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شانۆگەریی کۆتایی هات
قەیرانەکان بەردەوامن
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٩ی
بانەمــەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی ،بەنــاو
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری و شۆرای
شــار و گوندەکان لــە ئێران ،لەپاش دانی
کۆمەڵێــک وادە و بەڵێنــی نێوبەتــاڵ و
بێبنەمــا بەڕێوەچوو ،و وەک پێشــبینی
دەکــرا ,ڕێژیــم لــە هەموو ئامــرازەکان و
فرتوفێڵــەکان بــۆ بەشــداری پێکردنــی
زیاتری خەڵک کەڵکی وەرگرت.
یەکــەم سیاســەتی ڕێژیــم بــۆ گــەرم
نیشــاندانی تەنــووری شــانۆگەریی
هەڵبــژاردن بریتــی بــوو لــە یەکخســتنی
کاتوســاتی هــەر دوو هەڵبژاردنــی
ســەرکۆماری و شــۆراکان ،تاکــوو بــەم
شــێوەیە ئــەو کەســانەش کــە خوازیــاری
بەشــداری لە هەڵبژاردنی ســەرکۆماری
نیــن ،بــە بیانــووی دیــاری کردنــی
ئەندامانی شــۆرای شار و دێ بەشداری
شانۆگەرییەکە بن.
لــە قۆناغــی دووهەمــدا؛ لــە هەمــوو
شــارەکانی ئێــران و بەتایبــەت لــە
کوردســتان ڕێگە بە زۆربەی هەرەزۆری
بەربژێرەکانــی شــۆرای شــار و دێ درا

تاکوو بکەونە نێو یاریی پڕۆپاگەندەکردن
و بــۆ ئاســانکارییش لــەم ڕاســتایەدا
بەهــەرکام لەم بەربژێرە پەســندکراوانەی
ڕێژیــم وامی  ١٠٠میلیۆن تمهنیی درێژ
ماوهو بێســوودو كهم ســوودی درابوو،
هەتــا بتوانن ســهرنجی خهڵكێکــی زیاتر
ڕاكێشــنو خهڵكــی زیاتر خۆیــان كاندید
بكهن و خهڵك بكێشنه سەر سندووقهكانی
دهنگــدان و ههندێــك خهڵكیــش بــه دژی
یهكــدا دران بۆ ئــهوهی ڕێژەی دەنگدەران
زیاتر بکهن.
ئــەم سیاســەتە چەوتــە بەتایبــەت لــەو
ناوچانــەی کــە دوو نەتــەوە یــان چەنــد
ئایینــزا پێکــەوە دەژیــن بەرچاوتــر بــوو،
تاکــوو لــە ڕێگــەی کەڵــکاژۆ وەرگرتن
لــە هەســتە نەتەوەیــی و مەزهەبییــەکان
خەڵــک زیاتــر هــان بدرێــن لــەم یارییەدا
بەشدار بن.
لــە ڕۆژی شــانۆگەرییەکەدا و بەپێــی
دواییــن زانیاری و هەواڵەکان ،لە هەموو
شــارەکانی کوردســتاندا و تەنانــەت لــە
هەندێــک لــە گوندەکانیشــدا ڕێژیــم
هێزێکی یهکجار زۆری لیباس شهخسی

و بەکرێگیــراوی لــه ئاســتی شــارەکاندا
بــاو کردۆتــەوە؛ بەتایبــەت لەبــهردەم
سندووقهکاندا.
ئەگەرچی بەپێی ڕاپۆرتە بڕواپێکراوەکان،
لــە ڕۆژی شــانۆگەرییەکەدا ،زۆرینەی
خەڵکــی کوردســتان بەپێچەوانــەی
ویســتی ڕێژیــم بەپیــری بانگــەواز و
داواکاریــی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــەوە
هاتن و بە نەچوونە ســەر ســندووقەکانی
دەنگــدان ئــەم شــانۆگەرییەیان بایکــۆت
کــرد ،بــەاڵم وەک چــاوەڕوان دەکــرا
ڕێژیــم بەشــداریی خەڵکــی تەنانــەت
لــە کوردســتان بــە بێوێنە وەســف کرد.
ئەمەش لە حاڵێکدایە کە تەنانەت ئیزنی
بــە هەواڵدەرییــە حکومەتییەکانیش نەدا
کــە ڕووماڵــی بارودۆخی هەڵبــژاردن لە
شــارەکانی کوردســتان بکــەن .بــۆ وێنە
بەنــاو هەواڵنێرانــی هەواڵدەرییەکانــی
کوردپرێــس ،دەنگــی شــار ،گــواڵن،
ســاکاپرێس و کوشــا کە هەموویان سەر
بــە ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی ڕێژیمــن،
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا بــە ڕێکەوتــی
٢٩ی بانەمــەر ئاشــکرایان کــرد کــە بە

بڕیــاری فەرمانداریــی شــارەکان ئیزنــی
وێنەهەڵگرتــن و ئامادەکردنــی هــەواڵ و
ڕاپۆرتیان پێ نەدراوە و تەنیا پێیان وتراوە
کە دەبێ ئاکامەکان ڕابگەیەنن.
هــەر لەمبــارەوە "تۆمــاس ئێردبرینــک"
هەواڵنێــری نیۆیــۆرک تایمزی ئامریکا
لــە تــاران ڕایگەیانــد" :ســندووقەکانی
دەنگــدان لــە باشــووری تــاران چــۆڵ و
هــۆڵ بوون و لە باقی شــوێنەکانی تری
تارانیــش ڕێــژەی بەشــداری کردنــەکان
هێندە بەرچاو نییە".
بەپێــی وتــەی ســندووقدارەکان لــە
کوردســتان ،رێــژهی بهشــداربووان بــە
بەراورد لەگەڵ ســااڵنی پێشــوو یەکجار
کەمــه و لــە زۆرێک لە ســندووقەکاندا
چۆڵی و ســارد و ســڕی هەتا شــەو کە
کۆتایی شــانۆگەرییەکە بــوو ،بیندراوە.
تەنانــەت هەندێــک لــە بەربژێــرەکان لــە
سیاســەتی تەمــاح وەبەرنــان کەڵکیــان
وەرگرتــووە و لــە بەرانبەر دانــی دەنگدا،
بــڕی  ٥٠هــەزار تمەن پارەیان بە خەڵک
داوە.
لــە الیەکی دیکەشــەوە دەرکەوتووە کە؛
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لــە هەندێــک لــە ســتادەکاندا بەڵگــەی
ســاختە چــاپ کــراوە بــۆ ئــەوەی لــە
قازانجــی بەربژێرێکــی دیــار (ڕۆحانی)
دەنگ بدرێت.
لــە درێــژەی ڕاپۆرتــە پێوەندیدارەکانــدا
هاتــووە؛ خەڵکــی کوردســتان بەبــێ
گوێــدان بــە شــانۆگەرییەکە ڕوویــان
لــە ســەیرانگاکان و دەرەوەی شــارەکان
کردووە؛ بە وتەی یەکێک لە شایەتحااڵن
قەرەباڵغی و شلوقی جاددەکانی دەرەوەی
شــارەکان بێوێنــە بــووە و تەنانــەت لــە
حاڵەتــە ئاساییەکانیشــدا ئــەم شــلوقییە
نەبینــدراوە .ئەمەش دوابەدوای تەحریمی
بەنــاو هەڵبژاردنــەکان لەالیــەن حیزبــە
سیاســییەکانی ئۆپۆزســیۆنی ڕێژیــم و
هەوڵــی چاالکانــی مەدەنــی و سیاســی
کوردســتان هاتــە ئاراوە کە پێشــنیارییان
کردبــوو لــەو ڕۆژەدا خەڵــک ڕوو لــە
سەیرانگاکان بکەن و شار چۆڵ بکەن.
بەڵگەیەکــی دیکە لەمەر درۆیین بوونی
ڕاپۆرتــی کۆتایــی وەزارەتــی نێوخــۆی
ڕێژیم لەمەڕ بەشداری کردنی زۆرینەی
خەڵکی ئێران لە شــانۆگەرییەکدا ئەوەیە
کــە؛ هەواڵدەریــی حکومەتیــی تەســنیم
ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ڕایگەیانــد کە
تەنیــا  ٢٠میلیــۆن کــەس لــە کۆی ٥٧
میلیــۆن هاوواڵتــی دەنگیــان داوە ،بەاڵم
تەنیــا چەنــد کاتژمێــر دواتــر ئــەم ڕێــژە
وەک بڵێــی موعجیــزە ڕووی دابێــت بۆ
زیاتر لە  ٤٠میلیۆن بەرز بوویەوە.
هەرچەنــد کە ئامارەکانــی ڕێژیم وەک
دەرەنجامــی هەڵبژاردنــەکان جێگــەی
بڕواپێکردن نین ،بەاڵم ســەرباری ئەوەش
پاش کۆتایی هاتنی شــانۆگەرییەکەی
٢٩ی بانەمــەڕ و درکاندنــی ئامــارە
فەرمییــەکان لەالیــەن وەزارەتی نێوخۆی
ڕێژیمــەوە ،کۆمەڵێــک ئامــاری
سەرنجڕاکێشــیش بــاو کرایــەوە؛ بەپێــی
ڕاپۆرتــە پێوەندیــدارەکان النیکــەم ١
میلیــۆن کــەس دەنگــی ســپییان داوە و
زیاتر لە  ١٤میلیۆن کەســیش بەشــداری
شانۆگەرییەکە نەبوون.
پــاش ئــەو بێنــە و بــەرە و پاشــاگەردانی
و چەواشــەکارییانەی کــران و ئــەو
دەرئەنجامــەی لــێ کەوتــەوە ،و پــاش
ئــەوەی خەڵــک لــە ترســی مــار پاڵیــان
بــە ئاگــرەوە دا ،ئێســتاش ڕۆحانــی
دەمێنێتــەوە و چــوار ســاڵی دیکــە
دەرفەت لەبەردەمیدا[وەکوو الیەنگرانی
بانگەشــەیان بۆ دەکرد] ،بۆ ئەوەی بەڵێن
و وادە زۆر و زەوەنــد و بێبنەمــا و دوورە
دەســتەکانی کــە خەڵکــی پێ چەواشــە
کردووە ،جێبەجێ بکات.
لــە کــەس شــاراوە نیــە کــە "محەممــەد
خاتەمــی" لــە پرۆســەیەکی هاوشــێوەدا،
پــاش هەمــان وادە و بەڵێــن دان و
دانــی دەرفەتــی دووبــارە ،لــە کۆتایــی
چــوار ســاڵی دووهەمــدا گوتــی" :مــن
تەدارۆکاتچی بووم".
بــە دڵنیاییــەوە و بە پێی ئەزموونە یەک
لــەدوای یەکەکانــی ســەرکۆمارەکانی
پێشــووتریش ،دواجــار ڕۆحانییــش هــەر
نازنــاوی "تەدارۆکاتچــی" پێدەبڕێــت و
دەســتی ئــەو خەڵکــەش وا کیســەیان بۆ
هەڵدووریبــوو ،لــە هەمبانــەی بەتاڵــی
"ئاغا" وەردەدرێ.

پـەیڤ
ژێستی سیاسی و خەباتکاری
كەریم پەرویزی
خەبــات و هەڵوێســت گرتــن بــە دژی
سیســتمێکی پاوانخواز و چەواشــەکاری
وەک کۆمــاری ئیســامی کــە پڕاوپڕە
لــە فێــڵ و تەڵەکــە و هێــزی دژەمرۆیی
بــۆ بەالڕیــدا بــردن و بەچۆکداهێنانــی
ئیرادەی شۆڕشگێڕانە ،خەباتێکی دژوار
و ئەســتەمە و چەندە لە بواری فیزیکی
و بەرتەسک بوونی ئیمکاناتی ماددیی
شۆڕشــدا دژوار و بەرتەســکە ،چەندیــن
بەرابــەری ئــەوە لە بواری هــزر و بڕواوە،
خەباتێکــی پــڕ تەنــگ و چەڵەمەیــە
و خەباتکارانــی ڕێــگا دەبــێ بــەردەوام
وشیاری بۆسە و تەڵەکانی ڕێژیم بن.
خەباتکردن دژی سیستمێک کە هەموو
ئیمکاناتــی سیاســی و نیزامیــی واڵتی
پاوان کردووە و لە هیچ تاوانێک بە دژی
دژبەرانی ناسڵەمێتەوە ،خەباتێکی قورس
دەبــێ .بــەاڵم لــەوە قورســتر ئــەو کاتەیە
کە ڕێژیمێک هەموو ئیمکاناتی هزری
و پڕوپاگەندەییــش وەگەڕبخــا تاکــوو
داســەپاویی خــۆی لــە بــواری نیزامی و
دەســەاڵتی داپڵۆسێنەرەوە وەها نیشان بدا
کە ئەم دەسەاڵتە ،دەسەاڵتێکە کە بەسەر
هزر و باوەڕی مرۆڤەکانیشدا حکوومەت
دەکا و کۆمەڵــگای بەچۆکــدا هێناوە و
دەسەاڵتەکەی هەتا هەتاییە!
ئەم شــێوازە لە دەســەاڵتداری و سیستمی
سەرەڕۆ ،هەوڵ دەدا کە تاک و گرووپە
خەباتــکارەکان تووشــی بێهیوایی بکا و
لــە بڕوا و باوەڕیاندا وا تەســلیمی ڕێژیم
ببــن کە پێیان وابێ ،جگە لە کایەکردن
لــە چوارچێــوەی پێوەرەکانــی ڕێژیمــی
ویالیەتــی فەقیهــیدا هیــچ دەرەتانێکی
دیکە بۆ کاری سیاسی و خەبات بوونی
نیە.
هــەر وەک لــە هیندووســتانی ژێــر
دەســەاڵتی بریتانیــادا دەیانگــوت ،تەنیــا
لــە بــەر هەتــاوی هەڵهاتــوو و ئاوابوو لە
دەســەاڵتی مەلەکەی بریتانیادا دەکرێ
نــان پەیــدا بکــەن ،یــان لــە دەســەاڵتی
دیکتاتۆریــی پۆلیتاریــای یەکیەتیــی
سۆڤیەتیدا باو بوو کە هەر چی بکەین،
دەبــێ بــە ئــاگاداری براگــەورە واتــا
ڕێبەری ســۆڤیەت بکــرێ ،لە کۆماری
ئیسالمییشــدا خەریکــن ئــەو کولتــوورە
بــاو بکــەن کە تەنیــا ڕێگای سیاســەت
و خەبات لە چوارچێوەی سیســتمێکدایە
کە وەلیی فەقیهـ ئیزنی لەسەر دابێ.
لــەو سیســتمەدا کــە دەیــەوێ ئیــرادەی
شۆڕشگێڕی بەچۆکدا بێنێ ،لە هەوراز
و نشێوەکانی شۆڕش و خەباتدا ،زۆرجار
پەیــدا دەبــن ئــەو خەباتکارانــەی کــە لە
هــەوراز و پێچە دژوارەکاندا ماندوو دەبن
و باوەڕیــان بــە خەبــات بەچۆکــدا دێ.
تــا ئــەم خاڵــە شــتێکی نامــۆ نیــە و لــە
هەموو شــوێنێک مرۆڤەکان تواناکانیان
سنووردارە و لە بڕگەیەک
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ڕاگەیەندراوی هاوبەشی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ و
حیزبی دێموکرات لە سەر پرسی هەڵبژاردنەکان
کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی
کوردســتانی ئێــران و حیزبــی دێموکــرات
لــە ســەر پرســی هەڵبژاردنــەکان
ڕاگەیەندراوێکــی هاوبەشــیان ڕوو لــە
خەڵکــی کوردســتان و ڕێکخســتنە
نهێنییەکانیان لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگەیاندنــی هاوبەشــی ڕێکخســتنە
نهێنیەکانــی کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕ و
حیزبی دێموکرات لە سەر پرسی هەڵبژاردن
هاونیشتمانانی بەڕێز!
ڕێكخستنەكانی كۆمەڵە و دێموكرات!
چاالكانی سیاسی و مەدەنی!
ڕۆژی ٧ی بانەمەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی،
هەروەك ئاگادارن شەش حیزبی كوردستانی

ڕۆژهــەاڵت پێكــەوە لــە ڕاگەیەندراوێكــی
هاوبەشــدا داوایــان لــە كۆمەاڵنــی خەڵكی
كوردستان كرد كە بەشداری لە شانۆگەریی
هەڵبژاردنــی ســەرۆک كۆمــاری و
شــۆرای شــار و دێهاتەكانــی كوردســتاندا
نەكــەن .بــە درێژایی  ٣٩ســاڵ حاكمیەتی
خۆســەپێنی كۆماری ئیســامی لە ئێران،
هەمــوو بنەماكانــی هەڵبژاردنــی ئــازادی
خستووەتە ژێر پرسیار و تەنیا مەبەستی لە
بەڕێوەبردنــی هەڵبژاردن فریودانی خەڵكی
ئێران و جیهانی دەرەوەیە.
لــەم ڕۆژانەشــدا میدیــاكان ،بەربژێرەكانــی
ســەرۆک كۆماری و كاربەدەستانی دیكە
سەرقاڵی هاندان و ڕووماڵكردنی پرۆسەی
شانۆی بەناو هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمارین
لە ئێران و كوردستان.

لــە واڵتانی دێموكرات و ئازاددا هەڵبژاردن
وەک یەكێــک لــە كۆڵەكــە و بنەماكانــی
دێموكراســی دەژمێــردرێ و تــاك ئــازادە و
لــە ڕێــگای دەنگەكەیــەوە گۆڕانكاری لە
دەســەاڵت و ژیانی خۆی و هاوشــێوەكانی
دەكا بەاڵم ،لە ئێران هەڵبژاردن بە تەواوەتی
بۆ خزمەت بە نیزامی سیاسی داپلۆسێنەر
كەڵكــی لــێ وەردەگیــرێ .هەمــووان لــە
مەبەســت و ویســتەكانی ڕێژیــم لــە بەنــاو
هەڵبژاردنانــە نزیــک بــە چــوار دەیــەی
حاكمییــەت تێگەیشــتووین و پێویســت بــە
ئاوڕدانەوەیەكی ورد ناكات.
لــە هەمــوو پرۆســەكانی بەنــاو هەڵبژاردن،
بەدانــی بەڵێنــی درۆ و دوور لە ڕاســتی و
بێكــردەوە ،هەوڵییــان ئــەوە بــووە كە بگەنە
دەســەاڵت و بەجێــگای خزمــەت كــردن بە

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزب
بە بۆنەی کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە پیوەنــدی لەگــەڵ
کۆچــی دوایــی ڕێکخــەری گشــتیی
بزووتنــەوەی گۆڕان ڕاگەیەندراوێکی باڵو
کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
بــەداخ و پــەژارەوە کاک نەوشــیروان
مســتەفا ،ڕێکخەری گشتیی بزووتنەوەی
گــۆڕان و تێکۆشــەری گۆڕەپانــی بزاڤــی
ڕزگاریخــوازی لــە باشــووری کوردســتان
کاتژمێر ٨ی سەرلەبەیانیی ئەمڕۆ هەینی
١٩ی مــای ٢٠١٧ی زایینــی بەرانبەر بە
٢٩ی بانەمــەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی پاش
چەند ســاڵ نەخۆشــی لە شــاری سلێمانی
کۆچی دوایی کرد.
کاک نەوشیروان مستەفا ساڵی ١٩٤٤ی
زایینــی لە شــاری ســلێمانی لەدایک بوو
و خوێندنــی لــەو شــارە درێــژەدا و ســاڵی
 ١٩٦٧کۆلیژی زانســتە سیاسییەکانی لە

زانکــۆی بەغــدا تەواو کرد .لە ســەرەتای
دەیــەی حەفتــادا چــووە واڵتــی ئۆتریش و
لە بواری یاســادا درێژەی بە خوێندن دا و
لە پەنا ئەوەشــدا و لە ســەرەتای ساڵەکانی
 ١٩٦٠دا ،لــە ڕیــزی یەکیەتــی قوتابیــان
تێکۆشــانی دەســت پێکــرد و دواتــر بوو بە
ئەندامی لقی سلێمانیی پارتی دێموکراتی
کوردســتان و پاش ئــەوەش وەک یەکێک
لــە دامەزرێنەرانــی یەکیەتــی نیشــتمانی
کوردســتان و ســکرتێری کۆمەڵــەی
ڕەنجدەرانی کوردســتان درێژەی بە خەبات
دا و لــە کاتێکــدا کە جێگری ســکرتێری
یەکیەتــی نیشــتمانی کوردســتان بــوو لــە
ســاڵی ٢٠٠٦ی زایینــی جیابوونــەوەی لە
یەکیەتی ڕاگەیاند و بزووتنەوەی گۆڕانی
بونیاد نا.
ناوبــراو خــاوەن چەنــد بەرهەمــی گرینگی
سیاســی و مێژووییــە ،کاک نەشــیروان
مســتەفا بــە تایبــەت لە ســاڵەکانی ٨٠ی

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئیران بە
مەبەستی بایکۆت کردنی شانۆی
هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیم چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.

بــاو کردۆتــەوە و دروشــمیان لــەو
پێوەندییەدا نووسیوەتەوه.
لــە شــۆێنەکانی بەرچــاوی ئــەو
گونده وەک "نانەوایی ،مەدرەســە،
مزگــەوت و تــەوای ماڵــەکان،
دانــە بــە دانــە تراکتــی تایبەت بە
بایکۆتــی هەڵبژاردنەکان لێ باڵو
کراوەتەوە.
لــەو چاالکیانــەدا زیاتــر لە ١٥٠٠
تراکتی بایکۆتــی هەڵبژاردن باڵو
کراوەتەوە.
هــەر لــەو پێوەندییەدا "گوڵســتانی"
بەرپرســی بەســیجی عەشــایری
پارێــزگای ورمێ لەگــەڵ "حاجی
مێهــران نێعمەتــی" ســەرۆکی
عەشــایری ناوچــەی دەشــتەبێڵ
دانیشتنیان هەبووە.
لــەو دانیشــتنەدا ئــەو دوو
بەکرێگیــراوەی ڕێژیــم لــە ســەر
بابەتەکانــی ،درێــژەدان بــە
ئەمنیەتــی ســەقامگیری خەڵــک
لــە ســەر بنەمــای قســەکانی
خامنەیــی ،هاندانــی هەمــوو
عەشایرەکانی دەشتەبێڵ لە ڕۆژی
هەڵبژاردنــەکان بــۆ دەنــگدان،
ڕوونکردنــەوە بــۆ عەشــایری
ناوچەکە بە مەبەستی هەڵبژاردنی
کاندیدی باوەڕپێکراوی خۆیان.
ڕۆڵــە قارەمانەکانــی دێموکــرات
لــە شــاری شــنۆ بــە مەبەســتی
بایکۆتــی شــانۆی هەڵبژاردنەکان

زایینــیدا نزیکایەتــی تــەواوی لەگــەڵ
ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بە تایبــەت ڕێبەرانی نەمــر دوکتور
قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندیدا هەبوو.
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە بۆنــەی کۆچــی
دوایــی کاک نەوشــیروان مســتەفا،
ڕێکخەری گشــتیی بزووتنــەوەی گۆڕان،
وێــڕای دەربڕینــی پــەژارەی خــۆی
سەرەخۆشــی لە بنەماڵەی بەڕێزی ،دوست
و ئاشــنایان و هەڤــاڵ و هاوڕێکانــی لــە
بزووتنــەوەی گــۆڕان دەکا و خــۆی لــە
خەمی لە دەســتچوونی کاک نەوشیرواندا
بە شەریک و بەشدار دەزانێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٩/٢/١٣٩٦ی هەتاوی
١٩/٥/٢٠١٧ی زایینی

شانۆی هەڵبژاردنەکان
بە چاالکیی تەبلیغی بایکۆت کرا

سەقز
ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لە شــاری
ســەقز بــۆ بایکــۆت کردنــی
هەڵبژاردنــەکان ،ئــەو شــوێنانەی
کــە ڕێژیمــی ئێــران پێشــتر بــۆ
پڕۆپاگەنــدای هەڵبژاردنــەکان
کەڵکــی لێــوەر دەگــرت ،لــە الیەن
تیمی تەشکیالتیی شاری سەقزەوە
بە تەواوەتی ئاگری تێبەر درا.
ئەو هەڵوێستە بوێرانەی قارەمانانی
دێموکــرات بــوو بــە هــۆی ڕق
و تووڕەیــی هێزەکانــی ڕێژیــم و
میلیتاریزەکردنی شار.

شنۆ
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری شــنۆ
بەمەبەستی پشتگیری لە بایکۆت
کردنــی هەڵبژاردنــەکان ،لــه
"ڕێــگای شــنۆـ نەغــەدە ،ڕێــگای
ئاڵیــاوێ بۆ گــورگاوێ و هەروەها
ئاڵیــاوێ بــۆ نەڵیوان و هەروەها نێو
گونــدی ئاڵیاوێ ،تراکتی تایبەت
بــە بایکۆتــی هەڵبژاردنەکانیــان

لە گەڕەکەکانی "شەهرەکی یاسا،
گەڕەکــی ســەیدئاوا ،گەڕەکــی
حەنەفیان ،ڕەحیم ئاباد ،مزگەوتی
جامیعــەی گەڕەکــی ســەیدئاوا،
گەڕەکی حەســەن ئاباد ،گەڕەکی
مەجیدیــان و قەبــری شــەهیدان"
چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە برد و
شانۆی هەڵبژاردنەکانیان بایکۆت
کرد.
هەروەهــا چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر لە
گوندەکانی "کێلە چەرموو ،شیان،
مێــراو ،تەنگیســەر و هەمرۆڵــە"
لــە پەیامــی ویدیۆیــی جۆراجۆردا
ڕێژیمــی
هەڵبژاردنەکانــی
ئیســامیی ئێرانیــان بایکــۆت
کردووە و دوایان لە خەڵک کردووە
کە دەنگ بە ستەم و زوڵم نەدەن.

پیرانشار
قارەمانانــی دێموکــرات لــە
شــاری پیرانشــار بــۆ بایکۆتــی
هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیــم ،ڕۆژی
هەینی ڕێکەوتی ٢٢ی بانەمەڕی
١٣٩٦ی هەتاوی ،لە شــوێنەکانی
وەک "زەرگەتــەن ،فەلەكــەى
مامۆســتا هــەژار ،دەوروبــەرى
فەلەكــەى كشــاوەرز ،مەدرەســەى
كارودانــش – شــەقامى مــەال
دۆنەخۆر و شــەقامی كاســەكەران"
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە
بردووە.

دانیشــتوانی ئێــران و كوردســتان ،پەرەیــان
بــە گەندەڵــی ،ڕانتخــۆری ،پڕكردنــی
گیرفانــی خۆیــان و پۆشــتە كردنــی دام
ودەزگا ســەركوتگەرەكانیان بــوون ،بۆ كپ
كردنــی هەموو دەنگێكــی ناڕازی لە ئێران
وكوردستان بە تایبەتی.
هەمــوو ئــەو قەیــران و نەهامەتیانــە وەكوو
بێــكاری ،هــەژاری ،گەندەڵــی ،نەبوونــی
ئازادی و دێموكراســی كە شۆڕشــی ٥٧ی
گەالنــی ئێرانــی لێكەوتەوە ،دیــارە نەک
هەركــەم نەبووەتــەوە بەڵكــوو چەنــد قــات
زیاتــر بووە ،دیاردە كۆمەاڵیەتییەكان وەكوو
تووشــبوون بە مادەی هۆشبەر ،لەشفرۆشی
و پەرەســەندنی دەیان بــەاڵی كۆمەاڵیەتی
تان و پۆی كۆمەڵگای تەنییوە.
لەماوەی حاكمیەتی كۆماری ئیســامیدا

كــردووە نابێــت هیــچ چەشــنە هیوایــەك بە
گۆڕان و دیسكۆرســی ئیســاحخوازی نێو
ڕێژیــم هەبێــت و نابێت خەڵكی هیوایەكیان
پێی بێت.
بۆیــە ئێمــە بــە ئەركــی ڕێكخســتنەكانی
كۆمەڵــە و دێموكــرات ،چاالكانــی
سیاســی و مەدەنــی ،هەروەها كەســایەتییە
كۆمەاڵیەتییــەكان دەزانیــن لــە پێنــاو وریــا
كردنــەوەی خەڵــك بــۆ بەشــداری نەكــردن
لــە پرۆســەی بەنــاو هەڵبژاردنــدا دەور و
كاریگەریــی خۆیــان بنوێنــن .گرینگــە
خەڵكــی كوردســتان ڕۆژی ٢٩ی بانەمەڕ
یا لە ماڵ بمێننەوە یا لە بریی ڕۆیشتن بۆ
سەر سندوقەكانی دەنگدان ڕوو لە دەرەوەی
شار بكەن بۆ گەشت و سەیران و تێكەڵ بە
سروشتی جوانی كوردستان بن.

ئاســتی گوزەران ،گەشە سەندنی ئابووری
و سیاســی ،هیــوا بــە داهاتــوو تــا هاتــووە
خراپتر بووە.
ئەمەیــش بەرهەمــی سیســتمی سیاســی و
ئابووریــی ســەقەتی كۆمــاری ئیســامییە
كــە ڕێبەران و بەرپرســانی بەرپرســیارن لەم
بارودۆخە.
دۆخــی مامۆســتایان ،خوێنــدكاران ،ژنــان
و مافــە نەتەوەییــەكان ،ئاییــن و مەزهەبــە
جیــاوازەكان قەیرانــاوی و مەجالــی
ڕێكخســتنی هەرچەشــنە میتینــگ و
خۆپیشــاندانی هێمنانەیــان لێ زەوت كراوە،
هــەوڵ بۆ هێنانە گــۆڕێ داواكارییەكانیان
بە ناوی دژایەتی لەگەڵ حاكمیەتی نیزام
و حكوومەتــی خــودا تووشــی ســەركوت،
زیندان و ئەشكەنجە دەكرێنەوە.
بــە بوونــی لەمپــەرە یاســاییەكانی وەك
دەســەاڵتی ڕەهــای خامنەیــی ،شــۆرای
نیگابــان ،نزارەتــی ئیستیســوابی ،بەڕێــوە
بردنــی پرۆســەی هەڵبژاردنــی ئــازاد و
دێموكراتیــك بێمانایــە و بەشــێوەیەكی
ئامانجــدار ئەو مافەیان لە خەڵكی ئێران و
كوردستان بەتایبەتی زەوت كردووە.
بــەم كارنامــە ڕەش و باكگراوندە مێژوویی
و سیاســییەی كە ڕێژیم بۆخۆی تۆماری

بڕووخــێ ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی
ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیتەی زاگرۆس و كۆمیسیۆنی
تەشكیالت
١٣/٥/٢٠١٧

هیچ ڕێگەیەکی بۆ نەماوە بێجگە لەوەی
کە خۆی بۆ بەرەنگاری و ڕابوون بەرانبەر
بــە کۆمــاری ئیســامی ئامــادە بــکات.
دیارە بایکۆت کردن ڕەفتارێکی شــیاوە و
هەڵگــری ئــەو مانایەیە کــە ئێمەی کورد
کــۆی پێکهاتەی کۆماری ئیســامی بە
دژ و نەیاری ویستەکانی خۆمان دەزانین،
بەتایبــەت کــە ئیتر مانایــەک نەماوە لەم
هەڵبژاردنانەدا تاکوو واتاداری بکات.
جیــا لــە پارتــە سیاســی و کــەس و الیانە
جیاوازەکانــی کوردســتان ،بابەتــی
هەڵبــژاردن بابەتــی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردستانیشــە .لــەو بوارەوە کــە ئاخۆ ئەم
هەڵبژاردنــە هەڵگــر یان واتــادارە بۆ ژنان؟
لێرەوەیــە کــە خوێندنــەوە و ڕۆڵــی ژنانــی
ڕۆژهەاڵت دەتوانێ مانادار بێ.
ئــەوەی لــەم کاتــەدا ئێمــە وەک ناوەنــدی
ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــەم
هەڵبژاردنانــە دەگەیــن ئەوەیــە کــە؛ ئــەم
بەنــاو هەڵبژاردنانە ئەگەر بۆ بەشــێک لە
ئەقلییەتی پیاوســاالرانە کە دەرهاویشتەی
کۆمــاری ئیســامییە مانــای هەبــێ،
بەدڵنیاییەوە ناتوانێ بۆ ئێمەی ژنان واتادار
بێ .ئەم بێواتاییە لەوەوە سەرچاوە دەگرێ
کە بەر لە هەموو شتێک یاسای بنەڕەتیی
کۆمــاری ئیســامی لە بنەڕەتــدا ژنان لە
بەڕێوەبــەری واڵت بێبــەری دەکات و بــە
بێ ســڵکردنەوە ،ژنانــی وەک هاواڵتیانی
پلــە دوو و ســێ هەژمــار دەکات .پێدەچێ
هێندێ کەس هەڵبژاردنی شۆراکان وەک
نمونە بێننەوە کە ژنان مافی خۆپااڵوتنیان
هەیە و دەتوانن رۆڵ بگێڕن لە بەڕێوەبردنی
شار و گوندەکاندا.
بەاڵم ئەمە ڕێک ئەو شوێنەیە کە کۆی
ئەقلــی بەڕێوەبەرانی کۆماری ئیســامی
ئاشکرا دەکات .ئەو شوێنەی کە کۆماری
ئیســامی ژن بە شایانی سەروەری نازانێ
و لــەم ســونگەوەیە کــە پلــەی تواناکانــی
دێنێتــە ئاســتێکی بچــووک تاکــو پێمــان
بڵێ کە ژن ناتوانێ سەروەر و سەردار بێ.
بەڵکــوو تەنیــا دەتوانــێ لــە خــوارەوەی

ئەقلییەتــی پیاوســاالرانەی کۆمــاری
ئیســامی لــە پەراوێزەکاندا خەریک بێت،
ئەویش بەدەیان مەرجەوە.
بــە لەرچاوگرتنــی ڕاســتییە حاشــا
هەڵنەگــرەکان ،ژنانــی ڕۆژهــەاڵت دەبــێ
وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدەنــەوە کــە ئایــا
ئامــادەن بەشــداری ئــەم ســووکایەتی و
کۆیلەبوونــە بــن یــان دەیانهــەوێ توانــا و
هێــزی خۆیــان بەرانبــەر بــەم ئەقڵییەتــە
پێشــان بدەن .ئایا ژنانــی ڕۆژهەاڵت دەبنە
بەشێک لەوەی بۆ چەندین دەیەیە ڕێگای
چەوســانەوەی ژنــان پەیــڕەو دەکات! یــان
بەرەنــگاری دەبنەوە و هێز و توانای خۆیان
پێشان دەدەن؟
لــەم ڕوانگــەوە ئێمــەی ژنانــی ڕۆژهەاڵت
جیا لەوەی کە هەڵبژاردنەکانی کۆماری
ئیســامی و ئەقلییەتــە ژن کوژەکــەی
بایکــۆت دەکەین ،لەهەمانکاتدا بەتەمای
ئەوەیــن کــە ئــەم بایکۆتکردنــە شــێوەی
چــاالک بــە خۆیەوە بگرێت و لــەم بوارەدا
ژنانــی ڕۆژهــەاڵت هاوشــان لەگــەڵ
ڕۆڵەکانــی نیشــتمان ،هەڵبــژاردن بکــەن
بــە گۆڕەپانێــک کــە هەم هێــز و ئیرادەی
ژنانی ڕۆژهەاڵت پێشــان بدات و هەمیش
یەکگرتوویــی و یــەک دەنگیــی خەڵکی
ڕۆژهەاڵت بەرجەستە بکاتەوە.
لــەم پەیوەندییــەدا ژنانــی ڕۆژهــەاڵت
هاوکاریی ئەو توانایەیان دەبێ کە بە " نا
" گوتن بە هەڵبژاردنە درۆین و سیســتەمە
ژن کوژەکــەی کۆمــاری ئیســامی،
دەیانهەوێ ڕیزەکانی کۆمەڵگای کوردی
پتەوتر بکەن و هەموومان پێکەوە چاالکانە
ئەم هەڵبژاردنانە بایکۆت بکەین.
ناوەندی ژنانی ڕۆژهەالتی کوردستان لەو
ڕێکخراوانە پێکهاتوە :
ـ یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
ـ ڕێکخراوی ئافرەتانی خەبات
ـ کۆمەڵەی ژنانی ڕۆژهەاڵت
ـ یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
ـ ئاسۆی ژنی کورد

ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هەڵبژاردنەکانی ئێرانیان بایکۆت کرد
ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
پێکهاتــوو لــە پێنــج ڕێکخــراوی ژنانــی
ڕۆژهــەاڵت هەڵبژاردنەکانــی کۆمــاری
ئیسالمی ئێرانیان بایکۆت کرد.
ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
کــە لــە پێنــج ڕێکخــراوی ژنــی کــوردی
ڕۆژهــەاڵت پێکهاتــووە بــە دروســتکردنی
کەمپەینێــک لەژێــر نــاوی "لــە پێنــاو
ژنانــی واڵتەکەمــدا شــار چــۆڵ دەکــەم"
هەڵبژاردنەکانــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانیان بایکۆت کرد.
ئــەو کەمپەینە ڕێکەوتــی ١٦ی بانەمەڕ،
لــە پارکــی "ســامی عەبدولڕەحمــان" لــە
بــەردەم پەیکــەری "مەســتوورە ئــەردەاڵن"
وەک هێمای "خۆڕاگری"ـــی ژنی کورد،
لە پرێس کۆنفرانســێکدا دەســتبەکاربوونی
خۆی ڕاگەیاند.
لــەو پرێــس کۆنفرانســەدا پەیامــی
ڕاگەیاندنــی کەمپەینەکە لە الیەن "فاتمە
عوســمانی" و پەیامــی ناوەنــدی ژنانــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە الیەن "سۆهەیال
قادری"یەوە خوێندرایەوە.
ئەو کەمپەینە داوا لە خەڵکی کوردســتان
و بــە تایبــەت ژنانــی ڕۆژهــەاڵت دەکات
کە لــە ڕۆژی هەڵبژاردنەکانی کۆماری
ئیســامیدا بە نیشــانەی ناڕەزایەتی شــار
چۆڵ بکەن.
دەقــی ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی ژنانــی
ڕۆژهەاڵت لەم بارەوە:
هاونیشــتمانیانی خۆڕاگــر ،ژنانــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
لــەم ڕۆژانــەدا کۆمەڵــگا و بەتایبەتــی
بــەرەوڕووی
کوردســتان
ژنانــی
هەڵبژاردنەکانــی ســەرۆک کۆمــاری و
شۆرای شار و گوندکانن .لەم پەیوەندییەدا
پارتــە سیاســییەکانی ڕۆژهــەاڵت لــە
هاودەنگییەکدا لە ســەر بایکۆتکردنی ئەم
هەڵبژاردنانــە ڕێککەوتــن .ئــەم ڕێکەوتنە
هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی کە کۆی سیاسەت
و کردەوەکانــی کۆمــاری ئیســامی
پێشــانی داوە کە کۆمەڵگای کوردســتان

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداری لە ڕێوڕەسمی
بە خاکسپاردنی نەوشیروان مستەفادا کرد
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی
"حەســەن شــەرەفی" جێگــری ســکرتێری
گشــتیی حیزبی دێموکرات بەشــداریی لە
ڕێوڕەســمی بە خاکســپاردنی "نەوشــیراون
مستەفا" ڕێکخەری بزووتنەوەی گۆڕاندا
کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی
بانەمــەڕی ١٣٩٦ی ،کاتژمێــر ١٠:٠٠ی
ســەر لــە بەیانــی ،هەیئەتێکــی حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
سەرپەرەستیی "حەســەن شەرەفی" جێگری
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکرات لە
شــاری ســلێمانی لە "گــردی زەرگەتە" لە
ڕێوڕەســمی بــە خاکســپاردنی "نەوشــیراون
مســتەفا" ڕێکخەری بزووتنــەوەی گۆڕان
بەشداری کرد.
هەیئەتی حیزبی دێموکرات پاش نیوەڕۆی
هەمــان ڕۆژ له مزگەوتی "ئەحمەد حاجی
عەلــی" ،لە یەکەم ڕۆژی پرســەی ناوبراو

لە شــاری ســلێمانی ،بەشداریان له پرسەی
خوالێخۆشبوودا کرد و پرسە و سەرەخۆشیی
حیزبیان بە بەرپرســانی بزووتنەوەی گۆڕان
و بنەماڵەی کاک نەوشیروان ڕاگەیاند.
و نەوشیروان مستەفا لە تەمەنی ۷۳ساڵی
پــاش ملمالنێــی لەگــەڵ نەخۆشــییەکی
ســەخت کۆچی دوایی کرد و هەر هەمان
ڕۆژ دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات
ڕاگەیەندراوێکــی باڵو کردەوە و ڕێزی لە
خەبات و تێکۆشانی بەڕێزیان گرت.
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سپاسنامەی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی پیرۆزبایی مستەفا هیجری ،سکرتێری
حیزبی دێموکرات ڕوو لە خەڵکی گشــتیی حیزب بە بۆنــەی ئازادبوونی
محەممەد سدیق کەبوودوەند
کوردستان
کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لەمــەڕ
بایکۆت کردنی شــانۆی هەڵبژاردنەکانی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،لــە الیــەن
خەڵکــی کوردســتانەوە ،سپاســنامەیەکی
ئاراستەی خەڵکی کوردستان کرد.
دەقی سپاسنامەکە:
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
ئێــوەی خەباتــکار و تێکۆشــەری
ڕێــگای ئــازادی ،بــە پێداگــری لەســەر
مافــە ڕەواکانتــان و شــێلگیریتان لــە
خەباتــی بــەردەوام بــۆ ڕزگاریــی گــەل و
نیشــتمانەکەتان ،لــە ڕاســتای هاودەنگیی

هێــزە سیاســییەکانی کوردســتان و
بەیاننامەی هاوبەشــی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و کۆمەڵەدا بۆ بایکۆتی
شانۆی هەڵبژاردنی ڕێژیم ،سەلماندتان کە
نە ئاستەنگ و بەربەستەکان و نە هەڕەشە
و گوشــاری نیزامــی و ئیداریــی ڕێژیمــی
پاشــکەوتنخواز و دژی ئازادیی کۆماری
ئیسالمی ناتوانن لە تێکۆشان و خەبات بۆ
دەستەبەرکردنی مافەکانتان دابڕن.
دڵنیایــن کــە تــا کۆتایــی تەمەنــی
بەرەولێــژی دەســەاڵتی نگریســی ڕێژیمی
تاران لە کوردســتان ،هەروا بە خۆڕاگریی
شۆڕشــگێرانە و گوڕوتینــی ڕوو لــە
گەشەوە ،هەنگاوەکانتان خێراتردەکەن.
ســەرکەوتنمان لــە دەربڕینــی دەنگــی
"نــا" بــە "تەواوەتــی" کۆمــاری ئیســامی

ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە
هیــچ پیالنێکــی ڕێژیمــی خۆســەپێن و
داگیرکەری کۆماری ئیســامی ناتوانێ
ئیــرادەی نەتەوەییمان بۆ بەرەنگاربوونەوەی
زۆڵم و زۆرداری الواز بکات.
بــەم هۆیــەوە کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســپاس و پێزانینــی خــۆی بەرانبەر هەموو
هەوڵ و چاالکییەکانتان دەردەبڕێ.
دەنگــی ڕاســانتان بەرزتــر بــێ و خەباتــی
یەکگرتوانەمان تاسەرکەوتن بەردەوام .
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٣٠بانەمەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی

ئەلێکساندێر دووگین باس لە فرەجەمسەریی
جیهانیی دەکا
ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی ڕووداو کۆڕێکی
بــۆ ئەلێکســاندر دووگیــن ،ڕاوێــژکاری
کرێملیــن بەڕێــوە بــرد کــە تێیــدا ناوبــراو
تیۆریی خۆی سەبارەت بە ژێئۆپۆلیتیک
و بەتایبــەت ژێئۆپۆلیتیکــی ناوچــەی
ئووراسیای شی کردەوە.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢٨ی بانەمــەڕی
١٣٩٦ی هەتــاوی ،ناوەندی لێکۆڵینەوەی
ڕووداو ،کۆڕێکــی بــۆ ئەلێکســاندێر
دووگیــن ،ڕاوێــژکاری کرێملیــن و
دۆســتی پووتین بەڕێــوە برد و لەو کۆڕەدا
ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتیی سیاسی و
ئاکادێمیک بەشدار بوون.

لــەم کــۆڕەدا دووگیــن ،تیۆرییەکانــی
خــۆی ســەبارەت بــە ژێئۆپۆلیتیــک و
چەمکەکانــی گــەل و خەڵــک و جیهانی
فرەجەمسەری باس کرد.
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرســتیی
"حەســەن شــەرەفی" جێگــری ســکرتێری
گشتی حیزب بەشداری ئەم کۆڕە بوون.
ئەلێکســاندر دووگیــن ،ڕاوێــژکاری
کرێملینــە و خاوەنــی زیاتــر لــە  ٣٠کتێب
لــە بــواری سیاســی و ژێئۆپۆلیتیکدایــە
و تیۆریــی تایبەتــی ژێئۆپۆلیتیــک لــە
ژێرناوی یووراسایای هەیە.

ناوبــراو باســی لــەوە کــردووە کــە؛ جیهــان
بــە شــێوەی تــاک جەمســەری یــان دوو
جەمســەری بەڕێــوە ناچــێ و دەبــێ فــرە
جەمسەری بێ .هەروەها لە تیۆریی ئەودا
گەل و خەڵک دوو چەمکی بنەمایین کە
تیۆریی جیاوازیان لێ دەکەوێتەوە.
جێــگای ئاماژەیــە کــە هەیئەتــی حیــزب
بــە چەند پرســیارێک ســەبارەت بە دۆخی
ناوچــە و هەڵوێســتی سیاســیی ڕووســیە
و نەگونجانــی سیاســەتەکانی ڕووســیە
لەگەڵ دێموکراسی و مافی گەالندا ،لەو
کۆڕەدا بەشدار بوون.

مستەفا هیجری:

وادەکانی ڕێژیم تەنیا بۆ دەنگوەرگرتنە
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران ،ســەبارەت
بــە بایکۆتــی شــانۆی هەڵبژاردنەکانــی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ڕایگەیانــد؛
وادەکانی ڕێژیم تەنیا بۆ دەنگوەرگرتنە.
ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی کاناڵــی "ڕووداو"
دیبەیتێکــی بــۆ  ٦الیەنــی ڕۆژهەاڵت لە
ســەر بایکۆتــی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیمی
ئێران پێک هێنا و هۆکارەکانی بایکۆتی
هەڵبژاردنــەکان لــە الیــەن حیزبەکانــی
ڕۆژهەاڵتەوە تاوتوێ کران.
بەپێی ئامارەکان لە یەکەمین هەڵبژاردنی
ڕێژیمــی ئێــران کــە خەڵــک بــۆ دیــاری
کردنــی چارەنووســی خــۆی دەنگــی دا،
ڕێژەی بەشــداریی خەڵکی کوردستان ١٢
لە سەد بووە.
دوای پاشەکشــەی ئۆپۆزیســیۆن لــە
کوردســتان ،ڕێــژەی بەشــداری دەبێتە ٤٠
لە ســەد و لە خولی ســێهەمدا زیاتر دەبێت
و لــە ســەردەمی ڕەفســەنجانیدا گەیشــتە
 ٥٨لە سەد.

لە دوای شــەهید بوونی دوکتور قاســملوو
و دوکتــور شــەرەفکەندی بــە هــۆی
کاریگەریی گوتاری ئۆپۆزیسیۆن ڕیژەی
دەنگدان کەم دەبێتەوە.
دواتــر لــە ســەدا  ٧٤ی خەڵــک دەنگیــان
بــە خاتەمــی دا و ئەوەش بەهۆی گوتاری
ئیسالح تەڵەبی لە الیەن خاتمییەوە بوو.
دوای بێهیوایــی لــە بــەرەی ئیســاح
تەڵەبــی ،هاوواڵتیانــی کوردســتان  ٢٤لــە
سەد دەنگ دەدەن.
دوو گوتار کاریگەریی لە ســەر دابەزینی
دەنگــەکان لــە کوردســتاندا هەبــووە؛
گوتاری "ئۆپۆزیسیۆن و ئیسالح تەڵەبی".
مســتەفا هیجری لە بەشــێکی قسەکانیدا
باســی لــەوە کــردووە کــە؛ خەڵــک دوای
هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماری لە ئێراندا
هیــچ هیوایــەکان بــە وادە و بەڵێنییەکانی
کاتــی هەڵبژاردنــەکان نەمــا و بۆیــان
دەرکــەوت کــە ڕێژیم تەنیا بۆ ڕاکێشــانی
خەڵــک بــۆ ســەر ســندووقەکانی دەنگدان
دروشم دەدات.

"حەســەن شــەرەفی" وتەبێــژی حیزبــی
دێموکــرات لــە وتوێژێکــدا باســی لــەوە
کــردووە کــە؛ هەڵبــژاردن لەنێو سیســتمی
ئێراندا پێچەوانەی پێوەرە دێموکراتیکەکانە
و باســکردنی پرســی نەتــەوەکان پێگــە
و پێکهاتــەی ڕێژیمــی ئێــران دەخاتــە
مەترسییەوە.
حەســەن شــەرەفی ،جێگــری ســکرتێر و
گوتەبێــژی حیزبی دێموکــرات لە وتووێژ
لەگــەڵ ماڵپــەڕی "باســنیوز"دا ،لەبــارەی
نێــوەرۆک و جەوهــەری هەڵبژاردنــی

ســەرکۆماریی ڕێژیمی ئێــران لەم خولەی
هەڵبژاردنەکانــدا لەگــەڵ خولەکانــی
دیکــە ،باســی لەوە کــردووە کــە؛ "ئەوەی
دەگەڕێتــەوە ســەر هەڵبژاردنــەکان لــە
کۆماری ئیسالمی ،لە هەموو خولەکاندا
بەپێی سیاســەت و نێوەرۆکی ئەو ڕیژێمە،
هەڵبــژاردن لــەو واڵتــە لەگــەڵ چەمــک
و واتــای هەڵبژاردنــی ڕاســتەقینە و
دێموکراتیــک یەکجــار دوورە و دەکــرێ
بڵێین لە پارادۆکســدایە .ئەم خولەش و لە
خولەکانی دیکەشــدا نێوەرۆکی نایاسایی

هیجــری باســی لــەوەش کــرد کــە؛ لــەم
خولــەی هەڵبژاردنەکانــدا واتــە خولــی
دوازدەهــەم ،خەڵــک بــەو قەناعەتــە
گەیشتووە کە وادەکانی ڕێژیم نێوبەتاڵە و
لەگەڵ ئەوەشدا ،لە بنەڕەتدا ڕێژیم باوەڕی
بــە فرەچەشــنی نیــه و خەڵکــی کــورد بە
هاوواڵتیی دەرجە  ٢ئەژمار دەکرێن.
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران باســی لەوە کــرد کە؛
خــودی ڕێبــەری ویالیەتــی فەقیهـــ بــۆ
خەڵــک دیــاری دەکات خەڵــک دەنــگ
بــە چ کاندیدێــک بــدەن و تەنانەت ڕێژیم
دیــاری دەکات خەڵــک چی بخۆن و چی
لەبەر بکەن.
مســتەفا هیجری هەروەها باسی لەوە کرد
کە؛ ڕێژیم ســێ مانگ لەمەوبەر دیاریی
کــردووە کاندیــدەکان باســی چی بکەن ،و
لــە ڕوانگــەی ڕێژیمــەوە دەنگــی خەڵــک
بێبەهایــە و خەڵــک شایســتەی ئەوە نین
سیاسەت بۆ ڕێژیم دیاری بکەن.

حدکا :هەڵبژاردن هیچ گۆڕانێک لەنێو سیستمی
ڕێژیمی ئێراندا بەرهەم ناهێنێت
و نادێموکراتیــک بــە هەڵبژاردنەکانــەوە
دیــارە و لــە ئەنجامــدا هیــچ ئاکامێکــی
دروستی لێ ناکەوێتەوە".
شــەرەفی هەروەها باســی لەوە کردووە کە؛
"چوونکــە بــۆ هەڵبژاردنــی ســەرکۆماری
لــە ئێــران ،چەنــد فیلتێرێکــی ڕێژیــم
بەربژێرەکانیــان پااڵوتــووە و پالندارێژیــی
بــۆ کــراوە و کەســانی دڵخــوازی خۆیــان
دادەنرێن ،نزیکەی زیاتر لە %٧٥ی خەڵکی
ئێــران لــە خۆکاندیدکردن بــۆ هەڵبژاردنی
ســەرکۆماریی ئێــران بێبەریــن و مافــی

تەواوکردنی سەربەرزانەی ماوەی حوکمی
ناعاداڵنە و داســەپاوی  ١٠ســاڵ زیندانی
کردنــی دامەزرێنــەر و تێکۆشــەری
ڕێکخــراوی داکۆکــی له مافــی مرۆڤی
کوردســتان کاک محەممــەد ســدیق
کەبوودوەند لە الیەن کۆماری ئیســامیی
ئێرانــەوە و گەڕانــەوەی بــۆ نێــو کــۆڕی
بنەماڵــە و خۆشەویســتانی ،هەڵگــری
چەندیــن مانــای گرینگــن کــە بــۆ لــێ
فێربوون دەبن:
١ـ لــە تــەواوی ئــەو ماوەیــەدا ،بێجگــە
لەوەی کاک محەممەد ســدیق لە زیندانە
بەدناوەکانــی ڕێژیمــدا بــوو ،کــە ئــەوە بۆ
خــۆی ئەشــکەنجەیەکی بەردەوامــە ،بــە
شــێوەی جۆراوجــۆری دیکەش کــە ڕێژیم
تێیاندا پسپۆڕی هەیە ،لەژێر ئەشکەنجەی
ڕووحــیدا بوو ،بــۆ ئەوەی لــە بیروباوەڕی

خــۆی کــە لەســەری زیندانــی کــرا بــوو
پاشــگەز بێتــەوە و پەشــیمانیی خــۆی
دەرببــڕێ و لــە بەرانبەر ڕێژیمدا بەچۆکدا
بــێ .بــەاڵم کاک محەممــەد ســدیق
کەبوودوەند نەک هەر ســوور بوو لە ســەر
بیروبــاوەڕی خــۆی ،بەڵکــوو زیندانیشــی
کردبــوو بە ســەنگەرێکی خەباتی مەدەنی
بــە دژی ڕێژیمــی ئازادیکوژی کۆماری
ئیسالمی.
٢ـ خۆڕاگریــی محەممــەد ســدیق بــۆ
جارێکــی دیکــەش ئــەو پەیامــەی بــە
کۆمــاری ئیســامی دا کــە ناتوانــێ بــە
زینــدان و ئێعــدام کــردن ،کێشــەی نەتــەوە
مافخوراوەکانــی ئێــران و یــەک لــەوان
نەتــەوەی کــورد چارەســەر بــکا و خەڵک
چاوترسێن بکا بۆ ئەوەی بۆ بەدەستهێنانی
مافەکانیان خەبات نەکەن.

ئێمە ڕێز دەگرین لە خۆڕاگریی تێکۆشــەر
محەممەد ســدیق کەبوودوەند ،خەباتکاری
بــواری مافــی کورد کە بە ســەربەرزییەوە
مــاوەی زیندانییەکــەی تێپــەڕ کــرد و ،لە
زیندانیشــدا دەنگــی بــەرزی مافخــوازی
گەلەکەمان بوو.
بــەم بۆنــەوە پیرۆزبایی گەرم لــە بەڕێزیان،
ئەندامانــی بنەماڵەکــەی و هەمــوو
زیندانیانــی سیاســی و بــە گشــتی هەموو
تێکۆشەرانی ڕێگای خەباتی نەتەوەکەمان
دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
٢٣ی بانەمەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی
١٣ی مای ٢٠١٧ی زایینی

بەشداری شاندێکی حیزبی دێموکرات لە ڕێورەسمی
کردنەوەی کۆنگرەی ١٥ی کۆمەڵەی شۆڕشگێردا

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران بەشــداریی لە ڕێوڕەســمی کردنەوەی
کۆنگرەی  ١٥ی کۆمەڵەی شۆڕشگێری
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێراندا کرد.
دوانیــوەڕۆی ڕۆژی پێنجشــەممە
ڕێکەوتــی ٢٨ی بانەمــەڕ شــاندێکی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران

بــە سەرپەرســتیی "تەیمــور مســتەفایی"
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیــزب،
بەشــدارییان لــە ڕێوڕەســمی کردنــەوەی
١٥هەمیــن کۆنگــرەی کۆمەڵــەی
شۆڕشــگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێراندا کرد.
ئــەم کۆنگرەیــە بــە دروشــمی "بــەرەو

یەکگرتوویــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت" و
پاش جێبەجــێ کردنی بڕگە جیاوازەکانی
ڕێوڕەســمی کردنەوەی کۆنگرە ،بەفەرمی
دەستی بە کارەکانی خۆی کرد.
شاندی حیزبی دێموکرات جگە لە ناردنی
پەیامی تایبەت بەم بۆنەوە ،پیرۆزباییان لە
هاوڕێیانی کۆمەڵە کرد.

چاالکیی تەبلیغی بۆ پشتیوانی لە ڕاسان لە
کرماشان بەڕێوەچوو
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بــۆ پشــتیوانی لــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان لە شــاری
کرماشان بەڕێوەبرد.
قارەمانانــی دێموکرات لە شــاری "قەاڵی
بەهادۆری" ،ســەر بە پارێزگای کرماشان،
بــۆ بــەرز نرخاندنــی وەرزی نوێــی خەباتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
و گرێدانــی خەباتــی شــاخ و شــار ،بــە
شێوەیەکی بەرین چاالکیی تەبلیغییان لەو
شارە بەڕێوە برد.
ڕوڵە چاونەترسەکانی دێموکرات سەرەڕای
گوشار و چاوەدێرییەکانی ڕێژیمی پەت و
سێدارە ،دروشمی وەک "بژی ڕاسان ،بژی
حیزبی دێموکرات و بژی ڕاســانی شــار و
شاخ"ـــیان لــە کوچــە و کۆاڵنەکانــی ئەو

شارە نووسیوەتەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــار و
گوندەکانــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بــەردەوام چاالکیی تەبلیغــی بەڕێوە دەبەن
و پشــتیوانی لــە خەباتــی نوێــی حیزبــی
دێموکرات دەکەن.
ژمارەیــەک لــە ئەندامــان و الیەنگەرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لــە ســەروبەندی بەنــاو هەڵبژاردنەکانــی
ســەرکۆماری و شــووڕای شــارو دێ ،لــە
شــاری پاوە و گوندی دووریســان چاالکی
تەبلیغاتیان بۆ پشتیوانی کردن لە ڕاسان و
بایکۆتی هەڵبژاردن بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لە شاری پاوە بە
مەبەستی پشتیوانی لە ڕاسان و بایکۆتی
هەڵبژاردنەکانی ئێران ،لەو شــارە دەســتیان

ڕەوایــان زەوت کراوە ،کەوابوو هەڵبژاردنی
ســەرکۆماریی ئێــران لە جەوهــەری خۆیدا
دێموکراتیک نییە".
وتەبێــژی حیزبــی دێموکرات لە بەشــێکی
دیکــەی وتەکانــیدا باســی لــەوە
کــردووە؛ "لەنێــو دەســەاڵتی ئیرانــدا ســیما
و دەموچــاوەکان هەرچــی بــن ،هیــچ
گۆڕانێــک لە سیاســەتی گشــتیی ئێران،
چ لەنێوخــۆ ،بارودۆخــی ژیانــی خەڵــک
و چ لــە سیاســەتی دەرەوە و درێــژەی
ســەرکوت و ســێدارە نایەتــە گــۆڕێ ،بــۆ
وێنــە کاتی خۆی خاتەمی هاتە ســەرکار
و پاشــان گوتــی ئەمــن هیچ دەســەاڵتێکم
نییــە ،پاشــان ئەحمــەدی نــەژاد دوای دوو
دەورە ســەرکۆماری ،ئەمجارە شیاوێتیشی
پەســەند نەکــرا .کاتــی خۆی مووســەوی
ســەرۆک وەزیــر بــوو ،کەڕووبــی کــە
ســەرۆکی پەرلەمــان بــووە و وەال نــراون،
بۆیــە دەســەاڵتی ئیــران وەفــای بۆ کەســە
دڵسۆزەکانی خۆشی نییه".
شــەرەفی ،لە پەیوەندی لەگەڵ هەڕەشــە و
هۆشدارییەکانی عەلی خامنەیی ڕێبەری
ڕێژیمــی ئێــران ،ڕایگەیانــد؛ "خامنەیــی
بۆیــە پێشــنیاری بە کاندیــداکان کرد کە
باســی پرسە نەتەوەیی ،ناوچەیی و زمانی

و ئایینییــەکان نەکــەن ،لەبــەر ئــەوەی
بەربژیرەکان لەڕاستیدا هیچ شتێکیان نییە
کە وادە و بەڵێنیی بە خەڵکی بدەن".
وتەبێــژی حیزبــی دێموکــرات لەبــارەی
هەڵوێســتی بایکۆتــی هەڵبژاردنــەکان
لــە الیــەن شــەش الیەنــی ڕۆژهەاڵتــەوە
گوتــی" :بایکۆتی ئەمجارەی حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەچــاو جــاران
جیاوازییەکــی هەبــوو ،یەکــەم ئەگــەر
جــاران حیزب ،یــان ڕێکخراوێکی کوردی
ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی هەندێــک گومانی
لــە بایکــۆت ،یــان هەوڵــدان بۆ بەشــداری
هەبــوو ،بــەالم بــۆ ئەوانیش دەرکــەوت کە
ئــەو ڕێژێمــە ئەو دەرفەتە بــە کەس نادات
و ئــەو زەمینــە دەرفەتە لــەو ڕێژێمەدا نییە
کــە ئاڵوگۆڕێک بۆ ماف و ویســتەکانی
نەتــەوەی کورد بێنێتــە دی ،بۆیە ئەمجارە
هــەر شــەش ڕێکخــراو پێکــەوە بایکۆتــی
هەڵبژاردنــی ســەرکۆمارییان ڕاگەیانــد،
هــاوکات لەبــاری کرداریشــەوە هــەر
ڕێکخراوێــک ئەوەنــدەی بــۆی کرابێــت،
لەڕێگــەی ڕاگەیانــدن و پێگــەی خــۆی
لەنێــو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتاندا،
داوای کــردووە کــە خەڵکەکــە لــەو
هەڵبژاردنەدا بەشداری نەکەن".

کــرد بە چاالکی تەبلیغی و بە نووســینی
دروشــم لە ســەر دیوار و کۆاڵنەکانی ئەو
شــارە جارێکی دیکە وەفاداریی خۆیان بۆ
ڕێبــازی حیزبــی دیموکراتی کوردســتانی
ئێران دەربڕی.
لەالیەکــی دیکەشــەوە تێکۆشــەرانی
دێموکرات لە شاری شنۆ و لە گوندەکانی
خالتــاوه ،قوروشــاوه ،نرزێــوه و پــرداوه
چاالکیــی بەرینــی تەبلیغییــان بەڕێوە برد
و پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ ڕێبــازی
شەهیدانی کوردستان نوێ کردەوە.
بەپێــی هەواڵــەکان ڕێبوارانــی ڕێبــازی
شــەهیدان لــە گوندەکانــی خەلیفان ،دشــت
قــوره ،کانــی بداغ ،کانی مهال ،پەســوێ،
گەرگولی ســهرێ و خوارێ و هەروەها لە
گونــدی وهزنێی نەغەدە چاالکیی بەرینی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.

درێژەی پەیڤ
لــە کار و تێکۆشــاندا چیــدی وزەیــان
نەمێنــێ یــان ورەیــان بــەردەن ،بــەاڵم
خراپییەکەی لەوەدایە کە؛ لەو نێوەدا
هەندێــک کەس هەم ورەیــان بەردەدەن
و هــەم ئیرادەیــان دەدۆڕێنــن ،بــەاڵم
بــۆ شــاردنەوەی دۆڕاوییــان ،خەڵکــی
دیکــە و خەباتکارانیــش هــان دەدەن
کــە ڕوانینیــان لــە دەرەوەی ڕێژیمــەوە
بگوازنەوە بۆ نێو ڕێژیم و لە ڕاســتیدا
دۆڕاویــی خۆیــان بــە نــاوی دیکــەوە
تێئۆریــزە دەکــەن و دەیانــەوێ لەگەڵ
خۆیان ،خەباتیش بەچۆکدا بێنن!
ئــەم جۆرە ســیمایانە کــە ڕەنگە لێرە و
لــەوێ نموونەیان پەیدا ببێ ،دەیانەوێ
هــەم لــە ئاســوودەیی کایەکــردن لــە
چوارچێــوەی ڕێژیم بەشــدار بن و هەم
ســیمای خەباتکارییــان هەبێ ،کە لە
ڕاســتیدا بوونەوەرێکــن کــە ســیمای
خەباتیــان پــێ ناشــیرین دەکــرێ و لە
کاتــی هەڵهاتنــی هەتاوی ئــازادیدا
دۆڕاوییان زیاتر دەردەکەوێ.
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کورتە وەاڵمێک بۆ ئەو کەسە ئاکادمییانەی
بەالرێدا چوون
نەکەرۆز
کاتێــک الیەنێکــی داگیرکــەر
هەوڵی داگیر کردن و خۆســەپاندن
بەســەر واڵتێکــدا دەدات و
دەیهەوێــت نەتەوەیەکــی دیکــە
بخاتــە ژێــر هێژمونــی و ڕکێڤــی
خۆیــەوە ،بەزەیــی لــە ناخــی خۆی
فــڕێ دەدات ،کــە بــە یەکەمیــن
تایبەتمەندیی مرۆیی دەژمێردرێ.
هــەر لــەم ڕاستایەشــدا ئەوەیکە لە
ســەری ســاغ دەبێتــەوە تاکــوو پێی
بــگات ،بەرژەوەندییــە ناڕەواکانــی
خۆیەتــی کە بە یارمەتی وەرگرتن
لــە دەســت و پێوەندییەکانــی
ئــەم پڕۆســە بەڕێــوە دەبــات .بــەم
چەشــنە ڕەواییەکــی هەرچەنــد
ڕواڵەتییــش بێت بۆ خۆی و ئاکارە
دژەمرۆییەکانــی ســاز دەکات .بۆ
هەرچــی زیاتــر ســەقامگیرکردنی
دەســەاڵتە سەپێنراوەکەشی ئاستی
ورەی هێزەکانــی خۆی لە ڕێگەی
بانگەشە و پڕوپاگەندەی درۆیینەوە
بــەرز دەکاتــەوە ،بــە جۆریــک کە
هــەر تــاک و هێزێکی بەشــداربوو
لــە ژێــر ســێبەری ئــەم گوتــارە
ســەرەکییەدا ڕەواییەکــی خەیاڵــی
بۆ تااڵن و درۆ و کردەوە ناڕەواکان
دەبیننەوە...
ڕەنگــە بەئەنجــام گەیشــتنی ئــەم
پڕۆســە ماوەیەکــی زەمەنیــی
زۆری پێویســت بێــت کــە بە ئاکام
گەیشــتنی زۆر ئەســتەم دەبێــت،
بــەاڵم لــە ئاکامــدا بیــر و هــزری
داگیرکــەر تووشــی ڕەپاڵــدان
(فرافکنــی) دەبێــت کــە تەنانــەت
خۆیشــی لــە تەنیایــی خۆیــدا
ناتوانێــت کارە ناڕەواکــەی ڕۆژی
یەکەمــی خۆی بە ناڕەوا بزانێت!!!
(بۆ نموونە هەر ئێســتا دەبینین کە
فارســەکان بــەو چەشــنە دەڕواننــە
نەتەوەکانــی دیکــەی جوغرافیای
ئێســتای ئێران ،ئەگەر ورد ســەرنج
بدەیــن دەبینین جیاوازییەکی ئەوتۆ
لە نێوان فارســێکی بە ناو دژبەری
حاکمیەتــی ئێســتای تــاران کــە
لــە دەرەوەی واڵت دانیشــتووە یــان
داگیرکــەری تــاران بــە نیســبەت
مەســەلەی نەتەوایەتییــەوە بــەدی
ناکرێت).
پــاش ئــەم بەســەرهاتە لــە
الیــەن نەتــەوەی زوڵملێکــراوەوە
بەربەرەکانــێ و بەرگریــی ڕەوا
ڕوو دەدات ...ئــەم بەرەنگارییــە
ئەتوانێــت تەنیا شــەڕێک بێت کە
بە پیرۆز بێتە ئەژمار .کەســانێک
شۆڕشــگێرانەتر و خێراتــر بــە دژی
داگیرکــەر دەوەســتنەوە و هەســت
بــە بەرپرســایەتی دەکەن...ئــەو
کەســانە زەرەر و قازانجــی ژیانــی
ئاســاییان ئیدی بــۆ گرینگ نییە
و وەک ئەرکــی سەرشــانیان لــەو
ڕێبــازەدا درێــژەی خەبــات دەدەن.
ئەوانــە قارەمانانــی هەتاهەتایــی
میللەتــی خۆیانن .ئەو کەســانەی
کــە ژیانــی ژێــر دەســتەیی و ژێــر
چەپۆکەیــان پێ قەبــووڵ ناکرێت،
ناچــارن لــە بەرانبــەر هێرشــی
داگیرکــەردا هەڵوێســت بگــرن.
ئــەم هەڵوێســتە بوێرانەیــە دەتوانێت
ژیانــی ئاســایی خۆیــان و تەنانەت
نیزیکەکانیشــیان بخاتــە مەترســی
و نەمانــەوە ،بــەاڵم مانێکــی
هەتاهەتایــی و ســەربەرزانەیان ڵــە
مێژووی ئەو نەتەوەدا بۆ دەســتەبەر
دەکات ...داگیرکەر کە خۆی بە

خاوەن خــاک دەزانێت!!! بۆ ئەوەی
ڕووبەڕووی ئەو جۆرە مەترســییانە
نەبێتــەوە ،هــەوڵ بــۆ داگیرکردنی
تەنانــەت نەتەوەکــەش دەدات،
داگیرکــەر بە شــێوازی جۆراوجۆر
هــەوڵ دەدات هەتــا بــۆی بکرێــت
پیالنەکــەی بــە بێدەنــگ بباتــە
ســەر ،ئــەم پرۆســەیەش دەتوانێــت
درێژخایــەن یــان کورتخایــەن بێت.
درێــژی و کورتیــی ئــەم ڕێگا کە
ئەمجــار داگیرکــەر دەیگرێتە بەر،
بەســتراوەتەوە بــە ڕێــژەی ملکــەچ
بوونــی نەتــەوەی بندەســت( .بــۆ
نموونــە لــە نێــو نەتــەوەی کــورددا
هەتــا ئێســتاش ئــەم پڕۆســە لــە
الیــەن داگیرکەرانی کوردســتانەوە
هــەر درێــژەی هەیــە و هێشــتا
هیــچ دەرئەنجامێکــی ئەرێنیــی
بــۆ داگیرکــەر نەبــووە) .بــە هۆی
ئــەوە کــە قارەمانانــی بزاڤــی
ڕزگاریخوازیی کورد هەمیشــە ڵە
ســەنگەری خەبــات و بەربەرەکانێ
دژی داگیرکــەر و خواســتەکانیان
ماونەتــەوە ،داگیرکــەر جگــە
لــە خــاک نەیتوانیــوە دەســت بــە
ســەر ڕۆحــی کــورددا بگرێــت...
داگیرکــەری بێبەزەیــی لیــرەشدا
کەڵکــی جۆراوجــۆر لــە ئەبــزار
و کەرەســتەکانی حاکمیەتــی
وهێژمونیخوازانــەی
نــاڕەوا
خــۆی وەردەگرێــت و بــە شــێوەی

سیســتماتیک ڵــە هەوڵــی بنبــڕ
کردنــی هەســتی نەتەوایەتیدایــە،
ئــەو لە پــەروەردە و میدیا و ژیانی
ڕۆژانــەی خەڵــکدا هەوڵــی ال
بردنی هێما و ســەمبۆلەکان دەدات
و لــەم ڕاســتایەدا کەڵــکاژۆ لــە
هەمــوو ئامرازەکانــی بەردەســتی
وەردەگرێــت .یــان ئەگــەر هــەر
بــۆی نەکــرا ،ئاســتی داواکارییــە
دادەبەزێنێــت
نەتەوایەتییــەکان
بــۆ ئاســتێکی نــزم و ئامانجــی
داواکارییــەکان بــە الڕێدا دەبات.
لــە نێو گەلی کورددا و بە تایبەت
ڵــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ئــەم
هەوڵــە بێئــاکام و نەزۆکانــەی
حاکمانــی تاران نشــین بــۆ هەموو
خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و هەڵۆکانی
نێو سەنگەری دژایەتیی داگیرکەر
ناســراون ،بەاڵم لێرەدا زۆر گرینگە
باســی ئەو کەســانە بکەین کە بە
ناوی ڕۆشنبیر ونوخبە و دەمڕاست
لــە نێوخــۆ و لــە دەرەوەی واڵت
بــە شــێوازێکی بــە قســەی خۆیان
زانســتیانە و کۆمەڵناســانە!!! و بە
ئەنقەســت دەبنــە داردەســتی ڕێژیم
و گەمژانــە ئامانجەکانــی ئــەو
کاوێــژ دەکەنەوە ...ئــەوان بە پێی
مێــژووی هاونشــینیی زۆرەملــی
لــە گــەڵ نەتــەوەی داگیرکــەر،
مێــژووی دەســتکردی خۆیــان بــۆ
چەواشــەکاری دژ بــە گەلــی

خۆیــان دەڵێنــەوە .ئەوانــە لــە ژێــر
کاریگەریــی گوتاری داگیرکەردا
زەیــن و هەســتی نەتەوەییــان
پووکاوەتــەوە ،بۆیــە هــەوڵ دەدەن
خەباتــی نەتەوایەتــی بــۆ ئاســتی
داواکاریی خەدەماتی و ژینگەیی
دابەزێنن( .هەر چەند کە هەمیشە
بزاڤــی ڕزگاریخــوازی نەتەوەیــی
بەرنامــە و پالنــی بــۆ چارەســەر
کردنــی کێشــە و گرفتەکانــی
نێــو کۆمەڵــگا پێشــکەش بە ڕای
گشــتی کــردووە و دادپەروەریــی
کۆمەاڵیەتــی و ...هتــد و
ئەســتاندنی مافی نەتەوایەتیی بە
حەقێکی ڕەوا زانیوە) ئەوان لەم بە
نــاو داواکارییانەیانــدا بەرانبــەر بە
دەســەاڵت شــوێن و کات نابینــن و
بــە تەنیــا ملکەچیی خۆیان لە بەر
چــاو دەگــرن .بۆیــە ئــەم بیرۆکانە
جگە لە خەیاڵ و کات بە فیڕۆدان
شــتێکی لێ شــین نابێــت .مرۆڤی
دانیشــتووی شــار لــە گــەڵ ژیــار
و ژیــان و بردنــە ســەری ئاســتی
گوزەرانــدا ئاشــنایە و لە هەمووی
ئــەم ڕەهەندانە تێدەگات و هاوکات
باشــیش هەســت بــەوە دەکات کــە
هەتــا خاوەنــی خــاک و واڵتــی
خــۆی نەبێــت ،ئەگەر تــەواوی ئەم
داواکاریانەشــی لە الیەن حاکمانی
تارانــەوە بــۆ جێبەجــێ بکرێــت،
مــادام کــە مافی مــرۆڤ بوون و

ناســنامەی نەتەوەیــی خاکەکــەی
خۆی لــە داگیرکــەر نەســتێنێتەوە
هیــچ کارێکــی بــۆ نەکــراوە و
تەنانــەت قەبووڵیشــی ناکات هیچ
داواکارییــەک ئەگــەر ڕەوایــش
بێــت ،بکەوێتــە پێــش داواکاریــی
خەباتــە نەتەوەییەکەیــەوە .مرۆڤــە
شۆڕشــگێڕەکانی شــار ئیتــر
ئــەم شــتانە وەک داوا ســەیر
ناکــەن چوونکــە بەپێــی زەمــان،
بــەو تێگەیشــتنە گەیشــتوون کــە
داگیرکــەر خاوەنــی بەزەیــی نییــە
تاکــوو بە قســە و دیالۆگ مافی
زەوت کــراو بداتەوە .بەڵکوو دەبێت
بــۆ ئەســتاندنی مافــی خۆیــان
بەهاوسەنگی لە گەڵ شاخ خەبات
بکەن .هەر دوو ال(شــاخ و شــار)
لــەم بڕگــە میژووییــەدا مافــی
ئەوەیــان هەیــە بــەو وتــار و دروشــم
و زەینییەتانــەدا بچنــەوە کــە هەتا
ئێســتا لــە باری دەســتەبەر کردنی
مافــی نەتەوەییــەوە کەمدەرئەنجــام
یــان بێئــاکام بــوون .فارســیزمی
تــاران میحوەری ئەو شــتانەی کە
بــە هێز بە دەســتی هێناوە بە قســە
و داواکاریــی گومــان کەجانــە
ڕادەستی ناکاتەوە .لەوانەیە بەجێ
بێــت ئەگەر بڵێم دوو تایبەتمەندیی
سەرەکی دەتوانن لەوە زیاتر تەنگ
بە حاکمیەتی داگیرکەر هەڵچنن؛
یەکــەم هێــز و دووهــەم خێرایــی

بڕیــاردان .ئــەو دوو تایبەتمەندییــە
هەتــا بــە هێزتــر دەرکــەون شــاخ و
شــار زۆرتــر لێــک گــرێ دەدرێن.
لــە ڕاســانی پیرۆز و شــکۆمەنددا
پێشــمەرگە قارەمانەکانــی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســەلماندیان کە دەتوانن ناوەرۆکی
پووچەڵــی هێــزی ڕێژیــم پێشــانی
ڕای نێوخۆ و خەڵکی دنیاش بدەن.
ئــەوان قارەمانانــە بە پێی ئوســولی
دیــاری کراو ،بەبێ ئــەوەی هێرش
بکــەن ،خــەوی داعیشــی تارانیــان
تارانــد و هێــزو وزەیەکی زۆریان بە
شــەقام و شــار بەخشــی ...شار بە
جوانی و بە وردی پەیامی شــاخی
وەرگــرت و بــە دانــی ســیگناڵی
ئەرێنی ،خەباتکارانە هاوســەنگیی
خەباتەکــەی ڕاگــرت .ســەرەڕای
هەمــوو ئــەو زەخت و لەمپەرانە کە
دەســەاڵت ڕووبــەڕووی خەڵکــی
شــاری کــردەوە و زیندانەکانــی لە
ڕۆڵــە بە ئەمــەگ و وەفــادارەکان
ئاخنــی ،شــار بوێرانە لــە مەیداندا
ماوەتــەوە .لێــرەدا زۆر گرینگــە
کــە شــاخ ڕێبەرانــی مەیدانــی و
بکــەری خــۆی بــە شــێوەیەکی
جیاوازتــر و خێراتــر لە جارانی پێش
ڕاســان دیاری بکات .واتە دەستی
جەنگاوەران و ڕێبەرە مەیدانییەکان
ئاوەاڵتر بکات ،ئەو یاسایانە لە بەر
پێــی ئــەو قارەمانانــە ال ببــات کە
دەتوانێ مەیدانی چاالکییەکانیان
بەرتەســک بکاتەوە و دەبێتە هۆی
ئــەوەی هیــز و وزەیــان الواز بێــت.
زۆر بەداخــەوە لــەم بیســت ســاڵەی
ڕابردوودا ئەم گوتارە لە کوردستان
بە چەشنێک توانیی لە زۆر کۆڕ
و کۆمــەڵ و میدیــادا جێــگای
خــۆی بکاتــەوە کــە؛ ڕزگاریــی
کوردســتان لــە ڕێگــەی چەکــەوە
یان لە ڕێگەی قەڵەمەوە دەستەبەر
دەبێــت!!! ئەوانــەی کــە لــە گــەڵ
ناخــی شۆڕشــگێریدا بێگانــەن،
کەرەســتەکان زەق دەکەنــەوە.
ئەوەیکــە دەتوانێــت داگیرکــەر
بــە چۆکــدا بێنــی تەنیــا و تەنیــا
ئیرادەی بە هێزی شۆڕشــگێڕانەیە
کــە لــە تاکــی مرۆڤــی کــورددا
گەشــە دەکات .ئــەو مرۆڤــە
نیشــتمانپەروەر و قارەمانانــە کــە
لــە هەمــوو کەرەســتەیەکی ڕەوا
بــە چەک و قەڵەمیشــەوە کەڵک
وەردەگــرن بــۆ البردنــی ســتەمی
نەتەوایەتی .کەرەستە و ئەبزارەکان
مــادام بــە دەســت شۆڕشــگێرانەوە
نەبــن ،چیان بــۆ دەکرێت؟؟؟ زۆرن
ئەو ژنە قارەمانانەی نێو ڕیزەکانی
پێشمەرگایەتی کە بە هەڵسوکەوت
و کارە شۆڕشــگێڕانەکانیان
ڕێژیمــی تارانیــان دەستەوەســتان
و دۆشــداماو کــردووە ...شــەهید
ســەکەوت و شــەهید کاوەی
جەوانمــەرد کاتێــک بڕیاریــان
دا دواهەمیــن نارنجۆکەکەیــان
بــە خۆیــادا بتەقێننــەوە ،تەنانــەت
فیشەک و چەکیشیان پێنەمابوو،
بــەاڵم ئیرادەی شۆڕشــگێڕانە و لە
ئاکامــدا شــەهید بوونیــان هێــز و
هــزری ڕێژیمــی کــرد بــە ســووژە
و دەستەوەســتانی کــرد و بیــری
شۆڕشــگێڕی بــووەوە بــە بکــەر و
دیســان بــە ســەربەرزی مایــەوە و
ســەرکەوت .دەتوانیــن زۆر نمونــە
بێنینەوە کە ئیرادەی شۆڕشــگێرانە
بەســەر هەمــوو کەرەســتەکانی
ڕێگای خەباتدا زاڵ دەبوو.
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لە دیکتاتۆریدا
پەروەردە کەرەستەیەکە بۆ ژێردەستەیی
بەختیار عوسمانی
دۆخی پەروەردە لە واڵتی ئێران
لێــڵ ،گوماناوی و هێژمونیخوازە،
لەبەرئــەوەی خەڵکــی ئێــران لــە
پەروەردەیەکی بەکەڵک و بەسوود
بێبەشن ،ئێمە لێرەدا نیشانی دەدەین
کــە بــۆ پــەروەردە لــە ئێرانێــک
کــە هــەزاران ســاڵە ئەزموونــی
حکوومــداری هەیــە ،پــەروەردە بــۆ
پێگەیانــدن نییــە! ،ســێ کەلێنــی
گــەورە لە ئێران هەبووە و هەیە کە
تا ئێستا چارەسەر نەکراون ،تاکوو
ئــەم کەلێنانــەش پــڕ نەکرێنــەوە
پەروەردەیــەک کــە بە ڕاســتەڕێدا
بڕوا ،دوورە لە چاوەڕوانی:
١ـ دەسەاڵتی سیاسی
٢ـ لەبەرچاونەگرتنــی پێکهاتــەی
نەتەوەیی و ئایینی
٣ـ ئابووری
یەکــەمـ لــە بــواری دەســەاڵتی
سیاســییەوە ئێــران هەمیشــە لــە
ژێــر حوکمــی چەک و ســەرنێزەدا
بــووە ،دەســەاڵتداران ،دیکتاتــۆر
و دژی گەلــی بــوون .خەڵکیــان
لــە ال کۆیلــە و فەرمانبــەر بــووە
و بــە زۆر ئیدارەیــان کــردوون،
خەڵــک بــەردەوام هەوڵــی داوە لەم
ژێردەســتەییە ڕزگاری بــێ ،بەاڵم
لــە دیکتاتۆرێــک ڕزگاری بــووە،
کەوتووەتە باوەشــی دیکتاتۆرێکی
دیکــە .تــرس لــە دژکــردەوەی
خەڵــک دەســەاڵتی وا لێکــردووە

کە بە هەموو شــێوەیەک لە بیری
زنجیــر و ســەرکووتی خەڵکــدا
بــن ،بــە پێشــکەوتنی جیهــان و
پەرەگرتنی زانست و تیکنۆلۆژی،
بواری پەروەردەیش گەشــە وپەرەی
ســەند ،لێرەیشــدا بــە جێــگای ئەوە
بــۆ خزمەتی خەڵــک کەڵکی لێ
وەربگرن خســتیانە ژێر دەســەاڵت و
بیری ڕەشیان بۆ ڕاهێنانی خەڵک
بــە کۆیلەتــی ،کۆنەپەرەســتی و
الرەملــی ،چوارچێــوە و نێوەڕۆکی
پەروەردەیان بە مەبەست و ئامانجی
خزمــەت و بەرزکردنــەوەی " شــا"
و "ئیمــام" داڕشــتووە و جێبەجــێ
کــردووە ،وێنــەی الپــەڕەی هەموو
کتێبێکیــان بــە " شــا" و "ئیمــام"!
داگیر کــراوە و نێوەڕۆکەکەیشــی
بــۆ پیاهەڵــدان و ڕازاندنــەوەی
دەســەاڵتەکەیان نووســراوە و
کێشــراوە .هەمــوو فێربوونێــک بۆ
خزمەتــی دەســەاڵت و ســەرکوتی
خەڵکــە ،ئەگــەر وانەبــێ ڕێــگای
پــەروەردەی لێدەگــرن یــان کورتی
دەکەنــەوە ،هــەر وەک چــۆن تــا
ئێستا کردوویانە.
لــە کۆمــاری ئیســامیدا بەنــاو
"پــەروەردەی ئیســامی"یان بــەرز
کردوەتــەوە ،هەمــوو شــتێکیان
بەســتووەتەوە بــەو تــەوەرە لــە بــەر
ئــەوەی تەنیا بە خەڵکی بســەلمێن
کــە "وەلــی فەقیهـــ" ،نوێنــەری
خودایە لە سەر زەوی.
بۆیــە تــا دەســەاڵتێکی خەڵکــی
و دێموکــرات جێگیــر نەکــرێ

چاوەڕوانــی لــە پەروەردەیەکــی
بەكەڵک لە ئێران بێسوودە.
دووهــەمـ کەلێنێکــی دیکــە کــە
لەســەر ڕێــگای پــەروەردە لــە
ئێرانــدا هەیــە ،لەبەرچاونەگرتنــی
پێکهاتــەی نەتەوەیــی و ئایینییــە.
هەموومــان دەزانیــن نەتەوەکانــی
کورد ،بەلووچ ،عەرەب ،تورکمەن،
تــورک و فــارس لەســەر خاکــی
خۆیــان و لە چوارچێوەی واڵتێک
بە ناوی ئێراندا دەژین و هەر یەک
لــەم نەتەوانــە خاوەنــی هەمــوو ئەو
تایبەتمەندیانــەن کــە نەتەوەیــەک
هەیەتــی .بــەاڵم دەســەاڵتداران چ
ئەوانــەی دوێنــێ و چ ئەوانــەی
ئەمــڕۆ چووکەتریــن گرنگییان بە
نەتەوەکانــی جیا لــە فارس نەداوە،
دەســەاڵت تەنیــا الی نەتــەوەی
بااڵدەســت(فارس)ە ،تــا ئێســتاش
نەتەوەکانــی دیکــە بندەســت و
مافخــوراون و کەمتریــن دەوریــان
لــە چارەنووســی واڵت و خۆیانــدا
نییــە ،بۆیــان دەڕێســن و بۆیشــیان
دەدوورن .هێژمونیخوازیی نەتەوەی
دەســەاڵتدار بە تــەواوی ڕۆچووەتە
نێــو ناخــی ،هەر بۆیــە هەرکامیان
دەچنەسەر کورسیی دەسەاڵت ،ئەو
خــووە لە کار و کردەوەیاندا ڕەنگ
دەداتەوە.
پــەروەردە لــەم واڵتــە بــە بیــر و
زمانــی هیژمونیخــوازی و بــە
فارســی ،بــە ئامانجــی خزمەتــی
ناســنامە و دەســەاڵتی نەتــەوەی

بااڵدەســت و ســڕینەوەی ئەوانــی
دیکــە دادەڕێــژرێ ،نەتەوەکانــی
دیکــە نەک لە داڕشــتنی پەروردە
بێبەشــن ،تەنانــەت لــە هیــچ
شوێنێکیش جێگایان نییە.
دەســەاڵتداران دەزانــن کــە نەتــەوە
مافخــوراوەکان بــە خواســت و
ئیــرادەی خۆیان نەچونەتە ژێرباڵی
ئــەو حوکمە ،بۆیــە هەوڵیانداوە کە
لــە ڕێــگای پەروەردەیشــەوە ئەمانە
لــە ژێردەســتەییدا بهێڵنــەوە ،زمان
و فەرهەنگــی خۆیــان بــەرز و
پێــش خســتووە و لــە بایەخی زمان
و فەرهەنگــی نەتەوەکانــی دیکــە
کــەم دەکەنــەوە ،بــە چەشــنێک
کــە بەشــێک لــە خەڵکــی نەتــەوە
مافخواراوەکان باوەڕیان بەوە هێناوە
کە زمانی فارســی لە زمانەکەی
خۆیان شــیرینترە ،لە کاتێکدا هیچ
زمانێــک لــە زمانــی زگماکــی
شیرینتر نییە.
النیکــەم نیــوەی حەشــیمەتی ئێران
غەیــرە فارســن ،ئــەم نەتەوانــە لــە
پەروەردەیەکــی تایبــەت بــە خۆیان
جیــا لــە پــەروەردەی بنەماڵەیــی
بێبــەش کــراون و تەنانــەت مافــی
خوێندنیــش بە زمانــی زگماکییان
لێ زەوت کراوە چ بگا بەوەی کە
پەروەردەکەیان بە زمانی زگماکی
بێ .بەاڵم لە ئێســتادا ئەو نەتەوانە
بــە هــەوڵ و تێکۆشــانی خۆیــان
خەریکی پەروەردەکردن و ناساندی
شوناســی خۆیانــن ،هــەر بــەو
پێیــەش زیاتــر لە جاران لــە هەوڵی

بەدەســتهێنانی مافــە سیاســی و
نەتەوەییەکانیاندان ،لە بەرانبەریشدا
دەســەاڵت زیاتــر و چڕتــر لە جاران
ئێعدام و کوشتاریان لێ دەکا.
جیــا لــە پێکهاتــەی نەتەوەیــی،
پێکهاتەیەکــی دیکــە لــە ئێــران
بــە زەقــی دیــار و لەبەرچــاوە
ئەویــش ئایینییــە ،جیــا لــە شــیعە
کــە دەســەاڵت وەک مەزهەبــی
فەرمــی ناســاندوویەتی ،ســوننە
و مەســیحی و یارســان و ....
ئایینــی دیکــە بوونیــان هەیــە کە
خاوەنی تایبەتمەندیی خۆیانن و لە
پەروەردەیەکی ئیســامیی شیعەدا
جێگایــان نابێتــەوە ،ئەگــەر لــە
دژایەتیشدا نەبن .پەروەردە لە ئێران
ئەم کەلێنەیشــی پڕ نەکردووەتەوە،
بەڵکــوو گەورەتــر و گەورەتــری
کردووە.
ســێهەمـ بواری ئابــووری ،بوارێکی
گرینگــە لــە ژیانــی کۆمەڵــگا و
مرۆڤــەکان ،بەهێــز و بێهێز بوونی
کاریگەریی ڕاســتەوخۆی لەســەر
بــوارە جۆراوجۆرەکانــی دیکــەی
دەســەاڵت و کۆمەڵــگا هەیــە،
ڕێژیمەکانــی ئێــران داهاتی واڵت
و خەڵکیــان تــااڵن و خەرجــی هێزە
ســەرکووتکەرەکانیان کــردووە،
هــەر بۆیە ئابوورییەکــی داڕماو و
الوازی هەیە ،پاشماوەی ئەم داهاتە
بــۆ پــەروەردە تەرخــان دەکرێ ،کە
ئەمیــش تەنیا بۆ پــەروەردەی زمان
و فەرهەنگــی نەتەوەی بااڵدەســت
تەرخــان دەکــرێ .زۆربــەی زۆری

خەڵکەکــەی لەدەســت هــەژاری،
بێــکاری و کــەم داهاتــی دەناڵێنن
و لــە هەمــوو ئیمکاناتێک بێبەش
کراون.
ئابــووری پێوەندیەکــی ڕاســتەوخۆ
و لێکگرێــدراوی لەگــەڵ
پــەروەردە هەیــە ،هەرچــی دۆخــی
ئابــووری گەشــتر بــێ ،دەرفەت و
ئیمکاناتــی پەروەردەیەکــی باشــتر
و زیاتــر دەرەخســێ ،یان دەشــکرێ
هەرچی دۆخی پەروەردە لە پێشەوە
بــێ ،بواری ئابووری زیاتر گەشــە
دەکا و ســەرمایەی مرۆیــی زیاتــر
دەســتەبەر دەبــێ ،بۆیــە ئابووری و
پــەروەردە پێوەندییەکــی چڕوپڕیــان
پێکــەوە هەیــە .ســااڵنە زۆرن ئــەو
کەسانەی کە بە هۆی هەاڵواردن،
بێداهاتی و نەبوونی ئیمکانات واز
لــە پــەروەردە کردن دێنــن و تێکەڵ
بە کاروانی بێکاران دەبن.
بــۆ ئــەوەی واڵتێکــی وەک ئێران
بتوانــێ پەروەردەیەکــی گشــتگیر،
بەبەرهــەم و ســەرکەوتووی
هەبــێ ،لە پێشــدا دەبێ سیســتمی
حوکمڕانییەکــەی دێموکراتێک و
مافی گشــت نەتەوەکانی بپارێزی
و هەروەهــا خاوەنــی ئابوورییەکــی
بەهێــز بــێ ،ئــەم ســێ بــوارە
حەلقەیەکــی لێکگرێدراون کە بە
بــێ یەکتــر ناتــەواو و بێکەڵکن،
بۆیــە ناتوانــن پەروەردەیەکــی باش
پێشکەش بە خەڵک بکەن ،تاکوو
خونچــەی پــەروەردە لــە ئێرانــدا
بپشکوێت.

و ئەلقاعیــدە ،داعش ،بۆکۆ حەرام
و هــەر ڕێکخراوێکــی توندئاژۆی
تێــرۆر خوڵقێــن) ،تێــرۆر وەکــوو
فەلســەفەی ڕێژیمــی مەزهەبــی،
ئاژاوە و شەڕ وەکوو ناسنامە ،ترس
و تۆقانــدن و ڕەشــەکوژی وەکــوو
ستراتیژ ،سڕینەوەی مرۆڤ وەکوو
ئەلتەرناتیڤی بەهەشتەکانیان.
ســەبارەت بــە سیســتمی هزرییــان
پێویســتە بووترێت کە ســەرلەبەری
بنەمــا هــزری و جیهانبینییەکانی
هزرگەلــی گرووپــە ڕادیکاڵــە
دینــی و عەقیدەییــەکان خــۆی لە
بازنــەی (جیهــاد و قیتــال و ریبات
و فتــح  -غــەزا )دا دەبینێتــەوە،
کــە لــە ئەنجامــی ئاســتی نزمــی
هۆشــیاری بەشــێکی زۆری
کۆمەڵگاکانــی بــە تایبــەت
ناوچــە ،مەیلخــواز و ئامادەســازی
ســەرهەڵدانی ئــەو تەرزە گرووپ و
ڕێبازانە دەبن ،کە ســەقفی بەرزی
ســتراتیژی گرووپــە عەقیدەییەکان
خــۆی لــە ئامادەســازیی و پالنــی
باڵوکردنــەوەی باوەڕەکانیــان و
خوڵقاندنــی جیهــاد و غــەزا بــۆ
ئــەم مەبەســتە دەبینێتــەوە ،نــەک
هــەر بیــروڕای جیاوازیان پێ هەزم
ناکــرێ! ،بنــەڕەت و کۆڵەکــەی
باوەڕگەیــان لەســەر بنەمــای
الدانــی عەقڵ دامــەزراوە ،بەڵکوو
بەکارهێنانــی بیرکردنەوە و عەقڵ
تاوانــە ،بەڵگــەی ئــەو ڕاســتییەش
ئەوەیــە کــە گرووپــە تونــدڕەوە
دینییــەکان و مەزهەبــەکان کــە
ســەرەڕای ئــەوەی ســەرجەمیان
خۆیــان لــە چوارچێــوەی یــەک
بــڕوادا دەبیننــەوە و هەمویــان

بانگەشــەی گەڕانــەوە بــۆ یــەک
ســەرچاوەی دیاریکــراو دەکــەن و
ئەندێشەی لێوەردەگرن و لەهەمان
کاتــدا بانگەشــەی ئامانجگــەل و
ئاخیرەتــی هاوبــەش دەکــەن ،بەاڵم
نــەک هــەر یەکتریــان پــێ قبــوڵ
نیــە ،بەڵکــوو دونیایەکــی پــڕ
لــە کوشــتار و پــەل و پۆکــردن و
دەســت و قــاچ بڕینــی مرۆڤــەکان
دێننــە کایــەوە ،خوڵقێنــەری
هەمــان ئــەو جەهەندەمــەی کــە
وەک بانگەشــەی بــۆ دەکــرێ و
بەحیســاب کــە دەبــێ مرۆڤــەکان
لــەو دونیــا بیبینــن !! ،هەربۆیە لە
کۆمەڵگایەکی زۆرینە ئیســامی
وەکوو کۆمەڵگای ئێرانیدا کە لە
نەتەوە و پێکهاتەی ئیتنی و دینی
و عەقیدەیی جۆربەجۆر پێکهاتووە،
نــەک هــەر ســوننە مەزهــەب و
ئاینزاکانی دیکە ناتوانن بەشداریی
حکومڕانــی بکەن ،لەژیر ســایەی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیدا،
بەڵکــوو بەشــێکیش ســەڕەڕای
هــاو عەقیدەیــی و دروێشــیان بــۆ
سیســتمە هزرییەکــە ،ڕێگەیــان
لێدەگیرێت لە بەشــداری سیاسی،
ئــەوەش الوازیــی بێپایانــی هێزی
پشــتەوەی کۆمــاری ئیســامی
دەردەخــات ،دەرخــەری شکســتی
ئــەو هــزر و هێزەیــە کــە ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانی لەسەر
وەستاوە ،چوونکە لەماوەی نزیک
چواردەیــەی ڕابــردووی ئێرانــدا
کــە لــە بن دەســتی ئــەو ڕێژیمەدا
بــووە ،ڕۆژ بــە ڕۆژ یەکگرتوویــی
گرووپی دەســەاڵتدار بەرەو الوازی
ڕۆشــتووە ،کــە ئێســتا بــە ڕوونــی

هەســتی پێدەکرێــت ،ســەرجەمی
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو سیاســەتە
ئەمنیەتییــە کــە ئــەو گرووپــە
دەســەاڵتدارییە هەیبــووە لەســەر
بنەمــای بنبڕکردنــی بچووکتریــن
جیاوازیــی بیروڕا ،کــە بەردەوامی
ئەو هاوکێشــەیەش دەرەنجامەکەی
بریتییە لــە خەاڵت کردنی هەرەس
و سەرنگوون بوون بەم ڕێژیمە.
ستراتیژی ئیدارەدانی نێوخۆییان بۆ
جڵەوگیرکردنــی کۆمەڵگا لەســەر
دوو بنەمای سەرەکی خۆی دەبینێتەوە،

ئابووریــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لەمــاوەی ڕابــردوودا
سەرجەمی لە خزمەتی بەهێزبوونی
ئەو ڕێژیمەدا بووە لەســەر حیسابی
پێکهێنانــی دۆخێکــی نالەبــاری
بژێــوی ژیــان لــەو ناوچانــەی
کــە بزاوتــی مافخوازانەیــان تێــدا
چاالکــە ،وەکــو پارێــزگا کــورد و
بەلــووچ و عەرەب نشــینەکان ،...
کــە خــۆی بینیوەتەوە لە جیاوازیی
گرنگیــدان بــە پیشەســازی و
وەبەرهێنــان و بــواری کشــتوکاڵ و

بــۆ بێئاگاکــردن و جڵەوگیرکردن
و دەســتەمۆکردنی کۆمەڵــگا
لەڕێــگای خســتنەگەڕی فاکتەرە
فەرهەنگی و ئابوورییەکان.
هەرچــی ســەبارەت بــە تێــرۆری
دەوڵەتییــە ،ئــەوا هەرلەگــەڵ
کۆمــاری
وەدەســەاڵتگرتنی
ئیســامیدا ئــەو ڕێژیمــە وەکــوو
دەوڵەتێــک بەشــێکی زۆری
چاالکیی و سیاسەتی خۆی تەرخان
کــرد بــۆ ئەنجامدانــی کــردەوەی
تێرۆریســتی لــە ڕەشــەکوژی و
کوشتن و کۆمەڵکوژی و هەڕەشە
و باڵوکردنــەوەی تــرس و تۆقانــدن
 ..بەرانبــەر بــە نەیارەکانــی خۆی
بەتایبەتیــش ئەندامــان و الیەنگران
و ڕێبەرانی پارتــە ڕامیارییەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کە زیاتر
هەڵگری پەیامی مرۆڤدۆســتانە و
ئاشــتیخوازانە بوون ،کە لە ئێستادا
ئــەو سیاســەتەی پــەرەی زیاتــری
پێــدراوە و بەردەوامــە ،ســتراتیژیی

دەیــە کاریان کردووە ،ســەرلەبەری
ئەوانــەش لەپێنــاوی پەروەردەیەکی
مەیلخــواز و بێهێــز بەرانبــەر بــە
ڕێژیمەکە.
ســتراتیژیی ئیدارەدانــی دەرەکــی
کــە سیاســەتی دەرەوەی لەســەر
بونیــاد نــراوە ،درێژکراوەی جەنگ
و ملمالنێی نێوان گرووپە ئایینزا و
عەقیدەییەکانە ،واتە پەرەسەندووی
ئەو جەنگەیە ،کە بریتییە لە دونیا
بینــی و ڕوانینێکــی دوژمنکارانە
بەرانبــەر بــە غەیــری باوەڕدارانــی
باوەڕگــەی خۆیــان ،هــەر بۆیــە
ســتراتیژیی سیاســەتی دەرەکییــان
خــۆی دەبینێتەوە لە دروســتکردنی
ئــاژاوە و شــەڕ و پێکــدادان لەنێــو
کۆمەڵگاکانــی دەوروبــەر و
جیهــان ،بــە ئامانجەکانــی ،یەکەم
 :دەســتەبەری توانســتی زاڵیەتــی
نێوخۆیــی و دووهەم  :پەلهاویشــتن

و باڵوکردنــەوەی ڕێبازەکەیــان بــە
ئاراســتەی دەرەوە ،ئەو ســتراتیژەش
لەالیــەن کۆماری ئیســامییەوە بە
پلەی یەکەم خۆی لە دروســتکردن
و پاڵپشــتی و هــاوکاری کردنــی
ئــەو گــرووپ و دەســتە و هێزانەدا
بینیوەتــەوە کــە تێــرۆر ناســنامە
و ســتراتیژ و فەلســەفە و دونیــا
بینییــان بــووە ،کــە جیهــاد و غەزا
ئامانجیــان بــووە .هەر لــەو پێناوەدا
ســتراتیژێکی دیــاری کۆمــاری
ئیســامی لەمــاوەی ڕابــردوودا
بریتی بووە لە داڵدەدان و هاوکاری
ئــەو گرووپانــەش کــە هاوبــاوەڕی
خۆیــان نەبوونــە لەوانــەش (
ئەلقاعیــدە ،ئەنســاری کوردســتان،
داعــش  )..بەهەمــان شــێوە ئەوەش
دەچێتــە چوارچێــوەی ســتراتیژی
سیاسەتی دەرەکیان.
لەمەوبــەدوا کۆمــاری ئیســامیی
ئێران بەرەو گوشاری توندی نێوخۆیی

کۆمــاری ئیســامی – حەتمیەتــی لە ناوچوون
عومهر ئیزهدخا

بــە گەڕانــەوە بــۆ ئــەو
ڕاســتییە مێژووییــەی کــە پێمــان
دەڵێــت ڕێژیــم و دەســەاڵتدارییە
زۆردار و تۆتالیتار و فاشیستەکان
تەمەنی درێژیان پەلەقاژەی ناڵینە
بەدەست لەنێوچوونیانەوە ،کۆماری
ئیسالمیی ئێرانیش وەکوو نموونەی
بەرچــاوی ئــەو جــۆرە لــە ڕێژێم و
دەسەاڵتدارییانەیە ،تەنانەت ئەگەر
زاڵبــوون و هەلومەرجــی توانســتی
ئــەم ڕێژێمــەش شــکێنەری ئــەم
ڕێســا مێژوویــی و لۆژیکیــە بێــت
کــە هاوکێشــەیەکی نالۆژیکییە،
ئــەوا لــە ڕوانینــی چلۆنایەتــی و
وردبوونــەوە لــە سروشــتی هەرەمی
ئــەم دەســەاڵتدارییە و دەرەنجــام
و تەمەنــی ،و هەڵســەنگاندنی
سیســتمە هزریەکــەی ،چاویلکەی
دوور بینــی تەنانــەت نابێتــە
پێویســتییەکی ئەوتۆی مرۆڤێکی
کەمبیناش.
دەســەاڵتگرتنی ڕێژێمی کۆماری
ئیســامی بە ئاژاوە و شــەڕ و توند
و تیــژی و ڕەشــەکوژی دەســتی
پێکــرد لــە نانەوەی ترس و تۆقاندن
هــەر لــەو ڕێگایەشــدا بەردەوامــی
دا" ،هــەروەک دەگوتــرێ بەلەمی
ئــەم ڕێژێمــە بــە ســەر دەریــای
خوێندا دەڕوات" ،و دەسەاڵتگرتنی
ڕێژیــم لەپــای زەوتکردنــی ماف و
ئازادیــی مــرۆڤ و گــەالن بــوو،
کۆماری ئیسالمیی ئێرانی زادەی
هزرێکــی عەقیدەیــی توندئاژۆیــە
کــە هاونموونــە و سیســتمەکانی
بریتیــن لــە؛ (بزووتنــەوەی تاڵیبــان

یەکــەم  :سیاســەتی زەبــر و زەنــگ و
تێرۆری دەوڵەتی .دووەم  :کارکردن لەسەر
ستراتیژێکی پەروەردەیی زەمینەساز

تەندروســتی لە پارێــزگاکان ،لەگەڵ
ســتراتژێکی فەرهەنگی فاشیســت و
ئاسیمیالســیۆن خواز کە ســەرلەبەری
فاکتــەر و میکانیزمــەکان لــەو
ڕێگایــەدا و بــە درێژایی ئەو چوار

و نێودەوڵەتــی دەڕوات ،هاوکێشــەی
گۆڕانــی جیهــان بــەرەو کرانــەوە و
دێموکراســی و گۆڕانی چلۆنایەتیی
بــاری هۆشــیاریی کۆمەڵــگاکان،
فشــارێکی جەرگبــڕی بۆســەر ئــەو
ڕێژیمــە دروســتکردووە ،بزاوتــی
ڕامیاریــی نەتەوەیــی دێموکراتیکــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە لە قۆناغی
ڕاســاندایە ،ملمالنــێ لــە پێنــاوی
مرۆڤایەتییەکانــی
بەرژەوەندییــە
کۆمەڵــگای جیهانــی دەکات ،لــە
ڕەهەنــدە ســەرەکییەکانی ،یەکــەم
ڕزگاریی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان و دووهــەم ڕزگاریــی

مرۆڤایەتــی لــە هــزر و هێزێکــی
شێرپەنجەیی تێرۆر خوڵقێن.
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ئابووری چەکی دەستی بەربژێرەکان بۆ
فریودانی خەڵک
شەماڵ تەرغیبی
شانۆگەریی هەڵبژاردنی
ئەمســاڵیش هاوشــێوەی جارانــی
پێشووتر ،وەک چاوەڕوان دەکرا بوو
بــە گۆڕەپانی کەڵکاژۆ وەرگرتن
لــە بــاری گوزەرانــی خەڵکــی
بێدەرەتــان ،و بەناو بەربژێرەکانی
ئــەم شــانۆگەرییە ئابووریــی و
دۆخــی ژیانــی خەڵکیــان کــردە
چەکێــک بــۆ هەڵخەڵەتاندنــی
خەڵــک و ڕاکێشــانیان بــۆ ســەر
سندووقەکانی دەنگدان.
ڕۆژنامــەی کەیهان لــە ژمارەی
چەنــد ڕۆژ پێشــی خۆیــدا
ڕایگەیانــد؛ کەســانێک لە گوند
و شــار و شــارۆچکە بێبــەش
کراوەکانی ئێراندا ،هەڕەشەیان لە
خەڵکی بێدەرەتان و کەمداهات و
هەژار کــردووە کە ئەگەر دەنگ
بــە ڕۆحانــی نــەدەن بوودجــە و
یارانەکانتان لێ دەبڕین.
لەالیەکــی دیکــەوە ڕۆژنامــەی
قانون لە ڕاپۆرتێکدا هەر لەمبارەوە
ڕایگەیانــدووە کــە؛ بەربژێــرەکان
و لــە نێویانــدا "قاڵیباف" دەســتی
کــردووە بــە دانــی وادە و بەڵێنــی
بێبنەمــا و وتوویەتــی :ئەگــەر
ببمــە ســەرکۆمار لــە مــاوەی ٤
ســاڵدا داهاتــی گشــتی واڵت
 ٢قــات و نیــو زیاتــر دەکــەم ،بــە
چەشــنێک کــە وەپیــش واڵتانی
فەڕانســە و بریتانیــا و کانــادا و
ژاپۆن بکەوین.
ئــەم بانگەشــە بێبنەمایــەی
قاڵیبــاف لە کاتێکدایە کە بەپێی

زانســتی ئابووری تەنیــا مەرجی
بردنەســەری ئاســتی داهاتــی
گشــتیی واڵت ،زیادکردنــی
ســەرمایەدانانە لە واڵتدا .ئەگەر
وەهــا گریمانە بکەیــن کە ناوبراو
بتوانــێ زۆربــەی کۆمپانیــا
زەبەالحــە جیهانییەکانیــش بــۆ
ســە ر ما یە د ا نا ن
پە لکێشــی
ئێــران

بــکات،
بەپێی زانستی
ئابــووری پێویســتە %١٥
ڕێژەی سەرمایەدانان زیاد بکرێت
تاکوو گەشــەی ئابووریی یەک
ڕەقەمی بێتە دی.
بەپێــی دواییــن ئامــاری بانکــی
جیهانــی بــۆ ســاڵی ،٢٠١٥
داهاتــی ناپاقــژی نەتەوەیی ئێران
 ٥١١میلیــارد دۆالر بووە؛ ٢قات
و نیــو زیادکردنی ئەم داهاتە بەو
واتایــە دێــت کــە قالیبــاف دەبێ
لە ماوەی  ٤ســاڵ دەســەاڵتداری
خۆیــدا ئاســتی داهاتــی ناپاقژی
نەتەوەیــی بگەیێنێتــە ١٢٧٧
میلیارد دۆالر!
بــەم پێیــە ئایــا دەکــرێ بڵێیــن
قاڵیبــاف دەتوانــێ ئێــران وەپیــش
واڵتانێکــی وەک کانــادا و

فەڕانسە بخات؟
یــان کەســێکی وەک "ئیبراهیــم
ڕەئیســی" بەربژێری بناژۆخوازی
ڕێژیم بۆ پۆســتی سەرکۆماری،
کارتــی چوونــەژوورەوەی شــاری
یاری "باغالربــاغ"ی تەورێزی بە

بــا و
بــە ال ش
کردۆتەوە و داوایان لەو کەسانەی
کــە کارتەکەیــان وەرگرتــووە
کــردووە کــە دەنگ بە ڕەئیســی
بدەن.
ئەمانــە تەنیا چەنــد نموونەیەکی
بچووکــن لەو درۆ و دەلەســانەی
کــە بەربژێرەکانی ســەرکۆماری
ڕێژیم بۆ هەڵخەڵەتاندنی خەڵک
و گــەرم کردنــی تەنــووری
هەڵبژاردن بەڕێوەی دەبەن ،غافڵ
لەوەیکــە ئــەم خەنــە چیدیکــە
ڕەنگی نەماوە.
ئــەم بارودۆخــە ئــەو کاتــە زیاتــر
جێگەی داخ و کەســەر دەبێ کە
بەنــاو بــەرەی "ئیســاحخواز"ی

ڕێژیم بانگەشــە بۆ چاکسازی و
ڕیفۆرم لە بیاڤی ئابووریدا دەکەن و
چەمکەکانــی وەک "عەداڵەت"،
"یەکســانی"" ،دادپــەروەری" و "
نەهێشــتنی گەندەڵــی" دەکەنــە
چەکــی هەڵخەڵەتاندنــی خەڵک
و بردنەوەی ئەم کایە سیاسییەی
نێوان خۆیان و باڵی
بناژۆخواز.

بانگەشەیەک کە سەر
لەبەری درۆ و دەلەسە و ناڕاستە.
بەپێــی هەندێــک بەڵگــە و
فایلــی نــوێ ،حەســەن ڕۆحانیش
هاوپیاڵەکانــی
هاوشــێوەی
تــری دەســتێکی بــااڵی هەبــووە
لــە هەڵلووشــینی ســامان و
داراییەکانــی خەڵــک و یەکێکە
لــە گەندەڵــکارە کەاڵنەکانی نێو
ڕێژیم.
ماڵپــەڕی "خبرنامــە گویــا" بــە
باڵوکردنەوەی کۆمەڵێک بەڵگە
بــاس لە گەندەڵییەکانی حەســەن
ڕۆحانــی و باندەکــەی دەکات
کــە زیاتــر لــە شــێوازی ڕانــت و
داگیرکاریــی زەوی و مڵکــدا
خۆی دەبینێتەوە.

 ٥١٠٠یەکەی بەرهەمهێنەر
کارگەی تراشکارەکانی کرماشانیش
لە دەوڵەتی یازدەیەمدا داخراون چوونە ڕیزی کارگە داخراوەکان

لــە مــاوەی چــوار ســاڵی
ڕابــردوودا واتــە تەنیا لــە دەورانی
تەمەنــی دەوڵەتــی یازدەهەمــدا،
 ٥١٠٠یەکــەی بەرهەمهێنــان لــە
ئێراندا داخراون.
پــاش لێدوانەکانــی ئیبراهیــم
ڕەئیســی بەربژێــری بناژۆخوازی
ڕێژیــم بــۆ پۆســتی ســەرۆک
کۆمــاری کــە گوتبــووی لــە ٤
ساڵی ڕابردوودا  ١٧هەزار یەکەی
پیشــەیی داخــراون ،وەزارەتــی
ســەنعەت ،کانــزا و بازرگانــی
ڕێژیــم لــە ڕاگەیەندراوێکــدا
قســەکانی ناوبراوی ڕەت کردەوە
و ڕایگەیاند؛ لەم  ٤ســاڵەدا تەنیا
 ٥١٠٠یەکە داخراون!
ئــەم شــەڕە زەڕەنگەرییانــە لــە
کاتێکــدان کە ئــەم وەزارەتخانەیە
لــە پاییــزی ســاڵی ٩٤دا
ڕایگەیاندبــوو؛ هەنووکــە ٧٥٠٠
یەکەی پیشەیی داخراومان هەیە
کە بۆ کرانەوەیان بڕی  ١٦هەزار
میلیارد تمەن پارە پێویستە ،و ئێمە
ئــەو پارەیــە بــۆ زیندووکردنەوەیان
دەدەیــن؛ بــەاڵم کاتێــک کــە بۆ
وەرگرتنــی وام و ئاســانکارییە

ناونووســییەکان
ماڵییــەکان
دەســتیان پێکــرد ،زیاتــر لــە ١٢
هــەزار و  ٥٠٠یەکــەی داخــراو
ناوی خۆیان تۆمار کردبوو.
ئەمــە بــەو واتایــە دێــت کــە ئــەم
وەزارەتخانەیــە لــەو کاتەشــدا
سەرقاڵی درۆ کردن بوو سەبارەت
بــە ڕێــژەی یەکــە داخــراوەکان
و ئەمــەش بۆخــۆی دەتوانــێ
بەڵگەیەک بێت لەمەڕ بەگوومان
بوون لەسەر ئامارە نوێیەکەی.
بەپێــی هەندێــک ئامــاری
نافەرمی کــە لەالیەن چاالکانی
ســەربەخۆی ئابوورییــەوە درکاوە،
هەنووکــە النیکــەم %٦٠ی یەکە
بەرهەمهێنــەرەکان لــە ئێرانــدا
داخــراون کە لە نێویانــدا دەوڵەتی
ڕۆحانــی پشــکی شــێری وەبــەر
کەوتــووە؛ تەنانــەت ئــەم دۆخــە
ئەوەنــدە نالەبــارە کــە ئەندامێکی
هەیئەتــی بەڕێوەبــەری ژووری
ســەنعەت و کانزا ڕوو لە دەوڵەت
و بانکــی ناوەنــدی بــە ماڵپــەڕی
"تجارت نیوز"ی وتووە؛ گەشــەی
ئابووری پێشکەش بە خۆتان بێ،
پێش بە داخرانەکان بگرن!

ئاژانسی کوردپا :ژمارەیەک
لــە کارگــە تراشــکارییەکانی
شاری کرماشان بە هۆی مەندیی
و وەســتانی بــازاڕەوە ،داخــران و
کرێکارەکانیان بێکار بوون.
بەپێــی هەواڵــە بــاو کــراوەکان،
بێــکار بووانــی ئــەو ســێنفانە ،بــە
زوویــی دەچنــە پــاڵ لەشــکری
بێکارەکانی ئەو شارە.
هەواڵدەریــی "مێهــر"ی کرماشــان
لــە زاری بەرپرســی یەکیەتــی
تراشــکارەکانی
پیشــەیی
پارێــزگای کرماشــانەوە بــاوی
کــردەوە؛ ســینفی تراشــکارەکان
لــە شــاری کرماشــان بــە هــۆی
مەندیــی بــازاڕەوە بــە تەواوتی لە
کار و چاالکی وەستاونەتەوە.
یوونس حەیدەری ڕایگەیاند :ساڵی
 ٩٥ژمارەیــەک لــە کارگەکانی
تراشــکاری لە شــاری کرماشــان
داخــران و مۆڵەتــی ئــەو کارگانە
هەڵوەشــاوەتەوە و هــۆکاری ئــەو
کێشانەش ،مەندیی بازاڕە.
ناوبــراو هەروەهــا ئەوەشــی

خســتەڕوو؛ شــارەکی پیشــەیی
شــاری کرماشــان بــە تەواوەتــی
داخــراوە ،و ڕێژەیەکــی کــەم
کارگەمــان مــاوە و بێجگــە
لــە نیگابانەکەیــان ،تــەواوی
کرێکارەکانی بێکار بوون.
ئــەو بەرپرســەی یەکیەتــی
پارێــزکای
تراشــکارەکانی
کرماشان ڕایگەیاند :بەرپرسەکان
هاوکاریمان ناکەن و بەڕێوەبەرانی
کارگــەکان و شــیرکەتەکانی
کرماشــان ،کارگەکانــی خۆیــان
بــە پارێزگاکانــی دیکــە وەک
هەمەدان و ئیسفەهان داوە و هیچ
کەسێک هاوکاریمان ناکات.
دەڵیــت:
هەروەهــا
ناوبــراو
کارگەکانــی ئێمــە بودجــەی
تەرخــان کراویان نیــە و ،وامەکان
هەتــا ســەقفی یــەک میلیــارد
تمەنــە ،بــەاڵم حاڵەتــی بازرگانی
کردنە بە ســەرمایەی کەسۆکی
و ســااڵنە لــە ســەدا " ١٨ســوو"
دەدەینەوە.

بــۆ وێنــە لــە یەکێــک لــە
بەڵگەنامەکاندا ڕۆحانی لە ساڵی
١٣٦٨دا ،پارچــە زەوییەکــی لــە
"شــهرک غرب تهران" بە پانتایی
 ٧٩٠میتری چوارگۆشە بە بڕی
 ٢میلیــۆن تمــەن لــە ڕێکخراوی
نــۆژەن و ئــاوەدان کردنــەوەی
زەوییەکانــی ڕۆژئــاوای تــاران
کڕیــوە؛ لــە حاڵێکــدا کــە نرخی
ئــەم پارچــە زەوییــە لــەو کاتــەدا
النیکــەم  ١٤٠میلیۆن تمەن بووە.
واتــە نرخــی ڕاســتەقینەی ئــەو
پارچــە زەوییــە  ٧٠قاتــی ئەو بڕە
پارەیە کە لە ســەرۆک کۆماری
ئیساڵحخواز وەرگیراوە.
لــە بەڵگەنامەیەکــی دیکــەدا
ســەرکۆمارە ئیساڵحاتخوازەکەی
ڕێژیــم ڕێگــەی بــە باوکــی
زاواکــەی داوە کــە لــە بانکێکی
دۆبــەی وامــی کــەاڵن بــە
ســوودی سیفر لە ســەد وەربگرێت
و بــە ســوودی  ٢٤لــە ســەد ،لــە
بانکەکانــی ئێراندا خەواندوویەتی
و سوودە بەالشەکەی دەخوات.
یــان لــە بەڵگەیەکــی دیکــەدا
کــە هەواڵدەریــی فــارس بــاوی
کردۆتــەوە ،فەرەیــدوون ڕۆحانــی
بــرای حەســەن ڕۆحانــی لــە
ڕەشــەمەی ســاڵی ٥٨دا و تەنیــا
پــاش  ١٠مانگ لە دامەزراندنی
بونیادی مەســکەن ،زەوییەکی بە
پانتایــی  ١٨٨میتر لە "تاهبازی"
تــاران بە بــەالش وەرگرتــووە ،کە
هەنووکە بە یەکێک لە گرانترین
ناوچەکانی ئێران دەژمێردرێ.
لە الیەکی دیکەشــەوە "ئیســحاق
جەهانگیــری" جێگــری یەکەمی

دەوڵەتــی یازدەهــەم ،ســاڵی
١٣٧٨ی هەتــاوی زەوییەکــی
بــە ڕووبــەری  ٣٨٥میتــری لــە
گەڕەکــی "وەنــەک"ی تــاران بە
نرخــی میتری  ١٤٠هــەزار تمەن
لە دەوڵەتی ئیساڵحات وەرگرتووە
کە لە ئێستادا بایی پازدە میلیارد
تمەنە.
هەواڵدەریــی "تەســنیم" ئــەوەش
ئاشــکرا دەکات کــە؛ ئیســحاق
جەهانگیــری ســاڵی ١٣٨٩
بەهــۆی گەندەڵیــی ماڵییــەوە
لەسەر کار الدراوە.
بەڵگەنامەکان باس لەوە دەکەن کە؛
ئیســحاق جەهانگیــری و عەبــاس
ئاخوونــدی وێــڕای ئەندامەتی لە
کۆمپانیــای "ســەدرا" ،پاداشــتی
سەرسووڕهێنەریان وەرگرتووە.
ئــەو بەڵگەنامانــە و زۆر
ئاشــکراکراوی
بەڵگەنامــەی
دیکــەش هەمــوو ئامــاژە بــۆ
گەندەڵیــی سیســتماتیک و
هەمەگیــری بەرپرســە یــەک
لــەدوای یەکەکانــی ڕێژیــم
دەکەن و هەمان ئەو بەرپرســانەش
ڕووهەڵماڵراوییــەوە
بەوپــەڕی
بانگەشــەی چاکســازی دەکــەن
و خەڵــک بــە پڕوپاگەنــدە و
بانگەشــەی بێبنەمــا ڕاکێشــی
ســەر ســنووقەکانی دەنگــدان
دەکەن.
پرســیاری بنەڕەتــی لێــرەدا
بەلەبەرچاوگرتنــی ئەم کەتوارانە
ئەوەیــە کــە گەلــۆ چاکســازی
و ئیســاح و ڕێفــۆرم هیــچ
مانایەکیان دەبێت؟

قەرزەکانی ڕێژیم دوو قاتی
بوودجەی واڵتە
عەلــی الریجانی ســەرۆکی
مەجلیســی ڕێژیمی ئێران باســی
لــەوە کردوە کە؛ کۆی گشــتیی
قەرزەکانــی ڕێژیم بــە بانکەکان،
دوو قــات لــە بوودجــەی واڵت
زیاتره.
هەواڵدەریــی "تســنیم" ســەر بــە
ســپای تێرۆریســتی پاســداران لــە
ڕاپۆرتێکــدا لــە زاری عەلــی
الریجانی باڵوی کردووەتەوە کە؛
ناوبراو لە دانیشتنی کۆمیسیۆنی
ئابووریــی مەجلیســی ڕێژیمــی
ئێــران باســی لــە قەرزەکانــی
ڕێژیــم بــە بانکــەکان کــردووە و
لــەو بارەیــەوە گوتوویــە؛ "کــۆی
گشــتیی قەرزەکانــی دەوڵــەت بە
بانکــەکان دوو قات لە بوودجەی
واڵت زیاتره".
لــەو دانیشــتنەدا بــاس لــە
ســەربەخۆیی بانکــی ناوەندیــی
ڕێژیم کراوە کە ئەوەش بە مانای
جیابوونــەوەی سیاســەتی دراو لــە
سیاســەتی ئابووریــی ڕێژیمە کە
لەو بارەدا سپای پاسدارانی ڕێژیم
دژی ئەم بڕیارە دەوەستێتەوە.
کــۆی گشــتیی قەرزەکانــی
دەوڵــەت تــا کۆتایــی مانگــی
بەفرانبــاری ســاڵی ڕابــردوو ٧
بیلیۆن ڕیاڵ ڕاگەیەندراوە.
بانکــی ناوەندیــی ڕێژیــم مانگی
بانەمــەڕی ئەمســاڵ بــاوی
کــردەوە کە؛ قەرزەکانی ڕێژیم بە
بانکــەکان لە ماوەی  ٤٤مانگدا
 ١١١٤.٤هــزار میلیــارد ڕیــاڵ
بووە.
ئەو قسەی الریجانی لە کاتێکدایە

کــە ناوەنــدی لێکۆڵینەوەکانــی
مەجلیســی ڕێژیــم لــە نوێتریــن
ڕاپۆرتــی خۆیــدا پێشــبینی بــۆ
 ٤بگــۆڕی ســەرەکیی ئابووریی
ئێران لە ســاڵی ١٣٩٦ی هەتاوی
ڕایگەیاندبوو :گەشــەی ئابووری
لە ســاڵی نوێدا وەک بگۆڕێکی
ســەرەکی دەبێتــە  ،%٣/٧لــە
حاڵێکدا کە ئەم ناوەندە بۆ ســاڵی
 ٩٥پێشــبینی کردبــوو کە %٧/٢
بێت.
هەروەهــا ســەبارەت بــە بگــۆڕی
ناوەنــدی
لــە
هەاڵوســان،
لیکۆڵینەوەکان باس لەوە کرابوو:
لە ســاڵی نوێدا ئاستی هەاڵوسان
دووبــارە بــەرز دەبێتــەوە و لــە
%٩/١ی ســاڵی ٩٥ەوە بۆ %١٠/٩
بەرزبوونەوە بەخۆیەوە دەبینێ.
بانکی ناوەندیی ڕێژیم لە نوێترین
ڕاپۆرتــی خۆیــدا ئاشــکرای
کردبــوو؛ ڕێــژەی نەخدینەیــی
لــە کۆتایــی ڕەشــەمەی ســاڵی
ڕابــردوودا بــە بــەراورد لەگــەڵ
ڕێکەوتــی هاوشــێوەی ســاڵی
ڕابردوو ،گەیشــتبووە ١١٩٦هەزار
و  ٦٠٠میلیــارد تمــەن کــە
دەرخەری گەشەی %٢٦ییە.
لە الیەکی دیکەشــەوە سندووقی
نێونەتەوەیــی دراو پێشــبینی
کردووە ،ئابووریی ئێران لە ســاڵی
داهاتــوودا ،واتــە  ،٩٦بەهــۆی
جێگــر بوونــی بەرهەمهێنانــی
نەوتــی ئۆپێــک ،لەباری گەشــە
کردنــی ئابوورییــەوە بەڕێــژەی
 %٥٠داببەزێت.
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سەرۆک کۆمارێکی کۆیلە یان تەداروکاتچی؟
بە چ نرخێک؟
عەلی مونەزەمی
لــە سیســتمی کۆمــاری
ئاخونــدیدا ســەرۆک کۆمــار
دووهەمیــن پۆســتی بــەرزی
بەڕێوەبەریــە بــە دوای ویالیەتــی
فەقیهـ ..لە ڕاســتیدا ئەو پۆستە
وەک کلیل و ســوپاپی پاراستنی
ویالیەتی فەقیهـــە کە بە دروست
کردنی کێبڕکێ لە سەر پۆستی
ســەرۆک کۆمــاری ،لەبیــری
خەڵــک دەبەنــەوە کــە پۆســتی
ڕێبەریــی ڕێژیــم پۆســتێکی
زیادەیە.
هەرچەنــد کــە بــۆ پۆســتی
ســەرۆک کۆمارییــش تەنیــا
مۆرەکانــی ڕێژیــم دەتوانن خۆیان
بپاڵێــون و خەڵکــی جیابیــر و
جیائــۆل لێی بێبەشــن .گەییشــتن
بە پۆستی سەرۆک کۆماری لە
ئێرانــدا و لــە چارچێوەی ڕێژیمی
دژەمرۆڤــی ،تووتالیتــەر و بەدوور
لــە هەمــوو پرەنســیپە ئەخالقی و
ڕەوشــتە ئینســانییەکان نەک لە
ســەر بنەمــای دەنگــی خەڵکــە
و نــەش لــە بــەر لێوەشــاوەیی و
شایســتەبوونە؛ بەڵکــوو لــە ســەر
بناغەی توانــەوەی یەکجارەکییە
لــە نێــو سیســتمی ڕێژیمــی
ئاخونــدیدا .بۆیــە ســەرۆک
کۆمارەکانــی ڕێژیــم پێــش
گەییشــتنیان بەو پۆستە ،ڕۆحیان
بــە ڕێژیــم یــان باشــترە بڵێیــن بــە
شــەیتان دەفرۆشن و بۆ پاراستنی
ئــەو ڕێژیمــە لــە ئافراندنی هیچ
جینایەتێــک ســڵ ناکەنــەوە،
تەنانەت لە بەکوشتدان و کوشتنی
مناڵەکانیــان .بۆیــە ئەگەرچــی
ئــەو پۆســتە حکوومەتیە لەوانەیە
لــە ڕوانگەی هەندێک کەســەوە
پۆســتێکی بــەرز بــێ ،بــەاڵم
پووچیی ئەو یەکە بۆ مۆرەکانی
ڕێژیم ئاشــکرایە و بۆیە ئەوانەی
کە خۆیان بۆ ئەو پۆســتە کاندید
دەکــەن ،خۆیان وا پێناســە دەکەن
کە بە ڕوونی دەرکەوێ کە ڕێژیم
هەموو نرخــە مرۆییەکانیانی لێ
زەوت کــردوون و بۆیــە خۆیــان بە
تەدارۆکاتچــی یــان کۆیلــەی
وەلیــی فەقیهـــ دەزانــن .دەبــێ
ڕێژیــم چی لەو کەســانە کردبێ
کــە ئەوان ڕازی بکا شــانازی بە
نامرۆڤانەترین شــت کە کۆیلەتیە
بکەن؟ کەســێک کە شانازی بە
کۆیلەبوونــی خــۆی بــکا ،چوون
دەتوانــێ خەڵــک بــە بەختیــاری
و ژیانێکــی الیقــی مــرۆڤ
بگەیەنــێ؟ بۆ ئەوەی کە بتوانین
لــەو تێڕوانینــەی بەربژێرەکانــی
ســەرۆک کۆماریی ڕێژیم باشتر
وردبینــەوە ،با لەپێشــدا بزانین کە
کۆیلەبــوون و تەدارۆکاتچێتی چ
مانایەکێکیان هەیە.
ویکیپێدیــا
گوێــرەی
بــە
کۆیلــەداری یانــی کەســێک لە
بــواری مافناســییەوە خاوەنــی
کەســێکی دیکــە بــێ و بتوانــێ
ئەو کەســە بفرۆشــێ یان لە ســەر
هێــزی کاری لەشــی بڕیــاردەر
بــێ .بــە ئەو کەســەی کە وەک
کەرەستەیەک بە کار دەهێندرێ
و لــە الیــەن ئەرەســتووەوە بــە
"کەرەســتەی گیانلەبــەر" پێناســە
کــراوە و "بەکارهێنانــی لەگــەڵ
بەکارهێنانــی ئــاژەڵ هیــچ
جیاوازییەکــی نیــە" ،کۆیلــە
دەوتــرێ ،کە "هــەر دووکیان ئەو
ڕێگایەمــان پێــدەدەن کــە ئێمــە

بــۆ پێداویســتییەکانی ژیــان لــە
هێــزی فیزیکیــی ئــەوان کەڵک
وەربگریــن" .ئــەو مافــەی کــە
کۆیلــەدار بــە ســەر کۆیلــەوە
هەیەتــی ،گرێدراوە بە زۆر مافی
دیکەشــەوە؛ بــۆ نموونــە ئەگــەر

دەبــێ ئەو خەڵکە بکرێنە کۆیلە.
یانــی بــە بــڕوای سیســێرۆ،
کۆیلــە کەســێکە کــە توانــای
خۆبەڕێوەبردنی نەبێ.
کۆیلــەداری لــە الیــەن زۆریەک
لــە ئایینە ئاســمانییەکانی وەک

بڕیاردەر نیە ،بەڵکوو هاسانکاری
دەکا کــە ئەندامانــی گرووپێک
بتوانــن بــە تێگەییشــتن و
وێکگەییشتن لە سەر مەسەلەکان
یان مەســەلەیەک بڕیــار بدەن بۆ
ئــەوەی کــە ئاکامێکــی باشــتر

هەڵبژاردن لە سیســتمی کۆماری ئاخوندیدا بە دوورە لە
هەموو پرەنسیپە دێموکراتیکەکان و ئەوەی لە سەندووقەکانی
دەنگدان دێتە دەرەوە ،بە سێحر و جادووی ڕێبەرە.
کۆیلــەدار هەڵســوکەوتی خــراپ
لــە گــەڵ کۆیلەکەیــدا بــکات،
ســزا نــادرێ لــە بــەر ئــەوەی کە
خاوەنیەتی.
ڕۆمییەکان لە نیوان کۆیلەکان و
بەکرێگیراواندا جیــاوازی دادەنێن
و بــە گوێــرەی بیــر و بــاوەڕی
ئەوان ،کۆیلە کە کەرەســتەیەکە،
لە نووســینی وەسیەتنامە بێبەشە
و ناتوانــێ وەک شــاهێد لــە
دۆســیەیەکدا شــاهێدی بــدات
یــان ســکااڵ تۆمار بــکات ،بەاڵم
ئەگەر ســەرپێچییەک بکات یان
یاســایەک بخاتــە ژێ پێ ،دەبێ
سزا بدرێ.
سیسێرۆ لەو بڕوایەدایە کە ئەگەر
خەڵکێــک تووشــی تێکشــکان
هات و نەتوانن خۆیان بەڕێوەبەرن،

جیــۆ ،کریســتیان و ئیســامەوە
ڕێگەپێــدراوە و لــە کتێبەکانیاندا
ئاماژەی پێکراوە.
ڕیــگا بــدەن کە بەو باســە کورتە
لــە ســەر کۆیلــە و کۆیلــەداری،
بڕێکیــش بــە کورتــی باســی
تەدارۆکاتچێتــی بکەیــن تاکــوو
بتوانیــن بگەینــە ســەر پەیوەندیی
نیوان ئەو دوو باســە و پاڵێوراوانی
ســەرۆک کۆماریــی ڕیژیمــی
ئاخوندی.
تەداروکاتچێتــی یانــی ئــەوەی
کــە کەســێک یارمەتیــدەر دەبێ
بــۆ ئــەوەی کــە کۆســپەکانی
ســەر ڕێــگای کاری گرووپێــک
الببات و ئاســانکارییان بۆ بکات
کــە ئەرکەکانیــان بــە ســانایی
تێپەڕێنــن .یانــی تەدارۆکاتچــی

وەدەست بێ .یانی تەداروکاتچی
بــە خاوەنــکار یارمەتــی دەدات
کــە کارەکــەی لــە ڕێگــەی
هەندێــک مێتــۆدەوە بەڕێوە ببات
کــە بەشــداران لــە گــەڵ یــەک
هــاوکاری بکەن لە ســەر ئەرکی
دیاریکــراو .ئــەو هــەوڵ دەدات لە
کۆبوونەوەکانــدا لە نێــوان ئەرکە
بااڵنســێک
جۆراوجۆرەکانــدا
پێک بێنێ لە جیاتی ئەوەی کە
زۆر گرینگــی یــان پێشــترێتی بە
یــەک ئــەرک بدات لــە بەرانبەر
ئەرکەکانی دیکەدا .ئەو هەروەها
ســەرگێڕیی کۆبوونــەوەکان دەکا
و ئــەوەی کــە چ مژارێــک لــە
کۆبوونەوەکاندا باس بکرێ.
ئێمــە هەموومان باش دەزانین کە
هەڵبژاردن لە سیستمی کۆماری

ئاخونــدیدا بــە دوورە لــە هەمــوو
پرەنســیپە دێموکراتیکــەکان و
ئەوەی لە سەندووقەکانی دەنگدان
دێتــەدەرەوە ،بــە ســێحر و جادووی
ڕێبــەرە .کــە واتــە ،بەربژێــرەکان
بــە زانیاریی تەواوەوە بە نیســبەت
ئــەو مەســەلەیە دێنــەوە مەیدانی
ســیرک و شــانۆی هەڵبــژاردن.
بــە گوێــرەی بەندی  ٥و ١٠٧ی
یاســای بنەرەتیــی ئێــران ،وەلیــی
فەقیهـ هەمــەکارەی مەملەکەتە
(کۆیلــەدارە) .ئــەو بەندانــە لــە
گــەڵ بەنــدی  ٦کــە بــاس لــە
هەڵبژاردنــی نوێنەرانــی خەڵــک
دەکا بــۆ بەڕێوەبەریــی واڵت
و ئەســلی  ١٩و  ٢٠کــە باســی
یەکســانیی نێــوان دانیشــتوانی
ئێــران دەکا ،بە تــەواوی ناتەبایە.
یانی کۆیلەتی و تەداروکاتچێتی
لــە نێــو کۆمــاری ئاخونــدیدا
هــەر وا هاســان نیــە و دەبــێ وەها
کەســێک خۆی لــە هەموو نرخە
مرۆڤیــەکان بێبەش بکا و بگاتە
ئاســتی ئاژەڵ بەو تەعریفەی کە
ئەرەستوو لە کۆیلەتی هەیبووە.
لەپێشدا دەبێ تەنانەت یاساکانی
ژێدەرەکان:

ئــەو ڕێژیمــە -کــە تەنانــەت
ئــەو یاســا نادێموکراتیــک و
نائینســانیانەش بــۆ کاڵو لەســەر
خەڵک نان نووســراون و ســەرانی
ڕێژیــم بۆخۆشــیان بڕوایــان پێــی
نیــە -بــن پــێ بــکا .بــۆ نموونــە
کەســانی وەک ڕۆحانــی یــان
ڕەئیســی کــەی بەنــدی ٢٢ی
یاسای ڕێژیمیان جێبەجێ کردووە
و پارێزڤانــی مــاڵ و گیــان و
نامووســی خەڵک بوونە؟ مەگەر
هەر ڕەئیســی نەبــوو کە خەڵکی
لە سێدارە دەدا و ئێستاش لە سەر
گەورەتریــن بونیــادی ئابووریــی
بــێ حیســاب و کیتابــی ئێــران
(آســتان قدس ڕضوی) دانیشتووە
و بــۆ گەییشــتن بــەو جێگایــەش
لــە هیــچ جینایەتێــک دەســتنی
نەپاراســتووە؟ ڕەئیسی بە ڕاستی
لــە کەرەســتەیەکی گیاندار زیاتر
شــتێک نیــە .ئــەو کەســەی کە
حوکمــی ئەشــکەنجە و ســێدارە و
زیندانــی بــە نادادپەروەرانــە بــە
ســەر هــەزاران کەســدا ســەپاند و
تەنانــەت باوەڕی بە بەندی ٣٨ی
یاســای ڕێژیمەکــەی خۆیشــی
نییــە و نەبــووە ،کە ڕێگــری لەو
جــۆرە کارە نامرۆڤیانــە دەکات.
ڕێژیمێــک کــە ئێرانــی لە گەڵ
ســووریە و لوبنــان لــێ تێکچــووە
و بەپێــی قســە و ئامــاری خۆیان
"حاشــیە نشــینی" تێیــدا لــە ١٢
میلیۆنــەوە گەییشــتووە بــە ١٦
میلیــۆن و لــە جیاتــی جێبەجــێ
کردنــی بەڵێنەکانیان بە گوێرەی
بەنــدی ٤٣ی یاســای خۆیــان،
خەریکن لوبنان ئــاوەدان دەکەنەوە
و ســەرمایەی خەڵــک بــۆ شــەڕ
لــە ســووریە و یەمــەن خــەرج
دەکــەن .بــۆ ئــەوەی کــە ڕێژیــم
بتوانــێ باشــتر ئــەو پیالنانــەی
خــۆی جێبەجــێ بکا ،پێویســتیی
بــە تەدارۆکاتچیەکــی وەک
خاتەمــی و ڕۆحانــی هەیــە کــە
هەولــی پێکهێنانــی هەماهەنگی
لــە نێــوان بەشــە جۆراوجۆرەکاندا
دەدەن و پیالنەکانــی خامنەیــی
جێبەجێ دەکەن .ڕۆحانی کە بۆ
گەییشــتن بــەو پۆســتە ،تەنانەت
مناڵی خۆی کردۆتە قوربانی.
ئەو دز و جینایەتکارانە کە کۆیلە
و تەداروکاتچیــی ڕێژیمــن بــۆ
ئەنجامدانی هەموو جینایەتێک.
خاوەنــی
ئــەوان تەنانــەت
هیچیــەک لــەو تایبەتمەندیانەش
نیــن کە خودی ڕێژیــم لە بەندی
١١٥ی یاســای بنەڕەتیــی خۆیدا
دەستنیشــانی کردوون .هەموویان
دز و درۆزن و جینایەتکارن.
کە واتە ،ئەگەر پۆستی سەرۆک
کۆمــاری کــە یەکێــک لــە
بەرزترین پۆســتەکان لە سیستمی
ئاخوندیدایــە ،کۆیلەتــی و
تەداروکاتچێتــی بێ ،گەلۆ ئێمە
چــۆن دەتوانیــن پێناســەیەک لــە
پۆستەکانی ئاســتەکانی خوارەوە
لــە وەهــا سیســتمێکدا بکەین؟ لە
ڕاستیدا سیستمە تووتالیتێرەکان
هەموویــان وەک یەکــن و لــەو
بــوارەدا زۆر جیاوازییــان نیــە ،لــە
بــەر ئەوەی لەو پەری خۆیدا دەبن
بە کۆیلە و تەداروکاتچی.

https://no.wikipedia.org/wiki/Slaveri
http://www.accretus.no/fasilitering.html
http://www.iranglobal.info/node/46020
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پەرویز ڕەحیم
قادر لە وتووێژ
لەگەڵ ڕۆژنامەی
کوردستاندا
ئا :شەهرام میرزایی
شــی کردنــەوەی هــۆکاری شــکڵ نەگرتنــی
دەســەاڵتی کــوردی و دەوڵەت-نەتــەوه له
ســنوورێکی دیاری کراو به ناوی کوردستان
باســێکی هەره گرینگی بزاڤی ڕۆشنبیرییه
که بێشک کۆمەڵه وەاڵمەکانی ئەم بابەته
یەکێــک لــه پێویســتیەکانی بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازانــەی گەلی کورده .بۆیه قوول
بوونــەوە لــەم باســه بۆچــی لــەم ســات و
کاتــهدا کــه خەباتــی گەلەکەمــان پێــی
نیاوەته قۆناغێکی نوێ به ناوی "ڕاســان"
زۆر گرینگ و به جێیه ،چوونکه دی نابێ
هەڵه مێژووییەکانمان دووپات بکەینەوه.
هــەر لــەم بــوار و بەســتێنەدا لەگــەڵ
"دوکتــور پرویــز ڕحیــم قــادر" پســپۆڕ له
زانســته سیاســییەکان و مامۆستای زانکۆ،
وتووێژێکمــان پێکهێناوه که پێشکەشــتان
دەکرێ.
لــه ســەرەتای باســەکەماندا ئــاوڕم لــه
مێــژووی هاوچەرخــی کوردســتان دایــەوە
و ئــەو پرســیارەم لــه دوکتــور پرویز کرد
کــه؛ ئێمــه دەزانیــن له ســەرەتاکانی ئەم
ســەدەدا شۆڕشــگەلێکی گــەورە و مــەزن دژ
بــه داگیرکــەر لــه باکووریتریــن خاڵــی
ســنووری کوردستان هەتا باشــووریترینی
پێکهاتــووه ،که نە تەنیــا بەرباڵو بووه،
بەڵکــوو جەماوەر و هێزێكی بەرچاویشــی
لــه پشــت بــووه و توانیویەتــی داگیرکەر
لــە پێ بخات ،بەاڵم کــورد بۆ نەیتوانیوه
لەو ســەردەمهدا جۆرێــک یەکگرتوویی یان
تەنانەت "ژووری شەڕ" بۆ بەدەست هێنانی
مافــەکان و بهدیهاتنــی ئاواتەکانی پێک
بێنی که له وەاڵمدا گوتی:

"ههرچهنــده پێویســته بــه شــێوهیهكی
ئهكادیمــی و كۆمهڵناســانه و ههروهها
لهڕووی زانستی سیاسی ،لێكۆڵینهوه
لــه بارودۆخــی تایبــهت بــە ئــهو
ســهردهمهی كوردستان و ناوهند(ئێران)
بكرێت له چوارچێوهی گۆڕانكاری و
كۆنتێكســتی نێودهوڵهتی و ناوچهیی،
بــهاڵم دهكرێــت كێشــهكان بهســهر دوو
فاكتــهری "عهینــی و زهینی"ی كوردا
دابــهش بكهیــن ،كه تاوهكوو ئێســتا به
ئاست و ڕێژهی جیاواز ،بهردهوامه.
یهكێــك لــه كێشــهكانی كــورد نهبوونی
یهكگرتووییهكــی عهینــی لــه
چوارچێــوهی دهســهاڵت ،دامــهزراوه
یاخود ڕێكخراوێكی سهراسهری بووه.
له ڕاستیدا ئهمهش بۆ نهبوونی ڕهگهزه
مۆدێڕنــه ناســنامهییهكان(مادی و
نامادی) دهگهڕێتهوه لهو ســهردهمهدا
كــه درێژكــراوهی میــژووی سیاســی-
كولتــووری و كۆمهاڵیهتی بارودۆخی
كورد/كوردســتان بــووه لــه ههمــوو
بهشــهكاندا ،بهتایبــهت له ڕۆژههاڵتی
كوردستان.
لهالیهكــی تــرهوه ،هــۆكاری ئهمــهش
بــۆ كۆمهڵێــك فاكتــهری نێوخۆیــی و
دهرهكی دهگهڕێتهوه .بۆ نموونه كهلێن و
لێكترازانهكانی كورد لهنێوان ســنووری
جوگرافیایــی و ناوچــه و عهشــیره
و ئاییــن و مهزهــهب ،هۆكارێكــی
سهرهكی و گرنگی دیكهن ،بهو مانایه
كــه؛ "كــورد" وهكوو ئهمرێكی گشــتی
لهو ســهردهمهدا ،وهكوو ناســنامهیهكی
یهكگرتوو و یهكانگیر لهدایك نهبووه.
ههروهها نابێت ئهوه لهبهرچاو نهگرین
كــه لــه قۆناغێكــدا كــه دامــهزراوه
دهســهاڵتدارییه
مۆدێڕنهكانــی
خۆییهكانــی لــه كوردســتان لهدایــك
نهبــووه ،وهكــوو ناوهندێكــی چڕكراوه و
هەڵچنراوی هێز و دهسهاڵت ،بهم پێیه
لــهم قۆناغهدا پێویســته کــه ڕێبهرێك
یاخــود ســهركردهیهكی كاریزماتیــك
بوونــی ههبێــت (جــا بــ ه زهبــری هێــز
یاخــود له ڕووی قهناعهتهوه زۆرینهی
تاكــهكان وهكوو ڕێبــهر قبووڵی بكهن)
ك ه ئهمهش لهم قۆناغهدا و تهنانهت له
قۆناغهكانی دواتریشدا بوونی نییه.
خاڵێكیتــر ،نهبوونــی هــۆكار و

ڕاسان ،پێویستی ب ه هاتنهئارای
عهقڵیهتێكی فرهڕهههند و نوێ و مۆدێڕنه

پەرویز ڕەحیم قادر:

ئامرازهكانــی پهیوهندی(بهپێــی ئــهو
ســهردهمه) له ڕۆژههاڵتی كوردســتان
و لهنێــوان ناوچــه جۆراوجــۆرهكان لــه
باكــوورهوه بــۆ باشــوور ،فاكتهرێكــی
دیكهی زۆر گرنگن بۆ دروســتبوونی
ههســتی هاوبــهش و پراكتیكــی بــۆ
پهیوهنــدی گرتــن لهگــهڵ یهكتــری و
دروســتكردنی ڕێكخراوێكــی هاوبهش
و بهرگریــكار لهههمبــهر هێرشــی
دهسهاڵتی ناوهند.
خاڵێكی زۆر گرنگی زهینی ،نهبوونی
ههســت و ویســت و ئیــرادهی بههێــزی
ســهربهخۆییخوازی و دهرچوون له ژێر
ســوڵته و دهسهاڵتی ناوهندیی ئێران(چ
ئیمپراتــۆری و چ پاشــایهتی) بهمانــا
مۆدێڕنهكــهی لــه نێــو كــورددا بــووه/
ههیــه .بــهم مانایــهی كــه كــورد بــۆ
جۆرێــك لــه ئۆتۆنۆمیــی ناوچهیی له
چوارچێوهی دهسهاڵتی ناوهندیی ئێران
خهباتــی كردووه(ڕاپهرین نهك شــۆڕش
بــۆ ســهربهخۆیی) نــهك دامهزراندنــی
دامــهزراوهی دهســهاڵتدارییهتی لــه
دهوڵهت-نهتــهوهی
چوارچێــوهی
ســهربهخۆ ،كــه ئهمــهش لــهڕاســتیدا
بــۆ بارودۆخــی دواكهوتوویی سیاســی
و هــزری و كولتووری و كۆمهاڵیهتی
و ئابووریی ئهو سهردهمهی كوردستان
دهگهڕێتــهوه ،ســهرهڕای لێكترازانــه
جۆراوجۆرهكان.
كــۆی ئهمانــهش بهمانــای ئهوهیــه كه
كورد لهو ســهردهمهدا هێشــتا ئاشــنا و
ڕووبــهڕووی "مۆدێڕنیته" نهبۆتهوه كه
ههڵگــری ههمــوو ئــهو ڕهگهزانهیه تا
ئــهو كاتهی كه ئێرانی مۆدێڕن بنیات
دهنرێــت ،ئهگهریــش ئاشــنابوونیكی
ههبــووه لهگــهڵ ڕهههنــد و بنهماكانی
مۆدێڕنیتــه ،ئــهوه زیاتــر لــه ڕێگــهی
نوخبهكانــی ناوهنــد و زیاتریــش لــه
ئاستی تاكهكهسیدا بووه.
ههروهها ژێرخانی ئابووریی كشتوكاڵی
و ناســراو بــه فیۆداڵــی ڕێگرێكــی
گــهوره بــووه بــۆ دروســتبوونی ئــهم
یهكگرتووییه.

من باســەکەم هێنایەوه ســەردەمی کۆماری
کوردســتان و پەراوێــز کەوتنــی باشــووری
کوردســتان – لــه ســەقز بــەرەو خــوار -و
پرســیارم کرد کە؛ بۆچی کورد له کۆماری
کوردســتان نەیتوانــی لــه دەســکەوته
نەتەوەییەکانــی کۆمەڵــەی (ژ.ک) بــۆ
نفــووز لەو ناوچانه و کەڵک وەرگرتن له
ئەندامانــی چاالکیان کــه له کاتی خۆیدا
جەزبــی کۆمەڵــەی (ژ.ک) بووبــوون ،لــه

ڕاســتای قازانجی بزاڤــی ڕزگاریخوازانەی
گەلەکەمان کەڵک وەربگرێت؟

وەاڵمــی بەڕێزیــان ئــەوە بــوو كــه؛
"ههمــوو ئــهو هــۆكار و فاكتهرانــهی
ســهرهوه كاریگــهر و بــهردهوام دهبێــت
تــا ســهردهمی (ژ.ك) و دامهزراندنــی
كۆمــاری كوردســتان ،لهالیهكی ترهوه،
ئاگایی و وشــیاریی نهتهوهیی به مانا
مۆدێڕنهكهی تا ئهو ســهردهمهش ههر
ل ه چوارچێوهی وشیاری و هزر و ڕۆڵی
نوخبه(دهســتهبژێر)دا دهمێنیتــهوه .كه
یهكێك له هۆكارهكانیشی دواكهوتوویی
ژێرخانهكانــی كوردســتان و نهبوونــی
پهروهردهیهكی مۆدێڕن بۆ دروستبوونی
ههستی نهتهوهیی بووه.
بۆیــه دهتوانیــن ئێمــه بڵێیــن بههــۆی
لێكترازانــه جۆراوجــۆرهكان و زاڵبوونی
شــێوازێكی دواكهوتــوو بۆ پــهروهرده و
فێركــردن و لهمــهش گرنگتــر نهبوونی
پهیوهندییهكی بهردهوام و ڕاستهقینهی
بههێــز لهنێــوان ناوچهكانی كوردســتان
و دواكهوتوویــی هۆكارهكانی گهیاندن
و گواســتنهوه و خاڵــی جهوههریــی
شــێوازی بهرههمهینــان و ئابــووری له
كوردســتان .ئهمهش لێكهوتهكهی ئهوه
بــووه كــه هــهر عهشــیره و ناوچهیــهك
بــه شــێوهیهك پێناســهی لــه كوردبــوون
كــردووه كــه لهوانهیــه بهپێچهوانــهی
یهكتر بووبێت.
لهمانــهش گرینگتــر نابێــت ڕۆڵــی
واڵتانــی زلهیــز لــهو ســهردهمهدا و
دابــهش كردنــی ئێــران لــهنێوخۆیانــدا
لهبیــر بكهیــن كــه بهپێــی پێكهاتــهی
سیســتمی نێودهوڵهتــی ئهو كاته ،ئێران
بــۆ ناوچهی نفــووزی جیــاواز لهنێوان
خۆیان دابهشكراوه.
بۆیــه بهگشــتی فاكتــهره عهینــی و
زهینییــه نێوخۆیــی و دهرهكییــهكان كه
پێكــهوه كار لێكتــر دهكــهن فهرامــۆش
بكهیــن .بــهم مانایــه كــه ههمــوو
ئهوانــه هــۆكاری نهبوونــی ڕێكخــراو
و دامهزراوهیهكــی دهســهاڵتدارییهتی
یاخود پارتێكی مۆدێڕنی كوردی بووه
و بهپێچهوانهشــهوه ئاماده نهبوونی ئهو
فاكتهره عهینی و زهینییانه بۆته هۆی
دروســت نهبوونــی دهســهاڵتداریهتی
یاخــود ڕێكخراوێكی سهرتاســهری له
كوردســتان .بۆیــه كورد وهكــوو ئهكتهر
یاخود بكهرێك دهرناكهوێت.
لێرهوهیــه كه هێزی كورد پرشوباڵوه به
ئاســانی ســهركوت دهكرێــت و لهالیــهن

واڵتانــی زلهێزیشــهوه گرنگــی پــێ
نادرێت .چوونكه له ڕاســتیدا كهسێك
یاخــود ڕێكخــراو و دهســهاڵتدارییهتێك
نوێنهرایهتــی زۆرینــهی كــورد ناكات.
ئــهم هۆكارانــه بێجگــه لــه لێكترازانی
مهزههبــی له ڕۆژههاڵتی كوردســتان
لــهو بهســتێن و ســهردهمهدا كــه
ڕێگرییــهك بــووه بــۆ دروســتبوون و
زاڵبوونی ههست و ناسنامهی نهتهوهیی
بهســهر ناســنامه و ههســتی ناوچهیی
و مهزههبــی .ئــهم ناســنامهیهش هــهر
وهكــوو كۆنستراكتیڤیســتهكان دهڵێــن،
ئاســایش و بهرژهوهنــدی و ڕهفتــاری
هاوبهش دروست دهكات.
لهالیهكــی تــرهوه ،بــه بــڕاوی مــن
خاڵێــك كــه لــه شــێ كردنــهوهكان و
خهسارناســیدا كهمتــر گرینگیی پێ
دهدرێــت و ناكرێــت بههــۆی نهبوونــی
ئهزموونــی دهســهاڵتدارییهتی و
پــهروهردهی مۆدیڕن فهرامۆش بكرێت
ڕۆڵ و فاكتهری "جیاوازیی زاراوهییه"
له دروســتنهبوونی پهیوهندییهكی پتهو
بــۆ كاری هاوبــهش و لێكتێگهیشــتن.
چوونكــه لــه ئــهو ســهردهمهدا بههۆی
نهبوونــی ڕاگهیانــدن و پــهروهردهی
سهردهمیانه ،كورد بوون بریتی بووه له
پرســێكی کولتــووری (نهك سیاســی)
و ههســتێكی دوور و تهمومــژاوی لــه
مێــژوودا كه ناســنامهی كــورد بهپێی
زاراوه و ناوچــه و عهشــیرەتهكان
پێناســهی بــۆ كــراوه .بــه گشــتی
بێجگــه له فاكتــهری هێزی دهرهكی و
بهرژهوهندیی واڵتان ،ئهوه دواكهوتوویی
لــه ههمــوو ڕووهكانــهوه گهورهتریــن
هــۆكار بووه بۆ ئهوهی ناســنامهیهكی
مۆدێــڕن دروســت ببێــت ،بــهو پێیــه
مرۆڤی كوردی ســهربهخۆ له "ناوچه،
زاراوه و مهزههب" لهدایك نهبووه كه له
چوارچێوهی ناســنامهیهكی مۆدێڕنی
كوردی/كوردســتانی ،النیكــهم لــه
ڕۆژههاڵتی كوردستان ،دووباره خۆی
پێناســه بكاتــهوه و ههوڵــی بهرگری و
دهســتهبهركردنی ئــازادی و مافهكانی
و بنیاتنانی دهسهاڵتی خۆی بدات".

لــه درێژەی باســەکەماندا ئاوڕمان دایهوە
لــە ســەردەمی ڕێبــەری نەمرمــان دوکتــور
قاســملوو و هاتنه سەر کاری کاک دوکتور
 ١٣٤٩هەتــاوی -کــه بونیادێکــی فیکری-ئســتراکچری مودێڕن ،زانســتی و ســازگار
لەگــەڵ بارودۆخــی سیاســی-کۆمەاڵیەتی
کوردســتانی لەگــەڵ خــۆی هێناوهتــە ئارا
و بــه پێــی ئــەو چوارچێــوه خوێندنەوەی

نوێــی بــۆ حیزبەکەمان کرد .لەم بەشــهدا
ئامــاژەم کــرد کــه کاک دوکتــور توانیــی
بــەم کردەوه ئێســتراتژیکه بزاڤــی کوردی
بکاتــه ئاینەیــەک کــه هەمــوو کوردێــک
خــۆی لەنێویــدا ببینێتــەوە و حیزبیــش
لــه ناوچەیــەک بەرتەســک نەمێنێتــەوه،
بــەاڵم دوای گەشەســەندنی ئاگری خەبات
لــه ســاڵەکانی  ٥٧بــەم الوه ،بۆچــی لــه
الیەکــەوه حیــزب لــه کرماشــان و ئیــام
بوونــی زۆر کەمڕەنگــه و لــه الیەکــی
دیکەشــەوە چاالکانی سیاسی-کۆمەاڵیەتی
ئــەو ناوچه خۆیان له پارچەکانی دیکهدا
وێنا دەکەن که له وەاڵممدا گوتی:

"بێجگــه لــهوهی كــه ئــهم بــارودۆخ و
هــۆكار و لێكترازانانــهی پێشــووتر
لــه ســهردهمی دوكتــور قاســملووش
هــهر بــهردهوام دهبێــت و لێكترازانــی
ئایدۆلــۆژی و ههلومهرج و بارودۆخی
تایبهتــی سیســتمی نێودهوڵهتــی و
نێوخۆیــی ئێــران و ههروههــا سیاســهته
نوێیەکانــی ناوهندیش بۆ پهرهپێدان بهم
لێكترازان و ناكۆكییانه و ئاسمیالسیۆن
به شێوهی نوێ و ئامراز و میكانیزمی
جۆراوجــۆر دێتــه ســهری .لهالیهكــی
تریشــهوه بــه هــۆی ئهو سیاســهتانهی
تــاران ،ههوڵــی دروســتكردن و
بههێزتركــردن و بهدامهزراوهیــی كردنی
ههســتی هاوبهشــی ئایینــی لهنێــوان
ناوهنــد و ناوچهكانــی كرماشــان و
ئیــام دهدرێــت/دراوه .ههرچهنــده لــهم
چهنــد ســاڵهی دواییــدا و بههــۆی
دهستپێڕاگهیشتنی تاكهكان به ئامراز
و میكانیزمــه نوێیــهكان وهكــوو تۆڕی
زانیــاری و تێكنۆلــۆژی و پهیوهندی،
ئهوه ههستێكی نهتهوهیی بههێز لهنێوان
تاكــهكان لــهم ناوچانــه بــۆ زاڵبــوون
بهســهر لێكترازانه ناوچهیی ،زاراوهیی
و مهزههبییــهكان و داڕشــتنهوهی
ناســنامهیهكی
لهچوارچێــوهی
نهتهوهیی دروســت بــووه .ههروهها ئێمه
نابێت ڕۆڵی الوازی پارتهكانیش لهیاد
بكهیــن كه وهكوو پێویســت ئاوڕیان لهم
پــرس و لێكترازانانــه نــهداوه یاخــود به
هــۆی فاكتــهرە عهینــی و زهینییهكان
گرنگییــان بهم پرس و ناوچانه نهداوه
و كاری پراكتیكیــان بــۆ نهكــردووه
و تهنهــا لــه چوارچێــوهی دروشــمدا
ماوهتهوه".
باســەکەمان لــه ســێ خاڵــی
وەرچەرخانی مێــژووی گەلەکەمانەوە
گەیانــده قۆناغی نۆێی خەباتەکەمان
–ڕاســان -و پرســیم؛ ئێستا که حیزب

دوای دوو دەیه دەیهەوێ له پەراوێزی
ڕووداوەکانەوه بۆ ناوەندی ڕووداوەکان
هەنــگاو هەڵگــرێ ،ئــەم دیسکۆرســه
نۆێیــه –ڕاســان -چــۆن دەتوانــێ
"کەموکووڕییــەکان ،کەمکارییەکان
و بۆشــاییە زانستی-فکرییەکانمان له
باشــووری کوردستان جوبران بکاتەوه؟
کــه دوکتــور پرویــز بــه تێڕوانینێکەوه
گوتــی" :ڕاســان دهتوانێــت بــه
خهسارناسی و ڕهخنه له كاری ڕابردوو
و لهبهرچاوگرتنــی گۆڕانكارییــه
نێودهوڵهتــی و ناوچهییــهكان لهالیــهك
و لهالیهكــی تــرهوه ،ئاڵوگــۆڕه قووڵــه
جیلــی و كۆمهاڵیهتــی و ئابــووری و
كولتــووری و سیاســییهكان لــه ههموو
بهشــهكانی كوردســتان و بهتایبــهت له
ڕۆژههاڵتی كوردستان و كاریگهرییان
لــه دروســتبوونی وشــیارییهكی نوێــی
نهتهوهیــی ،كار بــۆ كهمكردنهوهی ئهم
لێكترازانانــه و زاڵبــوون بهســهریانهوه
بــكات ،بــه ســوود وهرگرتن لــه ئامراز
و میكانیزمــه نوێیهكانی(تێكنۆلۆژی
و زانیــاری و پهیوهنــدی) بهردهســتی
ههموو تاكێكــی كورد له ڕۆژههاڵتی
كوردســتاندا .بۆیــه چهقــی خهباتــی
نوێــی ڕۆژهــهاڵت لهشــارهكانه و
شــاریش ناوهنــدی جووڵــه و بهرگــری
و بهرههمهێنانــی بههــا و مانــا
نوێیهكانــی "كورد-بوونــه" .ئــهم ناوچه
و شــارانهش له باشووری ڕۆژههاڵتی
كوردســتان ،خاوهنــی ســهرمایهیهكی
وشــیار و گهورهی مرۆیین بۆ خهباتی
ڕزگاریخوازیــی نهتهوهیــی كــورد لــه
ڕۆژههاڵتی كوردستان.
راســان دهبێت/پێویســته ببێتــه ئــهو
گوتــاره نوێیــهی ڕزگاری و ئازادیــی
كوردســتان كــه ههمــوو ڕوانگــه
و تهنانــهت ئایدۆلۆژییــهكان و
الیهنــه سیاســییهكان لهخــۆ بگرێــت.
ئهمــه لهالیــهك بــه گۆڕانــگاری لــه
میكانزیمــی كاركردنــی پارتــهكان و
نــوێ بوونــهوهی ڕێكخراوهیــی دهكرێت
و لهالیهكــی تــرهوه ،بهســوود وهرگرتن
لــه بهرههمهێنانی هزریی پســپۆڕان و
نوخبهكانی كورد و خستنهبهردهم پارت
و الیهنــه ســیاییهكان بۆ دروســتبوونی
ئــهم دیسكۆرســه نوێیــه جێبهجــی
دهكرێــت .بــه مانایهكیتــر" ،ڕاســان"
دهتوانێت/پێویســته نــوێ بوونــهوه و
ههســتانهوهیهكی هــزری ،سیاســی،
كولتــووری و ..هتــد ،بێــت .چوونكــه
لــه ڕاســاندا كۆمهڵگــهی كوردســتان
مهبهســت و ئامانجه نهك ناوهند ،بۆیه
لێــرهوه دهبێت/پێویســته مرۆڤــی كــورد
لهچۆارچێوهی ناسنامه یاخود شوناس
لهپاڵ ئاگایی ببێته ئهكتهر و بكهرێك.
ڕاسان دووباره بنیاتنانهوه ،گهڕانهوهی
بهرپرســیارییهتی و ناوهندییهتــی بــۆ
تاك/نهتــهوهی كــورد لــه ڕۆژههاڵتــی
كوردســتان لهبهرانبــهر پاســیڤ بــوون
و چاوهڕوانــی بــۆ ڕزگاركهر .ئهمهش
بــهســوود وهرگرتــن له ههمــوو ئامراز
و میكانیزمهكانــی بهردهســت دهكرێــت
كــه ههمــوو تاكی كورد ههســت بكات
پێشــمهرگهیه ،بــهاڵم پێشــمهرگهیهكی
شــار و ناســهربازی بــۆ ڕزگاریــی و
ئازادیــی و دهســتهبهركردنی مافــهكان
و پاراســتنی كهرامــهت و گهڕانــههی
شــكۆی داگیركــراوی تاك/نهتــهوهی
كورد.
له ڕاساندا كورد دهگاته ئهو بڕوایه كه
خاكهكهی داگیركراوه و شوناسهكهی به
بارمتهگیراوه ،بۆیه بنیاتنانی ناسنامه
نهتهوهییهكــهی لــهڕێگهی خهباتێكی
ســهردهمیانه دهتوانێت ئازادییه ئایینی
و مهزههبی و سیاســی و مهدهنییهكان
لهپاڵ خوشــگوزهرانی و دادپهروهری و
یهكســانی بــۆ دهســتهبهر بــكات .بۆیه
ڕاسان بێجگه له ئامراز و میكانیزمی
ســهردهمیانه ،پێویستی به هاتنهئارای
عهقڵیهتێكــی فرهڕهههنــد و نــوێ و
مۆدێڕنــه ،بهمهبهســتی ڕزگاربــوون
لــه كــۆت و بهنــده دهســتكردهكانی
هــزری مرۆڤــی كــورد چ لــه ئاســتی
پارتهسیاســییهكان و چ لــه ئاســتی
خهڵكی ئاسایی.
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کورد فاکتەرى یەکالکەرەوە لە
ئاڵۆزییەکانى ڕۆژهەاڵتى نێوەڕاست

ئامریکا لە سەر بڕیاری تڕامپ
چەک و چۆڵی بۆ هێزەکانی
یەپەگە نارد
ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئامریکا لە
بڕیارێکدا چەکی قورسی ئامریکایی
بــۆ هێزەکانــی یەپەگــە لــە ســووریه
بەڕێ کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١٩ی
بانەمــەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی ،دۆناڵد
تڕامــپ مۆڵەتــی ناردنــی بــۆ هێــزە
کوردییەکانــی یەپەگــە دەرکــردوو و
ناردنی چەکی دەست پێکرد.
بەرپرســانی تورکیــە دژایەتــی توندی
خۆیــان بــەم بڕیــارە پیشــان دا بــەاڵم

بەرپرسێکی بااڵی ئامریکا باسی لەوە
کــرد کــە تورکیه لە ســەرەتاوە دژی
پڕچــەک کردنــی هێــزە کوردەکانــی
سووریە لە الیەن ئامریکاوە بووە ،بەاڵم
دواتر ئەو پرسەی قەبووڵ کردووە.
ئەردۆغــان
تەیــب
ڕەجــەب
ســەر¬کۆماری تورکیــه پــاش
ســەفەرەکەی بــۆ ئامریــکا دانــی
بــەوەدا ناوە کە نەیتوانیوە قەناعەت بە
ترامــپ بێنێــت کە هێــزە کوردەکانی
سووریه پڕچەک نەکات.

کورد بەرەو سەربەخۆیی دەچێت
بەرپرســانی بااڵی هەرێمی کوردستان
ڕایگەیانــدووە کە خەڵکی کوردســتان
خۆیان بۆ پرسی سەربەخۆیی هەرێمی
کوردســتان ئامــادە بکــەن و داواشــیان
لــە هەمــوو حیزبــە سیاســییەکانی
کوردســتان کــرد کــە هــاوکار بــن و
دەرفەتی بەشــداریی کــردن بۆ هەموو
الیەنێک بڕەخسێنن.
ئــەوە بۆ چەندەمیــن جارە کە هەرێمی
کوردستان باسی سەربەخۆیی دەکات،
ئــەوەش ناڕەزایەتیــی بەغــدا ،تــاران و
تورکیەی بەدواوە بووە.
بەهــۆی ئەوەیکــە دەوڵەتــی عێــراق
توانــای ئــەوەی نییــە بەســەر کێشــە
و قەیرانــەکاندا ســەرکەوێت و

ناتوانێــت دژی تیرۆریزم شــەڕ بکات،
و هەروەهــا یەکگرتووییــەک لــە
گوتاری بەرپرســانی بااڵی سیاســیی
ئــەو واڵتــەدا بوونــی نیــە ،هەرێمــی
کوردســتان داوای ســەربەخۆیی
دەکات و لــەو پێوەندییــەشدا ،واڵتانی
ناوچەکــە وەک تورکیــە و واڵتانــی
عەرەبی ،پشــتیوانییان لە سەربەخۆیی
هەرێمی کوردستان دەربڕیوە.
لــەو پێوەندییــەدا هەنووکە بەرپرســانی
هەرێمــی کوردســتان ئامادەکاریــی
بــۆ ڕێفراندۆمــی ســەربەخۆیی دەکەن
و هەروەهــا چەنــد واڵتیــش نوێنــەری
خۆیان بۆ ڕێفراندۆم ئامادە کردووە.

ئەلبورز ڕووئین تەن
هەر چەند ئاڵۆزى لە ڕۆژهەاڵتى
نێوەڕاســتدا بابەتێکــى نــوێ نییە و لە
ســەد ســاڵى ڕابــردوودا بــەردەوام ئــەم
ناوچــە چەقــى ناکۆکییەکانــى نێوان
زلهێــزەکان بــووە .هەروەهــا کاتــێ
یەکێک لەو زلهێزانە لەگەڵ هێزێکى
ناوچەیی كێشهی هەبێ ،ئاڵۆزییەکان
دووهێنــدە دەبن .ئەگــەر ئاڵۆزییەکانى
نێــوان واڵتانــى ناوچەشــی پێــوە زیــاد
بکەین ،ئەوکات باشــتر دەزانین بۆچى
كوشــتوبڕ و شــەڕ لــەو ناوچەیــەدا
بەردەوامە.
دابەش بوونى واڵتانى ناوچە هەر لەو
ســۆنگەوە پێش شەڕى جیهانیى یەکەم
دەستى پێکرد و تا سااڵنێكی درێژ ئەو
دابەشــکردنە هــەر بەردەوام بــوون .لەو
نێــوەدا ئەوەى بــەردەوام بۆتــە قوربانیى
ئەو ناکۆکییانە ،خەڵکى ناوچەكهن و
لەو نێوەدا کوردەکان پشكی زۆرینهیان
وەبــەر کەوتــووە ،چوونکــە وێــڕاى
دابەشــبوون بەســەر چــوار دەوڵەتــدا،
بــە دەیــان شۆڕشــی ئــەو نهتــهوه بۆتە
قوربانیــى هاوکێشــە ناوچەییــەکان و
زلهێــزەکان .ڕێکەوتننامەکانــى وەک
سایکس  -پیکۆ نمونەیەکى باشن بۆ
ئەو بابەتە.
بەو پێشەکییەوە ،دواى زیاتر لە یەک
ســەدە لــە دەســتپێکردنى ئاڵۆزییــەکان
لــە ناوچــەدا ،ئاڵۆزیــى ئەمــڕۆش
گرنگییەکــى تایبەتیى بۆ ئێمە هەیە،
چوونکــە دیســان ئــەوەى بــە فاکتەرى
ســەرەکى بــۆ قوربانیدان یا گەیشــتن
بە مافەکانى ڕۆڵ دەگێڕێ کوردە.
ناتوانیــن هەمــوو ئــهو خهســارانەى
لــە مێــژوودا بــەر کــورد کەوتــووە و
ئــەو قوربانییــەى بــۆ گەیشــتن بــە
ئامانجەکانــى داویهتــی ،تەنیــا بــە
کێبڕکێــی زلهێــزەکان و دڕەندەیــى
واڵتەکانــى ناوچــەى بزانیــن ،بەڵکــوو
دەبــێ بەشــێکى زۆرى ئــەو گرفتە بۆ
یەک نەبوون و ڕێکنەکەوتن لە نێوان
خۆشــمان بگهڕێنینهوه .لەبەر نەبوونى
ئــەو یەکنەبوونەشــە کــە نەمانتوانیوە
ئــەو هێــزە دروســت بکەیــن کــە ببــێ
بــە گهرهنتییــەک بــۆ پاراســتنى
مافەکانمان لە سەر خاکى خۆمان.
بــەاڵم ئێســتا دواى ئــەو هەمــوو ســاڵە
پێویســتە ســەرلەنوێ هاوکێشــەکان
بخوێنینــەوە ،یەکبگرین و هەوڵ بدەین
لــە هەمــوو هێزمان کەڵــک وەرگرین
بۆ دابین کردنى ســەد ســاڵى ترى بێ
قوربانــیدان .بــۆ نهتهوهی کــورد ئەو
پرســهش زۆر گرنگە کە دەبێ هەموو
ســەرکردایەتیى سیاسیی کورد هەست
بــەو گرنگیــە بکات ،ئەگەر هەســتی
پێنەکات ئەوا تووشــی داهاتوویەکى
نادیار و لەوانەیە ڕەشیش بێت.
ئەوەى زیاتر ئاڵۆزیى ئەو هاوکێشــانەى
دروســت کــردووە ،دیــار نەبوونى ڕۆڵى
هێندێــک لــه هێزەکانــە کە بــەردەوام
بەســەر بەرەکانــدا دابــەش دەبــن و لــە
نێــوان ئــەم بــەرە و ئەو بــەرهدا هاتوچۆ
دەکــەن کــە ئــەو بابهته وایکــردووە بۆ
بەرژەوەندیــى کاتیــى خۆیــان نەتوانــن
ســتراتیژییەکى درێژخایەنــى نەتەوەیى
دابڕێــژن .هەر بۆیەش پێویســته ئێمەى
کــورد چەنــد هەنگاوێــک ڕەچــاو
بکەین بۆ هەبوونى ســەد ســاڵى گەش
لە داهاتوودا.
هەنگاوى یەکم کە زۆر گرنگه ئەوەیه
کە؛ کورد زیاتر لە دابەشــبوون بەسەر
بەرەکانــدا کار بــۆ هەبوونى بەرەیەکى
کــوردى هاودەنــگ و یەکڕیــز بکات،

ئــەوکات ڕۆڵ و فاکتــەرى کــورد
زیاتــر بەرچــاو دەبێــت .ئێمــەى کــورد
دەبــێ هەســت بــە گرنگیــی خۆمــان
بکەین و لەگــەڵ خۆمان ڕێکبکەوین
و خاوەنــی ســتراتیژییەکى نەتەوەیــی
بیــن ،ئــەو کات بــە هــۆى پێویســتیى
بــەرەکان بــە ئێمــە ،باشــتر دەتوانین بە
ئامانجەکانمان بگەین.
بنەماییتریــن ئــەرک لــەو هەنگاوەدا
ئەوەیە کە هەموو هێزەکان لەســەر ئەو
بابهته ڕیکبکەون کە دەستێوەردان لە

پارچەکانــى دیكــه ڕابگــرن و بە دژى
بەرژەوەندیــى گشــتیی پارچەیەکــى
دیكــه کار نەکەن ،ئەوکات گەیشــتن
بــە خاڵــى هاوبــەش و ڕێککەوتن زۆر
ئاســانتر دەبێــت .لــە بارودۆخێکــى
وەهــادا کوردیــش دەبێت بــە بەرەیەکى
دیارى ناوچە وەک تورک و شــیعە و
ناتوانرێت وا بە ئاسانى داخوازییەکانى
پشتگوێ بخرێن.
هەنــگاوى دووەم؛ خوێندنــەوەی
دروســت بــۆ بەرەکانــى وەک
ڕووســیە و ئەمریکایــە .پێدهچــێ بــە
خویندنەوەیەکى دروست بۆ ئەو بەرانە،
باشــتر بتوانین لە ئــەو بابهته تێبگەین
كه کام بەرە دەتوانێ زیاتر خزمەت بە
گەلــى کورد بکات و تا ئەو شــوێنەى
کــە بــە قازانجــی کــورد بێــت لەگەڵ
ئــەو بەرانــەدا بجوڵینەوە باشــتر دەبێت.
لێرەدا دەبێ چەند ڕاستییەکى بهرچاو
بــاس بکەیــن .بەرەیــەک کــە ئێــران
و ئەســەدى تێــدا بێــت گارانتیــەک
نــادات بــۆ پشــتیوانى لــە مافەکانــى
کورد ،تەنانــەت ئەگەر هاوکارییەکى
کاتییــش بکرێــن تەنیــا بۆ مەبەســتى
تایبەتە .چوونکە هەبوونى ئێران وەک
دوژمنــى ســەرەکیى مافەکانــى کورد
لە ناوچە و لە ئێراندا کە تا ئێســتاش
دیکتاتۆرییەکــەى ڕێگــە نادات کورد
مافەکانى دەستەبەر بکات .ئەو بابهته
گەورەتریــن بەڵگەیــە بــۆ نەبوونــى ئەو
گارانتییە.

لــە الیەکــى دیکەوە پێدانى چەک جا
چەندیش پێشکەوتوو یا چەکى قورس
بێــت لەالیەن بــەرەى ئەمریکاوە بە هەر
الیەنێکى کورد نیشانەى پشتگیرى لە
کــورد بــە تەواوى مانا نییە .ئێســتاش
کورد ئەو هەڵەى هەیە کە چەک بە
داخــوازى یەکەمى خــۆى دەزانێ ،ئەو
بابهتــه بــۆ زلهێزەکان زۆر ئاســانە کە
ئەمــڕۆ چــەک بدەن بــە هەر هێزێک
کــە شــهڕیان بــۆ بــکا ،بــەاڵم دواتــر
چەنده ئەو پشتیوانە لۆجستیکە دەبێت

بــە پشــتیوانى سیاســی یــا ئــەوەى بــە
هۆى هەبوونى پەیوەندى و بەرژەوەندیى
واڵتانى ناوچە دیسان کورد پشتگوێ
بخرێ جێگەى گومانە ،چوونکە ئێمە
ئەو ئەزمونەى ئەمریکا لە زۆر شــوێن
دیتومانــە کــە چــەک دەدات و دواتر
دەبێ بە دوژمنى سەرەکییش.
هەنــگاوى ســێیەم؛ کار کردنــە بــۆ
پەیوەندى و ڕێککەوتنێکى سەقامگیر
لەگــەڵ واڵتانــى زلهێــز و تەنانــەت
ناوچەیــش ،چوونکە ئەو پرســه دەبێتە
هــۆکارى ئــەوە زیاتــر پشــتیوانیى
زلهێزەکان بۆ الی خۆمان ڕابکێشــین،
ئــەو کات ئــەو دژایەتییــەى کە وەک
مەترسی هەیە زۆر کەمتر دەبێت.
بۆ ســەلماندنى ئــەو بابەتە نموونەیهك
پیشــان دهدرێ .ئەگــەر گفتوگۆکانى
ئاشــتى لــە باکــوورى کوردســتان و
تورکیــە بــەردەوام بــان و دواتــر ســاڵح
موســلیم وەک هەمیشە لە ئیستانبول
لێدوانــى ڕۆژنامەوانیــى بدابــا ،ئێســتا
ناوچــەى دژە فرێنــى ڕۆژئــاوا زۆر
ئاســانتر دروســت ببــوو لــە ســێ
کوچکەى کورد و ئەمریکا و تورکیە
و بــۆ بەدەســت هینانــى بەرژەوەندیــى
زیاتــر بۆ کــورد ،دەمانتوانــى کەڵکى
زیاتــر وەرگریــن .بەاڵم ئێســتا بە هۆى
ئەو سیاســەتە هەڵەیە ســەرانى هەدەپە
لــە زیندانــن و هــەروەک "ئاڵتــان تان"
نوێنەرى هەدەپە لە دیاربەکر بە ڕوونى
ئامــاژەى پێــدا ،پشــتیوانیى کــورد لــە

ئەردوغــان بــووە هــۆى ســەرکەوتنى
ڕێفرانــدۆم کــە زۆر هەســتیار بــوو بۆ
ئەردوغان و بۆ کوردیش شــتێکى تێدا
نەبوو .هەورەهــا ئەگەرى توندتر بوونى
شــەڕی ماڵوێرانکەر لە نێوان پەکەکە
و تورکیــە لــە ئارادایــە کــە پێدهچــێ
بۆردمانــى ڕۆژئــاوا و باشــوور زیاتــر
ببێت .زیانى ئەو شــەڕە بە پارچەکانى
دیكــه بەتایبەتــى ڕۆژئــاواش دەگات.
لــە بارودۆخێکــى وەهادا کە لێکەوتەى
هەڵەى ســتراتیژیک و سیاسی ڕوونە،

دەبێ وەک ئەزمونێک ســەیر بکرێن،
نابــێ کــورد بــە وەرگرتنــى چــەک
ســەرخۆش بێــت ،چوونکــە دیــار نییــە
دواى ئازادیــى "ڕەقــا" یــا ڕووداوێکــى
تری دیپلوماتى ،چەنده ئەو پشتیوانییە
بەردەوام دەبێ.
لێــرەدا هەنگاوێکــى دیكه گرنگە ،کە
دەبــێ واڵتانــى ناوچــە بــۆ گەیشــتن
بــە ئارامــى و ســەقامگیریى ناوچــە
بیهاوێژن ،ئەویش بەشێک لەو واڵتانە
بــە هیــچ شــێوەیەک لــە بەرنامەیاندا
نییــە .ئــەو هەنــگاوەش ڕێککەوتــن
لەگــەڵ کــورد و پشــتیوانى لــە مافە
دێموکراتیــک و ڕەواکانــە ،ئەگەر نا
هیچــکات ئــەو واڵتانــە ڕوى ئارامــى
بــە خۆیانــهوه نابینن .بــەردەوام هەموو
هیزێــک کــە دەكــرێ بۆ پێشخســتنى
واڵت بەکاربهێنــرێ ،بــۆ شــەڕ و
ماڵوێرانــى بەکاردەبــرێ کــە ئــەو
شــەڕە دامێنــى خۆشــیان دەگرێتــەوە
و زیانەکەشــی تەنیــا بــۆ کــورد نییە،
بەڵکــوو خۆشــیان خهســاری قورســیان
بهردهكهوێ.
لەبەرچاوگرتنــى ئــەو هەنگاوانــە بــۆ
دەســتەبەرکردنى مافى کورد پێویستە
و زۆر ڕوونــە ئەگەر خۆمان پێشــقەدەم
نەبیــن لــە کار کــردن لــە ئاراســتەى
ئــەو ســتراتیژییە ،ســەرکەوتنى کاتــى
یــا بانگەشــەى ڕاگەیانــدن ناتوانــن
داهاتوویەکــى ڕوون بــۆ کــورد دابیــن
بکەن.
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هەڵبژاردن لە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی،
ئەزموونێكــی ئەزمــوون كراو
ناسر ساڵحی ئەسڵ
پــاش هەراوهوریایەكــی زۆر،
دوازدەهەمیــن خولــی ســەركۆماری
و پێنجەمیــن خولــی هەڵبژاردنــی
شــۆراكانی شار و گوند لە ئێرانی ژێر
دەسەاڵتی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیدا
لــه ڕۆژی 29ی بانەمەڕی 1396ی
هەتــاوی بەڕێــوە چــوو .هەڵبژاردنێــك
كــە ڕێژیــم لــە چەنــد ســاڵ پێشــترهوه
بــۆ بەڕێوەبردنــی و كێشــانی خەڵــك
بۆســەر ســندووقەكانی دەنگدان پالنی
داڕشــتبوو .لــەم وتــارەدا هەوڵــدەدرێ
تیشــك بخرێتهســەر چۆنیەتیــی
تیۆریــزە كردن و بەڕێوەبردنی شــانۆی
هەڵبــژاردن لــە چوارچێــوەی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێــران و جارێكــی دیكــه
لەگــەڵ الیەنەكانــی چەواشــەكاری و
فریودەرانەی ئەم شانۆگەرییە ئاشناتر
بینەوە.
 -١هەڵبژاردن بە چ مەبەستێك؟
ئەگەر قبووڵ بكەین كە لە چوارچێوەی
سیســتمێكی دێموكراتیكــدا بەشــداری
كــردن لــە پرۆســەی هەڵبژاردنــدا بــە
مانــای بەشــداری كردنە لە پرۆســەی
بەڕێوەبردنــی دەســەاڵت و واڵتدا ،ئەوە
لــە ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــدا چوونكــە ڕەوایــی خــۆی لــە
ئاســمانەوە وەردەگــری و خەڵــك لــە
ڕەواییدان بەم دەسەاڵتە هیچ ڕۆڵێكیان
نییە ،بەشــداری لــە هەڵبژاردندا تەنیا
بهڕێوهبردنــی ئەركی شــەرعی ،پەیمان
نــۆی كردنــەوە لەگــەڵ وەلــی فەقیهـــ
و" مقبولیــت» دان بــە ڕێژیم ،پێناســە
كــراوە .خامنەیی ڕێبــەری ڕێژیم هەر
لــەو ماوەیــەدا لــە زانكــۆی نیزامیــی
ســپای پاســداراندا گوتــی" :بــۆ مــن
گرنــگ نییــە كــێ دەنــگ دێنێتەوە،
بەڵكــوو بــۆ من بەشــداربوونی زیاتری
خەڵك لەســەر ســندووقەكان گرینگە".
هــەر بۆیــە بەشــداری لــە هەڵبــژاردن
و دەنگــدان لــە سیســتمی كۆمــاری
ئیســامیدا ،بەشدارییهكی دێموكراتیك
نییــە .چوونكــە ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی لەســەر كۆمەڵــە بنەمایەك
دامــەزراوە كــە هیــچ باوەڕێكــی بــە
ئــازادی و دێموكراســی و هەڵبژاردنی
ڕوون نییــە ،بەڵكــوو تەنیا دەنگدەرانی
بــۆ ڕازاندنــەوەی ڕیزی خەڵك لەســەر
ســندووقی دەنگــدان دەوێــت .هەروەهــا
خاڵــی گرنگتــر لــەو ئەوەیــە كــە؛
لــە بەرنامــەی كاندیداكانــی خولــی
دوازدەهەمــی ســەركۆماریدا هیــچ
حیســابێكی بــۆ نەتەوەكانــی ئێــران
نەكــردووە و تەنیــا بــۆ پڕوپاگەنــدەی
هەڵخڵهتێنــەر كەڵكیان لــە نەتەوەكانی
ئێران وەرگرت و بە هێندیان نەگرتوون.
ئەو بە هێند نەگرتنەش جیا لەوەی كە
بــاری ئیدئۆلــۆژی هەیە ،بۆتە یاســا
و وەك ئەســڵ لــە یاســای بنەڕتــیدا
گونجێنــدراوە .لــە سیســتمێكدا كــە
بەپێی بەندی115ی یاسای بنەڕەتی،
بەشێكی زۆری گەالنی ئێران و ژنان
لە خۆ پااڵوتن بۆ پۆستی سەركۆماری
بێبەش كراون .چوونکە بەپێی ئەســڵی
115ی یاســای بنەڕەتیــی ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــران بە غیری
شــیعەی دوازدە ئیمامــی ،پێڕەوانــی
مەزهەبەكانــی ســوننە ،مەســیحی،
یههــوودی ،زەرتشــتیی ،بەهایــی و
شیعەی  7ئیمامی و ژنان بۆ پۆستی
ســەركۆماری مافــی خــۆ پااڵوتنیــان
نییە .هەروەها بەپێی بەندەكانی  5و 99
و 110ی یاســای بنەڕەتیــی ڕێژیمی
ئیســامی ،هــەم شــۆرای نیگابــان
دەتوانــێ هەڵبژاردنــی ســەركۆمار
هەڵوەشــێنێتەوە و هــەم ڕێبــەری ڕێژیم

كــە نوێنــەری ئیمامی زەمان لە ســەر
زهوییــه و دەتوانــێ لــە واژۆكردنــی
حوكمــی ســەركۆماری هەرچەنــد بــە
دەنگــی خەڵكیــش هەڵبژیردرابێ ،خۆ
بپارێزیــت .كاندیداكانی ســەركۆماری
تەنیــا لەســەر مــادەی 15ی یاســای
بنەڕەتــی مانــۆڕی تەبلیغاتییــان دەدا
و بەڵێنیــان دەدا ،بەتایبــەت حەســەن
ڕۆحانــی كــە نەتەوەكانــی ئێران فێری
خوێنــدن و نووســین "نــەك خوێنــدن بە
زمانــی كــوردی" بە زمانــی زگماكی
خۆیــان بــن .كــە وابــوو هەڵبــژاردن لە
وەهــا دەســەاڵتێكدا جگه لــه ڕەواییدان
بــە دەســەاڵتی وەلــی فەقیهـــ ،هیــچ
واتایهكی دیكەی نییە.
هــەر بۆیــە هەڵبــژاردن لــە وەهــا
سیســتمێكدا بــە مانــای ڕەوایــی دان
بــە دیكتاتۆریەتــی ویالیەتــی فەقیهـــ
و پێوەندیــی بــە مافــی دەنگــدان و
بەشــدارییەكی دێموكراتیك و بەتایبەت
بــە چارەنــووس و داخوازییەكانــی
نەتەوەكانــی ئێرانــەوە نییــە .تەنانــەت
ئەگــەر ســەركۆماری هەڵبژیــردراو
بێهەوێت ئاڵوگۆڕ و ڕیفورم لە سیستمی
كۆمــاری ئیســامیدا بــكا ،بــە هــوی
بوونــی كەســیكی وەك وەلیــی فەقیهـــ
و یاســایهكی بنەڕەتیــی نادێموكراتیك
توانــای گــۆڕان و ڕیفورمی نییە .كە
وابــوو مەبەســتی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی لە وەڕێخستنی هەڵبژاردن،
تەنیــا بەشــداری پێكردنــی خەڵكــە بۆ
ڕازاندنــەوەی ســندووقەكانی دەنگــدان
و وەدەستخســتنی ڕەوایــی لە بیروڕای
گشــتیی جیهانــدا .دوای 38ســاڵ
ئەزمــوون كردنــی هەڵبــژاردن لــە
چوارچێــوەی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامیدا ،دەبــێ بــەو قەناعەتــە
بگەیــن كــە ئــەو جــورە هەڵبژاردنــە
هیــچ قازانــج و پێوەندییەكــی بە ماف
و داخوازییەكانــی نەتەوەكانــی ئێرانەوە
نییە .چوونکە تەنانەت ئەو كەسانهی

چ لــە ڕابــردوو و چ لــە ئیســتادا كــە
وەك ســەركۆمار دیــاری كــراون و
دیــاری دەكرێن ،دەبینین بەشــێكیان لە
ســیما دیارەكانــی پشــتیوانانی تێرور و
تێروریزمی دەوڵەتین و تەنانەت ڕوڵیان
لــە تیــرۆر كردنــی كەســایەتییەكانی
بەرهەڵســتكاری ڕێژیم و بەتایبەت لە
تێرۆری ڕێبەرانــی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێرانــدا هەبــووە و لەالیەن
دادگاكانــی ڕۆژئــاواوە حوكمــی
دەستگیركردنیان هەیە.
 -2هاوكات كردنی دوو هەڵبژاردن:
پــاش ملــدان و چوكدادانــی ڕێژیمــی
كۆماری ئیســامی بۆ دانووســتان لە
سەر دۆســیەی چەكی ناوكی لەگەڵ
واڵتانــی  1+5بــە هــۆی ئــەوەوە بوو
كــە لەالیەك كۆڵەكەكانی ســەروەری و
دەســەاڵتی ڕێژیم لە تەواویەتی خۆیدا
لــەرزۆك ببــوو و لەالیەكــی دیكــەوە
هەســتیان بــە مەترســیی ڕووخانــی
دەســەاڵتەكەیان كردبــوو .هــەر بۆیە بە
دوو هــۆكاری گرینــگ كەوتــەكار
تاكوو بتوانێت دوو ئامانجی ســەرەكی
بۆ خۆیان دەستەبەر بكەن.
یەكــەم :ئــەوەی كــە كۆڵەكــە
ڕووخاوەكانی ئابووری و سیاسی نۆژن
كەنەوە تا شــانۆگەریی هەڵبژاردنێكی
هێمن و بێكێشە وە پشت سەر بنێن.
دووهــەم :ســەرنجی خەڵــك دووبــارە
بــۆ ســەر ســندووقەكانی دەنگــدان
ڕابكێشــنەوە و ڕهوایی لەدەست چووی
خۆیــان تــا ڕادەیــەك لەبەرچــاوی
جیهانیان وەدەست بێننەوە.
بــۆ گەیشــتن بــەم دوو ئامانجــە
ســەرەكییە دهوڵەتــی حەســەن ڕۆحانی
و دەزگا ئەمنیەتــی و نیزامییــەكان،
هەمــوو هەوڵەكانــی خۆیــان وەگــەڕ
خســت ،ڕێگایــان لــە هەرچەشــنە
ناڕەزایهتــی دەربڕینێكــی بزووتنــەوە
كۆمەاڵیەتییــەكان گــرت و وێــڕای
گرتــن و دەستبەســەر كردنــی

چاالكانــی مەدەنــی و فەرهەنگــی
و ڕۆژنامەنووســان و چاالكانــی
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان لەالیەكەوە
و لەالیەكــی دیكــەوە دژایەتــی
لەگــەڵ دەربڕینــی هەردەنگێكــی
نەیــار لەگــەڵ ویســتەكانی ڕێبــەری
كۆمــاری ئیســامی و بــە ڕاپێــچ
كــردن و گرتنــی دەیــان كــەس ،خرانــە
بەندیخانــە و تەنانــەت كەســانی
ڕۆژنامەنــووس كــه لــە ڕۆژنامەكانی
ڕێژیمــدا كاری ڕۆژنامەگەرییــان
دەكــرد ،دهستبهســهر كــران .تێكــڕای
ئەو كارانە بۆ هێور كردنەوەی ڕەوشــی
كۆمەڵــگا و دامركاندنــی گڕكانــی
ناڕەزایەتێیەكانــی كۆمەاڵنــی ناڕازی
بەڕێوەچــوون .هــاوكات ڕێژیــم بــۆ
مانــەوەی و درێــژەدان بــە دەســەاڵتی
ڕەشــی خۆی دەستەوەســتان نەوەســتا
و بــۆ شــانۆگەریی هەڵبــژاردن لــە
29ی بانەمــەڕی ئەمســاڵدا ،كەوتــە
پیالنگێــڕی و سیاســەتی فریودەرانــە
لەگــەڵ گەالنــی ئێرانــدا .ڕێژیمــی
كۆماری ئیســامی بــاش دەیزانی كە
بــەو هەڵوێســتە ســەركوتكەرانەی كــە
لەهەمبــەر گەالنی ئێرانــدا گرتوویەتە
بەر ،ناتوانێ بە بێكیشــە هەڵبژاردنی
ســەركۆماری و شــۆراكانی شــار و
گونــد بەڕێــوە ببــات تاكــوو وەكــوو
ســاڵی 1388ی هەتــاوی جارێكــی
دیكــە هەڵبژاردنــی ســەركۆماری
نەبێتــە ڕســوایی و پەتەی بــۆ هەموو
جیهانیــان نهكەوێتــە ســەرئاو .هەر لەم
ڕووەوە بــە هێنانە بەرباســی ئەو تەوەرە
كــە هەڵبژاردنەكانــی شــۆرای شــار
و گونــدەكان دەبــێ هــاوكات بكرێــت
لەگــەڵ هەڵبژاردنــی ســەركۆماری.
پالنــی ڕاكێشــانی خەڵكــی بــۆ ســەر
ســندووقەكانی خســتە نێو دەســتووری
کارەوە .بە سهرنجدان بە بەڕێوە چوونی
هەڵبژاردنەكانــی شــۆراكانی شــار و
گوند و ئەو كەش و هەوا ڕقابەتییەی

كــە بــە هــۆی بوونی چەند دەســتەیی
لــە نێــو خەڵكــی شــار و گوندەكانــدا
لــە ئێــران وەڕێ كەوتبــوو ،ڕێژیم زۆر
زوو هەســتی بەوە كــرد كە ئەگەر بێت
و ئــەو هەڵبژاردنــە لەگــەڵ شــانۆی
هەڵبژاردنــی ســەركۆماری هــاوكات
بكرێت ،دەتوانێت ساردی و بێمەیلیی
خەڵــك لەهەمبــەر هەڵبژاردنەكانــی
سەركۆماری لەنێو گڕ و تینی كەشی
ڕقابەتی هەڵبژاردنەكانی شۆرای شار
و گوندەكاندا بشــارێتەوە و بەو شــێوەیە
بــە گوللەیەک دوو ئامانج كە هاتنی
خەڵكە بۆ سەر سندووقەكانی دەنگدان،
بپێكێــت .بەو شــێوەیە لــەالی بیروڕای
جیهــان وا خــۆی بنوێنێــت كــە ئــەو
خەڵكە بــۆ هەڵبژاردنی ســەركۆماری
هاتوون و حەماسەی سیاسی و ویستی
خامنەیــی ڕێبەریــان هێناوەتــەدی.
هــەر لــەم ڕووەوە ،ئەگەرچــی ڕێژیــم
لــە ئەساســدا ئامانجــی هەڵبژاردنــی
ســەركۆماری بــوو و هەڵبژاردنــی
شــۆراكانی لــە پلەی دووهــەم دانابوو.
بــەاڵم ئەگەر چاوێك به نێو بەرنامەی
كاریــی ڕێژیــم لــە هەڵبژاردنەكانــدا
بخشــێنین ،زۆر بــە ڕوونــی ئەبینیــن
كــە بە پێچەوانــە ،ئامانجی ســەرەكی
شــۆراكان بوون ،چوونکە ئەوە شانۆی
گەرمــی شــۆراكانە كــە دەتوانــێ
دەنگدەری زیاتر بێنیتە سەر سندووقی
دەنگــدان ،تــا بیــر و ڕای ههمــوو
جیهانــی پــێ چەواشــە بــكات ،نــەك
هەڵبژاردنــی ســاردی ســەركۆماری.
لــەم بــارەوە بــۆ وێنــە دەتوانیــن ئاماژە
بــەو خاڵــە بكەیــن كــە بــە پێچەوانەی
ســااڵنی پێشــوو كــە ژمارەیەكــی كەم
بەربژێــری هەڵبژاردنــی شــۆڕاكان
لــە الیــەن دەزگاكانــی چاوەدێریــی
شــۆرای نیگابانەوە پەســند دەكران ،بۆ
هەڵبژاردنی ئەمســاڵی شۆراكان زیاتر
لــە چەنــد بەرانبــەری ئــەو ڕێژەیــەی
كــە دەبوایــە ببــان بــە شــۆرا ،ئیزنــی

پڕوپاگەنــدا كردنیــان پێدرابــوو (لــە
زۆربەی شــار و گوندەكانی كوردستان
زۆربــهی بەربژیــرەكان لەالیەن ئەو دوو
دەزگایەوە پەســەند كران) كە ئەم ئیزن
دانــەش ڕاســت لە چوارچێــوەی گڕ و
تیــن دان بــە شــانۆی هەڵبــژاردن بوو.
ئەوە لەحاڵێكدا بوو كە بۆ هەڵبژاردنی
ســەركۆماری لــە  1648كــەس تەنیــا
 6كەســیان ئیزنــی هاتنــە ژوورەوەی
نێــو شــانۆكەیان پــێدرا و باقــی ڕەت
كرانەوە.
پاش ئەو هەموو پالنانەی كە ڕێژیمی
كۆماری ئیســامی بــۆ بەڕێوەچوونی
هەڵبــژاردن بەڕێــوەی بــرد ،لەئاكامــدا
ڕۆژی 29ی بانەمــەڕی 1396ی
هەتاوی شــانۆی بەنــاو هەڵبژاردنەكان
بەڕێــوە چوو و ڕێژیم بە وەڕێخســتنی
كــەش و هەوایەكــی چەندبەرەكــی لــە
زۆربــەی شــار و گوندەكانــی ئێــران و
كوردســتان ،توانیــی ژمارەیــەك لــە
خەڵــك بــۆ هەڵبژاردنەكانــی شــۆراكان
بێنێتــە ســەر ســندووقەكان و لــە
ڕاستیدا شــانۆی سەرەكیی هەڵبژاردن
واتــە هەڵبژاردنــی ســەركۆماریی
پــێ ڕازانــدەوە .پــاش بەڕێوەچوونــی
هەڵبــژاردن هەمــوو كــەس چاوەڕوانی
ئــەوەی دەكــرد كــە لــە مــاوەی چەنــد
كاتژمێــر دوای هەڵبــژاردن ئاكامەكان
ڕابگەیەندرێــت ،بــەاڵم بەپێچەوانــە
ئــەو ئاكامانــە تــا دواســاتەكانی ڕۆژ
بەتــەواوی ڕانەگەیەنــدران كە هەر ئەم
خاڵــە دوو ڕوویــی و ڕووهەڵماڵراویــی
ڕێژیــم بــۆ خەڵــك زیاتــر دەردەخــات،
لێرەدا ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە كە ئاخۆ
ســاڵی  88چلۆن نزیك بە  30میلیۆن
دەنــگ كــە ڕێژیــم ئیدعــای دەكــرد
خەڵــك خســتویانەتە نێــوســندووق لــە
مــاوەی كەمتر لە چەنــد كاتژمێرێكدا
خوێندرانــەوە و ئاكامــەكان بــە زوویــی
ڕاگەیەندران ،بەاڵم ئەمســاڵ هەر ئەو
ڕێژەیە ماوەیهكی هێنده دەخایەنێت؟
خالــی كۆتایی ئەوەیە كە لەم قوناغە
هەســتیارەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین كە لە
حاڵــی گۆڕاندایە ،هەڵبژاردن لە كەش
و هەوایەكی ئارام و بێ كیشە ،زۆر بۆ
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی گرینگ
بوو .چوونكە پێویســتی بە كەســێكە
كــە هــەم سیاســەتێكی نــەرم و نیانــی
لەگــەڵ واڵتانــی دەرەوە و بەتایبــەت
لەگــەڵ ڕۆژئــاوا و واڵتانــی عەرهبی
و جیــران و سیاســەتی ســەركوت و
خەفەقــان لــە نێوخــۆی واڵتــدا پێــڕەو
بــكا ،هەبــوو .هەروەهــا دانــی وادە و
دروشــمی چاك كردنــی بژیو و ژیانی
خەڵــك و ســەقامگیركردنی ئابووریــی
واڵت ،الیەنێكــی دیكــەی سیاســەتی
ڕێژیــم بــۆ كێشــانی خەڵكــی زیاتر بۆ
ســەر ســندووقەكانی دەنگــدان بــوو.
ســەرەڕای ئــەو هەمــوو پروپاگەنــدە
درۆیینــە لەالیــەن كاربەدەســتانی
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامییەوە
خەڵــك لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان،
بــە پێشــوازیی بایكۆتــی حیــزب و
ڕێكخراوەكانــەوە هاتن و بەپێی خودی
ئامارەكانــی ڕێژیــم لــە ڕۆژهەاڵتــی
كوردســتاندا ڕێژهیهكــی كــهم له خهڵك
بهشــدار بوون ،كە وابوو سەرەڕای وادە
و بەڵێنییەكانــی كاندیداكان بە خەڵكی
كورد لە ڕۆژهەاڵت بۆ ئەوە لە شانۆی
هەڵبژاردندا بەشداری بكەن ،بەاڵم ئەو
شــێوە هەڵبژاردنــە بــۆ نەتــەوەی كورد
گرینــگ نەبــوو ،چوونکــە بەشــداری
كــردن و دەنگــدان لــەم هەڵبژاردنــەدا
هیــچ قازانجێكی بۆ خەڵكی كورد لە
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا تێدا نەبوو
و نییە.

ژمارە ٢١ ،٧٠١ی مەی ٢٠١٧

خوێندنەوەیەک بۆ شێعری
شەهال

دەباغی

ئەوەنــدەی
نووســینەکانی پــەری کەریمینیام
خوێندبێتــەوە ،پــەری زیاتــر چیرۆک
دەنووســێ .مانگــی ڕابــردوو لــە
ئاڕشــیوی ماڵپەرەکەیــدا چــاوم بــە
شێعڕێکی پەری* کەوت:
بەڵێ! ئەی پێشمەرگە ڕەزاشیرینەکەم
لــە یــادی نەکــەی کــە چاوەکانــت
بهێنیتەوە بۆ ماڵێ،
من جلێکی هەتاوی ئەکڕم
پڕ لە گوڵە بەڕۆژە
دەبێت چاوەکانت گوڵەکان خڕ کاتەوە
بەڵێ! ئەی پێشمەرگە دەستە پیاوەکەم
لــە یــادی نەکــەی کــە دەســتەکانت
بهێنیتەوە بۆ ماڵێ،
ئێســتا مناڵە شیرینەکەمان بە زەوقەوە
گاگۆڵکە دەکات
دڵسۆز ،دەست لە ناو دەست دەستێکی
بەرێ
بەڵــی! بەڵــێ! ئــەی پێشــمەرگە
هەنیەکەم،
لــە یــادی نەکــەی کــە لێوەکانــت
بهێنیتەوە بۆ ماڵێ،
لە مارچدا ،ئێمە ژیان دەبەخشینەوە بە
مانگە هەنگوینە پڕچێژەکەمان
من پێویستم بە لێوەکانی تۆیە کە بە
دەور لێوی تینوومدا مارش بڕوات.
لە یادی نەکەی
ئەمە بەس بیرهێنانەوەیەک نییە
من سواڵت لێدەکەم...
دێسامبری ٢٠١٢

لــەو شــێعرەدا داوای گەڕانــەوەی
خۆشەویســتێک کــە پێشــمەرگەیە
دەکــرێ .داوا دەکــرێ تــا
خۆشەویســتەکە بــە جەســتەیەکی
ســاخ و تــەواو بگەڕێتــەوە ،بــە دەســت
و قــاچ و چــاو و لێــو .داواکە ڕوونە:
خۆشەویستەکە دەبێ "لە یادنەکا" کە

"بەڵێ! ئەی پێشمەرگە ڕەزاشیرینەکەم"

گــەڕاوە وا بگەڕیتــەوە کە چاوەکانی
بتوانــن گوڵەبەڕۆژەکانــی کراســە
هەتاوییەکــەی ژنەکــە کۆکەنــەوە.
دەســتەکانی باوکەکــە بتوانن لەگەڵ
منداڵەکەیــان کایــە بکــەن .لێوەکانی
پیاوەکە بتوانن لە دەوری لێوی تینوی
ژن بە ماچ ماڕش بروا.
بــە خوێندنەوەیەکــی فێمینیســتی ئەم
دەقــە ،ڕووت و ئاشــکرا باســکردن لــە
هەســتەکانی ژنانە و هەســتی جنسی
بەرانبــەر بــە خۆشەویســت بــە تایبەت
کاتێــک بــاس لــە کۆکردنــەوەی
گوڵەکانــی کــراس و ماڕشــی مــاچ
دەکــری ،بەرچــاوە .بــەاڵم خاڵــی تازە
لەبــەراورد لەگەل کولتــوری کوردیدا
کە زۆر جار شاراوە بووە و لێرەدا وەڕوو
دەخرێ ئەوەیە :بۆ یەکەم جارە ژنێکی
نووســەر ڕاســتەوخۆ داوای ئــەوە دەکا
کــە ئیــدی چیــدی دوای شــەڕەکان
جەســتەی شــکاو و کەمئەندامــی
پیــاو نەگەڕێتــەوە و بەشــی ژن هــەر
نەهامەتــی نەبێ ،بەڵکــوو پیاوەکە بە
تەواویی و ساخی بێتەوە .ئەو داوایەش
بــە پێچەوانــەی دابــی هەمیشــەییە
کــە "هــەر بگەڕێــوە ،گرینــگ نییــە
قاچێکیشت نەبێ".
دیارە ئەو داوایە لەنێو ئەو دەقەدا چەند
ڕووبەری هەیە:
ڕوانگەیەکــی
لــە
یەکــەم؛
هۆمانیســتییەوە گەڕانــەوەی هــەر
ئینســانێک لــە شــەڕ بــە ســاخ و
ســامەتی ئاواتــی هەموو کەســێکە.
ژنــان بــە گشــتی لــە هەمــوو جیهاندا
دژی شــەڕن .ئاکامــە نگریســەکانی
شــەڕ گەرچی زیاتر مەرگی پیاوانی
بــەدوادا هاتووە ،بەاڵم زیاتر داهاتووی
ژنــان و منــدااڵن دەخاتــە ژێڕ ڕکێفی
نەحسی خۆی .ئێمەی کورد باشتر لە
هــەر کەس دەزانین جەنــگ و زیندوو
گەڕانــەوەی پێشــمەرگە لــە بەرەکانی
شــەڕ چ مانایەکــی گــەورەی بــۆ

ساڵەهایە دەردەبار و حەسرەتی فەرهەنگمە
نامرادی و ڕەنجی زانین رۆژ و شەو هاودەنگمە
ساڵەهایە مۆمی ژین و ئارەزووم دەتوێتەوە
چونکە کێشەی کۆن پەرەستی و باوەڕی شەوڕەنگمە
بیر و کردەی چاک و زانین ،کوانێ نرخی بۆ نەزان؟
شێعر و ئازادی و هونەر چون سازی بێ ئاهەنگمە
گەر لە دنیا زانیاری و ڕێی قەڵەم پێشکەوتنە
لێرە بێکاری و هەژاری و ژینی ژار و ژەنگمە
بستە خاکێ ،تیکە نانێ ،حورمەتێ ،نەمدی بە دڵ
ئەنبیام و ئەولیام و ناوی زل پارسەنگمە
باڵی فیشاڵ و درۆ ئەمباتە شانی ئاسمان
ناوی گەورە و شاری وێران باری الر و لەنگمە
ماڵ و کورسی گەورەکانم گەرم و نەرم و پڕ بەالش
هەر هەموو پاشای بەڵێن و وادەیی سەد ڕەنگمە
من لە سایەی ئێوەدا قاروونی گەنجی حەسرەتم
ئاخی زستان ،ڕەنگی پاییز ،ژینی پڕ ئاستەنگمە
سەد نەهاتی هاتە ڕێم و کەس نەهاتە دادی من
دڵ بە کێتان خۆش بکەم گەر باری سەد مەن سەنگمە
دەرسی پاشکەوتن هەتا کەی؟ بەسیە بێدەنگی و درۆ!
ئەی منااڵن بۆ ژیانتان ،ڕاپەڕن بەم زەنگمە
ڕەحیم لوقمانی
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دایک ،ژن ،منداڵ ،خزم و کەسوکار
هەیــە .ئینســان شــادە بــە گەڕانەوەی
کەســەکانی لــە بەرەکانــی شــەڕ،
تەنانەت بە کەمئەندامی.
بــەاڵم لەو دەقــەدا داوای ئەوە ناکرێت
کــە "بگەڕێــوە تەنانــەت کەمئەنــدام"،
بەڵکــوو بــە پێچەوانــەی داب،
داوا دەکــرێ کــە
گەڕانەوەیەکی
ســاخ و

تــە و ا و ی
جەستەیی بێ.
ئــەوەش نەک هەر بە
خاتری هۆمانیسم و خۆشەویستی
ئینســان ،بەڵکــوو بــە خاتــری خــودی
ژنەکە .بە خاتری هەســتەکانی و بە
خاتری مانەوەی ژیانێکی "پڕچێژ لە
مانگــە هەنگوینەکــەدا" کــە ژنەکــە
نیــازی بــە لێوەکانــی پیــاوە تــا پڕی
بــکا لــە مــاچ ،تــا چاوەکانــی پیــاو
گوڵەکانی کراســەکەی کۆکەنەوە و
بگاتە جەستەی ڕووتی ژن.
ئیــدی لێــرەوە ژن ناپاڕێتــەوە "تــۆ
هــەر بگەڕێــوە ،گرینــگ نییــە،"...
بەڵکوو ژنەکە دەســت و چاو و لێوی

سکااڵی مامۆستا

پیاوەکــەی بــە ســاخی دەوێ .دەنــا
ژنەکــە چ لە جەســتەیەکی برینداری
کەمئەندام بکا؟
لەســەر ئــەو بابــەت و دەقــە ،لەگــەڵ
پــەری زۆر الیەنمــان تاوتــوی کــرد.
پرســیاری ســەرەکی مــن لــە پــەری
ئــەوە بــوو :هاتوو "خۆشەویســتەکەت"
کەمئەنــدام گەڕایــەوە،
ئــەو
ئایــا

خۆشەویستییە
نامینــێ یــا نابــێ
بمێنــێ؟ هاتوو خۆشەویســتەکەت
دەســت و چــاوی نەمــا و لێوەکانــی
شــکڵ و فۆرمی لــە ژێر کاریگەری
ســاچمە و فیشــەک گۆڕا ،چ دەبێ
بکەین؟ ئایا هەســتی ئینســانی نێوان
دوو ئاشــق بــە جەســتە و فۆڕمێکــی
تــەواو و پێــش شــەڕ گرێــدراوە؟
ئایــا جەســتەی دێفۆرمــەی دوای
جەنگەکان کاریگەریی ڕاســتەوخۆی
لەســەر پێوەندییــەکان و ئەوینــە؟ بــە
ڕاســت ئەو هەســتەی وا ناوی ئەوینە
لــە دەرەوەی جەســتە و فۆڕمدا بوونی

ســـاڵەهایە دەردەبـــار
حەســـرەتی
و
فە ر هە نگمـــە
نام ــرادی و ڕەنج ــی
زانیـــن رۆژ و شـــەو
هاودەنگمـــە
ســـاڵەهایە مۆمـــی
ژیـــن و ئـــارەزووم
دەتوێتـــەوە
چونکـــە کێشـــەی
کـــۆن پەرەســـتی و
بــاوەڕی شــەوڕەنگمە
بیــر و کــردەی چــاک
و زانیـــن ،کوانـــێ
نرخ ــی ب ــۆ ن ــەزان؟
شـــێعر و ئـــازادی و
هونــەر چــون ســازی پەری کەریمینیا
ب ــێ ئاهەنگم ــە
گـــەر لـــە دنیـــا
زانیـــاری و ڕێـــی
قەڵ ــەم پێش ــکەوتنە
لێـــرە بێـــکاری و
هـــەژاری و ژینـــی
ژار و ژەنگمـــە
بســتە خاکــێ ،تیکــە
نانـــێ ،حورمەتـــێ،
نەمـــدی بـــە دڵ
ئەنبیـــام و ئەولیـــام
و نـــاوی زل
پا ر ســـە نگمە

هەیــە ،یــا جــۆر و ماهییەتــی ئەویــن
ڕاســتەوخۆ لە ژێر کاریگەری جەستە
و جوانی دایە؟
یــەک لــە وەاڵمەکانی پــەری وەک
نووســەر ئەوەیــە :تا کــەی ژنی کورد
هەر ســاحێبی نەهامەتی و جەســتەی
شکاو بێ ،بۆ مەگەر ژن مافی نییە
چێژ لە ژیان ببینێ؟
ڕەنگــە هــەر ئــەو ترســەش بــێ کــە
وا لــە دەقەکــە دەکا کــە لەبــەر
خۆشەویســتەکەی بپاڕێتەوە و ســواڵی
لێــدەکا کە ســاخ بگەڕێتەوە تا بتوانن
پێکەوە بەردەوام بن لە ژیان و دەڵێ:
ئەمە هەر بیرهێنانەوە نییە
سۆاڵت لێدەکەم....
لێــرەدا گرینــگ ئــەوە نییــە کــە ئێمە
داوەریــی بکەیــن و حوکــم بدەیــن
کــە دەبــا ئــەو دەقــە وا نووســرابا یــان
نەنووسرابا ،ژن دوای کەمئەندامبوونی
خۆشەویســتەکەی بمێنێ یا نەمینێ،
بەڵکــوو گرینگــە ببینیــن کــە ژنــی
کــورد هەنــگاو دەنێتــە مەیدانێکــی
پــر لــە مینــی حوکــم و پێشــداوەری.
مەیدانێک کە تا ئیستا ژنی نووسەر
خــۆی بــە پێــی "نۆڕمەکانــی نەتەوە"
فورمولــە کــردووە ،نەک لــە پێگەی
خواســت و ئارەزووکانــی خــودی ژن.
مەیدانێــک کــە ژن لەوێــدا هەمیشــە
جوانیــی جەســتەیی بەرانبەرەکــەی
وەالنــاوە و بــە مانــای ژیانێکــی
کولتــوری"
"پشــتیوانیکراوی
سەرەڕای هەموو نەهامەتیەکان ڕازی
بووە .ئیدی لەو دەقەدا "کمالگەرایی"
جەســتەییە کــە دەســتی بــااڵ دەگرێ
نەک "وااڵگەرایی هەستی نەتەوەیی"
کە ژن دەبێ خۆی فیدا بکا.
ئــەم دەقــە ،چەمکــی نەتــەوە و
فیداکاریــی فەرامــۆش نەکــردووە،
بەڵکــو بــە هیــوای گەڕانەوەیەکــی
ســەرکەوتوانە وێــڕای جەســتەیەکی
ســاخە .ئــەم دەقــە بــۆ پێشــمەرگە

نووســراوە ،کەواتــە بەشــێکە لــە دەقی
ژن بۆ پێشمەرگەی نەتەوەکەی.
ژنانــی هەمــوو شــەڕەکانی میــژووش
ڕەنگــە هــەر ئــەو ئاواتەیــان بووبــێ و
تا شــەڕی نگریس هەبێ ئەو پرســیارە
بــەردەوام کراوەیــە کــە هــەر کام لــە
ئێمــە ئەگــەر بکەوینــە دۆخێکــی
وەهــا ،ئاخــۆ چــۆن مامڵــە لەگــەڵ
گرفتەکــە دەکەیــن .ئایــا بــە پــای
حورمەتــی ئەوینی ڕابردوو دەمێنینەوە
یــا جەســتەی شــکاوی بەرانبەرمــان
کاریگەریــی خــۆی لــە ســەر جــۆری
پێوەندییەکانمان دەبێ.
دیارە هێنانی باســێکی وا "ئینتزاعی"
کــە ئەگەر خۆشەویســتەکەت شــەل و
نابینــا لە شــەڕ گــەڕاوە چ دەکرێ یا
چ دەبــێ بکــرێ ،هەرگیز لێرەدا وەاڵم
نادرێتەوە و پێوەندی نێوان ئینسانەکان
زۆر لەوە بەرینتر و پێچوپوڵووچترە کە
بە تاکە شــێعرێک وەاڵمــی بدەینەوە.
ڕەنگە نووسەری ئەم دەقە یا هەر کام
لــە ئێمە ئەگــەر ڕۆژیک ،لە کات و
ســاتێکی وادا ناچــار بیــن بڕیاربدەیــن
هەرگیــز خۆشەویســتەکەمان دوای
شــەڕ بە تەنیا جێنەهێڵین ،هەر چۆن
نموونــە یەکجــار زۆرن .ڕەنگــە واش
نەبــێ و ئەگەرچــی پێشــمەرگەکە
ســاخە ،ژنەکــە بــەدوای ژیانێکــی
دیکــەدا بــڕوا و ئــەوەش دیســان هــەر
وێنــەی کــەم نەبــووە .پێوەندیــی دوو
ئینســان بێ شــەڕ یا لە کاتی شــەڕدا
بــە زۆر شــتی دیکــە بەســتراوەتەوە.
ئــەوەی لــەو دەقــەدا گرینگــە باس لە
ئارەزووەکانــی ژنانەیە بــە پێچەوانەی
داب و نۆڕمی حاکم.
*ئــەو دەقــە لــە ئینگلیزی ڕا لەســەر
داوای مــن هــەر پــەری کەریمینیــا
خــۆی کردوویەتــی بــە کــوردی.
دیــارە نووســینی دەق زۆر ئاســانترە لە
وەرگێڕانی دەقی خۆت.

Aye! My sweetheart Guerrill
Do not forget to back home your eyes
I will buy a sunny dress
Full of sunflowers
Your eyes must gather flowers.
Aye! My handsome Guerrilla,
Do not forget to back home your hands
Now our candy- baby is crawling over the
moon
Heartfelt, hand in hand give him hands
Aye! Aye! My honey Guerrilla,
Do not forget to back home your lips
In March, we will give a birth to our
delicious
honeymoon
I will need your lips to march around my
thirsty lips.
....Do not forget
it is not a reminder
...I am a beggar
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لێبووردنی نێونەتەوەیی :بەرپرسانی ئێران دەبێ وەاڵمدەری یەک دەیە
ناداپەروەری بەرانبەر کەبوودوەند بن
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی
ئازادیی محەممەد سدیق کەبوودوەندی
پاش  ١٠ســاڵ زیندانی کردنی ناوبراو
بە "درەنگ" وەسف کرد.
پــاش ئــازاد کردنــی محەممــە ســدیق
کەبوودوەنــد چاالکــی مافــی مرۆڤ
و دامەزرێنــەری ناوەندی داکۆکی لە
مافی مرۆڤی کوردســتان" ،ماگدالێنا
مەغربی" جێگری بەڕێوەبەری بەشــی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت و باکــووری
ئافریقــای ڕێکخــراوی لێبوردنــی
نێونەتەوەیــی ڕایگەیانــد :ئــازاد
کردنــی محەممــد ســدیق کەبوودوەنــد

محەممەد ســدیق کەبوودوەند چاالکی
مافــی مــرۆڤ و ســەرۆکی مافــی
مرۆڤــی کوردســتان لــە زینــدان ئــازاد
کرا.
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا
ڕایگەیانــد کــە؛ ڕۆژی هەینی ٢٢ی
بانەمەڕ ،محەممەد سدیق کەبوودوەند،
دامەزرێنەری ڕێکخراوی داکۆکی لە
مافــی مرۆڤــی کوردســتان ،پاش ١٠
ســاڵ دەستبەســەری لــە زینــدان ئــازاد
کرا.
ڕۆژی پێنجشــەممە ٢١ی بانەمــەڕ،
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی
مرۆڤی کوردســتان بــە باڵوکردنەوەی
بەیاننامەیــەک لــە پەیوەنــدی لەگەڵ
ئازادیــی کەبوودوەنــد ڕایگەیانــد:
ســەرەڕای بەدواداچوونــی بــەردەوام،
یاســای "کۆکردنــەوەی تاوانــەکان"
ســەبارەت بــە دۆســیەی ناوبــراو بەکار
نەبراوە ،بەپێی مادەی ١٣٤ی یاســای
سزای نوێ ،لە ئەگەری کۆکردنەوەی
تاوانەکانــدا ،تەنیــا حوکمــی ١٠
ســاڵ زیندانــی کەبوودوەنــد لەبەرچــاو
دەگیرێــت و زیندانــی  ٦مانگــەی

ناوبــراو لەبەرچــاو ناگیردرێــت و تەنیا
بە دانی بارمتە بە شێوەی کاتی ئازاد
دەکرێت.
لێکۆڵینــەوەی
کۆمیتــەی
دەستبەســەرکرانە خۆســەرییەکانی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان،
لــە بڕیارنامەیەکــدا دامەزراندنــی
ڕێکخــراوی داکۆکــی لــە مافــی
مرۆڤــی کوردســتان و چاالکییەکانی
محەممــەد ســدیق کەبوودوەنــدی بــە
یاسایی ڕاگەیاند و سەپاندنی حوکمی
 ١٠زیندانــی بــە ســەر ناوبــراودا بــە
نایاسایی ڕاگەیاند.
محەممــەد ســدیق کەبوودوەنــد،
ڕۆژنامەنــووس و سەرنووســەری
حەوتوونامــەی "پیــام مــردم" و
دامەزرێنــەری ڕێکخــراوی مافــی
مرۆڤی کوردستان ،مانگی پووشپەڕی
ســاڵی  ٨٦دەستبەســەر و دوای
ماوەیەک زیندانی و دەستبەسەری ،لە
الیەن دەزگا قەزاییەکانی حکوومەتی
ئیســامیی ئێرانەوە ،ســزای  ١١ســاڵ
زیندانی بەسەردا سەپا.

ئیتالعاتی شاری شنۆ الوێکی ئەو
شارەیان بە تۆمەتی "ئەمنیەتی"
دەستبەسەر کرد

هێــزە ئیتالعاتییەکانــی شــاری
شــنۆ الوێکــی خەڵکــی ئــەو شــارەیان
دەستبەســەر و بــۆ شــوێنێکی نادیــار
ڕاگواست.
ئاژانســی کوردپــا ئاشــکرای کــردووە
کــە؛ لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا،
هێــزە ئیتالعاتییەکان لە شــاری شــنۆ
بەبێ بەڵگەی یاســایی چوونەتە ســەر
ماڵی هاوواڵتییەکی کورد و الوێکی
کوردیان لەو شارە دەستبەسەر کرد.
هەواڵنێــری کوردپــا لــە شــاری شــنۆ
شوناســی ئەو الوە کوردەی بە "فاروق
شاروێرانی" کوڕی ئەحمەد ڕاگەیاند.
بەپێــی هەواڵــی ئــەو ســەرچاوەیە ،ئەو
الوە کــوردە بــە تۆمەتــی "چاالکیــی
سیاســی" و "هەوڵــدان دژی ئەمنیەتی
نەتەوەیــی لــە ڕێــگای هاوکاریــی
یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
دژبــەری حکوومەتــی ئیســامیی
ئێــران" لەالیەن هێــزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەستبەسەر کرا.

هەتــا کاتی باڵوبوونــەوەی ئەم هەواڵە
لــە چارەنووســی ئەو الوە کــوردە هیچ
زانیارییەک لەبەر دەستدا نییە.
بە پشتبەستن بە ئاماری تۆمار کراو لە
ناوەندی ئامــاری هەواڵدەریی کوردپا،
لە سەرەتای ساڵی زایینی( )٢٠١٧هەتا
 ١٠مانگــی مــەی ٢٠٧ ،هاوواڵتیــی
کــورد بــە تۆمەتی جۆراوجۆر لە الیەن
ناوەنــدە ئەمنیەتییــەکان لە کوردســتان
دەستبەسەر کراون.
لــە ڕەوتــی دەستبەســەر کرانــی ئــەو
 ٢٠٧هاوواڵتییــە کــوردە لەالیــەن هێزە
ئەمنیەتییەکانەوە چارەنووس و شوێنی
ڕاگرتنــی  ٩٧کەســیان ناڕوونــە و
ماڵی  ٩کەسیان لە کاتی دەستبەسەر
کردنــدا پشــکێنراوە و کەرەســتەی
شەخســیی  ١٥هاوواڵتیــی دەســتی بە
ســەردا گیراوە و  ١٧کەســی دیکەیان
لــە کاتــی دەستبەســەرکردندا لە الیەن
مەئموورانی ئەمنیەتییەوە لێیان دراوە.
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پــاش  ١٠ســاڵ لــە زیندانــی کردنــی
ناداپەروەرانــەی" ،درەنگــە" و ناوبراو بە
پێی تاوانە دروست کراوەکان بە زیندان
مەحکــووم کــراوە و جێــی داخــە کــە
محەممد سدیق کەبوودوەند یەک دەیە
لە ژیانی خۆی لە زینداندا تێپەڕێنێت.
جێگری بەڕێوەبەری بەشی ڕۆژهەاڵت
و باکــووری ئافریقــای لێبووردنــی
نێونەتەوەیــی ،ئەوەشــی خســتەڕوو:
"دۆســیەی کەبوودوەنــد جارێکــی
دیکــە نیشــانی دا هەتــا چ ڕادەیەک
بەرپرســانی ئێرانــی ئامــادەن مافــی
دادکۆکیکارانــی مافــی مــرۆڤ و

ڕۆژنامەوانان پێشێل بکەن و چاالکییە
ڕەواکانــی ئــەوان "تاوانکارانە" لەقەڵەم
بدەن.
ماگدالێنــا مەغربــی ڕایگەیانــد:
بەرپرســانی ئێــران دەبــی وەاڵمــدەری
یــەک دەیــە ناداپــەروەری بەرانبــەر
محەممــەد ســدیق کەبوودوەنــد بــن،
و لــە یەکــەم هەنــگاودا بەرپرســانی
حکوومەتی دەبــێ حوکمی مەحکووم
کردنــی کەبوودوەنــد هەڵبوەشــێننەوە
و دڵنیایــی ئــەوەی پێــی بــدەن کــە
کەبوودوەنــد بتوانێــت درێــژە بــە کار و
چاالکــی لــە بواری مافــی مرۆڤ و

ڕۆژنامەوانیی خویدا بدات.
ناوبــراو لە کۆتاییدا پێداگری لە ســەر
ئــەوە کــردەوە کە؛ "بەرپرســانی ئێرانی
دەبــێ کۆتایــی بە ئازار و ڕاوەدوونانی
داکۆکیکارانــی مافــی مــرۆڤ و
ڕۆژنامەوانــان بهێنــن و ســەرجەمی
زیندانیانــی عەقیدەتــی دەســتبەجێ بە
بێ هیچ مەرجێک ئازاد بکەن".
ڕۆژی هەینــی ٢٢ی بانەمــەڕ،
محەممــەد ســدیق کەبوودوەنــد،
دامەزرێنەری ڕێکخراوی داکۆکی لە
مافــی مرۆڤــی کوردســتان ،پاش ١٠
ساڵ دەستبەسەری لە ئازاد کرا.

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە پەیوەندی لەگەڵ سەرکوت و
ئازاری قەزایی چاالکانی کرێکاری دژکردەوەی لە خۆی پیشان دا
زۆربوونــی ســەرکوت و گوشــار بــۆ
ســەر چاالکانــی کرێــکاری و پێشــێل
کردنی مافی ســەرەتایی کرێکاران لە
الیەن ناوەندە یاســادانەرەکانی دەزگای
قەزایی حکوومەتی ئیســامیی ئێران،
ناوەندەکانــی مافــی مرۆڤــی ناچــار
کــرد هانــا بــۆ ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکان بەرن.
بەرنامــەی چاوەدێــری بــۆ پشــتیوانی
لــە داکۆکیکارانــی مافــی مــرۆڤ
و کۆمەڵــگای داکۆکــی لــە مافــی

مــرۆڤ لــە ئێــران ،لــە ڕاپۆرتێکــی
هاوبەشدا داوایان لە کارناسانی تایبەتی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
کــردووە بــە ڕوونــی "بارودۆخــی
مەترســیداری چاالکانی ســەندیکایی
و مافــی کرێکاران لە ئێران" لەبەرچاو
بگرن و داوا لە بەرپرسانی حکوومەتی
ئێران بکەن هەتا "دەســت لە ســەرکوت
و ئــازار و ئەزیەتی قەزایی چاالکانی
کرێــکاری هەڵبگــرن و ڕێــز لە مافی
کرێکاران بگرن".

ئەو دوو ناوەندە مافی مرۆییە هەروەها
ڕایانگەیانــدووە کــە؛ ژمارەیــەک لــە
چاالکانــی کرێــکاری لــە" حەبســی
خۆسەرانەدا" بەسەردەبەن ،یان بە هۆی
"کەڵــک وەرگرتنــی ئاشــتیخوازنە لــە
مافــی ئازادیــی کۆبوونــەوە ،ئازادیی
دامەزراندنــی ڕێکخراوەیــی و ئــازادی
بیروڕا ،دەکەونە بەر ئازاری قەزایی".
ئــەو ڕاپۆرتە هاوبەشــە ڕوو لە "ئانالیزا
کیامپــی"" ،مێشــل فۆرســت"" ،دەیوید
کــی" و "عاســیمە جەهانگیــر"،

ڕاپۆرتنێرانــی تایبەتــی ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان ســەبارەت بــە
ئازادیــی کۆبوونــەوەی ڕێکخراوەکان،
دۆخــی داکۆکیکارانــی مافــی
مرۆڤ ،پەرەپێدان و پاراستنی ئازادی
ڕادەربڕیــن و دۆخــی مافی مرۆڤ لە
ئێــران و هەروەهــا ئەندامانــی گرووپی
لێکۆڵینــەوەی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان لــە بــارەی زیندانــی
کردنی خۆسەرانە نووسراوە.

