و هێمــای ســەروەری نەتەوەیــی
و یەکگرتوویــی بــن ،ڕادەســتی
دەمارگرژتریــن کەســەکانی دژی
ڕێفۆرمخــوازی دەکرێــت ،تەنیــا بــۆ
ئــەوەی بگوتــرێ کــە دەنگی خەڵک
هیچ بایەخێکی نییە."1
لــە دەقــی ئــەو نامەیــە کــە الیــان
 ١٢٧نوێنــەری باوەڕمەنــد بــە ڕەوتی
ڕێفۆرمخوازییــەوە نووســراوە بــە
ڕوونــی دەردەکەوێــت کــە ئەگــەر
ڕەوتــی ڕێفۆرمخــوازی لــە ئێرانــدا
درۆ و دۆاڵبێکــی سیاســیش نەبێــت و
باوەڕێکی ڕاســتەقینەش بێت ،ناتوانێ
ئامانج و ستراتژی خود بێنێتە دی.
بــۆ ڕوون بوونــەوەی زیاتــری ئــەو
باســە پێویســتە کورتەیــەک لەســەر
شــێوازی پێکهاتەی دەســەاڵتداری لە
چوارچێــوەی کۆمــاری ئیســامییدا
باس بکرێت:
بەپێــی دەســتووری کۆمــاری
ئیســامی لــە فۆرمــی پێکهاتــەی
ئــەو ڕێژیمــەدا ،دوو جــۆر ناوەنــدی
دەســەاڵتمان هەیە ،ئەو ناوەندانەی کە
داندراوان(انتصابــی) ئــەو ناوەندانــەی
کە هەڵبژێردراون(انتخابی) سەرەڕای
ئــەوەی کە گرینگە باس لەســەر ئەوە
بکرێــت کــە پرۆســەی هەڵبــژاردن بۆ
ناوەنــدە هەڵبژێــردراوەکان چۆنــە و بــە
چ ئاقارێکــدا تێدەپەرێــت و هەڵبژاردن
بــە چ شــێوازێک بەڕێــوە دەچێــت؟!!
هەتــا چەنــدە دەرفەتــی بەرانبــەر
هەیــە بــۆ ئــەوەی الیەنێکی سیاســی
دەســەاڵتە هەڵبژێردراوەکان بەدەســتەوە
بگرێــت ،بــەاڵم گرینگتــرە کــە بزانین
هــەم لــە دابشــکاریی دەســتووری و
هــەم لــە دابشــکاریی کردەکــیدا،
ڕێژەی دەســەاڵتی ئەو ناوەندانەی کە
هەڵبژێــردراون لــە چــاو ئــەو ناوەندانی
کە داندراون چۆن و چەندەیە؟
ئەگــەر ئــەو قســەی محەممــەدی
خاتەمــی کــە لــە کۆتایــی خولــی
دووهەمــی ســەرۆک کۆماریــی
خوێــدا باســی لێکــرد "ســەرۆک
کۆمــار ئامادەکارێکە(تدارکاتچی)"
و هــاوکات لەگــەڵ ئــەوە نامــەی
"جامــی ژەهریــش" وەک نامەیــەک
کــە لەالیــەن باوەڕمەنــدان بــە ڕەوتــی
ڕێفۆرمخــوازی نووســراوە بێنینــە
بــەر چــاو و هەروەهــا ڕووداوگەلــی
وەک ڕێگەنــەدان بــە خــۆ کاندیــدا
کردنــی "مەحمــوود ئەحمەدینژاد" بە
هــۆی ئــەوەی کــە وەک ڕوون بــۆوە
خامنەیــی بــە باشــێ نەدەزانــی ،لــە
پــاڵ یەک دابنێیــن ،بە ڕوونی بۆمان
دەردەکەوێــت کــە بەکردەوە ســەرۆک
کۆمار ،لە پێکهاتەی دەســەاڵتداریی
کۆمــاری ئیســامییدا "ئامــادەکارە"،
ئامادەکارێکــە بــۆ بەڕێوەبردنــی
سیاســەتەکانی عەلــی خامنەیــی و
ناوەندە داندراوەکانی نێو دەسەاڵت.
بەاڵم لە ڕووی دەستوورییەوە چی؟

بــە پێــی مــادەی ١١٠ی دەســتووری
کۆماری ئیسالمی ،سەرۆک کۆمار
بەپێی دەستوور هیچ دەسەاڵتی بەسەر
هێــزە چەکدارەکانــی نێــو کۆمــاری
ئیســامیی و ڕاگەیاندنــدا نییــە و
تەنانــەت ســەرۆک کۆمــار ناتوانــێ
سیاســەتە گشــتییەکانی کۆمــاری
ئیســامییش دیــاری بــکات .بەڵکــوو
هەمــوو ئــەو دەســەاڵتانە ،لەگــەڵ
دەســەاڵتی دیــاری کردنــی ناوەنــدە
داندراوەکانی نێو دەســەاڵتیش دراوە بە
"وەلی فەقیهـ".
ئەگــەر کــۆی دەســتووری کۆمــاری
ئیسالمی و چەند خاڵی وەک مادەی
 ٩٩، ٩٨، ٩٣ ،٥٧و  ١١٠لە دەستووری
کۆمــاری ئیســامییدا لەبــەر چــاو
بگریــن ،بــە ڕوونــی دەردەکەوێــت کە

پلــەی ســەرۆک کۆماری لــە ئێراندا
پتــر پلەیەکی ڕواڵەتییــەوە و زیاتر بۆ
ئــەوە دانــدراوە کــە هەڵــە و پەڵەکانی
"وەلی فەقیهـ"ی پێ داپۆشرێ ،نەک
ئــەوەی خــۆی بڕیاردەر بێــت و بتوانێ
ئاراستەی کارەکان بەدەستەوە بگرێت.
کــە وایــە ئەگــەر هەمــوو ئــەو
دروشــمانەی ،کە ڕێفۆرمخوازەکان لە
کاتــی هەڵبژاردنــدا دەیدەن ،ڕاســتیش
بێــت و هیــچ فێــڵ و چاوبەســتنێکی
سیاســی لە پشت نەبێت ،وەدی هاتنی
ئــەو دروشــمانە لە ڕێــگای هەڵبژاردن
لە چوارچێوەی کۆماری ئیسالمی و
بە بەدەســتەوە گرتنی پلەی سەرۆک
کۆمــاری نــەک دژوار ،بەڵکــوو
نامومکیــن و ئەســتمە و وەک دەڵێــن
خەیاڵێکە و هیچی تر.

گەندەڵیــی پێکهاتەمەنــد و ئاڵۆگــۆڕی
سیاسی لە کۆماری ئیسالمییدا

لــە پــاش ئــەو باســە ئێمــە لە ئێســتادا
لەگــەڵ بابەتێکــی تــر لــە کۆمــاری
ئیســامییدا بەرەوڕوویــن ،بابەتــی
گەندەڵیــی پێکهاتەمەنــد لــە نێــو
دەســەاڵتداریی کۆماری ئیسالمییدا،
بــۆ دەرکەوتنــی ئاســتی گەندەڵــی لە
چوارچێــوەی کۆمــاری ئیســامییدا
پێویســت بــە لێکۆڵینــەوەی زۆر
بەریــن و دژوار نییــە ،وەک ڕۆژانــە
لــە ڕاگەیاندنەکانــی نێوخــۆی ئێــران
و ژێردەســتی کۆمــاری ئیســامی
ڕا باڵودەکرێتــەوە ،ڕوونــە کــە
گەندەڵییەکــی سیاســی ،چەکداری،
ئابــووری و باڵڤۆکی لە چوارچێوەی
پێکهاتــەی دەســەاڵتداریی کۆمــاری
ئیسالمییدا بوونی هەیە و دەکرێت بەو
گەندەڵییە بڵێیــن ،ملمالنێی "مافیای
دەسەاڵت".
ئــەو مافیــای دەســەاڵتە ،لــە هەموو
دەســەاڵتداریی
جومگەیەکــی
نێوکۆماری ئیسالمییدا بوونی هەیە،
وەک دەبینیــن ،بــە پێــی ڕاگەیاندنی
خۆیان ســەرۆکی دەسەاڵتی دادوەری،
لە کۆماری ئیســامییدا ،ســااڵنێکە،
چەندیــن ژومــارە حیســابی تایبەتــی
خــۆی هەیــە و ســەروەت و ســامانی
دەســەاڵتی دادوەری لــە نێو حیســابی
تایبەتــی ئــەو ســەرۆکەدایە ،دیــارە
گەندەڵیــی ســپای پاســداران کــە
مەحموودی ئەحمەدینژاد پێی گوتن:
"برایانــی قاچاغچــی" و گەندەڵیــی
ناوەندگەڵــی وەک بەڕێوەبەرانــی
قەبری ئیمــام ڕەزا ،قەرارگای خاتەم،
بنەماڵــەی مــەال دەسڕۆشــتووەکان و
نووســینگەی مەرجەعــی تەقلیدەکان
بــە ڕۆژانــە لــە ڕاگەیاندنــەکان بــە
بەڵگــەوە باڵودەبێتەوە و بەشــێکی زۆر
لەگەڵندەلییەکانیــش لــەو ســااڵنەی
دواییــدا لەالیەن بەرپرســانی کۆماری
ئیسالمییەوە دانی پێداهێندراوە.
لێــرەدا دوو پرســیاری ســەرەکی دێتــە
گــۆڕێ ،یەکــەم ئەوەیە ،لــە کاتێکدا
کە دەسەاڵتداریی سەرۆک کۆماری
تەنیــا "ئامادەکارییــە" چــۆن دەتوانێت
بــەرەوڕووی ئەو مافیا زەبەاڵحە بێتەوە
و ئاڵوگــۆڕی پێویســت لــە پێکهاتەی
کۆمــاری ئیســامییدا ســاز بــکات؟
چــون ناکرێــت بڵێیــن بــۆ ئاڵوگــۆڕ
پێویســت نــاکات مافیای دەســەاڵتی
نێو کۆماری ئیسالمی لەنێو بچێت.
دووهــەم پرســیار ئەوەیــە ،چ
گارانتییەک هەیە کە ئەو کەسانەی
کــە هەڵدەبژێردرێــن ،جا چ ســەرۆک
کۆماریــی بێــت و چ شــوێنەکانی
تــر ،دواتــر بە هۆی ئــەوەی هێزیان بە
مافیای نێودەســەاڵت ناشــکێ خۆیان
نەبن بە بەشێک لەو مافیایە و وەک
کــورد دەڵــێ" :ئەو دەســتەی کە بۆت
نابڕدرێ ،ماچی بکە".
درێژە لە الپەڕەی10
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ئەمریکای ترامپ و دیکتاتۆرەکانی سەردەم
ئەلبۆرز ڕووئین تەن
ســەرەڕای تێپهڕبوونــی ماوەیەکــى
کــورت لــە دهســهاڵتداریی ترامــپ،
پەیوەندیــی نێــوان ئەمریــکا و
دیکتاتۆرەکانــی ســەردەم زۆر ئاڵــۆز
بــووە و تەنانــەت زۆر الیەن كاتژمێری
سفری دهستپێكی شەڕی جیهانی کە
الیەکــی ئەمریــکا بێــت ،ڕادەگەینن.
ئــەو جیاوازییەکــی زۆری لەگــەڵ
حکوومەتی پێشووی ئۆباما هەیە کە
خهاڵتــی نۆبێلی ئاشــتیی وهرگرتبوو،
بەاڵم زۆر کێشەی چارەسهر نەکراوی
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا بەجێهشت.
چوونکــە ئێســتا وێــڕای هەڕەشــەی
زارەکیــی بەرپرســانی ئەمریــکا،
بینهری هێرشی ڕاستەوخۆی ئەمریکا
بووین کە ئەو پرسهزیاتر لە کابینەی
ســەربازیی ترامــپ ،بــۆ لێبــڕاوی
و ســووربوون لــە بڕیاردانــی ترامــپ
دەگەڕێتەوە.
ئەو شــێوازە سیاســەت کردنــە لەوانەیە
بۆ ئێمە تەنیا کاتێک ســەرنجڕاکێش
بــێ كــه لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئێراندا
بــێ ،بــەاڵم ئێســتا ئــەوەی تا ئاســتی
هەڕەشــە و شــهڕی ڕاستەوخۆ لەگەڵ
کۆریــای باکــوور لــه گۆڕێدایــه،
دونیــای نیگــەران کــردووە ،چوونکــە
لــه ئەگــەری ســهرههڵدانی شــەڕی
لهوشــێوه ،خەســاری زۆری بــهدواوه
درێژەی الپەڕەی 9
ئەگــەر وابێــت بوونــی مافیــای
پێکهاتەمەنــدی نێودەســەاڵتداریی
کۆمــاری ئیســامی لەخۆیــدا
بەربەســتێکی گــەورە بــۆ وەدیهاتنــی
ئامانج و خواســتی سیاســییە و دەبێت
لە هەر خوێندنەوەیەکی سیاسیی ئێران
لەبەرچاو بگرێت.
ڕێفۆرم وەک پرۆسەیەکی بەڕێوە

هیچ نکوڵی لەوە ناکرێت کە ڕێفۆرم
لــە هــەر پێکهاتــە و دەســەاڵتێکدا
پرۆســەیەکی یەکشــەوە نییە ،بەڵکوو
پرۆســەیەکی درێژخایەنــە و کات
گــرە و پێویســتی بــە پشــوودرێژی و
لەســەرخۆیی هەیــە ،بــەاڵم گرینگیی
ڕێفــۆرم ئەوەیــە کــە پرۆســەیەکی
بەڕێوەیــە ،بــەو مانایــەی کــە ڕێفۆرم
دەبێت بێپســانەوە و گەڕانەوە بەردەوام
بێ ،کە وایە ئەگەر پرۆسەی ڕێفۆرم
لــە دوو تایبەتمەندیــی ســەرەکی
پێکهاتــووە؛ یەکــەم :بەرەبەرەیــە؛ بــەو
مانایــەی کــە بــەردەوام و بێپســانەوە
هەنگاو بۆ پێشەوە دەنێت.
دووهەم :درێژخایەن و کات گرە
ئەگــەر لــە ئێســتادا و پــاش ٢٠
ســاڵ ملمالنێــی ڕواڵەتیــی نێــوان
ڕێفۆرمخــواز و بناژۆخــواز وەک
مێــژووی ڕێفۆرمخــوازی لــە
چوارچێــوەی کۆمــاری ئیســامییدا
ســەیر بکەیــن ،بــە ئاشــکرا بۆمــان
دەردەکەوێــت کــە ســەرەڕای ئــەوەی
بەشــێکی زۆر لــە کەســایەتییەکانی
نێــو ڕێفۆرمخــوازەکان لــە دەســەاڵت
وەدەرنــراون ،خواســت ،داخــوازی و
دروشــمی ڕێفۆرمخوازەکانیــش قۆناغ
بــە قۆنــاغ کورت کراوەتــەوە ،تەنانەت
لــە هەڵبژاردنــی دوازدەهەمیــن خولی
ســەرۆک کۆماریــدا وەک دەبینیــن
ڕێفۆرمخــوازەکان لەگــەڵ ئــەوەی
کــە ڕۆحانــی لە ماوەی چوار ســاڵی
یەکەمــی ســەرۆک کۆمارییــدا
هیچــکام لــە خواســتەکانی ئەوانــی
نەهێناوەتــە دی و بــە فەرمــی خــۆی
لەبــەرەی ئــەوان نازانــێ ،بــەاڵم ئەوان
خۆیــان لەگــەڵ دروشــم و خواســتی
ڕۆحانــی گونجانــدووە و پــاش ئەوەش

دهبێ.
ئەمجــۆرە بڕیاردانــەی ترامــپ تەنیــا
بــۆ کەســایەتیی بازرگانیــی ئــەو کە
لــە هەموو بابەتێكــدا لە چوارچێوەی
قازانــج و خهســاری ئەمریــکادا
لێکدەداتــەوە ناگەڕێتــەوە ،بەڵکــوو بۆ
تێرنەبوونی خواســتی دیکتاتۆرەکان و
پەرەپێدانــی شــەڕ و کوشــتن لــە پێناو
بەرژەوەندیــی خۆیــان دەگەڕێتــەوە کە
سیاســەتی ئاشــتی و بەاڵپارێزیــی
ئۆبامــا دەســتی دیکتاتۆرەکانــی لەو
ڕووەوە ئاوەاڵتر کردبوو.
لــە مــاوەی دوو حەوتــووی ڕابــردوودا
کــە کۆریــای باکــوور بە شــێوەیەکی
بەربــاو دهســتی داوهتــه تاقیكاریــی
مووشەکیی و مانۆڕی جۆراوجۆر کە
بتوانــێ بەهێزیــی خــۆی بــۆ بەرگری
و تەنانــەت هێــرش کــردن نیشــان بدا،
لەالیــەن ئەمریکاوە بــێوەاڵم نەمایهوه
و کەشــتی فڕۆکەهەڵگــر ناردرایــە
ئاوەکانــی نزیــک کۆریــا و دەریــای
چیــن کــە ســوور بــوون و دهســهاڵتی
بههێزی ئەمریکا نیشان دەدات.
ئەمریــکا بەوهشــهوه نەوەســتا و
مووشــەکی دوورهاوێــژ کــە توانــای
هەڵگرتنــی کاڵوی ئەتۆمیــی هەیــە
و زیاتــر لــە چــوار هــەزار کیلۆمتــر
دهبڕێت ،تاقی بكاتهوه.
هەرچەنــد بــۆ درووســت نەبوونــی ئەو
شــەڕە چین ڕۆڵی ســهرهكی دەبینێت،
چوونکــە دژی دروســتبوونی شــەڕه

هــەر الینگــری لە ڕۆحانــی دەکەن و
وەک کاندیدای خۆیان دەیناسن.
ئەو کردەوەیە پیشاندەری سێ شتە:

 :١لــە ڕووی پێگــە لــە دەســەاڵتدا،
ڕێفۆرمخــوازەکان قۆنــاغ بــە قۆنــاغ
پاشەکشــەیان کــردووە و بــە تــەواوی
لە دەســەاڵت پەراوێز خــراون ،کە وایە
ڕەوتــی ڕێفۆرمخوازی لەگەڵ ئەوەی
بــە پێــوەری خۆیــان  ١٢ســاڵی لە ٢٠
ســاڵی ڕابردوودا دەســەاڵتی سەرۆک
کۆمــاری بەدەســتەوە بــووە ،بــەاڵم لە
ڕووی واقعەوە کەمدەســەاڵت کراوە و
بۆیە گرەوکردن لە سەریان لە ڕاستییدا
"گرەو لەسەر ئەسپی دۆڕاوە".
 :٢پرۆسە یان پرۆژەی ڕێفۆمخوازی
لــە ئێــران بــە تــەواوی شکســتی
خــواردووە و ڕەوتــی ڕێفۆرمخوازیــی
نێــو ڕێژیم ناتوانێ هیچ ئاڵوگۆڕێک
لــە پێکهاتــەی ڕێژیــم و تەنانــەت
لــە پێنــاوی مانــەوەی خــۆی لــە
بازنــەی دەســەاڵتدا بێنێتــە دی،
باشــترین وێنــاش بابەتــی "ئاشــتیی
نەتەوەیــی" "محەممــەد خاتمی"یــە
کــە پــاش ئــەوەی عەلــی خامنەیــی
بــە پرۆژەیەکــی هەڵــە و ناپێویســتی
دانــا ،هەمــوو ڕێفۆرمخــوازەکان بــێ
هیــچ کردەوەیەک پێملی ئەو قســەی
خامنەیــی بــوون و خۆیانیــش بــوون بە
ڕەخنەگــری پرۆژەکەیــان و وەک
جۆرێک زێدەخوازی باسیان لێ کرد.
 :٣ڕەوتی ڕێفۆرمخوازی لە ئیستادا،
پرۆژەیــەک بۆ ئاڵوگــۆر پێکهێنان لە
چوارچێــوەی کۆمــاری ئیســامییدا
نییــە ،لــە نەرمتریــن خوێنــدەوەدا
پرۆژەیەکــە بــۆ گەڕانەوەی بەشــێک
لــە ئــەو کەســانەی کــە لە دەســەاڵت
پەراوێــز خــراون ،ئەگــەر پرۆژەیــەک
نەبێــت بــۆ ئــەوەی بــەر بــەو ڕوانگانە
بگرێــت کــە باوەڕیــان بــە ئاڵۆگــۆرە
لــە دەرەوەی چوارچێــوەی کۆمــاری
ئیسالمییدا.
کوردستان و هەڵبژاردن

الیەنــە سیاســییەکانی کوردســتان
زۆربــەی جــاران کــە ڕەخنــە لــە
هەڵبژاردنــی کۆمــاری ئیســامی
دەگــرن ،باســی ئــەوە دێننــە گــۆڕێ
کــە هەڵبژاردنــەکان دێموکراتیــک

و الیەنگــری لــه مانــەوەی کۆریــای
باکــوور و دیکتاتــورە الوهكهدەکات و
لهڕاســتیدا ڕاگرتنــی ئەو بااڵنســە لە
ســەردەمی ترامپدا زۆریش ســانا نییه
و چین بە باشــی دەزانێ لە ئەگەری
نەمانی دیکتاتۆرە الوهكهدا ،کۆریای
باکوور و باشوور لهوانهیهیەک بگرن
و هێزەکانــی
ئەمریکا تا

کــە بەگوێــرەی ڕیزبەندیــی گۆڤاری
"گلۆبال فایر" لهساڵی ڕابردوودا۲٥ ،
هەمیــن هێزی ســهربازیی دونیایە کە
 ۷٥۰هەزار ســەربازی زەوی و ٤٥۰
هــەزار ســەربازی دیكــهی بۆ کاتی
پێویست هەیە .خاوەن  ٤٥۲فڕۆکەی
شــەڕکەر و زیاتر لە  ۱۰۰فڕۆکەی
گو ا ســتنە و ە ،
۲ ۲ ۲

ســنو و ر هكا نی
چیــن نزیــک ببنــەوە و ئــەو قازانجــ ه
بازرگانییەی چین لە کۆریای باکوور
بهدهســتی دێنێ ،بەسهرههڵدانی شەڕ،
لهكیسبچێ.
بــۆ ئــەوەی گرنگیــی و مهزنیــی
قەیرانــی دروســتبوو بــەوردی لێــک
بدرێتهوه ،پێویســته چاوێک لە هێزی
ســهربازیی کۆریــای باکــوور بكــرێ

کۆ پتــە ر ی
هێــزی ئاســمانی و خاوەنــی هێــزی
دەریایــی بەهێــزە کــە ۲۳هەمینــە لە
دونیــادا .جیا لەوانە ،ئــەوەی جێگای
نیگەرانییــه هەبوونــى  ١٦بــۆ ٢٠
بۆمبی ئەتۆمى و هێزى مووشــەکیی
بهربــاوە کە دەتوانێ کالوەى ئەتۆمى
هەڵبگرن.
هەمــووى ئــەو هێــزە و تــەواوى

نییــە ،ئــەوە لە کاتێکدایــە کە الیەنی
سیاسیی کوردستان پێوەری سەرەکیی
بــۆ بەشــداری کــردن یــان بەشــداری
نەکــردن لــە پرۆســەیەکی سیاســیدا
دەبێت ئەوە بێت کە ئەو پرۆسەیە هەتا
چەنــد دەتوانــێ بە قازانجــی نەتەوەی
کورد و کۆمەڵگای کوردستان بێت.
ئــەوە بەو مانایــە نییە کە هەڵبژاردنی
نادێموکرات بە قازانجی کوردســتانە،
بەڵکــوو بــەو مانایەیــە کــە هێــزی
سیاســیی کوردســتان لــە گۆڕەپانــی
سیاســیی ئێراندا دەبێت داکۆکیکاری
بەرژەوەندیی کوردســتان بێت و هەموو
خوێندنەوەکانــی بــە چاویلکــەی ئــەو
بەرژوەندییەوە بێت.
ئەگەر الیەنێکی سیاسیی کوردستان
بــاس لەســەر هەڵبــژاردن لــە ئێــران
دەکات ،یــان باس لە یاریی سیاســیی
نێــو باڵەکانــی ڕێژیــم دەکات ،دەبــێ
بنەمــای هەمــوو خوێندنەوەکانــی
لەســەر دابیــن کردنــی بەرژەوەندیــی
کوردســتان بێــت ،پێویســت نــاکات
الیەنێکی سیاســیی کوردســتانی ئەوە
بــۆ ڕای گشــتیی ئێــران بســەلمێنێت
کــە ملمالنێــی نێــو باڵەکانــی ڕێژیــم
هەتــا چەنــد ڕاســتە و هەتــا کوێــی
درۆیــە ،بەڵکــوو الیەنێکــی سیاســیی
کوردســتانی دەبێــت باس لەســەر ئەوە
بکات کە ملمالنێی نێو ڕێژیم ڕاســت
یــان درۆ هەتــا چەنــدە بــە قازانــج یان
زەرەری کوردستانە .وەک ڕەخنەیەک
دەبــێ بگوترێ الیەنە سیاســییەکانی
کوردســتان زۆرتریــن ڕەخنەیــان
لــە هەڵبژاردنــی ئێرانــدا ،بابەتــی
دێموکراتیــک بوون و نادێموکراتیک
بوونــی ئــەو هەڵبژاردنەیە ،لــە کاتێدا
ئەوان دەبێت چەقی بابەتەکەیان لەسەر
ئــەوە بێت ئایا هەڵبژاردن لە کۆماری
ئیســامییدا قازانجــی تاکتیکــی
یــان ســتراتژی بــۆ دۆزی کوردســتان
هەیە ،یان نا؟!! و لەســەر ئەو بنەمایە
هەڵبژاردنــی ئێــران تەحریــم بکــەن یان
تێــدا بەشــدار بــن .هیــچ الیەنێکــی
سیاســیی کوردســتانی نابــێ ترســی
لــەوە هەبێت کە ئەگەر پرۆژەیەک لە
ڕواڵەتیشــدا دێموکراتیــک بوو ،بەاڵم
قازانجــی کوردســتانی تێــدا نەبــوو،
نەهــی لــەو پرۆژەیــە بکات و بەشــدار
نەبێ تێدا.

دەنگی کورد وەک کارتێکی فشار

لــە هەڵبژاردنی ئەمجارەی ســەرۆک
کۆماریــی ئێرانــدا ،بابەتێــک هاتۆتە
گۆڕێ کە دەڵێت :دەکرێت دەنگدانی
کوردســتان بکرێتــە کارتی فشــار بۆ
ســەر دەســەاڵتی ناوەند بە تایبەتی بۆ
سەر ڕێفۆرمخوازەکان و لەو ڕێگایەوە
ئاوانسی تایبەت لە ناوەند بە قازانجی
کوردستان وەرگیرێت.
ئــەو خوێندنەوەیــە لەســەر ئــەو
بنەمایــە دانــدراوە کــە کۆمەڵــگای
کوردســتان ئەگــەر لــە دەنگدانــی
کۆمــاری ئیســامییدا بەشــداری
دەکات ،النیکەمــی لە  ٦هەڵبژاردنی
ڕابــردوودا دەرکەوتــووە کــە ڕووی
دەنگــی کوردســتان لــە کاندیدایەک
بــووە کــە وەک کاندیــدای دژبــەری
سیاســتەکانی خامنەیی ناســراوە و بە
هــۆی ئەوەی لــە دواییــن هەڵبژاردندا
ڕێــژەی ئــەو دەنگەی کــە کاندیدای
ڕێفۆرمخوازەکانــی کــردە ســەرۆک
کۆمار زۆر کەم بوو ،دەکرێت دەنگی
کوردســتان لــە ئاســتی ئێرانــدا وەک
دەنگێکــی گرینــگ و چارەنوسســاز
ســەیری بکرێــت ،ڕەنگــە ڕواڵەتــی
ئــەو خوێندنەوەیــە لۆژیکی و تەنانەت
زیرەکانەش بێت ،بەاڵم ئەو خوێندنەوەیە
دوورە لــە واقــع و پتــر لەســەر قاقــەز
دەتوانــێ مانای هەبێت ،چون هێزێک
دەتوانــێ لە ســەر بنەمــای هەڵبژاردن
دانووســتان بکات کە ئــەو هێزە وەک
الیەنێکــی قانونــی لــە گۆڕەپانــی
سیاســیدا ناســرابێت ،کاتێــک کــە
هێزە سیاســییەکانی کوردستان وەک
الیەنــی قانونــی نەناســراون و هەروەها
هیــچ هێزێکــی بــاوەڕ پێکــراوی
ئەوانیــش لــە چوارچێــوەی ئێرانــدا
وەک الیەنێکــی قانونــی نەناســراوە،
بــاس کــردن لــە کارتــی هەڵبــژاردن
وەک دەرفەتێکی سیاسی نەک هەر
خۆفریودانــە ،بەڵکــوو ئەگەری ئەوی
هەیــە ئــەو هێــزەی یــاری بــەو کارتە
دەکات پێگــەی کۆمەاڵیەتیی خۆی
تووشــی جۆرێــک سەرلێشــێواوی و
ناهومێدییش بکات.
هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان
هەتــا ئــەو کاتەی بە شــێوەی قانونی
ڕێگایــان پــێ نــەدرێ ،لــە گۆڕەپانی

بوارەکانــی دیكهی واڵتە  ٢٤میلیۆن
كهســییهكهی کۆریــارى باکــوور لــە
ژێــر بڕیــارى دیکتاتــۆر کیــم یونــگ
دایــە کــە بەهــۆى هەڵســوکەوتە
جیاوازەکــەى ،چاوەڕێــی هــەر جــۆره
بڕێارێکى لێدەکرێت .هەر ئەو پرسهش
بۆتــە جێــگاى نیگەرانــى ،نــەک
ههڵســهنگاندنی هێــزە ســهربازییەکەى
لەگەڵ هێزەکانى ئەمریکا.
بــەاڵم ئــەوەى جێــگاى ســەرنجە و
پێویستە بەهەند وەربگیرێت ،جیاوازیی
سیاســەتى ئۆبامــا و ترامپــە لەگــەڵ
ئــەو دیکتاتۆرانــە بەتایبەتــى ئێــران و
کۆریــاى باکــوور ،چوونکە ســەرەڕاى
ئاکامــى خراپــی سیاســەتى ئۆبامــا،
بــەاڵم ئەوەشــی ســەلماند کــە ئاشــتى
و پەرەپێدانــى پێوەندییــەکان و البردنــى
گەمــارۆکان دەتوانــێ دەرەتانــى
زیاتــر بــۆ ئــەو دیکتاتۆرانــە دروســت
بــکات بــۆ پەرەپێدان بە سیاســەتە دژە
مرۆییەکانیــان کــە دونیــاى ئێســتا بە
دەستیانەوە دەناڵێنێ.
ئــەوەى لــە ڕابــردوودا دهبینــرا ،ئــەو
دیکتاتۆرانــە بــە هەڕەشــە و تێکــدان
و دەســتێوەردان وەکــوو بەرگێــک بــۆ
وەرگرتنى قازانجی زیاتر لە دانوســتان
کەڵــک وەردەگــرن ،بــە بڕیارەکانــى
ترامــپ و سیاســەتە نوێکــەى ئیتــر
کۆتایــی بــەو جۆرە سیاســەتە هاتووە،
چوونکــە ئێســتا لــە هەمــوو کاتێک
زیاتر هەســت بــە مەترســیی ئەمجۆرە

دیکتاتۆرانــە دهكــرێ .لــە ئەگــەرى
ڕوودانــى هــەر شــەڕیک ،مەترســیی
کۆریــای باکــوور بــۆ ئەمریــکا
زۆر کەمتــرە لــە مەترســی بــۆ ســەر
کۆریــاى باشــوور ،چوونکە ســێئوول و
بیونگیانــگ تەنیــا  ١٩٥کیلۆمیتــر
لێــک دورن و دیکتاتــۆرە الوهكــهبــە
هەمــوو شــێوەیەک هەوڵــی داگیــر
کردنــى ئــەو واڵتــە دەدات .تەنانــەت
ئەگــەر داگیریشــی نــەکات ،بــە
بۆردمان هەموو شــیوە خەسارێکى لێ
دهدا و ئــەوەش خوویهكــی دیكهی ئەو
دیکتاتۆرانەیــە کە بۆ مانەوەى خۆیان
هەموو ڕێگایهك دەگرنەبەر ،جا چەندە
دژە مرۆڤایەتــى بێــت گرنگ نییە بۆ
ئەوان.
هــەر لــەو ســۆنگەیەوە بێدەنگ مانەوە
لــە بەرانبەر ئــەو هەڕەشــانەدا ناتوانێ
کێشــەکە چارەســەر بکات و لەوانەیە
هــەر ئــەو پرســهش ببێتــە هــۆى ئەوەى
ئەمریــکا و ترامــپ دەیانهــەوێ بــە
جۆرێكــی دیكه بجووڵێنــهوهبۆ ئەوەى
ئەو كێشهنەمێنێت.
هیچکات الیەنگرى شــەڕبوون شتێکى
بــاش نییــه ،بــەاڵم لەپینــاو کۆتایــی
هێنــان بە خوێنڕێژى و هەروەها ڕزگار
بــوون لــە دیکتاتۆرى سیاســەتى نوێی
ئەمریــکا جێــگاى هیوایــە کــە بــەو
شــێوەیە دونیا لــە دیکتاتۆرێکى دیكه
ڕزگارى بێت.

سیاســیی ئێرانــدا چاالکــی بکــەن،
ناتوانــن هەڵبــژاردن وەک کارتــی
دانووستان بەکار بێنن.

ئاڵۆگــۆڕی دڵخــوازی خەڵک بێنێتە
دی ،چــون وەک باســی لێکــرا،
دەنگــدان و هەڵبژاردنــی کاندیــدای
ڕێفۆرمخــواز یــان بناژۆخواز هیچکام
لە النیکەمەکانــی کۆمەڵگای ئێران
و کوردســتانی نەهێناوەتــە دی ،بــۆ
وێنە لە هەڵبژاردنی دووی جۆزەردانی
 ١٣٧٦هەتا ئێســتا کە  ٢٠ســاڵ و ٦
هەڵبــژاردن لە خۆ دەگریت ،کاندیدای
ڕێفۆرمخــوازەکان بەڵێنی بەڕێوەبردنی
مادەی  ١٥و  ١٩دەستووری کۆماری
ئیســامی دەدات ،لەگــەڵ ئــەوەی
بــەردەوام لــە کوردســتان بــەو بەڵێنەوە
دەنگــی هێناوەتەوە ،بــەاڵم هیچکات،
بەڵێنەکــەی بەجــێ نەگەیانــدووە،
کەوایــە دەنگنــەدان بێگومــان لــە
درێژخایەنــدا دەبێتە ،هۆی ئەوەی کە
ڕێژیــم بــۆ ئــەوەی کارتــی کۆماری
بوونــی لــە نێــو گۆڕەپانی سیاســەتدا
نەســوتێ ،ئاڵوگــۆڕی جیــددی و
دڵخــوازی خەڵک پێکبێنێت ،تەنانەت
ئەگــەر هێزێکــی سیاســی نەبێــت کە
ئەو دڵخوازییانەی خەڵک لە ویســتی
کۆمەاڵیەتییەوە بۆ ویســتی سیاســی
وەرگێڕێتەوە.

بۆچی بەشــداری نەکــردن لە هەڵبژاردندا
گرینگە؟

کۆمــاری ئیســامی وەک خــۆی
دەڵێت ،لە دوو چەمک پێکهاتووە :١
ئیسالمی  :٢کۆماری
بــەردەوام ڕێژیــم ڕەوایــی خــۆی چ
لــە سیاســەتی نێوخۆییــدا و چ لــە
سیاسەتی دەرەکیدا ،لە یاری کردن لە
نێــو ئەو دوو چەمکەدا بەرهەم دێنێ،
ئــەوەی خەڵکانێک تەنیا بە "وەعدەی
گوێلــک بڕینــەوە" و یــان ترســی
نابەجێ لە دەزگای سەرکوتی ڕێژیم،
بەشــداری لــە هەڵبژاردنــی کۆماری
ئیســامی دەکەن ،لە ڕاســتییدا تەنیا
دەرفەتێــک دەخەنە بــەردەم ڕێژیم کە
لە ئاستی نێوخۆیی و دەرەکییدا باشتر
بتوانێت کایە بە چەمکی "کۆماری"
بکات.
هــۆکاری ئــەوەی تەواوی ســەرۆک
کۆمارەکانی سەردەمی دەسەاڵتداری
خامنەیــی وەک خائیــن بە کۆماری
ئیســامی ناســراون ،بــەاڵم بــەردەوام
خامنەیی لە هەمــوو هەڵبژاردنەکاندا
پێداگــرە لەســەر ئــەوەی " :گرینــگ
ئەوەیــە ڕێژەی بەشــداربووان زۆر بێت"
و تەنانــەت دەڵێــت :ئەگــەر باوەڕت بە
کۆماری ئیســامی نییە ،خۆ ئێرانی
هەیت ،کە وایە بەشــداریی هەڵبژاردن
بکــەن ،ئەوەیــە کە بەشــداریی ڕێژەی
بەرچــاو لــە هەڵبژاردنەکاندا دەرفەتی
یــاری کردن بــە چەمکی "کۆماری"
بــۆ کۆمــاری ئیســامی لــە دوو
ئاستی سیاسەتی دەرەکی و نێوخۆیدا
دەخوڵقێنێت.
ئەگــەر چەنــد هەڵبــژاردن ڕێــژەی
بەشــدار بــوو تێدا کەم بێــت ،بێگومان
ڕێژیــم بۆ ئەوەی چەمکی "کۆماری
" بوونــی خــۆی بســەلمێنێت و بتوانێ
ئــەو ڕەهەندە بۆ کایە سیاســییەکانی
کــراوە بێلێتــەوە ،ناچــارە بــۆ ئــەوەی
خەڵــک بکێشــێتە ســەر ســندووقی
دەنگــدان ،دەبــێ هێنــدێ ئاڵوگــۆر
بــە کــردەوە بــکات ،لێــرەدا ئامانــج لە
تەحریمــی هەڵبــژاردن ئەوەیــە کــە
ڕێژیــم ناچــار بکرێــت النیکەمــی

قسەی کۆتایی

بابەتــی کۆتایی ئەوەیــە" ،هەڵبژاردن"
دەبــێ بەپێــی قــەوارە و پێگەی خۆی
لێکدانەوەی بۆ بکرێت و هەڵبژاردن لە
هەموو کۆمەڵگایەکی دێموکراتیکدا
ئالیەتێکــە بــۆ ئــەوەی بە شــێوەیەکی
نــەرم ئاڵۆگــۆڕ لــە کــردار و ڕوانیــن
و بۆچوونــی بازنــەی دەســەاڵتدا ســاز
بکرێــت ،ئەگــەر هەڵبژاردنێــک ئــەو
تایبەتمەندییــەی نەبێــت  ،دیــارە هیچ
بایەخ و پێگەیەکی نامێنێ .کە وایە
هەڵبژاردن بۆ هیچ الیەنێکی سیاسی
ستراتژی نییە ،بەڵکوو ئالیەتێکە کە
بەپێی بەرژوەندی ،دەبێت خوێندنەوەی
بۆ بکرێت.
 1دەقی نامەی  ١٢٧نوێنەری مەجلســی کۆماری
ئیســامی پــاش ئــەوەی "لێژنــەی تەناهــی نەتەوەیــی
کۆمــاری ئیســامی " کــە ئــەو کات برپرســەکەی
حەســەن ڕۆحانــی بــوو بریــاری لەســەر دا ،لــە هەموو
بالڤۆکەکانــی نێــو ئێــران خۆیــان لــە باڵوکردنــەوەی
پاراســت و هەواڵنێــری ئیســنا کــە لــە ماڵپەرەکەیــان
بالوی کردبۆوە لەسەر الپەرەکەی خۆی الیبرد.

ژمارە ٦ ،٧٠٠ی مەی ٢٠١٧
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گرێچنی هونەر و شۆڕش

هونەرمەند قادر ئەلیاسی لە دیامنەیەکدا لەگەڵ ژووری پێشمەرگە و ڕاسان – ئەدەب و هونەر

دیامنە :هیوا میرزایی
ئا :سارا پارسا

ڕۆڵی هونەر و بە تایبەت گۆرانی و سروود
لــە خەباتــی حەقخوازانە و شۆڕشــگێریدا
چۆن دەبینن؟

بــە گشــتی دەتوانــم بێــژم هونــەر
بەپێــی دەرەتانێــک کــە هەیبــووە لــە
شۆڕشــی نەتەوکەمانــدا لــە خەباتــی
نەتەوەکەمانــدا ،پێگەیەکــی تایبــەت
و لــە ڕاســتیدا ڕۆڵێکــی یەکجــار
هەســتیار و سەرەکیشــی هەیــە .بــەاڵم
ناکــرێ لــە پاڵ ئەوەدا کە ئێمە باســی
خەباتــی حەقخوازانــەی نەتەوەکەمــان
دەکەیــن ،هونــەر بــە کەرەســتەیەکی
ڕۆڵگێــڕ لــەو خەباتــەدا وێنــا بکەیــن،
بــەاڵم نەڵێین هەندێجــار ڕەنگدانەوەی
هونــەر لــە دەنــگ و ڕەنگەکانــدا زۆر
جــار پشــتگۆێ خــراوە .ئەتوانــم بێــژم
لــەم قۆناغــەدا کــە باســی ڕاســان
کــراوە و لــە ســەرهەڵدانی ڕاســاندا
کــە درێــژەی خەباتــی قۆناغەکانــی
پێشــووی شۆڕشــەکەمانە ،شــێعری
شــاعێران ،پەیڤی دەنگبێــژان و مەقام
بێــژان و ســروود خوێنــان هاتــە کایەوە،
بــەاڵم زۆرجــار ڕەنگدانەوەی دەنگ و
ڕەنگــی شۆڕشــگێڕانی هونەرمەنــد و
پەسنبێژیی و هەڵسانگاندن و نرخاندنی
هونــەر لــە سیســتمی دەنگوڕەنــگ و
لــە پەیــڤ و لێدوانەکانــی ڕێبەرایەتی
حیزبی دێموکراتدا بەرچار نابینم .بۆیە
لەگــەڵ ئــەم تێبینیەمــدا ئەتوانــم بێــژم

هونــەری گۆرانــی و ســروود و شــێعر
و پەخشــان و ئەدەبــی شۆڕشــگێری و
خۆڕاگــری و بەرخــۆدان و بــە گشــتی
ئەدەبــی بەرگــری ،قرمژنــی چەکــی
پێشــمەرگە و دەنگــی دلێــری خەڵــک
لــە شــەقامەکان لەئاســت دوژمنــی
داگیرکەر و شــەوەزەنگەکەی بەرزتر و
بەهێزتــر دەکات و دەیــکات بــە ڕۆژی
ڕووناک و هیوا بە خەڵک دەبەخشێت.
دەتوانــم بێــژم مــادام هەمــوو ژانــرە
هونەرییــەکان گرێچنێکــن کــە دەتوانن
هەوێنــی شــۆڕش و خۆڕاگــری بــن،
ئەتوانیــن بێژین ئەم هونەرە ،ئەم دەنگە،
ئەم ســروودانە ،پێکــەوە ئامانجگەلێک
دەپێکــن کــە ئــەم ئامانجانــە یانــی
بەرخــۆدان ،یانی زینــدوو بوونەوە ،یانی
بووژانــەوە ،یانی هورێــزان و هەربۆیەش
ڕۆڵــی هونــەر بەگشــتی و هونــەری
شۆڕشگێری و ســروودی شۆڕشگێڕی
هەمــوو جارێــک و هەمــوو کاتێــک
بەپێــی دەرەتانێــك کــە بۆی ڕەخســابێ
توانیویەتــی ڕۆڵــی خــۆی بگێــڕێ و
پانتاییەکــی جوان لە خەباتی هونەریی
دەروەســت شانبەشــانی پێشــمەرگە و
شانبەشــانی بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی
گەلەکەی بۆ خۆی تۆمار بکات.

کاک قــادر ،جەنابــت و کۆمەڵێــک
هونەرمەندی دیکە وەک کاک ناسر ڕەزازی
و نەجمەدیــن غواڵمــی و  ...جیــا لەکاری
هونــەری بــۆ ســەردەمانێک پێشــمەرگە
بــوون و ئێســتایش هــەر پێشــمەرگەی
بــواری هونــەرن ،بــەاڵم لــە بەرانبــەر
ئێــوەدا کەســانێک هــەن کــە بــە خۆیان و
هونەرەکەیانــەوە لــە خزمــەت داگیرکەر و

و چاالکەیلە یا مەمریکتر دیری؟

دوژمنانــی گەلەکەمــاندان ،ئێوە چۆن ئەم
کەسانە هەڵدەسەنگێنن؟

مــن ڕاســتەوخۆ ڕەنگــە وەاڵمــی
پرســیارەکەت نەدەمەوە بۆ ئەوەی ناوی
کەســەم نەزڕاندبێــت .ئەتوانــم بێژم ئەو
کەســانەی کــە لــە هونــەری بەرگریی
میللەتەکەیانــدا بوونــە چ وەک
گۆرانی یان ســروودی شۆڕشگێڕانەیان
وتبێــت ،توانیویانە دەنگی خۆیان بخەنە
پــاڵ دەنگــی گەلەکەیــان و دژی
داگیرکــەر بوەســتنەوە .ئەوانــە بەهــەر
هەڵســەنگاندنەکەیان
پێودانگێــک
لــە پرســیارەکەی جنابەتــدا هاتــووە،
بــەاڵم ئەوانــەی کــە ئەبــن بــە دەنگبێژ
و ئەبــن بــە پەســنبێژی داگیرکــەر ،لە
ڕاســتیدا ئەوانــە هــەم دەنگەکەیــان و
هــەم پەیڤەکەیــان بــە بــوون و نەبوونــی
ئــەو داگیرکــەرەوە بەندە ،ئەو کەســەی
کە پشت دەکاتە میللەتەکەی ،لەگەڵ
نەمانــی دیکتاتــۆر نــاوی دەمرێــت،
ئەوانــە شــەرمەزاریان بــۆ ئەمێنێتــەوە.
مامۆســتا هێمن بە شــا ئێژێت "دە بڕۆ
ئەی شای خائین بەغدا نیوەی ڕێگەت
بێــت" .هونــەر ئەگەر سەرچۆپیکێشــی
شــایی و گۆڤەندی میللەتێک نەبێت،
شــێنگێڕی لەدەســت دانــی ئازیزانــی
نەبێت ،ئەو هونەرە لە ڕاستیدا هونەری
خەڵکــی نییە .شــاعیر لەتیف هەڵمەت
دەڵێــت؛ "ئەگــەر هونــەر وەکــوو میــن
لەژێر پێی داگیرکەراندا نەتەقێتەوە ئەو
هونەرە بۆ چییە" ،دیارە لەتیف هەڵمەت
لــەو شــێعرەدا ئامــاژە بــە شــێعرەکانی
"ئەحمــەد مۆختــار جــاف" دەکات و

لەوێــدا دەڵــێ؛ "هاوڕێم هێشــتا شــین و
ناڵیــن و گریــان نەبڕاوە لە کوردســتان-
هێشــتا ســکەی ئاســن نەگەیشــتووەتە
هەورامان" بۆ؟ لەبەر ئەوەی شاعێرەکان
باســی زۆڵفــی لۆلۆ و پرچی پەرێشــان
دەکەن ،باســی ئەگریجەی خاو دەکەن،
بۆیە دەڵێ؛ "شاعێر چییە گەر دڵداری
نیشــتمان نەبی ،شــێعر چییــە و بۆچی
ئەشــێ گەر لە ژێر پێــی داگیر کەردا
وەکوو مین نەتەقێتەوە" ،شێعر و پەیڤی
گۆرانی ئەگەر نەبوو بە هەڕەشە دژی

مێژووی ئایینەکان کۆی لێدوانەکانی عەلی شەریعەتییە کە وەک وانە لە ناوەندە ئایینییەکانی ئێران
وتوویەتیەوە و نێوەرۆکی ئەم کتێبە ناساندنی ئایینە سەرەتاییەکان تا ئەمڕۆیە.
لەم کتێبەدا هەوڵ دراوە شــیکاری بۆ فەلســەفەی بوونی ئایینەکان بە پێی ســەردەم و شــوێن و پێکهاتە
مرۆییەکانــی ئــەو ئایینــە بکــرێ تا خوێنەر هەم ئایینەکان بناســێ و هەمیش لەگەڵ جۆری تێڕوانین و
بیرکردنەوەی مرۆڤە سەرەتاییەکان ئاشنا بێ.
ئەم کتێبە بەنرخە لە الیەن هیوا میرزایی ،کادری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە لە فارسییەوە
وەرگێڕدراوەتــە ســەر زمانــی کــوردی .لە پاش وەرگێڕانی کتێبی"زەردەشــت و ئایینیــی بێهدینان" ،ئەمە
دووهەمین بەرهەمی وەرگێڕدراوی کاک هیوا میرزاییە.
شــایانی باســە ئەمــە بەرگــی یەکەمــی ئــەم بەرهەمەیــە و وەرگێڕانــی بەرگــی دووهەمیشــی لە الیەن
وەرگێڕەوە ئامادەی چاپ کراوە.
وێڕای دەستخۆشی لە کاک هیوای پێشمەرگە و خامە ڕەنگین ،هیوای بەردەوامیی بۆ دەخوازین.

داگیرکــەر و مەرایــی بــۆ داگیرکــەر
بــکات ،ئــەوە ئیتر هەڵســەنگاندنەکەی
لــە بازنــەی خۆدۆڕانــدن و خۆفرۆشــی
زیاتر هیچی دیکەی تێدا سەوز نابێت.
مامووسا گیان ئیوە خوەدان مناڵئ ناوچەی
زەهــاو و کرماشــانین ،نەزەردان لە بارەی
هونەرمەندەیلــئ ئــی بــەش کوردســتانە
چــەس و ئــەڕا ئیمــە کارەیلــئ نەتەوەیــی
و شووڕشــی لــە ناویــان کــەم دۊنیمن؟ ئی
کیشــە وە خاتر پەیوەندی الواز حزبەگان

ئــەو مەنتەقــە لــە ناوچەگەلتــرئ
کوردســتان جیــا نییــە .هەر ئــەو جوورە
لە ســوئاڵەگە باســی کردیتە لە ڕاســیا
هونەر ناوچەی زەهاو و کرماشان و ئیالم
و تا لۆرستانیش هونەرئ بکر و (زندە)
زێنێیەکە ،ئیمە کووڵەکە یا دیرەک یا
بیشم ستوونئ هونەرئ گورانی کوردی
دیریــم ،دو ســتونئ هونــەرئ گورانــی
کــوردی هــا لــە ناوچەی کرماشــان و
ئیــام ،یەکیــان "هــورە"س ،ئەوەکــەی
تریشــیان کــە هاوبەشــە وە گــەرد
مەقامگەلــئ مەنتەقــەی گەرمیــان.
نموونــەی مەقامەیلــئ ئەڵاڵوەیســی،
قەتــار و خاوکەر ،خۆرشــیدی و،...لەو
مەنتەقــە موور دیریم ،چەمەرانە دیریم،
هونــەرئ الوانــەوە یــا هونــەرئ ســوزدار
ئــەڕای ئەزیرگەیلــئ لەدەســت چیمــان،
ئــەرای ســوارگەلی کــە وەختــئ خۆی
سەرسوار بین و تێنەستنە لە ناو مردما
شــانیان لە شــان مەردمتر کەڵینتر بوو.
دەلیلــئ نەوینئ گورانی شووڕشــگێڕی
یا ســروود لــەو مەنتەقــە ،دەلیلئ بوینئ
دیکتاتوورییــە .توێنیم بویشــیم الوازی
چاالکــی و جموجویلئ حزبەگانیش بی
نەخش نییە.
تێبینــی :دواپرســیاری ئــەم وتووێــژە
بــە شــێوەزاری کەلهــوڕی ئاراســتە کــراوە
و وەاڵمەکەشــی لــە الیــەن بەڕێــز قــادر
ئەلیاسییەوە هەر بەو شێوەزارە دراوەتەوە.
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