چالێشی
دێموكراسی
لە
ئێراندا

كاردانەوەی
چاوترسێنكردنی
خەڵك لە
بەرەبەری ...

4

دستێوەردانی
ئێران و
رووسیە لە
كاروباری ...

رۆژی
جیهانیی
ژن

9

8
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سكرتێری گشتیی  PDKIچەند دیداری گرینگی لە بریتانیا بەڕێوە برد
بەڕێز مستەفا هیجری ،سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
چەند چاالكیی گرینگی دیپلۆماتیكی لە واڵتی بریتانیادا بەڕێوە برد .بەڕێزیان
لە رۆژان��ی  10و 11ی رەش��ەم��ەدا ،سەردانی باڵوێزخانەی ئامریكا لە بریتانیا و
دەفتەری حیزبی لیبراڵ دێموكراتی بریتانیای كرد و لە رۆژی 11ی رەشەمەدا،
سمینارێكی لەسەر پرسەكانی ئێران پێك هێنا .بەڕێزیان لە رۆژانی 7و8ی رەشەمەدا لە
چەند دیداری جیاوازدا ،لەگەڵ بەڕێز لویس ئایاال ،سكرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆناڵ
سوسیالیست ،هەیئەتی بەڕێوەبەریی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ لە بریتانیا و
چەند پارڵمانتاری پارڵمانی گشتی و پارڵمانی لۆردەكانی بریتانیا كۆبووەوە .دەقی ئەم
هەوااڵنە لە الپەڕەی 2ی ئەم ژمارەی «كوردستان»دا هاتوون.

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

ژمارە  ،576دووشەممە15 ،ی رەشەمە 5 ،1390ی مارس  150 ،2012تمەن
پـــەیـــڤ

كەریم پەرویزی

سزای مەدەنی

رۆژی 12ی رەشەمە ،كۆماری ئیسالمی
شانۆی هەڵبژاردنى بەڕێوەبرد و وەك پێشتر
بەرنامەی بۆ داڕشتبوو ،لەو رۆژەدا بە شێوەیەكی
بە تەواوی كۆنتڕۆڵكراو ،بەوپەڕی فرتوفێڵ و
چەواشەكاری و هەڕەشەكردن لە خەڵك و دەنگۆی
سەیروسەمەرەباڵوكردنەوە ،ویستیان خەڵك بێنە سەر
سندووقە درۆیینەكانی دەنگدان و لە سەرتاسەری
ئێران و بەتایبەت لە كوردستان ،لە هەموو شێوازێكی
تەماح وەبەرنان ،زۆرەملێ و هەڕەشە و هەروەها
چەواشەكاری و فرتوفێڵ كەڵكیان وەرگرت تاكوو،
بە قەولی خامنەیی ،رۆژی 12ی رەشەمە،
حەماسەی ئامادەبوون بخوڵقێنن .لە بەرەی دژبەری
كۆماری ئیسالمیشدا ،زۆربەی هەرەزۆری هێز و
الیەنە سیاسییەكان لە ئێراندا هەڵبژاردنیان بایكۆت
كرد و هێز و الیەنە سیاسییەكانی كوردستانیش
لەو بارەوە بە پێچەوانەی ئەزموونێكی تاڵی دوو
ساڵ لەمەوبەر ،ئەمجارە لەسەر بایكۆتی هەڵبژاردن
یەكدەست و هاودەنگ بوون و خەڵكی كوردستانیان
هان دەدا كە بەشداری لەو شانۆگەرییەی رێژیمدا
نەكەن .ئەو ملمالنێ نابەرابەرەی نێوان كۆماری
ئیسالمی و هێزەكانی كوردستان ،لەم ماوەیەدا،
هەندێك ئەزموون و وانەی لێ كەوتەوە كە پێویستە
هەم خەڵكی ئاسایی و هەم چاالكانی سیاسی و
بەتایبەت هێزە سیاسییەكانی كوردستان لەبەر چاوی
بگرن و بۆ قۆناغەكانی داهاتوو و بوارەكانی دیكە
بەكاری بێنن .لەسەر نابەرابەری ئەو ركەبەرییەش
هەر ئەوەندە بەسە بڵێین كە رێژیمی كۆماری
ئیسالمی بە میلیاردها دۆالر پارەی سەرمایەی
تااڵنكراوی واڵتی لە بەر دەستدایە و بە دەیان
هەزار بەكرێگیراو و پاسدار و بەسیجی خستۆتە
گەڕ و لە بەرامبەریشدا هێزە سیاسییەكانی
كوردستان لەوپەڕی بێئیمكاناتیدا ،تەنیا بە ورەی
بەرزی ئەندام و الیەنگرانیان و خۆشەویستییان
لە نێو خەڵكدا چوونە نێو ئەو بەرەی شەڕەوە و
خەڵكی كوردستانیش خۆیان لە نزیكەوە بینییان كە
سەركەوتن بۆ كام بەرە بوو و سەرشۆڕی بۆ رێژیم
و گۆپاڵ بەدەستانی مایەوە .ئەوەی لە نێو ئەم وانە
و ئەم قۆناغەش وەكوو زۆرجاری دیكە لەبەرچاوە
و دەبێ ئاماژەی پێ بكرێ ،ئەوەیە كە هەر چەند
ژمارەیەك لە خەڵكی كوردستان لەبەر چەندین هۆكار
و رەنگە لە ترسی هەڕەشەوگوڕەشەی رێژیم ،یان
لەبەر لەدەستنەدانی تۆزقاڵە نانێكی بخۆومەمرە كە
دەستیان دەكەوێ ،چووبێتنە سەر سندووق و رەنگە
هیچ باوەڕیان بە چەواشەكارییەكانی رێژیم نەبووبێ
و بە ناچاری برابێتنە ئەو شوێنە ،بەاڵم ئەوەی
دیارە و بەرچاوە ،كردەوەی مۆرە و بەكرێگیراوان و
كەسانی دیاری سەر بە رێژیمە كە وەكوو ئامرازی
دەستی رێژیم لە هەموو شار و ناوچەیەكدا ،بوون بە
گورز بەسەر خەڵكەوە یان لە پێناو چەواشەكردنی
خەڵكدا هەوڵیان دابێ و وەك كەواسووری بەر لەشكر،
وەپێش لەشكری چەواشەكاریی كۆماری ئیسالمی
كەوتبوون .ئەم جۆرە كەسانە كە لە هەر گەڕەك و
گوند و شارێكی كوردستان خەڵك بۆیان دەركەوتووە
كە سەر بە رێژیم و گۆپاڵ بەدەستی سیاسەتەكانی
رێژیمن ،دەبێ لە نیۆ خەڵكدا بە شێوەیەك بێزراو بن
و جێگای ئاماژەی هەموو كەس بن كە بە تەواوی
لە نێو كۆمەڵگادا وەكوو پەڵەی شوورەیی چاویان
لێ بكرێ و بەم شێوەیە لەبەر تاوانەكانیان ،سزای
مەدەنی بدرێن.
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كوردستان بایكۆتی هەڵبژارد

بەپێی راپۆرتی كوردستان میدیا ،خەڵكی
كوردستان لە زۆرب��ەی شار و گوندەكاندا بە
بایكۆتكردنی نمایشی هەڵبژاردنی مەجلیسی

ك��ۆم��اری ئیسالمی ،لە بانگەوازی حیزبە
كوردستانییەكان لەم پێوەندییەدا پێشوازییان
كرد.

رێژیمی سووریە تۆڵە لە باباعەمروو دەكاتەوە
سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان وتی كاربەدەستانی سووریە
بە شێوەیەكی ب��ەرب�ڵاو و ئاشكرا تووشی
جینایەت دژی خەڵكی مەدەنیی ئەم واڵتە
بوون.
بان كی م��وون ،روو لە ك��ۆڕی گشتی
ئ��ەم رێ��ك��خ��راوە وت���ی :ك��ات��ی هاودەنگیی
كۆمەڵگای نێونەتەوەیی هاتووە .بە وتەی
ن��اوب��راو« :درێ���ژەی ناكۆكی ،بەرپرسانی
سووریە لە درێژەدان بە رێگای توندوتیژی
چاونەترستر دەكا».
سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان ،بەرپرسانی س��ووری��ەی بە
تاوانباری سەرەكی هەڵگیرسانی شەڕی
چەكداری زانی.
بەپێی راپ��ۆرت��ی ئ��ەل��ع��ەرەب��ی��ە ،دەیوید
كامێرۆن ،سەرۆك وەزیرانی بریتانیاش رۆژی
هەینی بارودۆخی سووریەی بە ترسناك و
رێژیمی بەشار ئەسەدی بە «جینایەتكار»
زان���ی .نیكۆال س��ارك��ۆزی ،سەركۆماری
ف��ەڕان��س��ەش رۆژی ه��ەی��ن��ی رایگەیاند
باڵوێزخانەی خۆی لە سووریە دادەخات.

هەروەها شوورای ئاسایش پاش چەند هەوڵی
سەرنەكەوتوو بۆ پەسندكردنی بڕیارنامەیەك
دژی س���ووری���ە ،رۆژی پێنجشەممە لە
بەیاننامەیەكدا داخ و كەسەری خۆی لە
«خراپبوونی خێرای رەوش��ی مرۆڤی» لە
ناوچە توندوتیژی لێدراوەكاندا دەربڕی.
هەر لەم كاتەدا ،خاچی سوور رايگەیاندووە
سەرەڕای رەزامەندیی سەرەتایی بەرپرسانی
سووریە ،مۆڵەتی پێ نەدراوە یارمەتییەكان
بۆ ناوچەی باباعەمروو و شاری حۆمس
رابگوێزێ.
رۆژی هەینی ،دەف��ت��ەری مافەكانی
مرۆڤی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
رایگەیاند راپۆرتگەلێكی ل��ە ئێعدامی
س��ەح��رای��ی  17ك���ەس ل��ە ح��ۆم��س��دا پێ
گەیشتووە.
پ���ۆل ك���ون���رووی ،وێ��ن��ەگ��ری ساندەی
تایمزیش كە لە ش��اری حۆمسدا بریندار
ببوو ،بە «بی.بی.سی» وت ئ��ەوەی لە
ب��اب��اع��ەم��روو روو دەدا« ،كوشتوبڕێكی
رێكخراو دژی خەڵكی مەدەنی»یە.

رادەی بەشداریی خەڵك لە هەڵبژاردندا لە
شارەكانی قەسری شیرین ،سەرپێڵی زەهاو،
پاوە ،رەوانسەر ،كرند ،كامیاران ،سنە ،سەقز،

مەریوان ،بۆكان ،سەردەشت ،پیرانشار ،مهاباد،
ورمێ ،سەلماس و هەموو گوندەكانی ناوچە
كوردنشینەكان زۆر كەم بووە .رێژیم بۆ ئەوەی
وا نیشان بدا كە بەشداریی جەماوەری خەڵك لە
هەڵبژاردندا زۆر بووە ،ژمارەی سندووقەكانی
دەنگدانی كەم ك��ردب��ووەوە و هەروەها دەزگا
ئەمنییەتییەكانی رێژیم لە چەند رۆژ پێشترەوە
بە حەراسەتی ئیدارەكانیان راگەیاندبوو كە
بەشداریی كارمەندەكانى دەوڵەت لە هەڵبژارندا
زۆرەملێیە .راپۆرت دراوە كە رێژیم لە شاری
نەغەدەیش بەمەبەستی بردنەسەرەوەی رادەی
بەشداریی خەڵك ،لە نێو دوو نەتەوەی ئازەری
و كورددا دووبەرەكی ساز كردووە كە دیسانیش
بەشداریی خەڵك لە ئاستێكی نزمدا بوو.
كوردەكانی خوراسان بە تایبەت كوردەكانی
دان��ی��ش��ت��ووی ش��ارەك��ان��ی ق��وچ��ان و شیروان
ن��ەچ��وون��ە پ��ای س��ن��دووق��ەك��ان��ی دەن��گ��دان و
«نا»یان بە نمایشی هەڵبژاردن وت.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و
ك��ۆم��ەڵ��ەی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران بە دەركردنی بەیاننامەیەكی
ه���اوب���ەش ،رێ���ز و س��پ��اس��ی خ��ۆی��ان ب��ۆ ئەو
كردەوە شۆڕشگێڕانەی خەڵكی ئازادیخوازی
ك��وردس��ت��ان دەرب���ڕی���وە .دەق���ی ت����ەواوی ئەم
بەیاننامەیە لە الپ��ەڕەی 3ی ئ��ەم ژمارەی
«كوردستان»دا هاتووە.

سەركوتەكان لە ئەهواز درێژەیان هەیە
ئەهواز لە بەرەبەری بەڕێوەچوونی شانۆی
هەڵبژاردنەكانی رێژیم ،بینەری شەپۆلێكی
ن��وێ لە س��ەرك��وت و دەستبەسەركردنەكان
بوو.
ب��ەپ��ێ��ی راپ���ۆرت���ی چ��االك��ان��ی مافی
مرۆڤ ،ئێوارەی رۆژی چوارشەممە10 ،ی
رەشەمەی ئەمساڵ ،زیاتر لە  65كەس لە
الوان و چاالكانی فەرهەنگی و سیاسیی
ع���ەرەب ل��ە ش��ارەك��ان��ی ئ��ەه��واز ،ئابادان،
ش���ووش ،حەمیدیە ،م��ەع��ش��وور ،خفاجیە،
محمەرە و شارەكانی دیكە لە الی��ەن هێزە
ئەمنییەتییەكانەوە دەستبەسەر كراون و بۆ
دەستبەسەرگەكانی هێزی ئینتیزامی و
وەزارەتی ئیتالعات راگوێزراون.
رۆژی پێنج شەممە11 ،ی رەشەمە،
ه��ێ��زە ئینتزامییەكان ل��ە ه��ێ��رش ب��ۆ سەر
بنەماڵەیەكی ع��ەرەب لە «ح��ەی سەورە»
ل��ە ئ���ەه���وازدا ب��ە ت��ەق��ەی راستەوخۆی
فیشەك مێرمنداڵێكی تەمەن  15ساڵیان
بە ن��اوی «ح��ەس��ەن ح��ەی��دەری» كوشت و
 3كەس لە ئەفسەرەكانی ئەم هێزەیش لەم

تێكهەڵچوونەدا كوژران .هێزەكانی ئینتیزامی
پ��اش چ��وون��ە ژوورەوە ب��ۆ نێو خانووەكە،
تەرمی ئەم مێرمنداڵەیان لە ئۆتۆمۆبیلێكدا
راگواستەوە و باوكی ناوبراویشیان كە بریندار
ب��وو ،دەستبەسەر ك��رد 2 .كەسی دیكە لە
ئەندامانی ئەم بنەماڵەش بە ناوەكانی تارق
حەیدەری و عەلی حەیدەری ( 17سااڵن)
دەستبەسەر كراون.
بەپێی راپۆرتی رێكخراوی «چاوەدێری
مافی مرۆڤ» و رێكخراوی «لێبوردنی
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی» ،دوو ك���ەس ل��ە عەرەبە
دەستبەسەركراوەكان بە ناوەكانی موحەمەد
كەعبی ( 34سااڵن) و ناسر ئالبووشۆكە (19
سااڵن) لە درێژەی قۆناغەكانی لێپرسینەوە و
ئەشكەنجە لە دەستبەسەرگەكانی ئیتالعاتدا
كوژراون.
رێكخراوی مافی مرۆڤی ئەهوازیش
رايگەیاندووە كە الوێكی عەرەبی دیكە بە
ناوی رەزا مەغامسی كە چاالكی مافی
م���رۆڤ���ە ،ل��ە دەس��ت��ب��ەس��ەرگ��ەی ئیدارەی
ئیتالعاتی دێزفوولدا كوژراوە.
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هەواڵ و راپۆرت

ژمارە  576ـ 15ی رەشەمە 1390

دیداری بەڕێز هیجری لە باڵوێزخانەی ئامریكا لە بریتانیا و
دەفتەری سەرەكیی حیزبی لیبراڵ دێموكراتی بریتانیا
ب��ەرێ��ز مستەفا هیجری ،سكرتێری گشتیی
 PDKIل��ە درێ���ژەی چاوپێكەوتنەكانیدا لە
واڵت��ی بریتانیا لەگەڵ باڵوێزخانەی ئەمریكا
لە لەندەن و هەروەها دەفتەری سەرەكیی حیزبی
لیبراڵ دێموكرات دیداری كرد.
رۆژان���ی  10و 11ی رەش��ەم��ە ،هەیئەتێكی
 PDKIب��ە س��ەرپ��ەرس��ت��ی��ی ب��ەڕێ��ز مستەفا
هیجری ،س��ەردان��ی باڵوێزخانەی ئەمریكا لە
لەندەن و هەروەها دەفتەری سەرەكیی حیزبی
لیبراڵ دێموكراتی كرد و چاوی بە بەرپرسی
بەشی پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی ئەو حیزبە
كەوت.
لەو چاوپێكەوتنانەدا بارودۆخی ئێران و ئەو
گیروگرفتانەی كە كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ
خەڵكی ئێران و كۆمەڵگای نێونەتەوەیی پێكی
هێناون ،خراونە بەر باس .لە بەشێك لە باسەكاندا
بەڕێز سكرتێری گشتیی  PDKIبۆچوونەكانی

حیزبی بۆ بەشداربووانی كۆبوونەوەكان شی كردەوە
و جەختی لەسەر ئ��ەوە ك��ردەوە كە م��ادام تاكو
ئێستا هەموو ه��ەوڵ و تیكۆشانەكان لە الیەن
ئازادیخوازانی ئێران و كۆمەڵگای نێونەتەوەیی
بە مەبەستی پێكهێنانی ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتە
نائینسانییەكانی كۆماری ئیسالمی بێ ئاكام

ب��ووە ،جێی خۆیەتی كە لەمەو دوا لە جیاتی
بیركردنەوە لە گۆڕینی سیاسەتەكانی رێژیم،
زیاتر جەخت بكرێتە سەر داڕشتنی بەرنامە بە
مەبەستی گۆڕینی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێران.

بونیادی سەدەی داهاتوو بۆ ئاشتی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست سمینارێكی بۆ كاك مستەفا هیجری پێك هێنا
ئێوارەی رۆژی 11ی رەشەمە ،لە الیەن بونیادی
سەدەی داهاتوو بۆ ئاشتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
سمینارێك بۆ سكرتێری گشتیی  ،PDKIبەڕیز
مستەفا هیجری پێك هات كە ژمارەیەكی بەرچاو
رۆژنامەنووس و كەسایەتی سیاسیی ئینگلیسی
و ك��ورد تێیدا بەشدار ب��وون .ل��ەو سمینارەدا كاك
مستەفا هیجری بیر و بۆچوونەكانی حیزبی بۆ
بەشداران شی كردەوە و واڵمی پرسیارەكانی ئەوانی
دایەوە.

سكرتێری گشتیی  PDKIسەردانی دەفتەری
كاری ئینترناسیۆناڵ سوسیالیستی كرد

رێكەوتی 8ی رەشەمە ،بەڕێز "مستەفا هیجری" ،سكرتێری گشتیی
 PDKIس��ەردان��ی دەف��ت��ەری ك��اری ئینترناسیۆناڵی سوسیالیست لە
لەندەنی پایتەختی بریتانیای كرد و بە گەرمی لە الیەن بەڕێز "لویس
ئایاال" ،سكرتێری ئەو رێكخراوەوە ،پێشوازیی لێكرا.
ل��ەم دی���دارەدا بەرنامەكانی ئینترناسیۆناڵ سوسیالیست و كۆنگرەی
داهاتووی ـ كە بڕیار وایە لە ساڵی نوێی زایینی لە ئافریقادا بەڕێوە بچێ
ـ تاوتوێ كران.

دیداری سكرتێری گشتیی  PDKIلەگەڵ
هەیئەتی بەڕێوەبەریی كۆنگرەی نەتەوەكانی
ئێرانی فێدراڵ
بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی  PDKIرێكەوتی 7ی
رەشەمە ،دیدارێكی تایبەتیی لەگەڵ هەیئەتی بەڕێوەبەریی كۆنگرەی
نەوەكانی ئێرانی فێدراڵ لە لەندەن ،پایتەختی واڵتی بریتانیا پێك هێنا.
لەم دی���دارەدا چەندین باسی پێوەندیدار بە نەتەوەكانی ئێران و رۆلی
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ لە بەدەستهێنانی مافی ئەم نەتەوانە
هاتنە گۆڕێ.
لە كۆبوونەوەكەدا ئەم خااڵنەی خوارەوە خرانە بەرباس:
ـ چۆنیەتیی بەهێزكردنی كۆنگرە و پەرەپێدانی خەباتی كۆنگرە بۆ
وەدیهێنانی مافی نەتەوە ستەم لێكراوەكانی ئێران.
ـ چۆنیەتیی باشتركردنی پێوەندیی كۆنگرە لەگەڵ الیەنەكانی دیكەی
ئۆپۆزیسیۆنی دێموكراتیكی كۆماری ئیسالمی و هەروەها چۆنیەتیی
هێنانەئارای پرسی نەتەوەكانی ئێران لەنێو ئەم الیەنانەدا.
ـ چۆنیەتیی فۆرمووڵەكردن و گەیاندنی داواكانی كۆنگرە بە الیەنە
جۆراوجۆرەكانی ئێران و راكێشانی سەرنجی الیەن و رێكخراوەكانی دیكە
بۆ الی داواكانی كۆنگرە.
ـ پرسی هەلومەرجی ئێستای نەتەوە ستەم لێكراوەكان و بەرزكردنەوەی
ئاستی ئاگایی خەڵك لەسەر ئەم پرسە.

كۆبوونەوەكانی سكرتێری گشتیی  PDKIلەگەڵ پارلەمانتارانی بریتانیا

رۆژی 8ی رەشەمە ،هەیئەتێكی ،PDKI
بە سەرپەرستیی بەڕێز مستەفا هیجری،
س��ك��رت��ێ��ری گ��ش��ت��ی��ی ح���ی���زب ل���ە چەند
دی����داری ج��ی��اوازدا ل��ەگ��ەڵ ش��ەش ئەندام

پارلەمان و لۆردی بریتانیا ،لە حیزبەكانی
كۆنسێرڤاتیڤ ،حیزبی كار و حیزبی لیبراڵ
دێموكرات كۆبوونەوەی پێك هێنا.
ل���ەو ك��ۆب��وون��ەوان��ەدا س��ك��رت��ێ��ری گشتیی

 PDKIل��ەس��ەر ه��ەل��وم��ەرج��ی سیاسیی
ئێران ،بەناو هەڵبژاردنەكانی خولی نۆیەمی
مەجلیسی ش����وورای ئیسالمیی رێژیم،
ك��اری��گ��ەری��ی گ��ەم��ارۆك��ان��ی كۆمەڵگای
نێونەتەوەیی و واڵت��ان��ی رۆژئ����اوا لەسەر
ڕێژیمی ئێران بۆ بەشدارانی كۆبوونەوەكان
دوا.
بەڕێزیان لەو كۆبوونەوانەدا تیشكی خستە
سەر پێداگریی رێژیم لەسەر سیاسەتەكانی،
بەتایبەت پێداگریی ل��ەس��ەر درێ����ژەدان بە
بەرنامەی ناوكیی خ��ۆی .هەروەها بەڕێز
"هیجری" لەسەر پێویستی گۆڕینی رێژیم
و دامەزراندنی حكومەتێكی دێموكراتیكی
فیدراڵ بە مەبەستی پێكهێنانی ئاسایش و
هێمنی لە ناوچە و رزگاربوونی گەالنی
ئێران لە دەست ئەو رێژیمە پێداگریی كرد و
لە كۆتاییدا واڵمی پرسیارەكانی بەشدارانی
ئەو كۆبوونەوانەی دایەوە.

پەیامی دەفتەری سیاسیی  PDKIبۆ رێوڕەسمی یادی 66
ساڵەی دامەزرانی كۆماری كوردستان لە هەولێر
"حەسەن شەرەفی" جێگری سكرتێری گشتیی
 PDKIل��ە رێ��وڕس��م��ی 66م��ی��ن ساڵـڕۆژی
دام��ەزران��ی ك��ۆم��اری كوردستان كە لە الیەن
حكوومەتی هەرێمی كوردستانەوە لە شاری
هەولێردا پێك هاتبوو ،پەیامێكی پێشكەش كرد.
دەقی پەیامەكە بە شێوەی خوارەوەیە:
بەڕێز سەرۆكی هەرێمی كوردستان
بەڕێز سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان
ب��ەڕێ��زان ،ب��ەش��داران��ی رێ��وڕەس��م��ی  66ساڵەی
دامەزرانی كۆماری كوردستان
بە ساڵو و رێزی تایبەت!
خۆشحاڵین كە لە ژێ��ر چ��اوەدێ��ری��ی سەرۆكی
هەرێمی كوردستان بەڕێز مەسعوود بارزانی
بۆ بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی یادی  66ساڵەی
دامەزرانی كۆماری كوردستان ئەو بۆنە مێژووییە
پێك هاتووە .ئەو هەڵوێستە نیشتمانییە لە هەستی
نەتەوەیی ب��ەرزی بەڕێزیان و بەڕێوەبەرانییەوە
ێ كە جێگای رێزلێنانە.
سەرچاوە دەگر 
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران وەك
دامەزرێنەری كۆماری كوردستان و درێژەدەری
رێ��ب��ازی پ��ێ��ش��ەوای ن��ەم��ر ق���ازی محەممەد،
ب��������ەردەوام ل���ە خ���ەب���ات ب���ۆ وەدیهێنانەوەی
ئامانجەكانی ك��ۆم��اری ك��وردس��ت��ان ،وێـڕای
دەربـڕینی ئەمەگناسی بەرانبەر بەم هەنگاوە،
یادكردنەوە لە كۆمار بە ئەركی هەموو كوردێك
دەزانێ چوونكە كۆماری كوردستان دەسكەوتی
مێژوویی بۆ هەموو رۆڵەكانی نەتەوەی كوردە.
ك���ۆم���اری ك���وردس���ت���ان گ��ەل��ێ��ك ئ���ەزم���وون و
دەسكەوتی هەبوون ،یەكێك لەو ئەزموونانەی
كۆماری كوردستان هاودڵیو بەشداریی كوردی
پ��ارچ��ەك��ان��ی دی��ك��ەی ك��وردس��ت��ان بەتایبەتی
كوردەكانی عێراق و لە س��ەرووی هەموویانەوە
ب��ارزان��ی��ی��ەك��ان ب��ە س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی ن��ەم��ر مەال
مستەفا بارزانییە كە نیشانی دا كۆمار هیوای
هەمووان و ئامانجەكانی ئامانجی هەمووانە ،و
كۆماریش ئەو نیشتمانپەروەرانەی وەك خانەخوێ

و بەشدار لەو كیانە كوردییەدا سەیر ك��ردووە و
ئەوە ئەزموونێكە كە ئەمڕۆش دەبێ پێڕەوی لێی
ێ و دەستكەوتی كورد لە هەر پارچەیەك
بكر 
بە دەسكەوتی هەموو ك��ورد دابندرێ .ئەوەش
كە ئەمـڕۆ ی��ادی ئەم كۆمارە لە پارچەیەكی
رزگ���ارك���راوی ك��وردس��ت��ان و ل��ەژێ��ر دەسەاڵتی
هەرێمی كوردستاندا بەڕێزەوە دەكرێتەوە دەربـڕی
هەمان هەستو هەمان یەك ئامانجییە.
ئەو رێوڕەسمی یادكرنەوە لە كۆماری كوردستان
لە كاتێكدا پێكهاتووە كە هەلومەرجی نێونەتەوەیی
و ناوچەیی پتر لە جاران لە بەرژەوەندیی كورد
دای��ە و ئ��اڵ��وگ��ۆڕە خێراكان ئ��ەوە دەخ���وازن كە
كوردیش لە هەر دەرف��ەت و دەرەتانێك كەڵكی
پێویست وەربگرێو بە پشتگیریی كورد لە هەر
پارچەیەك لە خەباتی كوردی پارچەكانی دیكە
ێ
بتوانێ دەرەتانی بەرەوپێشچوونی زیاتر بـڕەخسێن 
بەتایبەت كە ئەزموونی هەرێمی كوردستان
و دەس��ك��ەوت��ە دێموكراتیكەكانی سیمایەكی
ئ��ەم��ڕۆی��ی ب��ە رای گشتیی ن��ی��ش��ان داوە و
دەریخستووە كە كورد وەك نەتەوەیەكی ئاشتیخواز
ێ
ێ وێكهەڵكردنو پێكەوەژیانەو دەتوان 
و ئوگر 
فاكتۆرێك بێ لە پاراستنی بەها مرۆییەكان و
سەقامگیریی ئاشتی و دێموكراسی ،هیوادارین
ئەم بۆنانە ببنە هەوێنی یەكیەتی و یەكریزیی
كورد لە هەموو پارچەكانی كوردستانو هەستی
هاوخەباتییان بەهێزترو بەرینتر بكاتەوە.
ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە س���وپ���اس و پ��ێ��زان��ی��ن��م��ان بۆ
سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان
بەرز و پیرۆز بێ یادی كۆماری كوردستان و
خەبات بۆ وەدیهێنانەوەی ئامانجەكانی كۆمار
بەردەوامو سەركەوتوو بێ.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
30ی رێبەندانی 1390ی هەتاوی
19ی فێوریەی 2012ی زایینی

هەیئەتێكی كۆمەڵە ،رێكخراوی كوردستانیی حیزبی كومونیستی
ئێران سەردانی PDKIی كرد
هەیئەتێكی كۆمەڵە ،رێكخراوی كوردستانیی
حیزبی كومونیستی ئ��ێ��ران ،بە سەرپەرستیی
بەڕێز «سەید ئیبراهیم عەلیزادە» سكرتێری
گشتیی ئەو رێكخراوە ،رێكەوتی 3ی رەشەمە،
سەردانی دەفتەری سیاسیی PDKIی كرد و
لەالیەن هەیئەتێكی حیزب بە سەرپەرستیی بەڕێز
«حەسەن شەرەفی» جێگری سكرتێری گشتیی
 PDKIبە گەرمی پێشوازی لێكرا.
لە دانیشتنی نێوان هەر دوو الدا باسێكی گشتی
لەسەر هەلومەرجی ئێستای جیهان ،رۆژهەاڵتی
ن��ێ��وەڕاس��ت ،رووداوەك���ان���ی ئ��ەم��ـ��ڕۆی ئ��ێ��ران و
بەتایبەت ب��ەن��او هەڵبژاردنی خولی نۆیەمی
مەجلیسی ش��وورای ئیسالمیی رێژیمی ئێران
هاتە گۆڕێ.

ل��ە بەشێكی دی��ك��ەی ب��اس��ەك��ان��دا ئ��ام��اژە بە
ب���ارودۆخ���ی ن��ال��ەب��اری ئ��اب��ووری��ی ،بەتایبەت
گەمارۆ ئابوورییەكان و كاریگەرییان لەسەر
ئێران ،پرسی بێكاری ،كاریگەریی گرانی لەسەر
ژیانی خەڵك و هەروەها بارودۆخی پێشێلكردنی
مافی م��رۆڤ و كێشەی ناوكیی ئێران كرا.
ل��ەس��ەر م��ەس��ەل��ەی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی نوێنەرانی
مەجلیسیش هەر دوو الیەن لەسەر تەحریمكردنی
ئەو هەڵبژاردنە پێداگرییان كردەوە كە دەبێ كاری
زێدەتری بۆ بكەن بۆ ئەوەی خەڵكی كوردستان
پتر گرینگیی تەحریمەكە هەست پێ بكەن.
ل��ە كۆتاییدا ه��ەر دوو ال ل��ەس��ەر گرینگی و
بەردەوامیی پێوەندییەكانیان پێداگرییان كردەوە و
گۆڕینەوەی بیروڕایان بە پێویست زانی.

هەیئەتێكی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان سەردانی
دەفتەری سیاسیی PDKIی كرد
رێ��ك��ەوت��ی 6ی رەش���ەم���ە ،هەیئەتێكی
كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی ك��وردس��ت��ان بە
سەرپەرستیی بەڕێز «عومەر ئیلخانیزادە»
سكرتێری گشتی ،س��ەردان��ی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی كرد
و لەالیەن هەیئەتێكی حیزب بە سەرپەرستیی
بەڕێز «حەسەن شەرەفی»جێگری سكرتێری
گشتیی  PDKIب��ە گ��ەرم��ی پێشوازی
لێكرا.
دوو هەیئەت لە دانیشتنێكی دۆستانەی
 5كاتژمێریدا ل��ەس��ەر كۆمەڵیك ب��اس و
بابەتی پێوەندیدار بە وەزعی ناوچە و ئێران
و كوردستانی ئێران ،ئاڵوگۆڕی بیروڕایان
كرد.
دوو الیەن بەگشتی ،واقعییەتە پێوەندیدارەكانی

بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

ه��ەر بابەتێكیان ب��ە وردی ت��اوت��وێ كرد
و خ��ۆش��ح��اڵ��ی��ی خ���ۆی���ان ل���ە نزیكبوونی
بۆچوونەكانیان لە ب��وارە جۆراوجۆرەكاندا
دەربـڕی.
هەروەها هەر دووال لە یەك هەڵوێستیی هێزە
سیاسییەكانی ئوپۆزسیۆنی ئێران و كوردستان
لەهەمبەر شانۆی هەڵبژاردنەكانی نۆیەمین
خ��ول��ی مەجلیسی ش����وورای ئیسالمیی
رێژیمی ئێران خۆشحاڵیی خۆیان دەربـڕی
و چ��اوەڕوان دەكەن كە كۆمەاڵنی خەڵكی
كوردستان بە شێوەیەكی بەرین بەرانبەر بەو
شانۆسازییە هەڵوێست بگرن و لە بەشداری
و ئامادەبوون بۆ سەر سندووقەكانی دەنگدان
خۆ ببوێرن.

هەواڵ و راپۆرت
سپاسنامەی هاوبەش
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆمەڵەی
شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران،
بە بۆنەی بایكۆتی نۆیەمین خولی شانۆی
هەڵبژاردنی مەجلیسی ش���وورای ئیسالمیی
رێژیمی ئێران لە الی��ەن خەڵكی كوردستانەوە
سپاسنامەیەكی هاوبەشیان دەركرد كە دەقەكەی
بە شێوەی خوارەوەیە:
هاونیشتمانە بەڕێزەكان!
خەڵكی خەباتگێڕو خۆڕاگری كوردستان!
كاتێك حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
و ك��ۆم��ەڵ��ەی ش��ۆڕش��گ��ێ��ری زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران لە بەیاننامەیەكی هاوبەشدا
هەڵبژاردنی نۆیەمین خولی مەجلیسی شوورای
ئیسالمیی رێژیمی ئێرانیان بایكۆت ك��رد و
داوای��ان لە كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان كرد
كە لەو شانۆسازییەدا بەشداری نەكەن ،پشت
ئ��ەس��ت��وور ب���وون ب��ە ب��ەدەن��گ��ەوەه��ات��ن��ی خەڵكی
فیداكار و لەخۆبردوو ،ئازادیخوازو چاونەترسی
رۆڵەكانی ن��ەت��ەوەی ك��ورد لە س��ەرج��ەم ش��ار و
ئاواییەكانی كوردستان و چاوەڕانی بە كردەوە
نیشاندانی ئەم دڵنیاییە بوون كە لە رۆژی خۆیدا
ئەو "نا"یە بە رێژیم بڵێنو ئەو واڵمە ئەرێنییە بە
بانگەوازەكە بدەنەوە.
رۆژی هەینی رێكەوتی 12ی رەشەمەی ساڵی
1390ی هەتاوی وات��ە رۆژی بەڕێوەچوونی
ش��ان��ۆس��ازی��ی��ەك��ە ،س�����ەرەڕای ه��ەم��وو پ��ی�لانو
هەڕەشە و هاندانی رێژیم و دەست و پێوەندەكانی،
ئێوە كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان بە شێوەیەكی
ب��ەری��ن و ل��ە رادەی��ەك��ی گەلێك ب��ەرچ��اودا بە
خۆبواردن لە بەشداری لە شانۆسازییەكەدا بە
كردەوە ئەم چاوەڕوانییەتان وەدی هێناو درووستی
ئەو دڵنیابوونەتان سەلماند .هەروەها نیشانتان
دا كە رێژیم لە الی��ەن خەڵكەوە وەك هەمیشە
ف و ئازادییەكانی
بێزراوە و بە پێشێلكەری ما 
خۆتانی دەزان��ن و لە بەرانبەردا تێكۆشەرانی
ك��ورد و حیزب و رێكخراوەكان چەندە لە الی
ئێوە بەقەدەر و خۆشەویستن .ئەو هەڵوێستەی
رۆڵەكانی نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران
كە سندووقی بەتاڵیان بە كۆڵی بەكرێگیراوانی
رێژیمدا دایەوە ،بە بێ ئەمال و ئەوال كەوتووەتە
بەرچاوی بیروڕای گشتی و تەنانەت ئەگەر

كاربەدەستانی رێژیمیش بەو فڕوفێاڵنەی كە
لێی ش���ارەزان ه��ەر ئاكامێك ل��ەو شانۆگەرییە
رابگەیەنن ،تێدەگەن راستییەكە چۆن و پێگەیان
لە كوردستان هەتا چ رادەیەكە.
رۆژی ه��ەی��ن��ی12 ،ی رەش����ەم����ە ،رۆژی
س��ەرك��ەوت��ن��ی ئ���ی���رادەی پ��ۆاڵی��ی��ن��ی خەڵكی
ك��وردس��ت��ان و رۆژی داب��ەزی��ن��ی ورەی رێژیم
و بەكرێگیراوانی لە كوردستان بوو .بۆیە ئەو
سەركەوتنە بە خەڵكی كوردستان و هەموو ئەو
كەسانەی كە خوڵقێنەری بوون پیرۆزبایی دەڵێین،
دەستخۆشییان لێ دەكەین و بە رێ��زەوە سەیری
یەكدەنگی ،یەكڕیزیو هاوهەڵوێستییان دەكەین.
هەروەها جێی خۆیەتی كە ئاماژە بە هەڵوێستی
نەتەوەكانی دیكەی ئێرانو ئازادیخوازانی واڵت
بكەین كە بە شێوەیەكی هاوچەشنی كوردستان
بە كردەوە "نا"یان بە رێژیم گوت و هەوڵەكانی
رێ��ژی��م��ی��ان ب��ۆ راك��ێ��ش��ك��ردن��ی خ��ەڵ��ك ب��ۆ سەر
سندووقەكانی دەنگدان ناكام هێشتەوە.
لە هەمان كاتدا وەك كۆمەڵەی شۆڕشگێری
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئ��ێ��ران و حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران سوپاس و رێز،
ئەمەگناسی و پێزانینمان پێشكەش بە هەموو
ئ��ەو رۆڵ��ە چ��اون��ەت��رس و ك��ۆڵ��ن��ەدەران��ە دەكەین
كە بە هەڵوێستی نەتەوەیی و لێبڕاوانەیان بە
پێشوازیی بانگەوازەكەمانەوە هاتن و رۆژێكی
پـڕ سەروەریی دیكەیان خستە سەر الپەڕەكانی
مێژووی خەباتی رەوا و كۆڵنەدانی نەتەوەكەمان.
بۆیە بە حەق شانازییان پێوە دەكەین و دەستی
یەك یەكیان دەگوشین .دڵنیاین كە بەردەوامی
لە خەبات و سووربوون لەسەر مافە رەواكانمان
سەركەوتنی زیاتر و گەیشتن بەمافە رەواكانمان
مسۆگەر دەكا.
جارێكی دیكە سوپاس بۆ ئێوە خەڵكی خەباتگێڕ
و خۆڕاگری كوردستان
سەركەوتن بۆ خەباتە رەواكەمان
ك��ۆم��ەڵ��ەی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران
حیزبی دێموكراتی كوردستان ئێران
13ی رەشەمەی 1390ی هەتاوی
3ی مارسی 2012ی زایینی

چاالكیی ئەندامان و الیەنگرانی  PDKIلە كوردستان
بە بۆنەی بایكۆتی هەڵبژاردنی مەجلیس
ئ��ەن��دام��ان و الی��ەن��گ��ران��ی حیزبی دێموكراتی
كوردستان لە شار و شارۆچكەكانی كوردستانی
ئێران بەرەو پیری بانگەوازی بایكۆتی شانۆی
هەڵبژاردنی مەجلیسی رێژیمەوە هاتن و لەو
پێوەندییەدا چاالكیی بەرینیان بەڕێوە بردووە.

ل���ەو چ��االك��ی��ی��ان��ەدا ك��ە ل��ە زۆرب�����ەی ش���ار و
ناوچەكانی كوردستاندا بەڕێوە چوون ،تراكت و
بەیاننامەی حیزب ،راگەیەندراوی كۆمیسیۆنی
تەشكیالت ،فایلی دەنگی و ..باڵو كراونەتەوە.

چاوپێكەوتنی هەیئەتی نوێنەرایەتیی  PDKIلە بریتانیا
لەگەڵ چەند ئەندامی پارلمانی ئیسكاتلەند
هەیئەتێكی نوێنەرایەتیی  PDKIلە بریتانیا،
بە سەرپەرستیی بەڕیز «لوقمان ئەحمەدی»
نوێنەری حیزب ل��ە بریتانیا ،رێكەوتی 2ی
رەشەمە ،دیدارێكی لەگەڵ بەڕێزان «جەیمی
م��اك گرێگۆر» س��ەر ب��ە حیزبی پ��ارێ��زك��ار و
ئەندامی كۆمیتەی كاروباری دەرەوەی پارلمانی
ئیسكاتلەند و «نیل بیبی» س��ەر بە حیزبی
كرێكار و وەزی��ری سێبەری الوان لە پارلمانی
ئیسكاتلەند ئەنجام دا.
لەو دیدارەدا سەبارەت بە ئەزموونی حكوومەتی

ه��ەرێ��م��ی ئیسكاتلەند و ش��ێ��وازی سیستمی
ئەو حكوومەتە و كەڵكوەرگرتن لە ئەزموونی
ئەو هەرێمە لە حكوومەتی داهاتووی ئێراندا
ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.
ه��ەروەه��ا ل��ەم دی���دارەدا چەند خاڵی پێوەندیدار
ب��ە ئ��ێ��ران ،ك��وردس��ت��ان و هەرێمی ئیسكاتلەند
خ��ران��ە ب��ەرب��اس و ش��ان��دی ح��ی��زب و سیاسەت
و هەڵوێستەكانی PDKIی س��ەب��ارەت ب ە
كۆمەڵێك پرسی پێوەندیدار ب ە كوردستان و ئێران
روون كردەوە.

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی كۆتایی دەورەی 201ی سەرەتایی پێشمەرگە
رێوڕەسمی كۆتایی دەوەرەی 201ی سەرەتایی
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە ،رێ��ك��ەوت��ی 30ی رێ��ب��ەن��دان ،بە
ب��ەش��داری��ی ب���ەڕێ���زان «چ��ەك��ۆ رەح��ی��م��ی» و
«عومەر غواڵمعەلی» ئەندامانی كۆمیتەی
ن��اوەن��دی��ی حیزبی دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان لە
فێرگەی سیاسی ــ نیزامی بەڕێوە چوو.
رێوڕەسمەكە بە خوێندنی س��روودی نەتەوەیی
«ئەی رەقیب» دەستی پێكرد .بەشی یەكەمی
رێوڕەسمەكە رێژەی نیزامی و شەڕی سەرنێزە
بوو كە لەالیەن بەشدارانی دەورەوك���ەوە بەڕێوە
چوو.
ل��ە ب��ەش��ی دووه���ەم���ی رێ��وڕەس��م��ەك��ەدا بەڕێز
«عومەر غواڵمعەلی» ئەندامی كۆمیتەی

ناوەندی و بەرپرسی ناوەندی 2ی كوردستان،
وتەیەكی بەم بۆنەیەوە پێشكەش كرد.
راپۆرتی ئامووزشی دەورەی 201ی سەرەتایی
پێشمەرگە لە الیەن «بەهمەن كەریمی» یەكێك
لە مامۆستاكانی فێرگەوە پێشكەش كرا.
پەیامی ب��ەش��داران��ی دەورەك���ە ل��ەالی��ەن «لەیال
شەكەری»یەوە ،خوێندرایەوە .لە بەشێكی دیكەی
ئەم رێوڕەسمەدا سەركەوتووانی دەورە خەاڵت
ك��ران .لە نێوئاخنی بڕگەكانی رێوڕەسمەكەدا
چەندین گۆرانی لە الیەن بەشدارانی دەورە و
هونەمەندانی پێشمەرگەوە پێشكەش كرا.
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سپاس و پێزانینی كومیسیۆنی تەشكیالتیPDKI
خەڵكی وشیار و مافویستی كوردستان،
ئ��ەن��دام��ان و الیەنگرانی بەئەمەگی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران،
رۆژی 12ی رەش��ەم��ە ،ك��ۆم��اری ئیسالمی،
بەزمی شانۆگەریی هەڵبژاردنی مەجلیسی لە
سەرتاسەری ئێران بەڕێوە برد و لە كوردستانیش
ه��ەروەك هەموو ئاگادارن ،ئەو شانۆگەرییەی
گ��ێ��ڕا و ل��ە ب���ەرچ���اوی ه��ەم��وو ج��ی��ه��ان و بە
ئاگاداریی هەموو خەڵك و هەموو رای گشتیی
كوردستانی ئێران ،ئەوپەڕی ڕیسوابوون و بێ
بنەما و پێگەبوونی ئەو رژیمە دەرك��ەوت و لە
سەرتاسەری ئێران و بەتایبەت لە كوردستاندا
رێژەیەكی زۆر كەم بەشدارییان لەو شانۆگەرییەدا
كرد و لەو گۆڕەپانەدا رووڕەشی بۆ رژیم و دەست
و پێوەندە بەكرێگیراوەكانی مایەوە و بە بەرچاوی
هەمووانەوە هەموو پیالنەكانی رژیمی ویالیەتی
فەقیهی بوو بە بڵقی سەر ئاو.
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان،
بێ گ��وم��ان ،م��ان��ەوەی خەڵكی كوردستان بە
هەموو چین و توێژەكانی و خەڵكی هەموو
شارو گوندەكان لە ماڵەكانی خۆیان و نەچوونە
س��ەر سندووقی شانۆی ك��ۆم��اری ئیسالمی،
ب��ۆ جارێكی دی��ك��ە دەری خست ك��ە خەڵكی
ك��وردس��ت��ان ،ن��ەت��ەوەی وش��ی��ار و ئ��ازادی��خ��واز و
مافخوازی ك��ورد ،ئەم رژیمەیان لە تەواوەتی

خ��ۆی��دا ن���اوێ و ب��ە ه��ی��چ ش��ێ��وازێ��ك فریوی
چەواشەكاری و پیالنگێڕییەكانی ناخۆن و مۆرە
و دەست و پێوەندەكانی رژیم بە تەنیا دێڵنەوە بۆ
ئەوەی ریسواتر لە هەمیشە ،لەنێو كۆمەڵگادا بە
گۆپاڵ بەدەستی جەالدان ناودێر بكرێن.
رۆڵە تێكۆشەرەكانی دێموكرات،
ئەوەی كە خەڵكی كوردستان شانۆی هەڵبژاردنی
ك��ۆم��اری ئیسالمییان ب��ە رادەی��ەك��ی بەرچاو
بایكۆت كرد و سندووقی پیالن و فرت و فێڵی
كۆماری ئیسالمییان بە بەتاڵی و بۆشی بۆ
رێژیم و دەستوپێوەندەكان چۆل كرد ،نیشاندەری
یەكدەنگی و هاوهەڵوێستیی ن��ەت��ەوەی كورد
و خەڵكی كوردستان ب��وو و ل��ەو ن��ێ��وەدا دەبێ
ئاماژە بە هاودەنگیی هەموو حیزب و رێكخراوە
سیاسییەكانی كوردستان بكەین كە لەو پێناوەدا
ه���اوڕا و ه��اوت��ەری��ب چ��ەواش��ەك��اری��ی رژیمیان
تەحریم كرد.
بەاڵم دەبێ رێز لە هەوڵ و تێكۆشانی بێ وچانی
ئێوە ،رۆڵەكانی دێموكرات ،رێبوارانی رێگای
ق���ازی ،قاسملوو و ش��ەرەف��ك��ەن��دی بگیردرێ
ك��ە بێگومان ئ��ەرك��ن��اس��ی و ماندوونەناسیی
ئێوە ،زەحمەت و شەونخونی و كاری بوێرانە و
ئازایانەتان ،لە پێناوی ئاگاداركردنەوەی خەڵك
لە سیاسەت و هەڵوێستی حیزبەكەتان ،حیزبی

بەیاننامەی هاوبەشی  PDKIو كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران بە بۆنەی رۆژی جیهانیی زمانی دایكی
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان
مامۆستایان ،قوتابییان ،خوێندكاران
ساڵی 1999ی زایینی بەمەبەستی یارمەتیكردن
ب���ە ج���ۆراوج���ۆری���ی زم���ان���ی و فەرهەنگی،
رێ��ك��خ��راوەی یۆنسكۆ رۆژی 21ی فێوریە
بەرانبەر بە 2ی رەشەمەی هەر ساڵێكی وەك
رۆژی جیهانیی زمانی دایكی دیاری كردووە
و رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانیش ساڵی
2008ی زایینی وەك ساڵی جیهانی زمانەكان
دیاری كرد.
زم��ان��ی دای��ك��ی وەك ی��ەك��ێ��ك ل��ە پایەكانی
ش��ون��اس��ی م���رۆڤ���ەك���ان ب���ە ئ���ەژم���ار دێ����تو
دیاریكردنی رۆژێ��ك��ی تایبەت ب��ەو مەبەستە
نیشانەی گرینگیدانە بە جۆراوجۆریی زمانی
و ش��وێ��ن��دان��ەری��ی ئ���ەو ج��ۆراوج��ۆری��ی��ە لەسەر
پێشكەوتنی مرۆڤایەتی ،مخابن لە واڵتی فرە
نەتەوەی ئێراندا نەك یارمەتی بەو جۆراوجۆریی
زمانییە كە هۆیەكە بۆ گەشەكردنی زمانی
و پێشكەوتنی كۆمەڵگا ،ن��ەك��راوە و ناكرێ،
بەڵكوو بە شێوەیەكی ب��ەرن��ام��ەداڕێ��ژراو هەوڵ
ب��ۆ ن��ك��ۆڵ��ی��ك��ردن��ی زم��ان��ەك��ان��ی نەتەوەكانی
پێكهێنەری ئەم واڵتە دراوە و تێكۆشەرانی ئەم
بوارە رۆژبەرۆژ بەرەوڕووی ئاستەنگو گیر و
گرفتی جۆراوجۆرو تەنانەت زیندانی درێژماوە
بوونەتەوە.
چوارچێوەی ئەم سیاسەتە لەسەر بنەمای یەك
گ و یەك
زم��ان ی��ەك ن��ەت��ەوە و ی��ەك فەرهەن 
هویەت دانراوە و بە كردەوە زمان و فەرهەنگ
و هویەتی میللەتانی غەیرە فارس سووكایەتی
ێو رێژیمی زاڵ بەسەر واڵتدا
پێ كراوە و دەكر 
بۆ بەرەوپێشبردنی ئەم سیاسەتە لە هیچ چەشنە
پیالنێكی دژی ئینسانی خ��ۆی ن��ەب��واردووە و
نابوێری .بەاڵم بە خۆشییەوە هەموو ئەو گوشار

و ب��ەرب��ەس��ت و س��ەرك��وت��ك��ردن��ان��ەش نەیتوانیوە
رۆڵەكانی نەتەوەكەمان لە هەوڵدان بۆ فێربوونی
زمانی دایكی دڵسارد بكاتەوە ،بە پێچەوانەوە
رۆژ ب��ە رۆژ رۆڵ���ە وش��ی��ار و دەروەستەكانی
نەتەوەكەمان بۆ دەوڵەمەندكردنو زیندووراگرتنی
زمانی دایكیی خۆیان تێكۆشاون.
هاوواڵتییانی خۆشەویست
هەروەك دەزانن ئێران واڵتێكی فرەنەتەوە و هەر
ب��ەو پێیە ف��رەزم��ان��ە ،ب��ەاڵم بێجگە ل��ە زمانی
ف��ارس��ی ك��ە ب��ە رەس��م��ی ن��اس��راوە و ل��ە ئاستی
سەرانسەریدا دەخوێندرێ ،زمانی هیچكام لە
نەتەوەكانی دیكەی ئێران نە بە رەسمی ناسراوە
ێ ئەمە لە
و نە رێگای خوێندن بەو زمانە دەدر 
كاتێك دایە كە جۆراوجۆریی زمانی بە یەكێك لە
سامانەكانی هەر واڵتێك بە ئەژمار دێت.
بۆ زیندووراگرتنی زمانی دایكیمان كە پایەی
شوناس و هویەتی نەتەوەكەمانە و هۆیەكی
ب��ەه��ێ��ز ل��ە پێشگیریكردن ل��ە تواندنەوەمانە
ه��ەوڵ ب��دەی��ن ل��ە ه��ەر رێ��گ��ای��ەك��ەوە ك��ە بۆمان
دەك��رێ رۆڵەكانی نەتەوەكەمان لە گرینگیی
فێربوونی زمانی دایكی ئاگادار بكەینەوە و
لە بواری جۆراوجۆردا كار لەسەر گەشەكردن و
دەوڵەمەندكردنی بكەین.
هیوادارین رۆژی جیهانیی زمانی دایكی ببێتە
رۆژی رێزگرتنی نەتەوەكانی جیهان لە یەكتر و
بنەما فەرهەنگییەكانی نەتەوەكەمان كە زمان
كۆڵەكەی ئەساسییەتی ،دەوڵەمەندتر بكرێن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ك��ۆم��ەڵ��ەی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێران
رێكەوتی 29ی رێبەندانی 1390ی هەتاوی (
2012/2/18ی زایینی)

هەیئەتێكی  PDKIلە بریتانیا سەردانی دوو پارلمانتاری
هەرێمی ئیسكاتلەندیان كرد
رێكەوتی 3ی رەشەمە ،هەیئەتێكی PDKI
بە سەرپەرستیی بەڕێز "لوقمان ئەحمەدی"
ن��وێ��ن��ەری ح��ی��زب ل��ە بریتانیا ل��ە "ئ��ێ��د ئین
برۆ" پێتەختی ئیسكاتلەند ،لەگەڵ بەڕێزان
"كریستینا ماك كلەڤی" ،بەرپرسی كۆمیتەی
كاروباری دەرەوەی پارلمانی سكاتلەند ،سەر بە
حیزبی نەتەوەی سكاتلەند و "هانزاال مالیك"،
بەرپرسی گرووپی رۆژهەاڵتی ناڤین و ئاسیا
لە پارلمانی سكاتلەند ،سەربە حیزبی كرێكاری
ئەو واڵتە ،كۆبووەوە و سەبارەت بە كۆمەڵێك
پرسی سیاسی ئاڵوگۆڕی بیروڕایان كرد.
لەو دیدارەدا ئەو باسانە خرانە بەر باس:
ــ هەلومەرجی كوردستان و ئێران لە بواری

سیاسی ،بارودۆخی مافی مرۆڤ و سیستمی
دەسەاڵتداریەتیی رێژیمی ئیسالمیی ئێران
ــ هەڵوێستی حیزبی دێموكرات لەهەمبەر
هەڵبژاردنەكانی مەجلیسی شوورای ئیسالمیی
رێژیمی ئێران
ـ���ـ ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ئ��وپ��ۆزس��ی��ۆن و ئەگەری
هاتنەئارای هەلی ئاڵوگۆڕ لە ئێران
ــ بەرنامەی ناوكیی ئێران
ــ پێوەندیی نێوان ئەندامانی پارلمانی سكاتلەند
و PDKI
ــ ئەزموونی حكوومەتی هەرێمی سكاتلەند
لە بریتانیا

دێموكراتی كوردستانی ئێران ،دەورێكی كاریگەر
و بەرچاوی لە پووچەڵكردنەوەی پیالنەكانی
كۆماری ئیسالمیدا هەبوو و بە هەموو كەستان
سەلماند كە ئێوە رۆڵەكانی دێموكرات ،بە دەستی
بەتاڵ ب��ەاڵم بە ورە و ئ��ی��رادەی پۆاڵیبن و بە
بیری كراوە و پێڕەوی لە رێبازی دێموكرات ،بە
سەر هێزی پۆشتە و پەرداخی كۆنەپەرستی و
پیالنگێڕی كۆماری ئیسالمیدا سەردەكەون و بە
دڵنیاییەوە ،سەركەوتن بە ئیمان و ئیرادە و هەوڵ
و تێكۆشانی هەموو تێكۆشەرانی دێموكرات و
رۆڵە ئازاكانی گەل بەدی دێ.
جارێكی دیكە پێویستە ،سپاسو پێزانینی خۆمان
ئاراستەی هەموو ئەو كەسانە بكەین كە لەم
م��اوەدا بۆ گەیاندنی سیاسەتو هەڵوێستەكانی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات س���ەب���ارەت ب��ە تەحریمی
شانۆگەریی هەڵبژاردن بۆ نێو خەڵك تێكۆشاون
و دەستی ماندوونەناسیان بگوشین.
پ��ی��رۆزب��ای��ی ل��ە ه��ەم��وو خەڵكی ك��وردس��ت��ان و
بەتایبەت لە قوتابییانی قوتابخانەی دێموكرات
دەك��ەی��ن ب��ۆ ت��ۆم��ارك��ردن��ی ئ��ەم س��ەرك��ەوت��ن و
شانازییە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كومیسیۆنی تەشكیالت
13ی رەشەمەی 1390

ستادی تەبلیغاتیی بەربژارێك
لە ناوچەى شنۆ سووتێنرا
ستادی تەبلیغاتیی عەبدولكەریم حوسێنزادە
ل��ە گ��ون��دی "ن��ەڵ��ی��وان"ی ن��اوچ��ەی شنۆ،
ئاگری تێبەردرا و بەو هۆیەوە هێزەكانی
سوپا و ئیتالعاتی رێژیم دەوروب���ەری ئەو
گوندەیان تەنی.
هەروەها ب��ەرب��ژاری ش��اری نەغەدە و شنۆ
بۆ تەبلیغاتی شانۆی هەڵبژاردن چووەتە
گوندی "جاشێران"ی سەر بە ناوچەی شنۆ
و ویستوویەتی لە مزگەوتی ئەو گوندە بۆ
تەبلیغاتی خ��ۆی كەڵك وەرب��گ��رێ ،بەاڵم
لەگەڵ هەڵوێستی توندی خەڵك بەرەوەڕوو
بۆتەەوە و خەڵك پێشیان لە چوونە ژوورەوەی
ئەو بەربژارە بۆ مزگەوت گرتووە و ناچاریان
كردووە گوندەكە بەجێ بهێڵێ.

خۆ بواردنی بازاڕییانی بۆكان
لە بەكرێدانی دووكانەكانیان بە
كاندیداكانی هەڵبژاردن
دووك����ان����دار و ب��ازاڕی��ی��ەك��ان��ی گەڕەكی
م��ی��راوا ،شەقامەكانی ئینقالب و سەقز،
بلواری كوردستان و میاندواوی بۆكان لە
هەڵوێستیكدا لە بەكرێدانی دووكانەكانیان
بە سێ كاندیاتۆری هەڵبژاردنی مەجلیسی
رێژیم خۆیان بواردووە.
ش��ای��ان��ی ب��اس��ە ئ���ەو س �ێ كاندیداتۆرەی
مەجلیسی رێژیمی ك��ۆم��اری ئیسالمیی
ئێران بۆ رازیكردنی دووكاندارەكان پارەیەكی
زۆریان پێیان پێشنیار كردووە ،بەاڵم دیسان
دووكاندارەكان ئامادەی ئەو كارە نەبوون.

بەندكراوێكی سیاسیی كورد بۆ
شوێنێكی نادیار راگوێزرا
ه��ەواڵ��دەری��ی م��وك��ری��ان رای��گ��ەی��ان��د ،رێكەوتی
30ی رێبەندان" ،سەعید سەنگەر" ،بەندكراوی
سیاسی ل��ە ب��ەن��دی��خ��ان��ەی ن��اوەن��دی��ی سنە لە
الیەن لێپرسراوانی بەندیخانەوە بانگ كرا و بۆ
شوێنێكی نادیار راگوێزرا.
بە وتەی هاوبەندییەكانی سەعید ،شیمانەی ئەوە
دەكرێ كە ئەو ناوبراو بۆ ناوەندێكی ئەمنییەت
راگوێزرابێ.
"سەعید سەنگەر" بە تۆمەتی هاوكاری لەگەڵ
رێكخراوێكی دژبەری رێژیم بە ئێعدام مەحكووم
ك��را ،ب��ەاڵم دوات���ر ل��ە دادگ���ای پێداچوونەوەدا
حوكمەكەی بۆ زیندانی هەتاهەتایی گۆڕدرا.
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كاردانەوەی چاوترسێنكردنی
خەڵك لە بەرەبەری هەڵبژاردندا
ناهید حسەینی
یەكێك ل��ەو سیاسەتانەی رێژیمی كۆماری
ئیسالمی بۆ كپكردنەوەی دەنگی ناڕازییەكان
لە بەرەبەری هەڵبژاردنەكاندا بەردەوام بەڕێوەی
ب��ردووە ،دەستبەسەركردنی بەكۆمەڵی خەڵكی
ئاسایی ،چاالكانی بوارە جۆراوجۆرەكان و بە
تایبەتی رۆژنامەنووسان بووە و ئەو كارەش بە
مەبەستی چاوترسێنكردن و خوڵقاندنی دۆخی
ت��رس لە كۆمەڵگادا و راكێشانی زۆرەملێی
خەڵك بۆ سەر سندووقەكانی دەنگدان دەكات.
هاوكات لەگەڵ نزیكبوونەوەی هەڵبژاردنی
مەجلیسی نۆهەم و كۆدەنگیی هێزە دژبەرەكانی
ئەو رێژیمە بۆ تەحریمی چاالكانەی هەڵبژاردن
لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت ،شەپۆلێكی بەرینی
دەستبەسەركردن و سەپاندنی س��زای قورس
بۆ گ��ی��راوان لە نێوخۆی ئێران بە گشتی و
لە كوردستان بە تایبەتی دەستی پێكردۆتەوە
و ئ��ەوەش ناڕەزایەتییەكی بەرینی لە ئاستی
جیهانیدا لێ كەوتووەتەوە.
رێكخراوی بەرگری لە مافی مرۆڤی كوردستان
رایگەیاند كە لە رۆژانی بەرەبەری هەڵبژاردنی
خولی نۆهەمی مەجلیسی شوورای ئیسالمی،
شەپۆلێكی نوێ لە دەستبەسەركردنی خەڵك
بە تایبەت لە ش��اری مەهاباد و گوندەكانی
دەوروبەری دەستی پێكردووە و لەو پەیوەندییەدا
نیگەرانی دەرب��ڕی��وە و داوای لە دامودەزگا
ئەمنییەتی و دادوەری��ی��ەك��ان ك���ردووە بە پێی
بەڵیننامە نێونەتەوەییەكان كە خۆیشیان واژۆیان
كردووە لە بواری مافە مەدەنی و سیاسییەكاندا
هەڵسوكەوت بكەن .شایانی وەبیرهێنانەوەیە

سەالم ئیسماعیلپوور
ئاشكرابوونی پیالنەكانی تۆڕە تیرۆریستییەكانی
ك���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی ل��ە واڵت���ان���ی تایلەند،
هێند ،گورجستان و ئازەربایجان دژ بە ناوەندە
دیپلۆماتیكەكان و بەرژەوەندییەكانی ئیسراییل
ل��ەو واڵت��ان��ەدا ،دەنگدانەوەیەكی ب��ەرب�ڵاوی لە
ئاستی نێونەتەوەییدا لێ كەوتەوە.
لە نێوخۆی رێژیمیشدا س���ەرەڕای هەڵوێستی
دەزگای سیاسەتی دەرەوە لەمەڕ رەتكردنەوەی
پ��ێ��وەن��دی��ی رێ��ژی��م ل��ەگ��ەڵ ئ���ەم رووداوان������ەدا،
ب��ەڕێ��وەب��ەران��ی دەزگ���ای ت��ی��رۆر ب��ە راشكاوی
پشتیوانی و پێداگریی خۆیان لەسەر كردەوەگەلی
لەو جۆرە راگەیاند و تەنانەت بە هەنگاوێك لە
راس��ت��ای گۆڕینی ئیستراتژیكی سیاسەت و
هەڵوێستەكان و بەشێك لە باشقەی زاڵ بە سەر
هەڵسوكەوتەكانی رێژیم لە بەرانبەر هەڕەشە و
گوشارە بەرباڵوە نێونەتەوەییەكاندا لە قەڵەمیان
دا.
خامنەیی ،رێبەری رێژیم لە گوتاری نوێژی
هەینیی 14ی رێ��ب��ەن��دان��دا ب��ە راگەیاندنی
ئەوەی كە هەڕەشە بە هەڕەشە وەاڵم دەداتەوە و
دەربڕینی ئەو وتەیەی كە «ئێمەش هەڕەشەی
تایبەت بە خۆمان هەیە كە لە كاتی خۆیدا

كە محەممەد سدیق ك��ەب��وودوەن��د ،سەرۆكی
ئ��ەو ریكخراوە لە ساڵی 2004ەوە سەرەڕای
خراپبوونی ب��اری تەندرووستی لە زینداندایە
و لە كەمترین ئیمكاناتی پزیشكی بێبەری
كراوە.
كۆمیتەی ب��ەرگ��ری ل��ە رۆژن��ام��ەن��ووس��ان لە
راپ��ۆرت��ی ساڵی 2011ی خ��ۆی��دا ئێرانى بە
«خراپترین واڵت ل��ە ب���واری زیندانیكردنی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ەك��ان��دا» ن���اوزەد ك���ردووە و لە
راپۆرتی ئەمساڵی خۆیدا باس لە سەركوتی
بەرباڵوی خەڵكی ناڕازی و دەستبەسەركردنە
ب��ەك��ۆم��ەڵ��ەك��ان و ه���ەروەه���ا پ��ێ��ش��گ��رت��ن لە
باڵوكردنەوەی بۆچوونە رەخنەگرانەكان بەرامبەر
بە دەسەاڵت دەكات.
فێدراسیۆنی نێونەتەوەیی رۆژنامەنووسان
( )IFGوێڕای دەربڕینی ناڕەزایەتی لە شەپۆلە
نوێكانی دەستبەسەركردنی رۆژنامەنووسان
ل��ە ئ��ێ��ران ،دۆخ��ی ئ��ازادی��ی چاپەمەنییەكان
ل��ەو واڵت���ەدا بە «تاقەتپڕووكێن» و دۆخی
رۆژنامەنووسان بە «خراپترین دۆخ» وەسف
دەكات .جیم بوومێلیا ،بەرپرسی ئەو رێكخراوە
لە راگەیەندراوێك ل��ەو پەیوەندییەدا دەڵێت:
«دەستبەسەركردنەكانی ئەم دواییانە دەیسەلمێنن
كە كارەساتی دۆخی رۆژنامەنووسان لە ئێران
بێكۆتاییە و كۆمەڵگای نێونەتەوەیی دەبێت لە
دژی هێرشی بێبەزەییانە بۆ سەر چاپەمەنییە
سەربەخۆكان دەنگ هەڵبڕێ».
كاترین ئەشتۆن ،بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی
یەكیەتی ئورووپا لەو پەیوەندییەدا نیگەرانیی
قووڵی خ��ۆی دەرب��ڕی��وە و جەختی كردۆتەوە
ك���ە« :رەن����ج و ئ����ازاری رۆژن��ام��ەن��ووس��ان و
بالگنووسەكان ب��ەردەوام پەرە دەستێنێت و من

گەلێك نیگەرانی ئەو دۆخەم .ئازادیی دەربڕین
یەكێك لە مافە بنەڕەتییەكانی جاڕنامەی
جیهانیی مافەكانی مرۆڤە كە ئێران ئازادانە
واژۆی ك��ردووە و بەڵێنی داوە رێز لەو مافە
بگرێت و رەچاوی بكات.».
هەروەها رێكخراوی لێبووردنی نێونەتەوەییش
ل��ە راگ��ەی��ەن��دراوێ��ك��دا نیگەرانیی خ��ۆی لە
شەپۆلی نوێی دەستبەسەركردنەكان لە ئێران
دەرب��ڕی��وە و ه��ۆك��اری ئ��ەو ك���ردەوەی رێژیمی
بۆ بەرتەسككردنەوەی ئازادیی رادەربڕین لە
ب��ەرەب��ەری هەڵبژاردنی مەجلیسی نۆهەمدا
گەڕاندۆتەوە.
ئامریكا ،بریتانیا و فەڕانسەش لە دژی ئەو
دستبەسەركردنانە هەڵوێستیان گرتووە و وێڕای
مەحكوومكردنی داوای���ان لە رێژیمی ئێران
كردووە پێداچوونەوە بە حوكمە دژواز بە مافە
مرۆییەكانیدا بكاتەوە .ویكتۆریا نۆلەند ،وتەبێژی
وەزارەت��ی دەرەوەی ئامریكا دەڵێت« :ئێمە بە
قووڵی نیگەرانی هەوڵە پەرەسەندووەكانی ئێران
بە مەبەستی كپكردنەوەی هەموو جۆرەكانی
ئ��ازادی��ی رادەرب��ڕی��ن و داخستنی رێگاكانی
دەستپێڕاگەیشتنی شارۆمەندان بە زانیارییەكان
لە بەرەبەری هەڵبژاردنی مەجلیسی نۆهەم لە
مانگی رەشەمەداین».
ب��ە پێی پێناسەیەكی گشتی ب��ۆ زیندانیی
سیاسی دەتوانین بڵێین لە واڵتە یاسامەندەكاندا
زیندانیی سیاسی ئ��ەو كەسەیە ك��ە سنوورە
یاساییە دیاریكراوەكانی لە ب��واری ئازادییە
سیاسییەكاندا بەزاندووە ،هەر بۆیەش بە پێی
یاساكانی پ��ەی��وەن��دی��دار ب��ەو سنووربەزاندنە
سزای دیاریكراوی بەسەردا دەسەپێت .بەاڵم
ئەوەی كە جێگەی باسە ئەوەیە كە سنووری

ئازادییە سیاسییەكان و یاساكانی پەیوەندیدار
بە پاراستنی ئەو سنوورانە لە واڵتێكەوە بۆ
واڵتێكی دیكە بە پێی سیستمی دەسەاڵتداریی
ئەو واڵتانە و رادەی پابەندبوونیان بە جاڕنامەی
جیهانیی مافەكانی مرۆڤ جیاوازە .شێوازی
رووبەڕووبوون لەگەڵ زیندانییە سیاسییەكانیش
ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وە ج��ی��اوازی زۆر ب��ە خۆیەوە
دەبینێت .بە پێی یاسا ،تاوانكاریی سیاسی
لە تاوانكاریی كۆمەاڵیەتی جیا دەكرێتەوە و
زیندانیی سیاسی كۆمەڵێك مافی دیاریكراوی
یاسایی هەیە كە دەبێت بە پێی ئەو مافانە
هەڵسوكەوتی ل��ەگ��ەڵ بكرێت .ت��ەن��ان��ەت لە
یاسای بنەڕەتی واڵتێكی دیكتاتۆرلێدراوی
وەك ئێرانیشدا كۆمەڵێك مافی سەرەتایی
بۆ زیندانییانی سیاسی رەچ��او ك��راوە ،بەاڵم
بەكردەوە هەرگیز جێبەجێ نەكراون ،وەك چۆن
كۆمەڵێك مافی سیاسی سەرەتاییش لە یاسای
بنەڕەتی ئەو رێژیمەدا بۆ شارۆمەندان بە رەوا
زانراوە ،بەاڵم بە كردەوە پێشێل دەكرێن.
زیندانییانی سیاسی لە زیندانەكانی رێژیمی
ئ��ێ��ران��دا ب��ە دڕن��دان��ەت��ری��ن شێوە ئەشكەنجەی
رۆحی و جەستەیی دەكرێن و ناچار دەكرێن دان
بە تاوانی نەكردوودا بنێن ،بە هەزاران زیندانی
بە هۆی بارودۆخی نالەباری نێو زیندانەكان

باری تەندرووستییان تێك چووە و لە ئیمكاناتی
پزیشكی بێبەرین و تێكەڵ ب��ەو زیندانییانە
دەكرێن كە تاوانی كۆمەاڵیەتی ق��ورس وەك
قەتڵ و كڕین و فرۆشتنی مادە سڕكەرەكانیان
ئەنجام داوە ،سووكایەتی بە باوەڕە سیاسی و
ئایینییەكانیان دەكرێت و مافی كەڵكوەرگرتن لە
پارێزەریان نیە و لە پشت درگا داخراوەكاندا لە
ماوەی چەند كاتژمێردا بەناو دادگایی دەكرێن،
لە زیندانی پارێزگا یان شارەكانی خۆیانەوە
بۆ شارە دوورەك��ان رادەگوێزرێن و بەو پێیەش
كە هەژارییەكی گشتگیر داوێنی كۆمەڵگای
ئێرانی گرتووە ،بنەماڵەی ئەو زیندانییانەش
بۆ س��ەردان��ی گیراوەكانیان تووشی كێشەی
ئابووری دەبن و بەم چەشنە زیندانییەكان لە
بینینی ج��اروب��ارەی بنەماڵەكانیشیان بێبەش
دەبن و تووشی ئازاری دووقات دەبن.
واڵت���ی ئ��ێ��ران وەك����وو «زی��ن��دان��ێ��ك��ی گەورە
ب��ۆ ش��ارۆم��ەن��دان��ی خ���ۆی» و «گەورەترین
زیندانی رۆژنامەنووسانی جیهان» و هەروەها
«س��ەرك��وت��ك��ەری ئینتێرنێتی» ناوبانگی
دەرك���ردووە .لە راپۆرتە سااڵنەكاندا لە باری
رێ��ژەی زیندانییانی سیاسییەوە ب���ەردەوام لە
ریزی یەكەمین و دووهەمین واڵتەكاندا جێی
گرتووە.

ئۆختاپووسی تیرۆر جوواڵیەوە
دەیخەینە روو» و هەروەها پێداگری لەسەر ئەو
خاڵەی كە «ئێمە پشتیوانی لە هەموو ئەو
واڵت و گرووپانە دەكەین كە لەگەڵ ئیسراییل
بەربەرەكانێ دەكەن و لە دەربڕینی ئەو بابەتەش
هیچ ترسێكمان ن��ی��ە» ،شانۆیەكی نوێی لە
جەنجاڵە میدیاییەكانی رێژیم خستەڕێ كە
مەهدی تائێب ،فەرماندەی قەرارگای عەممار
وەكوو گۆرینی ئیستراتژی لە بەرانبەر هەڕەشە
دەرەكییەكان و دەستپێشخەری لە هەڵگیرساندنی
شەڕدا ناوی لێ دەبات.
هەڵبەت تیرۆریزمی نێونەتەوەیی رێ��ژی��م ،بە
پێچەوانەی بانگەشەكانی ئ��ەم كەسانە ،نەك
ئیستراتژییەكی نوێ ،بەڵكوو تاكتیكێكی نوێ
لە هەلومەرجی قەیراناویی ئێستادایە ،چوونكە
تیرۆریزم هەر لە سەرەتای دامەزرانی كۆماری
ئیسالمییەوە ب��وو بە ئیستراتژیی نەگۆڕ لە
س��ی��اس��ەت��ی دەرەوەی رێ��ژی��م��دا و ل��ە قۆناغە
جۆراوجۆرەكاندا و بەپێی هەلومەرج ،ناوی ئەم
ئیستراتژییە گۆڕانی بە س��ەردا هاتووە و لە
دەستەواژەگەلی وەكوو هەناردەكردنی شۆڕش،

پشتیوانی لە بزووتنەوە رزگاریخوازەكان ،هێرشی
پشتگیرانە و ئێستاش دەسپێشخەری لە شەڕدا
ب��ۆ ن��اودێ��رك��ردن��ی ئ��ەم ئیستراتژییە كەڵكیان
وەرگ��رت��ووە .س���ەرەڕای تیرۆرە نێوخۆییەكان و
ت��ی��رۆری ج��ی��اب��ی��ران و چ��االك��ان��ی سیاسی لە
دەرەوەی واڵت كە جینایەتە تیرۆریستییەكانی
ڤیەن و برلین دژ بە رێبەرانی هەڵكەوتووی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیش بەشێك
لەو پرۆژەیە بوو ،كۆماری ئیسالمی لە ماوەی
دەسەاڵتداریی خۆیدا راستەوخۆ یان بە هۆی
داردەستەكانی خۆیەوە دەستی داوەتە خوڵقاندنی
كارەساتگەلی تیرۆریستی دژ بە هاوواڵتیان و
كاربەدەستانی واڵتانی دیكەش.
تەقینەوە لە بنكەی هێزی مارێنزی ئامریكا
ل��ە ل��وب��ن��ان و ع��ەرەب��س��ت��ان ،ت��ی��رۆری «رەفیق
حەریری» ،سەرۆك وەزیرانی پێشووی لوبنان،
هێرشە خوێناوییە تیرۆریستییەكان لە عێراق و
ئەفغانستان ،تەقینەوە لە بنكەی جوولەكەكانی
ئارژانتین و پیالنی تیرۆری باڵیوزی عەرەبستان
ل��ە ئەمریكا ،تەنیا گ��ۆش��ەی��ەك ل��ەو راستییە
دەخ��ات��ە روو ك��ە هەناردەكردنی
هێزی تیرۆری رێژیم بۆ دەرەوەی
س���ن���وورەك���ان ،ن��ە گۆڕانێكی
ئیستراتژیك ،بەڵكوو هێمایەك
ب���ۆ پ��اب��ەن��دب��وون��ی رێ���ژی���م بەم
ئیستراتژییە كۆن و دژە مرۆییەی
خۆی بۆ بەرپەرچدانەوەی قەیرانە
دەسكردەكانی خۆی لە دەرەوەی
سنوورەكانە.
ب��ەاڵم ئ���ەوەی ك��ە س��ەرەت��ا دەبێ
جەختی ل��ەس��ەر بكرێتەوە ،ئەو
راس��ت��ی��ی��ەی��ە ك��ە ئاشكراكردنی
چ��االك��ی��ی ت���ۆڕی ئۆختاپووس
ئاسای تیرۆریزمی نێونەتەوەیی
رێ�����ژی�����م ،ن�����ەك نیشاندەری
دەس���������ەاڵت و ش����ك����ۆی ئەو
رێژیمە ،بەڵكوو دژك��ردارێ��ك لە

رووی الوازی و پاسیڤبوون و شكستهێنانی
هەموو هەوڵە ئابووری ،سیاسی ،دیپلۆماتیك
و «ن��رم افزاری»یەكانی رێژیم بە مەبەستی
بەرەوپێشبردنی ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی خ��ۆی لە
ئاستی نێونەتەوەییدایە.
رێژیمێكی سیاسیی تووتالیتر تەنیا كاتێك
سیمای راستەقینە و الیەنی «سخت افزاریی»
دەسەاڵتی ن��اڕەوای خۆی لە نێوخۆ و دەرەوەدا
دەخاتە روو كە ناتوانێ لە رێگەی ئاشتیخوازانە
و یاساییەوە ئامانجەكانی خۆی دەستەبەر بكات
و نانەوەی ئ��اژاوە و شەڕ و جەنجاڵ بە تەنیا
رێگای تۆقاندنی الیەنەكانی بەرانبەری خۆی و
پێكهێنانی بازنەیەك لە پێشگری (بازدارندگی)
بە دەوری خۆیدا دەبینێ.
كۆماری ئیسالمی ،ئێستا كە ناتوانێ وەاڵمی
داخوازە سیاسی ،ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكانی
خ��ەڵ��ك��ی ئ���ێ���ران ب����دات����ەوە و ك��ەل��ێ��ن��ی نێوان
چاوەڕوانییەكان و رادەی وەاڵمدانەوەی سیستم
گ��ەی��ش��ت��ۆت��ە ئ���ەوپ���ەڕی خ���ۆی و داڕمانی
بنەماكانی ئۆتۆریتە و رەوای��ی ساختەكارانەی
خۆی بە ئاشكرا دەبینێ ،بە سەرلێشێواوییەوە
بە مەبەستی دەربازبوون لەم تەنگانەیە ،دەست
دەدات���ە خوڵقاندنی قەیرانگەلی جۆربەجۆر،
ئاژاوەگێڕیی سەربازی و ئەتۆمی ،پەرەپێدان
بە كێبڕكێی چەكداری لە ن��اوچ��ەدا ،هەوڵدان
بۆ تێكدانی بازاڕی نێونەتەوەیی وزە و تەناهی
و سەقامگیریی واڵتانی دیكە بە مەبەستی
چەواشەكردنی بیروڕای گشتی و پەرەپێدانی
پەتای قەیرانی نێوخۆی بۆ واڵتانی دەوروبەر.
ئ�����ەم س���ی���اس���ەت���ە ت���ەن���ان���ەت ئ����ەگ����ەر ن����اوی
«دەسپێشخەری لە ش��ەڕ»ی لێ نرا بێت ،لە
راستیدا پەرچەكرداری نائاوەزمەندانەی رێژیم
لە دۆخی پاسیڤبووندایە كە كۆماری ئیسالمی
بە رێ��ڕەوێ��ك��دا دەب��ات كە كۆتایی ئ��ەو رێڕەوە
ب��ۆ خ���ودی رێژیمیش روون ن��ی��ە .ل��ە راستیدا
دەكرێ بڵێین ،بە پێچەوانەی شەڕە ئاساییەكان،
ئ��ەگ��ەرچ��ی ك��ۆم��اری ئیسالمی ب��ە ك���ردەوە و

ت��ی��ۆری ئ��ەم ش���ەڕەی دەس��ت پ��ێ��ك��ردووە ،بەاڵم
كۆتایی و ئاكامەكەی لە الیەن ئەم رێژیمەوە
دیاری ناكرێت ،هەر بۆیە رەنگە ئەمجارە شەڕەكە
ئاكامێكی وەهای لێ بكەوێتەوە كە خواردنەوەی
پیاڵەی ژەهریش چارەسەری دەردی رێژیم نەكات
و كۆنترۆڵی دۆخەكە لە دەستی بەڕێوەبەران و
ئیستراتژیستەكانی رێژیم دەربچێت.
ب���اوەڕب���ەخ���ۆب���وون���ی رواڵ���ەت���ی���ی فەرماندە
سەربازییەكانی رێ��ژی��م و رێ��ب��ەران��ی دەزگای
تیرۆر و سەركوت لە ئاژاوەگێڕییە سەربازی
و تیرۆریستییەكانی ئەم دواییانەدا ،لە راستیدا
پشتبەستوو ب��ە ه��ێ��زی س��ەرب��ازی��ی جێگەی
متمانە و توانای پشتگیریی رێژیم لە هاوكێشە
ئیستراتژیكە جیهانییەكاندا نیە ،بەڵكوو لە
وەه��م��ی الوازب���وون���ی رۆژئ����اوا و كۆمەڵگای
نێونەتەوەیی لە بەرانبەر پشتیوانیی رەهای چین
و رووسیە لە بەرەی سەركوتكەران و تیرۆریستە
نێونەتەوەییەكاندا سەرچاوە دەگرێت كە لە پرسی
ڤێتۆی بڕیارنامەكاندا دژ بە رێژیمی بەشار
ئەسەد گەیشتە ئەوپەڕی خۆی.
س��ەرەڕای ژێستەكانی رێبەرانی رێژیم لەمەڕ
سەربەخۆیی و ئۆتۆریتەی پتەو و پۆاڵیین
ل��ە ب��ەران��ب��ەر زل��ه��ێ��زەك��ان��دا ،ل��ە راس��ت��ی��دا ئەوە
وەه��م��ی پشتیوانیی رەه��ا و هەمیشەیی هێزە
نادێموكراتیكەكانی رۆژهەاڵتی نوێیە كە رۆژ
لە دوای رۆژ رێبەرانی س��ەرەڕۆی وەك بەشار
ئەسەد و پشتیوانە ناوچەییەكانی لە تاراندا
بەرەو ئاژاوەگێڕی و زێدەڕۆیی هەرچی زیاتر
لە دەرەوە و سەركوتی چەند قات لە نێوخۆی
سنوورەكانیاندا هان دەدات .بێئاگا لەوەی كە
دەكرێت ئەم دۆخە لە ئانوساتێكدا بە راپەڕینی
یەكپارچەی كۆمەاڵنی وەزاڵ��ەه��ات��ووی خەڵك
لە نێوخۆ و رێككەوتنی كەاڵنی ئێستراتژیك
ل��ە ن��ێ��وان زلهێزەكاندا گۆڕانێكی ق��ووڵ��ی بە
سەردا بێت و هەیمەنەی وەهماوی و خەیاڵیی
دەسەاڵتی پۆتین و چەكمە فڕی بداتە نێو كەالوە
لە بیركراوەكانی مێژوو.
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شەپۆلی گرانی و مەترسیی پەرەگرتنی برسیەتی
ئا :كوردستان
شەپۆلێكی نوێ لە گرانی بازاڕەكانی ئێرانی
گۆتۆتەوە و بەپێی ئەوەی كە لە سەرەتای هەر
ساڵێكدا نرخی شمەكەكان زیاد دەبێ ،چاوەڕوان
دەك��رێ كە لە سەرەتای ساڵی نوێی هەتاویدا
ئاستی ئەم شوپۆلە لەوەش بەرزتر ببێتەوە.
نەمانی هێندێ لە ماددە پرۆتئینییەكان لەسەر
سفرەی خەڵك
گرانی لە بازاڕی خواردەمەنییەكاندا بەرچاوترە و
نرخی هێندێ لە خواردەمەنییەكان تا  50لەسەد
زی��ادی ك��ردووە .رۆژن��ام��ەی ش��ەرق هەواڵی لە
ێ لە ماددە پرۆتئینییەكان لەسەر
«نەمانی هێند 
سفرەی ئێرانییەكان» داوە و ل��ەم پێوەندییەدا
نووسیویەتی :نرخی گۆشتی سوور لەم رۆژانەدا
گەیشتۆتە ئاسمان و نرخی كیلۆیەك گۆشتی
بڕبڕەی پشتی مەڕ لە باكووری تاراندا تا 40
هەزار تمەنیش بەرز بۆتەوە .گۆشتێك كە بڕیار
بوو نرخەكەی لە خراپترین دۆخ��دا لە ژێر 15
ه���ەزار تمەندا ب �ێ ،ئ��ەم��ڕۆ ب���ەدوای دەنگۆی
كەمبووندا ،رەوت��ی بەرزبوونەوەی خۆی دەست
پێكردووە.
بەپێی راپ��ۆرت��ی ه��ەواڵ��دەری��ی مێهریش« :لەم
رۆژان��ەدا نرخی گۆشتی سوور بەرز بۆتەوە و
تەنانەت لە هێندێ لە شوێنەكانیشدا كەمبوونی
هەست پێدەكرێت .ئ��ەم��ەش ل��ە كاتێكدایە كە
مااڵتی زیندوو دەگمەن بووە».
گ���ران���ی ،ب�����ازاڕی ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی شیریشی
گرتۆتەوە .رەزا باكری ،دەبیری ئەنجومەنی
بەرهەمەكانی شیر لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵدەریی
خوێندكارانی ئێران (ئیسنا)دا وتوویە «بەپێی
پەسندكراوی ستادی رێكخستنی ب��ازاڕ نرخی
شیری خاو بە بەرزبوونەوەی  21لەسەدی لە

كیلۆیەك  520تمەن بۆ كیلۆیەك 630
تمەن زیادی كردووە».
ه����ەروەه����ا م���اڵ���پ���ەڕی ت���اب���ن���اك لە
راپۆرتێكدا گرانیی روولەزیادبوونی
ب��ە «خ���ۆرەزەڕی���ن���ەی بەرزبوونەوەی
نرخەكان» شوبهاندووە و نووسیویە :تەنیا
«خواردەمەنییەكان و خواردنەوەكان»
لەخۆ ناگرێ ،بەڵكوو لە «خانوو ،ئاو،
ب��ەرق و سووتەمەنییەكانی دیكەوە»
ب��گ��رە ت��ا «ج��ل��وب��ورگ و ك���ەوش»،
«كەلەپەل و خزمەتگوزاریەكانی نێو
م���اڵ»« ،ت��ەن��درووس��ت��ی و دەرمان»
و «ه��ەڵ��گ��رت��ن و گواستنەوە»ش
دەگرێتەوە.
شایانی باسە ئاو و بەنزین و گازیش
لە فازی دووهەمی ئامانجداركردنی
یارانەكاندا گران دەبن و ئەو یارانەیەی
كە بۆیان تەرخان كرابوو كەم دەكرێتەوە .مێهدی
غ��ەزەن��ف��ەری ،وەزی����ری پ��ی��ش��ەس��ازی ،ك��ان��زا و
بازرگانی رایگەیاندووە :نرخی بەنزین ،گازۆییل،
نەوتی ك��وورە ،گاز و ئاو لە فازی دووهەمی
بەڕێوەبردنی یاسای ئامانجداركردنی یارانەكاندا
زیاد دەبێ.
هۆكانی گرانی و ئاسەوارەكانی
ش��ەم��س��ەدی��ن ح��س��ەی��ن��ی ،وەزی�����ری كاروباری
ئابووری و دارایی ،گرانیی سەرچاوەگرتوو لە
بەرزبوونەوەی نرخی ئەرزی بە كەم بایەخ زانیوە،
بەاڵم رۆژنامەی ئیبتكار ،هۆی گرانیی خیرای
بۆ بەرز و نزمبوونەوەی نرخی ئەرز گەڕاندۆتەوە
و نووسیویە راگەیاندنی یەك نرخیكردنی ئەرزیش،
رەوشی ئێستای بازاڕی هێور نەكردۆتەوە.
ژم��ارەی��ەك لە شارەزایانی ئ��اب��ووری ،هۆیەكی
دیكەی گرانبوونی هێندێ لە خواردەمەنییەكان
لەوانە گۆشتی سوور بە كەمبوونیان لە بازاڕدا

لەقەڵەم دەدەن.
گ��ەم��ارۆ ی��ەك ل��ە دوای یەكەكانی واڵتانی
یەكیەتیی ئ��ورووپ��ا و ئەمریكاش یەكێك لەو
هۆكارانەیە كە بە وتەی مەسعوود كوهستانی
ن��ژاد ،راوێژكاری كۆنفدراسیۆنی نێونەتەوەیی
یەكیەتییە كرێكارییەكان و كۆنگرەی كاری
ك��ان��ادا ئ��اس��ەواری ك��ردەك��ی و دەروون���ی لەسەر
ئ��اب��ووری��ی ئ��ێ��ران دان����اوە .ن��اوب��راو ب��ە دەنگی
ئەمریكای وت��ووە« :س��ەرەڕای گەمارۆكان كە
كاریگەرییان لەسەر بازاڕ داناوە ،بەشی دەاڵڵی
لە پێكهاتەی ئابووری كە بەتەواوی لە دەستی
سوپای پاسدارانی ئینقالبی ئیسالمیدایە زیاترین
قازانج دەكات».
بەرزبوونەوەی نرخی پێداویستییە سەرەكییەكانی
ژیان و ئەو پشێوی و نائەمنییەی كە ئابووری
و ب��ازاڕی ئێرانی گرتۆتەوە بۆتە ه��ۆی ترس
و نیگەرانیی خەڵك ب��ە ش��ێ��وەی��ەك ك��ە بەپێی
راپۆرتی هەواڵدەریی مێهر :هاوكات لەگەڵ بەرز

فێدرالیزم و دژبەرانی

و نزمبوونەوەی هێندێ لە نرخەكان لە بازاڕدا،
هاوواڵتییان بە هۆی ترس لە چوونەسەرەوەی
ن��رخ ب��ە خێرایی رووی���ان ك��ردۆت��ە كڕینی ئەم
شتومەكانەی كە لە ئێستادا بەكاریان ناهێنن .واتە
ترس لە گرانتربوونی شتومەكەكان لە داهاتوودا
خەڵكی داگرتووە و بە وتەی هاوواڵتییەكیش كە
بە هەواڵدەریی مێهری راگەیاندووە ژمارەیەك لە
فرۆشیارەكانیش بە بیانووی ئ��ەوەی كە نرخی
شتومەكەكانیان بە نرخی دۆالرەوە بەستراوەتەوە
لە فرۆشتنی هێندێك لە شتومەكەكان خۆیان
دەبوێرن.
ل��ەم دۆخ����ەدا چینی ك��رێ��ك��ار و ك��ەم داهات،
كەسانی بێكار و بنەماڵە ه��ەژارەك��ان زیاترین
زیانیان بەردەكەوێت .گرانبوونی خواردەمەنییە
سەرەكییەكانی خەڵك و درێژەكێشانی رەوتی
روولەزیادبوونی نرخەكان مەترسیی برسیەتیی
بەرباڵو لە نێو ئەم چین و توێژانەی خەڵكی
ئێراندا زیاتر دەكات.

بە بۆنەی یەكی رەشەممە ،حەوتەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ
كەیهان یووسفی
وەرگێڕان :كوردستان
ح��ەوت حیزب و رێ��ك��خ��راوی سیاسیی نەتەوە
زوڵملێكراوە ئێرانییەكان ل��ە 20ی فێوریەی
2005دا بە دامەزراندنی كۆنگرەی نەتەوەكانی
ئێرانی فێدراڵ ،گوتارێكیان هێنانە نێو گۆڕەپانی
سیاسیی ئێرانەوە كە ئیمڕۆكە وەكوو بەهێزترین
گوتاری نێو ئۆپۆزیسیۆنی كۆماری ئیسالمی
دەناسرێ .بە شێوەیەك كە دەكرێ ئۆپۆزیسیۆنی
ئێران بەسەر دوو بەشدا پۆلێنبەندی بكرێ:
الیەنگرانی فێدرالیزم و دژبەرانی فێدرالیزم.
ئ����ەو گ���وت���اری ف��ێ��درال��ی��زم��ی ن���ەت���ەوەی���ی ـ
جوغرافیاییەی لە الی��ەن كۆنگرەوە هێنراوەتە
بەرباس ،بە جۆرێك توانیویەتی لە نێوان زۆرێك
ل��ە ك��ۆڕوك��ۆب��وون��ەوە سیاسییەكان ،رەوتەكان،
رووناكبیران و چاالكانی سیاسیی نەتەوەكانی
ئ��ێ��ران��دا و ه���ەروەه���ا ل��ە ن��ێ��وان پشتیوانانی
ناوەندگەرایی لە ئێرانیشدا جێی خۆی بكاتەوە
و وەكوو گوتاری زاڵ ،هێژمۆنی خۆی لە نێو
ئۆپۆزیسیۆندا پەرە پێبدا .هەروەها ئەم گوتارە
لە نێوخۆی واڵتیشدا توانیویەتی الیەنگرانێكی
زۆر بە دەوری خۆی كۆ بكاتەوە .بەاڵم لە نێو
ئۆپۆزیسیۆنی كۆماری ئیسالمیدا چ كەسانێك
لە فێدرالیزم تۆقیون؟ یان بە دەربڕینێكی دیكە،
دژبەران و بەرهەڵستكارانی كامانەن؟
دژبەرانی فێدرالیزمیش دوو الیەنن:
الیەنی ی��ەك��ەم ،بە رواڵ���ەت لەگەڵ سیستمی
فێدرالی بۆ داهاتووی ئێران هاوڕان ،بەاڵم لەسەر
شێوەی پیادەكردنی روانگەیەكی دژبەرانەیان
هەیە .ئ��ەوان كاتێك باس لە فێدرالیزم دەكەن،
مەبەستیان فێدرالیزمی كانتونی (ئۆستانی)
لەسەر بنەمای دابەشكردنی ئۆستانییە كە هەر
ئێستا لە ئارادایە.
الی��ەن��ی دووه����ەم ،ل��ە دروش���م و بەرنامەكانی

خۆیاندا خ��وازی��اری دام��ەزران��دن��ی دێموكراسی
و رەچ��اوك��ردن��ی راگ��ەی��ەن��دراوی مافی مرۆڤـ
لە ئێراندان و لە بەرنامە و وتەكانیاندا ،پرسی
سیستمێكی دێموكراتیك بەپێی راگەیەندراوی
مافی مرۆڤـ لەگەڵ خۆیان راكێش دەك��ەن و
لەگەڵ چەمكی فێدرالیزم و لقوپۆپەكانی بە
هەر جۆرێك دژایەتی دەنوێنن و فێدرالیزم بە
دەروازەیەك بەرەو دابەشكردنی ئێران و لێكترازانی
سیاسی ـ جوغرافیایی ئێران دەزانن .ئەم الیەنە
ئ��ەو پ��ان ئێرانیستانەن (مەزنخوازانی فارس)
كە لە س��ەدەی بیست و یەكەم و لە سەردەمی
گلۆبالیزاسیۆن ،خەونی رۆنانی ئیمپراتۆریی
ه��ەخ��ام��ەن��ش��ی��ی��ان ل��ە س���ەردای���ە و زۆرج����ار بە
هەڵوێستگرتن لە بەرامبەر فێدرالیزم ،هەڕەشەیان
كردووە.
ئەم گرووپە لە قسەكانی خۆیاندا بۆ دژایەتی
نواندن لەگەڵ ئەو بیرۆكەی فێدرالیزمەی لە
الیەن نەتەوەكانی ئێران و بەتایبەت كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەك��ان��ی ئێرانی ف��ێ��درال��ەوە خ��راوەت��ە ڕوو،
هەڵوێستێكی دووفاقیانەیان گرتووەتە بەر .كاتێك
باسی فێدرالیزم لە الی��ەن نەتەوەكانی ئێرانەوە
دێتە بەرباس ،دەڵێن كە تێگەیشتنە قەومی و
مەزهەبییەكان لە فێدرالیزم و جەختكردنەوەی
ل���ەرادەب���ەدەر ل��ەس��ەری��ان ،ن��ە بنەما و بنەڕەتی
تیۆریكی هەیە و نە ئۆلگووەكانی هەنووكەی
جیهان وەها شتەیەك نیشان دەدەن و كاتێكیش
ئۆلگووە ئەزموونكراوەكانی دەرەوە دەخرێنە ڕوو،
ئەم الیەنە بە نەگونجاو لەگەڵ تایبەتمەندییە
جوغرافیایی و مێژووییەكانی ئێرانی لەقەڵەم
دەدەن .هەر وەك گوترا ئەوان لە هەر حاڵەتێكدا
لەگەڵ فێدرالیزم دژایەتی دەكەن و بە جۆرێك
دوژمنی هەر جۆرە دێسانترالیزمێك لە دەسەاڵتی
سیاسیی ناوەنددان.
بەاڵم ئایا فێدرالیزم بە مانای جیاییخوازییە یان
جەختكردنەوەیە لەسەر ناوەندگەرایی؟
بەبێ گومان فێدرالیزم دەبێ دێموكراسیشی لە

ێ دابینكەری مافەكانی
پاڵدا هەبێ تا بتوان 
نەتەوەكانی دانیشتووی ئێران بێ .تایبەتمەندیی
دێموكراسی ،پلۆرالیزمە كە بە سەرنجدان بە
پێكهاتەی جوغرافیایی ـ ن��ەت��ەوەی��ی ئێران،
ێ
سیستمێكی دێموكراتیك و ف��ێ��درال دەتوان 
دابینكەری ئاسایش ،خوشگوزەرانی ،مافی
ن��ەت��ەوەی��ی و س��ی��اس��ی و ب��ەرب��ەس��ت��ێ��ك لەسەر
رێ��گ��ەی دی��ك��ت��ات��ۆری و داب��ەش��ك��ردن��ی واڵت
بێ .سەقامگیریی دەوڵ��ەت گرێدراوی رادەی
بەشداریی سیاسیی هاوواڵتییانی كۆمەڵگایەكە.
ێ ببێتە هۆی
فێدرالیزم لە دوو رەهەندەوە دەتوان 
بەشداریی سیاسی ،لە الیەكەوە ،دانیشتووانی
حكوومەتە خۆجێییەكان بە شێوەیەكی چاالكانە
لە ژیانی سیاسیدا بەشداری دەكەن و لە الیەكی
دی��ك��ەوە لە ئاستی دەوڵ��ەت��ی ن��اوەن��دی��دا ،دەبنە
رێگرێك ل��ە ب���ەردەم شكڵگرتنی حكوومەتی
دی��ك��ت��ات��ۆری و تۆتالیتێر ل��ە ن���اوەن���ددا .بە
وتەیەكی دیكە ،فێدرالیزم شكڵێكی عاقاڵنە
لە پێناو چارەسەریی پرسە پێوەندیدارەكان بە
مەترسییەكانی دابەشبوون لە واڵتە فرەنەتەوەیی
و فرەكلتوورییەكانە .بەاڵم ئەوانەی كە خۆیان
بە ئااڵهەڵگری لیبراڵ دێموكراسیی رۆژئاوا بۆ
داهاتووی ئێران دەزانن ،لەگەڵ فێدرالیزم وەكوو
رێككەوتنێكی دڵخوازانەیش بە توندی دژایەتی
دەك��ەن و ئەمە لە كاتێكدایە كە لە بیرۆكەی
لیبرالیدا ،حكوومەت خۆی جۆرێك رێككەوتنی
دڵخوازانەیە .هەڵبەت ئەوانە كاتێك دێموكراسی
دەك���ەن���ە ت�����ەوەری ب��اس��ەك��ان��ی��ان ،مەبەستیان
ح��ك��ووم��ەت��ی زۆری��ن��ەی��ە و ل��ە م��ان��ا نوێكانی
دێموكراسیدا ،ئەم تێگەیشتنە لە دێموكراسی،
دی��س��ان دەبێتە ه��ۆی دیكتاتۆریی زۆری��ن��ە و
دێموكراسی نە بە واتای حكوومەتی زۆرینە،
بەڵكوو بە واتای حكوومەتی یاسایە ،یاسایەك
كە لە مافی تاك بە تاكی خەڵكی كۆمەڵگا
پارێزگاری دەك��ات .ناكرێ باسی دێموكراسی
بكرێ ،بەاڵم گرووپێك یان نەتەوەیەك لە مافی

ێ باسی
بەرحەقی خۆیان بێبەش بكرێن .ناكر 
راگەیەندراوی جیهانیی مافی مرۆڤـ بكرێ،

ب��ەاڵم نەتەوەیەك بە لەبیربردنەوەی شوناس و
زمان و كولتوورەكەی ناچار بكرێ .لە راستیدا
ب��ەرگ��ی دێ��م��وك��راس��ی ل��ە ب��ەر ئ���ەوان���دا ،تەنیا
بەرگێكە بۆ ش��اردن��ەوەی كولتووری توتالیتێر
و مەزنخوازانەیان .ئەوان بە جۆرێك خوازیاری
ێ ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی دیكتاتۆری
س��ەرل��ەن��و 
ل��ە بەرگێكی ن��وێ��دان .گ��وت��اری فێدرالیزمی
نەتەوەیی ـ جوغرافیایی رۆژ لەگەڵ رۆژ زیاتر
ێ كە ئەمەش بووەتە
گەشە دەكات و پەرە دەستێن 
ه��ۆی گەشەی خودئاگایی نەتەوەیی لە نێو
نەتەوە ئێرانییەكاندا و هەڵفریواندنی جەماوەری
نەتەوەكانی ئێران لە ژێر ناوگەلێك وەك مەزهەب
و پاراستنی یەكیەتیی خ��اك و خەبات دژی
جیاییخوازی ،بوونەتە نوسخەگەلێكی بێكەڵك
ێ
و داهاتووی ئێران و كۆمەڵگای ئێرانی دەب 
یەكێك لەم دوو رێگە هەڵبژێرێ :پەسندكردنی
سیستمی دێموكراتیك و فێدرال یان ملدان بە
لێكەوتەكانی قبووڵنەكردنی ئەو سیستمە.
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رۆژەڤ
و :كەریم پەرویزی

عاقڵ بێ یان نە ،ئێران
مەترسییەكی راستەقینەیە!
رۆژی یەكەمی مانگی م��ارس ،بابەتێكی
جەیمز كارافانۆ لە ماڵپەڕی  CNNباڵو
بۆتەوە كە باس لە مەترسییەكانی ئێران بۆ
جیهان دەك���ا .ن��اوب��راو ب��ەڕێ��وەب��ەری ناوەندی
ئالیسۆن ب��ۆ سیاسەتی دەرەك����ی ،س��ەر بە
بونیادی هێریتەیجە.
ن���ووس���ەر ل��ە س���ەرەت���ادا دەڵ����ێ ه���ەوڵ���دان بۆ
تێگەیشتن لەو رێژیمانەی كە بە شێوەیەكی
ئێجگار زۆر داخ���راون ،ئاسان نیە .ئێران و
ك��ۆرەی باكوور لەبەرچاو بگرن .ئێمە چۆن
دەت��وان��ی��ن ل��ە چۆنیەتیی ب��ڕی��اردان لەواندا
تێبگەین لە كاتێكدا بە رادەی هەڵبژاردنی
جلوبەرگەوە لە الیەن لەیدی گاگاوە ،ناڕوون و
چاوەڕواننەكراون!؟
زۆر جار هان دەدرێین كە دژواریی تێگەیشتن و
ئەندازەگرتنی هێزە دەرەكییەكان ،بە شیكاری و
شرۆڤەكردنی سادە ،دەرببڕین .ئەو دوژمنانەی
ك��ە وا دەزان���ی���ن ل��ێ��ی��ان ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ووی��ن بە
«عاقڵ» ناودێریان دەكەین .ئەو دوژمنانەش
كە هەڵوێستیان بۆمان وەكوو موعەما وایە بە
«ناعاقڵ» ناویان دەبەین.
دوژمنە ناعاقڵەكانیش بە دڵنیاییەوە بۆمان
مودیرییەت ناكرێن و چ��اوەڕوان��ن��ەك��راو كار
دەكەن .دەبێ وەكوو دوژمنی رق لەدڵ چاویان
لێ بكەین .ئەگەر عاقڵ بن ،ئەوا دەتوانین
هەڵسوكەوتیان مودیرییەت بكەین .دەبینین كە
چەند سادە و ئاسانە!
ئاسان بەڵێ بەاڵم بەكار نایە.
لە راپۆرتدانیدا بۆ كۆنگرە ،ژێنێرال مارتین
دەم��پ��س��ی ،ف��ەرم��ان��دەی س��ت��ادی هاوبەشی
هێزەكانی ئەمریكا ئەوەی روون دەك��ردەوە كە
بۆچی لە وتووێژ لەگەڵ فەرید زەكەریا لە
كاناڵی  CNNوتبووی كە ئێران دوژمنێكی
عاقڵە .ژێنێراڵ رەنگە راست بكا لەوەی كە
ئێران بە عاقڵ دەزانێ بەاڵم ئەمە خۆ یارمەتی
بە وەاڵمی ئەم پرسیارە ناكا كە دەبێ لەگەڵ
ئێراندا چی بكەین.
ئەگەر نەزانی كە چ هۆكار و فاكتەرێك بۆ
بەرامبەر و دوژمنەكەت گرینگیی هەیە و ئەو
فاكتەرە چەندە گرینگی هەیە و ئامادەیە چ
نرخێكی بۆ بدا ،ناتوانی پێشبینی ئەوە بكەی
كە كامە بڕیار و هەڵوێست بۆ ئەو عاقاڵنەیە.
هەروەها گەر تۆ حیساب لەسەر عاقڵبوونی
دوژمن بكەی بە بێ ئەوەی كە ئەو ئەگەرە
لەبەرچاو بگری كە رەنگە دوژم��ن هەڵەش
بكا ،هەڵبژاردەی ناعاقاڵنە هەڵبژێرێ ،یان
لە ژێر كاریگەریی كەشی ئیحساسیدا قەرار
بگرێ ،ئەوكات پێشبینیكردن بۆ هەنگاوی
داهاتووت رەنگە بە رێگای هەڵەتدا ببا.
ئ��ەگ��ەر ژێ��ن��ێ��راڵ دەم��پ��س��ی راس����ت ب��ك��ا و
ب��ەرام��ب��ەرەك��ەم��ان ب��ە ت�����ەواوی ع��اق��ڵ بێ
ئەوكات گرفتی زۆر گەورە لەسەر رێگایە.
زۆر هۆكاری عاقاڵنە هەن كە رێژیمی ئێران
هان بدەن بۆ ئەوەی دەستی بە چەكی ناوكی
بگا و بیەوێ بە خێرایی بە دەستی بێنێ .بۆ
دەسپێك ،هەر ئەوەندە بەسە كە وا بزانن چەكی
ناوكی گەرەنتیی سیاسی بۆ مانەوەی رێژیمە.
گەر دەستت بە چەكی ناوكی بگا ،ئیتر كەس
ناوێرێ دەست لە كاروباری ناوخۆت وەربدا!
زیاتر ل��ەوەش ،چەكی ناوكی دەستی الیەنی
وتووێژكار بەهێزتر دەكا .هەروەها ئەو ئیمكانە
دەدا كە گەمارۆ نێونەتەوەییەكان وەال بنرێن.
ه���ەروەه���ا ئ���ەو ئیمكانەتە پ��ێ دەدا ك��ە بە
هەڕەشەكردن لە واڵتانی دیكە و هاتنەئارای
مەترسیی كارەساتی گەورە ،كەسانێك لەسەر

رێگاكەت الب��چ��ن! ئ��ەگ��ەر رێژیمەكە تەریك
كەوتبێتەوە ،ئەمانە هەمووی هاندەرن و دەتوانێ
وەكوو هۆكاری عاقاڵنە چاوی لێ بكرێ.
سەرچاوە:
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لە ریالیسمی س
خوێندنەوەی شێ

هەڵۆ هەر بەرزە
مامۆستا هەژار

پاییزە دار و دەوەن رەنگ زەردە
با تەز و سەردە بە تۆز و گەردە
دیارە الی شەختەیە ناخۆش خەوەرێ
دارە خۆی دەڕنێ خەزەڵ هەڵدەوەرێ
هەورە رەش پۆش و بە گریە وناڵە
سەرەتای شیوەنی مەرگی ساڵە
بەگژەی سەردی هەناسەی كەژ و كۆ
ژینی خۆی هاتەوە بیر پیرە هەڵو
داخەكەم بۆ گوڕ و تینی جوانیم
ئەو دەمەی چۆن و چبووم بۆ وا نیم؟
هێز و سۆمای نییە باڵ وچاوم
مامەوە گردە نشین بێ راوم
دوورە گۆشت پۆڕ و كەوم وەر دەكەوم
گۆشتە نێچـیرێ مەگەر بێتە خەوم
وا هەڵۆی مردنە راوی كردم
راوبەتاڵی منە هاكا مردم
مردنیش هێندە نە سووكە و سانا
سەری لێ گێژە هەزاران زانا
چم بەسەر دێ كە نەمام و مردم
پەڕی بەربایەك و خۆڵی وردم
گیان بەرەو كوێ دەفڕێ روون نییە بۆم
تۆ بڵێی بچتەوە الی باوە هەڵۆم؟
تۆ بڵێی راوێ هەبێ لەو بەرزە؟
پاش هەموو چەرمەسەرەی ئەم عەرزە
داخم ئەو رازە لەبن سەرپۆشە
بە بۆنەی دووی رەشەمە
سەفەری نابەڵەدی ناخۆشە
فێرە
دل و دیدەم كە بە دونیا
22هەمین ساڵرۆژی كۆچی
چەندی پێم بكرێ دەمێنم لێرە
ژین گەلێ شیرینە فیزی ناوێ
دوایی شاعیری نەتەوەیی
بۆ مەبەست سەر دەنەوێنم تاوێ
چاری ئەم دەردە لە الی قااڵوە
كورد مامۆستا هەژارەوە
گەرچی زۆر پیرە بە الوی ماوە
دەچمە الی و بەوە چم لێ نایە
رەشییە و ئاوی ژیانی الیە
سەر نەوی دای لە شەقەی شابااڵن
هاتە وێرانەیەكی جێ مااڵن
بوو بە میوانی قەلێكی رووڕەش
چەپەڵ و رژد و لە مەردی بێبەش
قەل قڕی لێم مەیە پێش زۆرداری
خواشوكور زۆر بەكەنەفتی دیاری
زووبە چیت لێم گەرەكە پێم بێژە
دوور لە من بگرە لەشم بەنوێژە
وتی :ئەی اللە قەلەی هەر الوم
پیرم و زۆر لە مەرگ ترساوم
هەمە پرسێك و دەبێ بمبووری
هۆی چییـە تۆ كە لە مردن دووری؟
وەك دەڵێن ئیوە بە چل ساڵ باڕن
تووشی تووش نایەن و كۆسپ و باڕن
رێیەكم پێ بڵێ بۆ هەرمانم

ڕەهبەر مەحموودزادە

بێ دوان...

تۆی لەالت دەست دەكەوێ دەرمانم
سوێند ئەخوم پاشی هەتا بشمێنـم
هەر كەوێ راوی بكەم بۆت بێنم
قەل گوتی :هــۆزی هەڵۆ زۆر خاون
سەیرە الم چۆنە كە خاوەن ناون
باب و كاكت بە نەزانی مردن
بیری سەربەرزیـیە وای لێ كردن
هەركەسێ بەرزەفڕە زوو دەمرێ
بای بڵندایی سەر و دڵ دەگرێ
ماڵی ئێوە كە لە لووتكەی كێوە
الی جن و دێوە بەاڵی زۆر پێوە
خوێنە پۆڕ پورگی دەخاتە خوێنێ
گۆشت كەوی تازە گرفتی دێنێ
جگەر و سی و دڵی مامر ژەهرە
تا وەها بی تەقەالت بێ بەهرە
دەتەوێ زۆر بژی خۆش رابویری
خۆ لە پەندم گەرەكە نەبوێری
وەرە وەك ئێمە بژی نزم و نەوی
شەو لەسەر گەندەڵە داریك دەخەوی
خواردنی باشی كە تۆ نەتدیوە
گۆشتە بارگینی گەنی و تۆپیوە
كردنی چینە لە پەین و شیاكە
تاو و تینی لەشە بۆ دڵ چاكە
پەندی باپیرە بە میرات ماوە
خوێنی زامی كەرە ،سۆمای چاوە
گفتی مـن گەوهەرە بۆت هەڵڕێژم
تاقە دوو رێت لەبەرە پێت بێژم:
یان لەناو بۆگەن و نزمایی ژیان
یان بە سەربەرزییەوە بسپێرە گیان
راچەنی لەم وتەیە پیرە هەڵۆ
هاتە بەر چاوی گەلێ كەند و كڵۆ
كەوتە ناو گێژی خەیااڵت و خەمان
مان ئەگەر وابێ چ شیرینە نەمان
وتی :پیرۆز بێ لە خۆت ئەم ژینە
جەژنی تۆ بـۆمە شەپۆڕ و شینە
كێ بە سەربەرزی ژیابێ تاوێ
ژینی قااڵوی بە پووشێك ناوێ
چاوەڕێی مەرگە گیان با بیبا
پەڕ و باڵم لە چیا با بیبا
بە هەڵۆیی كە لە ژین بێبەش بم
نەك هەزار ساڵە قەلی رووڕەش بم
بو شتێك ئێستە لە خۆم بێزارم
من هەڵۆ بۆچی بە تۆ بوو كارم؟
مەرد ئەگەر كاری بە نامەردانە
دەردی سەرباری هەموو دەردانە
كەوتە خۆ دای لە شەقەی باڵ دیسا
ئاگرێكی لە دەروون داییـسا
راستەخۆ بۆ سەر و هەر بۆ سەر چوو
هەردی جێ هێشت و لە هەوران دەرچوو
قەل هەزار ساڵی ژیا بەو تەرزە
سەرنەوی و هێشتا هەڵۆ هەر بەرزە

لەوێ رۆژگ��ارێدا كە تێفكرینی چەپ ،وەكوو
پ��ارادای��م��ێ��ك زاڵب���وون���ی خ���ۆی ب��ەس��ەر شێوەی
ڕوانینی زۆرب���ەی بیرمەندان و سیاسەتواناندا
مسۆگەر كردبوو ،لە جیهانی ئەدەبدا ،ریالیسمی
سۆسیالیستی بەحەق یا نابەحەق ئاوانگارد بوونی
خۆی بە خەڵكی ئ��ەدەبدۆس��ت سەلماندبوو .لە
شێعری كوردیدا ،بەرچاوترین نموونەی ریالیسمی
سۆسیالیستی لەناوشێعری ماموستا هێمندا
ب��ەدی دەك��رێ .نموونەیێكی بەرچاو لەو دەقانە
شێعری «ئارەق و تین» لە ناو كۆمەڵە شێعری
تاریكوڕوون دایە .هێمن لە وتارێكی خۆیدا بە ناوی
«ئەزموونی شاعیریم» دەنووسێ «نامەیەكم لە
الیەن دۆستێكەوە پێگەیشت كە لە واڵتێكی هەرە
ب��ۆرژوازیدا دەژی ..ئ��ارە ق و تینی بە باشترین
شێعری من دانابوو .نووسیبووی تا ئێستا شێعری
وەك ئەم شێعرانەم نەخۆێندۆتەوە»(.)1
دیارە ئێستا لێمان ڕوون نییە ئەم دۆستە كێ بووە
و بە چ پێوانەگەلێكەوە داوەریی لەسەر شێعرەكانی
هێمن كردووە و لەناو هەموو شێعرەكانیدا ئارەق و
تینی بە باشترین شێعر داناوە( .)2بەاڵم بۆخۆمان
دەتوانین مەزەندەی ئەوە بكەین كە دەوری سی چل
ساڵ لەمەوبەر ئەوكاتی تێفكرینی ماركسیستی
ب��ە س��ەر بیر و هەستی خ��وێ��ن��دەواران��ی كورددا
زاڵ بوو ،ئەم شێعرەی هێمن بە هۆی ناوەرۆكی
شۆڕشگێڕانەیەوە نرخێندراوە و كەوتووەتە بەر دڵی
تۆرەمەی ڕووناكبیری ئەو ڕۆژگارە.
هەر لە بنەڕەتدا ئەوە الیەنەكانی سەر بە ڕوخسار
ی دەكەن
و پێكهاتەی دەقێكی ئەدەبی نین كە دیار 
ئەو بەرهەمە دەچێتە خانەی ئەدەبی ریالیسمی
سوسیالیستی یان نا بەڵكوو نێوەرۆكی بەرهەمەكە
و ئەو شێوە ڕوانین و گۆشەنیگایەی بە هۆیەوە
واقیعێكی تایبەتی پێ نەخشێندراوە ئەم مۆركە
تایبەتیە لە بەرهەمەكە دەدەن .شایەتی من بۆ
ئەم گوتەیە ئەو ڕاستییەیە كە كاتێك شەپۆلەكانی
ئ��ەدەب��ی ریالیسمی سۆسیالیستی ،ئاقارەكانی
ئ���ەدەب و ه��ون��ەری گ��رت��ەوە ،ئ���ەدەب ل��ە هەموو
ب��وارەك��ان زیادتر و مۆسیقا لە ه��ەم��ووان كەمتر
كەوتە بەر تەوژمی ئەم لێمشتە .هۆیەكەی ئەوەیە
كە لە مۆسیقادا فۆڕم بەسەر ناوەرۆكدا زاڵە و بە
هۆی سروشتی تایبەتی مۆسیقاوە ،ناوەرۆكێكی
تایبەت ناتوانێ بە ڕوون��ی و بە دی��اری لەناو
پارچە مۆسیقایەكی رووت��ی بێ گوتەدا رەنگ
بداتەوە .ئینجا چونكە ئەوە ناوەرۆكی بەرهەمێكە
كە مۆركی ریالیسمی سۆسیالیستی لە كۆبە و
تەشكی بەرهەمەكە دەدا ،كەوایە مۆسیقا بەو
ناوەرۆكە تارمایی ئاسایەوە كەمتر دەكەوێتە بەر
رێژنە و رەهێڵەی ئەم چەشنە قوتابخانەیەوە.
خاڵێكیتر لەم بارەیەدا كە هێژای گوتن و شیاوی
سەرنج پێدانە ،ئەوەیە كە كاتێك دەڵێین بەرهەمێك
دەچێتە خانەی ئەدەبی ریالیسمی سۆسیالیستییەوە،
ئەم پێوەندی و تەعەللوقە لە هەناوی خۆیدا نە
خاڵی بەهێزی ئەو بەرهەمەیە و نە خاڵی الوازی.
ئەگەر ئێمە هەر بە تەنیا بە هۆی ناوەرۆكێكی
تایبەتەوە بەرهەمێك هەڵكێشین و بە سەرتۆپ
و هەڵكەوتەی بزانین یان بە پێچەوانە بیكێشینە
خوار و بە بنژیل و ئەیاغی بزانین و خۆمان لە
الیەنەكانی فۆڕمی و تەكنیكی ئ��ەو بەرهەمە
نەبان بكەین ،ئەوا بێگومان مامەڵەی ئێمە لەگەڵ
ئەو بەرهەمە مامەڵەیەكی ئایدۆلۆژیكە.
لە ئەدەبی ك��وردی��دا لە چوارچێوەی ریالیسمی
سۆسیالیستی بەرهەمی داهێنەرانە و بەهێزیش
ب��ەدی دەك���رێ ،بەرهەمی الوازی���ش دەبیندرێ.
بۆنموونە هێمن شاعیرێكە كە داگەڕانی بۆ الی
ریالیسمی سۆسیالیستی نەبوو بەهۆی داكشانی
ئاستی ئەدەبیی شێعرەكانی .بەاڵم گۆران شاعیرێكە
دوای ئ��ەوەی بۆ دەڤ��ەری سۆسیالیسم كال بوو،
مااڵوایی لە پێشەنگ بوون و سەرچڵیەتییەكەشی
كرد و ئاستی داهێنانی بەرهەمەكانیشی دابەزین.
ئەم دۆخە هەر لەناو ئەدەبی كورددا نەبووە .لەناو
بەرهەمەكانی شۆلۆخۆفدا (دن آرام)یش لە هۆبە و
هەواری ریالیسمی سۆسیالیستیدا دەگیرسێتەوە،
(زمین نوآباد)یش .كەچی یەكەمیان لە ڕۆمانە
ناسراوەكانی سەدەی بیستەمە و دووەمیان زۆر لەو
ئاستە ژێڕاترە.
ئەم پێشەكییە بۆ ئ��ەوە بوو بڵێین كاتێك دیاری
دەكەین فاڵنە بەرهەمە سەر بە فیسارە قوتابخانەیە،
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سۆسیالیستییەوە بۆ فۆڕمالیسمێكی نیان
ێعری «ئارەق و تین»ی مامۆستا هێمن
ئەوا لە كۆتایی رێگای لێكۆڵینەوە لەو بەرهەمەدا
نین ،بگرە جارێ لە سەرەتای رێگاكەداین و بۆ
نرخاندنی بەرهەمەكە مەودایەكی دیكەش دەبێ
بپێوین و الیەنی تریش لە بەرهەمەكە شەنوكەو
بكەین.
منیش لەگەڵ ئەو هاوڕێیەی هێمن كە ـئارەق و
تین ـ ی بە شێعرێكی بەهێز و شیاوی تێڕامان
داناوە ،هاوڕام .بەاڵم ئەگەر ئەو مەزەندەیە ڕاست
بێ كە ئەم دۆستەی هێمن هەر بە تەنیا بە هۆی
ناوەڕۆكی شۆڕشگێڕانەی ئەم شێعرە نرخاندوویەتی
و بە بەرزی زانیوە ،ئەوا دەبێ داكۆكی لە سەر
ئەم راستییە بكەم كە ئەم شێعرە الیەنی فۆڕمی و
پێكهاتەیی زۆر بە هێزیشی تێدایە.
الیەنی بەهێزی ئەم شێعرە كامەیە؟ ئەم الیەنە
بەهێزە لە ڕیتم و مۆسیقای ئەم شێعرەدایە.
دیارە گرنگترین هۆكاری رێكخەر و دیاریكەری
مۆسیقای شێعرێك كێشی شیعرەكەیە .سەرنج بدەنە
كێشی شێعری گەرمەشین:
بۆ شەهیدێكی كە گەوزیوە لە نێو خوێن دەگریم
ب��ۆ هەڤاڵێكی ك��ە چ��وو ب��ێ س��ەر و ب��ێ شوێن
دەگریم
خەمین بوونی ئەم شێعرە هەر لەبەر ئەمە نییە كە
باسی گریان و شەهید دەك��ا ،بگرە كێشەكەشی
كێشێكی ئارام و خەمینە .هێمن خۆی لەمەڕ ئەم
شێعرەوە دەڵێت « :ئەگەر گەرمەشینم لەسەر كێشی
مەسنەوی مەولەوی نەگوتبایە ،عالەمێكم لەگەڵ
خۆم نەدەهێنا گریان و ن��اڵ��ە( )3(».مەسنەوی
مەولەوی و گەرمەشین بەحرەكەیان یەكە)
لەبیرمان بێ ناڵەی جوداییش هەر لەسەر كێشی
مەسنەوی مەولەوییە و ئەم سۆزە خەمینە لەوێشدا
هەر بەدی دەكرێ:
بۆیە ناڵەم تێكەڵی نەی كردووە
شیوەنێكم پێیە نەی نەیكردووە
لێمگەڕی با دەربڕم سۆزی دەروون
لێمگەڕێ با هەڵوەرێنم ئەشكی ڕوون
لە بەرانبەر ئەم كێشەدا كە خاو و خەمینە ،هەندێك
كێش هەن كە توند و حیماسین.
بەاڵم ئەو ئاواز و مۆسیقایەی هێمن لە شێعری
«ئارەق و تین»دا رێكیخستووە ،هەر بە تەنیا بە
هۆی كێشەوە وەدی نەهاتووە .هێمن لەم شێعرەدا
بۆ رێكخستنی ئ��ەو مۆسیقایەی پێویستیەتی،
لە هەموو ئەو كەرەستانەی لەبەردستیدا بوونە،
وەك :كێش ،سەروا ،ناوەرۆك ،درێژكردنەوە ،كورت
كردنەوە و دووپ��ات كردنەوە كەڵكی وەرگرتووە.
پرسیاری سەرەكی ئەمەیە ئایا ئارەق و تین ،ڕیتم
و مۆسیقایەكی خاوی هەیە یان ئاوازەكەی توند
و حیماسییە؟ هێزی ه��ارووژێ��ن��ەری ئ��ەم شێعرە
لەوەدایە كە بە درێژایی شێعرەكە ،مۆسیقای شێعر
ڕیتم و ئاوازێكی بگۆڕی هەیە و لەو جێگایەدا
كە پێویستی بە نەرمكێشی و پشوودرێژی هەیە،
مۆسیقای شێعر زۆر وەستایانە بە ترپەیەكی خاوەوە
رێكدەخرێ ،لەو جێگایەشدا كە پێویستی بە ئانگژا
بوون و ڕاسان هەیە ،مۆسیقای شیعر بە ترپەیەكی
توند و بە گوڕ و خرۆشان رێك دەخرێ.
ب��ەر ل��ە ه��ەم��وو شتێك ك��ەرەس��ت��ەی شاعیر بۆ
رێكخستنی مۆسیقای بگۆڕی شیعرەكەی ،قافیە
(سەروا)یە .ئایا قافیە ئەوەی دە باراندا هەیە بۆ
رێكخستنی ریتم و مۆسیقا كەڵكی لێ وەربگرێ؟
دیارە پێمان سەیر نییە ئەگەر پێمان بڵێن كێشی
شێعر تا ڕادەیەكی زۆر ترپە و مۆسیقای شێعر
دەخوڵقێنێ ،بەاڵم سەروا بە چ شێوەیەك مۆسیقا
دەگ���ۆڕێ و توند و خ��اوی دەك��ات��ەوە؟ بۆ وەاڵم
دانەوەی ئەم پرسیارە با هەر ئارەق و تین بە نموونە
بهێنینەوە .ئەو شێعرە لەسەرەتادا بە دە بەند دەست
پێدەكا كە هەر بەندەی چوار نیوە بەیت واتە دوو
بەیت لە خۆی دەگ��رێ .لەم دە بەندەدا مۆدێلی
سەرواكان بە شێوەی  ABCBیە .واتە نیوەبەیتی
دووەم و چوارەم هاوسەروان و نیوەبەیتەكانی یەكەم
و سێیەم ،بەیەكەوە و لەگەڵ ئەوانیتر هاوسەروا
ن��ی��ن .ئ��ەم ب��ەن��دان��ە ك��ە ب��ە ش��ێ��وەی چواربەیتی
گ��وت��راون ،بۆیان هەبوو بە دوو شێوەی تر رێك
خرابان .یەكەم بە مۆدێلی سەروای  AAAAواتە
دوو نیوەبەیت كە هی یەك بەیتن س��ەروای وەك
یەكیان هەبووایە .لەم سێ مۆدێلە بۆ رێكخستنی

سەروا ،مۆدێلی  ABCBواتە ئەو مۆدێلەی لە
دە بەندی سەرەتای ئارەق و تیندا بەدی دەكرێ،
لە هەموویان خ��اوت��رە .كەواتە ئ��ارەق و تین ،بە
ترپەیەكی خاو و ئارامەوە دەست پێدەكا:
پێش ئەوەی گزنگی هەتاو
ترۆپكی چیا بنگێوێ
پێش ئەوەی شنەی بەیانی
بسكی بەڕەزا ببزێوێ
پێشئەوەی قاسپەی خاسەكەو
لەزەرد و ما دەنگ داتەوە
پێش ئەوەی بلبل بخوێنێ
خونچە دەمی بكاتەوە

پڕ لە هەڵواسران و هەڵپەسێردران (تەعلیق) ساز
كراوە.
لە بیرمان نەچێ ،هێمن چیرۆكبێژێكی چازانە و
لە زۆر شێعریدا كەڵكی لە ڕەگەزەكانی چیرۆك
وەرگ��رت��ووە ،شێعری وەك «ك��اروان��ی خەبات» و
«ئ��ێ��وارەی پاییز» شایەتی ئەم قسەیەن .دوای
ئەوەی بیست جار دەستەواژەی «پێش ئەوەی»..
دووپ���ات دەبێتەوە و مەبەستە سەرەكییەكە هەر
نادركێندرێ و بەم شێوەیە كەشی هەڵواسران زۆر
چاك ئامادە دەبێ ،شاعیر بۆ تێپەڕاندنی خوێنەر
لەو ترپە و مۆسیقا ئارامە ،بۆ ترپەیەكی توندتر،
كەڵكی لە تەمهیدێكی تریش وەرگ��رت��ووە .لەو
دە بەندە ،ناوەرۆكی حەوت بەندی سەرەتا باسی
دی����اردەی ن��اس��ك و ه��ەس�ت ب��زوێ��ن��ن .ب���ەاڵم سێ
بەندەكەی دوات��ر باسی دی��اردەی ناحەز و ناحەق
دەكەن .باسی دیاردە ناسكەكان لەپێشدا هاتوون،
بەاڵم باسی دی��اردە دزێوەكان دوایێ هاتووە .ئەو
تەمهیدە وای لە خوێنەر كردووە لە كۆتایی ئەو
دە بەندەدا ریتمە ئارامەكە هەر ڕابگرێ ،بەاڵم بە
هۆی ئەو هەڵواسرانە مەیلەو درێ��ژە و بە هۆی
وەسفی ئ��ەو دی��اردە دزێ��وان��ەوە ،سەبری نەمێنێ
و زۆرچ��اك ئامادەبێ ترپە خاوەكە بتەقێنێتەوە و
بەسەر ترپەیێكی توندتر و تووڕەتر و یەكبێژانەتردا
ب��ك��ەوێ .ئەگەر بەندەكانی س��ەرەت��ا ئ��اوا باسی
بەختەوەری و دڵتەڕی دەكەن:

ئەگەر ئەم مۆدێلە لە ناو سێ مۆدێلەكەدا لە
ه��ەم��ووی��ان ئ��ارام��ت��ر و ل��ە س��ەرخ �ۆت��ر ب���ێ ،ئەو
مۆدێلەی كە تێیدا هەرچوار نیوەبەیت هاوسەروان
واتە  AAAAلە هەموویان گشتتر و توندترە.
هەر لە ناو شێعرەكانی هێمندا شێعری بەهاری
ك��وردس��ت��ان ك��ە ل��ە س �یوه��ەش��ت ب��ەن��دی چوار
نیوەبەیتی پێكهاتووە ،ئەم مۆدێلە كرژ و گشتەی
بۆ سەرواكانی تێدا رەچاو كراوە .دیارە ترپەیەكی
توندیش كەشی مۆسیقای ه��ەم��وو شێعرەكەی
تەنیوەتەوە:

پێش ئەوەی الوی بەختەوەر
دەم راگوێزێ لەسەر خااڵن

شەماڵ هات بە گاڵەگاڵ
هەور بوون گەواڵ گەواڵ

پێش ئەوەی شەوگەڕی دڵتەڕ
وەڕەز بێ لە ماڵەومااڵن

پشكووت گوڵی گەش و ئاڵ
بلبل كەوتە ناڵەناڵ

دوای��ێ لە سێ بەندەكەی ت��ردا ب��ەو دیاردانەی
لە ڕوان��گ��ەی خۆیەوە ناحەزن ئۆقرە لە خوێنەر
دەگرێ:

بە لەنگێزە بە باران
بە شنە بای بەهاران
توانەوە وەك جاران
كەوی بەفری نیساران
بەاڵم لە «ئارەق و تین»دا شاعیر پەلەی نییە و
بۆ ئەوەی بتوانێ داڕشت و پێكهاتەی مەبەستی
پێك بهێنێ ،شێعرەكەی درێ��ژ ك��ردووەت��ەوە و لە
سەرەتای ئەم مەودا دوورودرێژەدا تەواو ئارامە و
پشووی لەسەرخۆیە .تەنانەت شاعیر دەیتوانی لە
مۆدێلی مەسنەوی واتە  AABBبۆ رێكخستنی
قافیەكان ـ كە لە مۆدێلی دەكاركراو لە بەهاری
كوردستان خاوترە ـ كەڵك وەربگرێ .بۆ نموونە
دەیتوانی بەندەكانی سەرەتایی بەم شێوەی خوارەوە
بگوتبایە (ئ���ەم ب��ەن��دان��ە گ�����ۆڕدراوی شێعری
هێمنن):
پێش ئەوەی گزنگی هەتاو
بەفری چیا بكاتە ئاو
پێش ئەوەی شنەی بەیانی
ببزێوێ بسكی نیانی
پێش ئەوەی قاسپەی خاسەكەو
لە چاوی كێو بزڕێنێ خەو
پێش ئەوەی بلبل بخوێنێ
بە تاسەوە گوڵ بدوێنێ
بەاڵم دەبینین شاعیر ئەو مۆدێلەی دەكار نەكردووە
و مۆدێلی لەوە ئارامتریشی هەڵبژاردووە.
ئەم مۆدێلە بۆ سەروا ،تەنیا هۆكاری ترپەی ئارام
ی تریش
و لەسەرخۆی سەرەتای شێعر نییە .هۆكار 
كەڵكیان لێوەرگیراوە .شاعیر دەیهەوێ بڵێ ،پێش
ئەوەی تاو هەڵبێ ،من خەریكی كار دەبم .بەاڵم
ئەو قسەیە هەروا سووك و خێرا نەگوتراوە .بەرلەوەی
بەشی دووەم��ی ڕستەی س��ەرەوە بدركێندرێ(من
خەریكی كار دەبم) ،دە بەند واتە چل نیوە بەیت
ن��ووس��راوە .دركاندنی بەشی سەرەكیی ڕستەی
سەرەوە ،هێندەی چل نیوە بەیت وەدوا خراوە .لەم
چل نیوە بەیتەدا ،بیست جار دەستەواژەی (پێش
ئەوەی )...دووپات بووەتەوە .بەو دووپات بوونەوە
و وەدوا خرانە ،زۆر بەباشی كەشێكی چیرۆكیی

پێش ئەوەی حاجی سەلەمخۆر
هەژارێك هەڵنێ بە تەماڵ
پێش ئەوەی ڕێچكە ببەستن
بۆ مزگەوتێ شان بە بەرماڵ (بەندی)٨
پێش ئەوەی دەروێشی چڵكن
پەنجەی خەلیفەی كوشیبێ
پێش ئەوەی شێخ وەك تارمایی
(بەندی)٩
بەرەو خانەقا خوشیبێ
پێش ئەوەی گزیری بەدفەڕ
لەدیوەخان پاروو بادا
پێش ئەوەی خاتوونێك بەناز
پەردەی كۆشكی ئاغا الدا (بەندی)١٠
ئیتر لێرەدا كاتی ئەوە هاتووە ه��ەودای ئەو ترپە
خاو و ئارامە بپسێ و كۆتایی بە كەشی درێژی
داهێڵدران بێ و خوێنەر بچێتە فازی ڕیتمێكی
توندتر و گورجترەوە .ڕیتمێك كە هاوكات ڕیتمی
بەسەرچوونی سەبر دوای ئەو هەڵواسرانە مەیلەو
درێ��ژە و ڕیتمی تووڕەیی لەو دی��اردە دزێوانە و
ه��ەروەه��ا ڕیتمی ك��اری جووتیارێكە .لەبیرمان
بێ ڕیتمی ك��اری جووتیارێكی ب��ەدەس�توب��رد و
گورجوگۆڵ ،ڕیتمێكی توند و نائارامە و لەگەڵ
خاوی و سستییدا یەك ناگرێتەوە:
من كاوی خۆم لە كار دیوە
من جەرگی زەویم دڕیوە
من شێلەگەم هەڵبڕیوە
من یەكسەریم ئاخنیوە

(بەندی)١١

لە بەندی یازدەهەمدا بە سێ شێوە مۆسیقای
ناوەكیی بەندەكە توندتر بووە:
ت
یەكەم :هەرچوار نیوەبەیت بە وشەی «من» دەس 
پێدەكەن.
دووەم :هەرچوار نیوەبەیت خاوەنی یەك سەروان.
لەسەرجەمی ئەوە دوو خاڵە بەئەم ئاكامە دەگەین
كە مۆدێلی كرژی AAAAنەك هەر بۆ كۆتایی
نیوەبەیتەكانی ئەم بەندە ،بەڵكوو بۆ سەرەتاكانیشیان
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ك��ەڵ��ك��ی ل���ێوەرگ���ی���راوە ،وات���ە ئ���ەم م��ۆدێ��ل��ە بە
شێوەیەكی دووقات دەكار كراوە .چوار جار دووپات
بوونەوەی وشەی «من» جگە لە مۆسیقایێكی
توند ،ناوەرۆكێكی چاالك و كردەوەخوازانەشی لەم
بەندەدا خوڵقاندووە.
سێیەم :جگە ل��ە س���ەروای وش��ەك��ان��ی «دیوە»
و «دڕی���وە» و «ئ��اخ��ن��ی��وە»دا ،ك��ەرت��ی ()im
ل��ە وش��ەك��ان��ی «زەوی�����م» و «ی��ەك��س��ەری��م» دا
دەن��گ��دان��ەوەی��ەك��ی ت��ای��ب��ەت��ی ه��ەی��ە و هەروەها
مۆسیقایێكیش لە جیناسی ناتەواوی دوو وشەی
«كار» و «كاو»دا هەیە.
شێعر بەمشێوەیەی خوارەوە بە بەندەكانی دوازدە و
سێزدە ،درێژەی پێدەدرێ:
من رێزەسواڵەم داناوە
شەغرە وێنجەم پێوەداوە
من گاگێڕەم تێر كراوە
یا خۆیانم وەرگێڕاوە

(بەندی )١٢

هاوین و پاییز و بەهار
هەتاو لێی نەداوم بێكار

(بەندی)١٣
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نە قەت ئارەقی ئەسڕیوە
نە قەت گەوزی هەڵبڕیوە
نە مەچەكی جەمام بووە
ی لەجێ چووە
نە چۆڵەمە 
نە ئەنگوستی ڕاگیراوە
نە داسوو لەچاوی داوە
لە بیرمان بێ ئەو شێوە دەربڕینە خاوەنی دەاللەتێكی
س��ەل��ب��ی و دەالل��ەت��ێ��ك��ی ئ��ی��ج��اب��ی��ی��ە .دەاللەتە
سەلبییەكە ڕاس��ت��ەوخ��ۆی��ە .شێعر ب��ە شێوەیەكی
ڕاستەوخۆ بە ك��رداری ن��ەرێ لە ب��ارەی كابرای
تێرەوە دەڵێ لە بەر بارانێ نەخووساوە و نووسەكەی
پێوە نەنووساوە و .هتد .ب��ەاڵم ئ��ەو دەربڕینە بە
شێوەیەكی ناڕاستەوخۆش دەیهەوێ بڵێ «بەاڵم»
من لەبەر بارانێ خووساوم و نووسەكەم پێوە نووساوە
و« ..بەاڵم حەیف» ئەو كابرایە كە هیچكام لەو
چەرمەسەرییانەی نەدیوە و بەقاعیدە دەبێ برسی
بێ ،تێرە .منیش كە هەموو ئەو ئازارانەم چێشتووە
و دەبێ تێر بم ،برسیم .ئەو نێوەرۆكە دیسان خوێنەر
ت��ووڕە دەك��ا .ئەو ت��ووڕە بوونە بە هۆی بیست و
دووجار دووپات بوونەوەی مۆدێلی هاوشێوەی «نە
قەت ئارەقی ئەسڕیوە» ،دەگاتە ئەوپەڕی خۆی.

گوتمان لە بەندی یازدەهەمدا ڕیتمی شێعر توندە.
بەندی دوازدەهەمیش ئەگەرچی ڕیتمەكەی هەر
توندە ،بەاڵم لەچاو بەندی یازدەهەم كەمێك خاوترە.
لە بەندی سێزدەهەمدا ،ڕیتم هێندەی دیكەش
خاو دەبێتەوە .ئەو خاوبوونەوە مۆسیقاییە چۆن
یەكدابەدوو ڕووی داوە؟
وەاڵم ئەمەیە :راس��ت��ە ل��ە ب��ەن��دی دوازدەهەمدا
وەكوو بەندی یازدەهەم ،هەر چوار سەروا یەكن،
(داناوە ،پێوەداوە ،تێركراوە ،وەرگێڕاوە) ئەم هۆكارە
نەیهێشتووە ئاوازی بەندەكە بە تەواوی خاو بێتەوە،
بەاڵم لە بەندی یازدەهەمدا هەر چوار نیوەبەیت بە
وشەی «من» دەست پێدەكەن كەچی لە بەندی
دوازدەهەمدا ئەو دووپاتبوونەوەیە دەبێ بە دووجار.
جگە لەمە ،لەم بەندەدا ئەو مۆسیقا دەروونییە كە
لە بەندی پێشوودا بە هۆی هاوشێوەیی وشەكانی
«ك����ار» و «ك����او» ل��ە الی��ێ��ك و «زەوی�����م» و
«یەكسەریم» لەالیێكی دیكەدا هەبوو ،وەبەرچاو
نایێ .جگە لەمانە ،هەردوو بەندی یازدە و دوازدە
ـ وەك���وو ه��ەم��وو بەندەكانی پێشو ـ لەخۆگری
چوار نیوەبەیتن ،بەاڵم لە بەندی سێزدەدا خوێنەر
لەپڕێكدا بەسەر بەندێكی تاكبەیتیدا دەكەوێ و
ئەم بەسەرداكەوتنە لەناكاو وەك تۆرمزێك بەجارێك
خێرایی ریتمی خوێندنەوەكە خاو دەكاتەوە.
بەندی دوای ئەوە ،پێنج بەیت لەخۆی دەگرێ كە
بە شێوەی مەسنەوی گوتراوە .ڕیتمی ئەو بەندە
ڕیتمێكی ئاسایییە ،وات��ە نە خ��اوە و نە كرژە.
هەر لەم بەندە بە ریتمی ئاساییدایە كە مەبەستی
سەرەكی و كاكڵی نێوەرۆكی شێعرەكە دركێندراوە.
سەرنج بدەنە ئەو خاڵە كە چ شوێنێك لە شێعرەكە
بۆ دركاندنی كاكڵی مەبەستی شێعر هەڵبژێردراوە.
شوێنێك بۆ ئ��ەم مەبەستە ه��ەڵ��ب��ژێ��ردراوە كە نە
وەكوو هەورازی بەندە خاوەكانە و نە وەكوو لێژایی
بەندە كرژەكانە ،بەڵكوو گۆڕاییێكی لەبار بۆ
ب��ەدەس��ت��ەوەدان��ی كاكڵی شێعرەكە هەڵبژێردراوە.
ناوی شێعرەكەش هەر لەم بەندە وەرگیراوە:

رێبازی شۆڕش بەرنادەم
مەودا بە داگیركەر نادەم

من جووتیارم من جووتیارم
من لەگەڵ هەتاو هاوكارم

لە شان و باهۆی خۆم ڕادی
هەڵگرم ئااڵی ئازادی

من بە ئارەق و ئەو بە تین
دامانڕشتووە بناخەی ژین

ئەو ڕستانە ،لەوانەیە دروشمیان تێدا هەبێ ،بەاڵم
سەرنج بدەنە ئەو خاڵە كە دروشمەكان لەناو چ
زەمینەیەكی هونەریدا جێی خۆیان خۆش كردووە.
دەبینین ریالیسمی سوسیالیستیی هێمن دروشمێكی
ڕووت و دەن��گ هەڵبڕینێكی ناهونەری نییە،
بەڵكوو لە بەرگێكی نیانی ناسككاریی هونەریدا
وەرپێچراوە.

باسكی من و تیشكی ئەوی
بژیو دەستێنین لە زەوی
گەر جووتیار ئارەق نەڕێژێ
گەر هەتاو تیشك ناوێژێ
دانیشتووی ناو كۆشك و قەاڵ
دەخۆن نانی گەاڵ گەاڵ؟

(بەندی )١٤

بەندی دوای ئ��ەوە بە «ب���ەاڵم» دەس��ت پێدەكا.
پەیامی راستەوخۆ و بێپێچوپەنای ئەو بەاڵمە
ئەوەیە كە ئەو دۆخە ئاساییە و ئەو گۆڕاییە لەبارە
ناتوانێ بەردەوامبێ و نالەبارییەك لە گۆڕێدایە كە
دەبێتە هۆی دەنگهەڵبڕین .لێرەشدا وەكوو دە بەندی
س��ەرەت��ای��ی ،تەعلیق و هەڵپەسێردرانێكی دیكە
وەبەرچاو دەكەوێ .لەم بەندە دوازدە بەیتییەدا (كە
مۆدێلی سەرواكانی مۆدێلی مەسنەوییە) بیست
و دوو جار وشەی «نە» لە شێوەیەكی نەگۆڕی
دەربڕێندا دووپات دەبێتەوە:
بەاڵم حەیف ئێستاش لێرە
من برسیم و كەسێك تێرە

نە زوقمی بەسەردا باری
نە لە قوڕدا كەوت باری
نە دی شەو و شەونخوونی
نە چێشتی دەردی نەبوونی
ك��ارك��ردێ��ك ك��ە ئ��ەم دووپ��ات��ب��وون��ەوە و دواخرانە
ه��ەی��ەت��ی ،بریتییە ل��ە زەم��ی��ن��ە خ��ۆش��ك��ردن بۆ
تەقینەوەیەكی مۆسیقایی و ناوەرۆكی لە بەندی
دوایی و ئاكامی ئەم شێعرەدا .لەم بەندەدا ،منی
شێعریی بڕیاری دوایی خۆی بۆ ڕاپەڕین دەدا.
بڕیارێك كە لە ناخی خۆیدا هەڵگری خرۆشێكی
تایبەتییە و ئەو تەقینەوە مۆسیقاییە لەگەڵ ئەو
خرۆشە تایبەتە ،یەك دەگرنەوە:
تاكەی وابم تاكەی وابم
دەس بەتاڵ و رەنج بەبا بم؟
تاكەی رەنجی شان و پیلم
بۆ دوژمن بێ ،بۆ من دیلم؟
لێرەدا كاركردی ڕستەی پرسیار بەڕاستی پرسیار
كردن نییە ،بەڵكوو نیشاندانی وشیار بوونەوەیە.
وشیاربوونەوەیێك كە بە وش��ەی«ن��ا»وە دەلكێ،
نای نەفی كردنەوە .ئەو دوو «نا»یەی خوارەوە
گورزێكە ل��ەو بیست و دوو «ن��ە»ی��ەی پێشوو
دەوەشێندرێ.
نا نا تازە ڕاپەڕیوم
ناتوانن بدەن فریوم

---------------------------()1ـ هێمن ،ه���ەواری خاڵی ،هەولێر ،دەزگای
چاپ و پەخشی ئاراس ،ل86
( )2ـ دوای نووسینی ئەم وتارە لە دكتۆر عوسمان
دەشتیم بیست ئەو دۆستەی مامۆستا هێمن لێرە
باسی دەكا دكتۆر ئەمیر حەسەنپوورە.
( )3ـ سەرچاوەی پێشوو ،ل 86
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عەبدوڵاڵ حیجاب
وەرگێڕان :كوردستان

بەشی دووهەم و كۆتایی
مافە بنەڕەتییەكانی نەتەوە
مافی نەتەوەكان بۆ دیاریكردنی چارەنووس،
بنەڕەتیترین مافی داڕێژراوە كە لە راگەیەندراوی
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان و راگەیەندراوی
جیهانیی مافی مرۆڤدا هاتووە .ب��ەاڵم بە هۆی
ه��ەب��وون��ی زەینییەتێك ك��ە ل��ە پ�ێ��وەن��دی لەگەڵ
چ��ەم�ك��ی ن ��ەت ��ەوە ،پ��رس��ی ن��ەت��ەوەی��ی و مافە
بنەڕەتییەكانى ن��ەت��ەوە لە ن��اوچ��ەی رۆژهەاڵتی
ناڤیندا زاڵە ،مافی دیاریكردنی چارەنووس ،مافە
نەتەوەییەكان و تەنانەت مافی بەشداریكردن لە
بڕیاردانە سیاسییەكان و پەرەپێدانی كولتووری
نەتەوەیی ،لە چواچێوەی دەوڵەتە دەسەاڵتدارەكان
و ئەو نەتەوانەی كە بازنەی دەسەاڵت پێك دەهێنن،
بەرتەسك ك��راون .یەكەكانی دەرەوەی نەتەوەكانی
ت��ورك لە توركیە ،ف��ارس لە ئێران و ع��ەرەب لە
سووریە (و عێراق) ،پێگەی سیاسی ،كولتووری و
نەتەوەیی تایبەتیان نیە.
بەم پێیە ،چەمكی نەتەوە و مافی نەتەوەیی،
بەو جۆرەی كە لە ئەدەبیاتی سیاسیی زاڵدا بەكار
دەهێنرێن ،تەنیا بۆ ئەو یەكە نەتەوەییەی كە دەوڵەتی
نەتەوەیی پێك هێناوە ،بەكار دەهێنرێن .پرۆسەی
گەشەی ن��ەت��ەوە ،مافە بنەڕەتییەكانی نەتەوە و
ت��ەن��ان��ەت گ��ەش��ەك��ردن��ی دێموكراسی،
بەپێی ئەو شێوە تێگەیشتنە ،بە رەوتی
خۆگونجاندنی گرووپەكانی دەرەوەی
ب��ازن��ەی دەس ��ەاڵت ل��ەگ��ەڵ كولتوور و
بەها زاڵەكان یان لە راستیدا قبووڵكردنی
شوناسی ناخودی یان حاشالەخۆكردن
و بەڕێوەبردنی ئەو ئەركە دیاریكراوانە
دەگوترێ كە لە الیەن ناوەندەوە دیاری
كراون.
ب��ە پ �ێ��ی ئ ��ەم ش �ێ��وە تێگەیشتنە،
ئەگەرچی زەینییەتی زاڵ« ،قەومە
ئێرانییەكان» ب��ە بەشێك ل��ە گرووپە
پێكهێنەرەكانی «ن ��ەت ��ەوەی ئێران»
لەقەڵەم دەدا ،بەاڵم لە ك��ردەوەدا وشەی
ئ��ێ��ران ب��ە وات � ��ای ك��ول��ت��وور ،زم ��ان،
نەریتەكان ،دابەكان و مەزهەبی نەتەوە
یان قەومییەتی فارس بەكار دەهێنێ.
ه��ەر ب��ەو ج��ۆرەی ك��ە توركیە ،وشەی
نەتەوە بۆ نەتەوەی تورك و ئەو خەڵكەی
ك��ە ل��ە چ��وارچ�ێ��وەی واڵت��ی توركیەدا
كولتوور و بەهاكانی تورك زمانەكانیان
قبووڵ كردووە ،بەكار دەهێنێ .لە عێراق
و س��ووری��ەش��دا ،تێگەیشتنی ن��اوەن��د لە
وش��ەی نەتەوە ،نزیكایەتییەكی زۆری
لەگەڵ ئەو چەمكە بەكارهێنراوانە لە
واڵتانی دراوسێیاندا هەیە .هەرچەند عێراق لە ساڵی
1971ەوە ،شوناسی «غەیرەعەرەبی»ی كوردەكانی
لە یاسای بنەڕەتیی خۆیدا قبووڵ ك��ردووە ،بەاڵم
بۆ گۆڕینی ئەو شێوە تێگەیشتنە لە ئەدەبیاتی
سیاسی واڵتدا ،تەنانەت پاش داڕمانی دەسەاڵتی
س��ەددام حوسێن و پەسندكردنی یاسای بنەڕەتیی
دەوڵەتی فیداڵیش ،كارێكی جیددی نەكراوە.
نەتەوەی بێدەوڵەت
نەتەوە بێدەوڵەتەكان بەگشتی لەو یەكەگەلە پێك
هاتوون كە ئانتۆنی ئێسمیت پییان دەڵێ ئیتنیكە
كۆنەكان .دەوڵەتە دەسەاڵتدارەكان لە نموونەگەلێكدا
وەك ئێران ،شوناسی نەتەوەیی ئەم نەتەوانە لەبەرچاو
ناگرن و لە نموونەگەلێكی دیكەدا ،دەوڵەتەكان وەكوو
گرووپگەلێكی قەومی ناوی ئەم نەتەوانە دەهێنن،
بەبێ ئەوەی پێوەندیی نێوان مافە سیاسییەكان و
شوناسی ئەم نەتەوانە لەبەرچاو بگرن .كاریگەریی
گۆڕانكارییەكانی لێكەوتەی گەشەی كۆمەاڵیەتی
و ئابووری لە سەدەكانی رابردوودا لەسەر شكڵگرتنی
شوناسگەلێكی ن��وێ ،سەركەوتوویی دەوڵەتەكان
ل��ە ب��واری رووب��ەڕووب��ووون��ەوەی��ان ل��ەگ��ەڵ مەیلی
شوناسخوازیی ئەم نەتەوانەی بە شێوەی جیددی
بردووەتە ژێر پرسیارەوە .بەو مانا كە قەومییەتی
دێرینەی هاوبەش لەم كۆمەڵگاگەلەدا رۆژ لەگەڵ
رۆژ بە شێوەیەكی بەرچاوتر دەردەكەوێ و گرینگی

چالێشی دێموكراسی لە ئێراندا

پەیدا دەكات .ئەم شوناسە نوێیە لە بەرامبەر شوناسی
داسەپێنراوی دەسەاڵتدارانی ناخودیدا ،بازنەیەكی
یەكگرتوویی ن��وێ پێك دەهێنێ كە س��ەروەری و
زەینییەتی دەوڵەتی بە چالێش دەكێشێ.
ئ��ەگ��ەر ب��ۆ نموونە باسی ك��وردس�ت��ان بكەین،
ق��ەوم�ی�ی��ەت��ی دێ��ری��ن و ه��اوب��ەش�ی�ی��ە كولتوورییە
ن��اوچ��ەی�ی��ەك��ان ،ری�ش��ەی ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردەك��ان لە
رەهەندی ئەوپەڕسنوورییەوە پێكەوە دەبەستێتەوە.
ئ��ەم قەومییەتە دێرینە« ،ن��او و تایبەتمەندیی
ه��اوب��ەش»« ،ئەفسانەی بابوپیرانی هاوبەش»،
«بیرەوەرییە مێژووییە هاوبەشەكان»« ،پێكهاتەی
كولتووريی هاوبەش»« ،سەرزەوینی هاوبەش» و
«هەستی لێكگرێدراوی و هاودەردیی هاوبەش»یان
هەیە .هەرچەند بوونی ئەم هاوبەشییە مێژووییانە
وەكوو پێویست نەبوونەتە هۆی وەرگرتنی مافی
هاوبەش لە جیهانی ئیمڕۆدا ،بەاڵم ئەم رەهەندە
هاوبەشانە بۆ نەتەوەی كورد ،لە بەراورددا بەها و
گرینگییەكی زیاتر لەو رەهەندە هاوبەشانەیان هەیە
كە دەسەاڵتدارانی ئێران ئەوانە وەك��وو هاوبەشییە
كولتوورییەكانی «نەتەوەی ئێران» بەسەر خەڵكی
ك��وردس�ت��ان��دا دەسەپێنن .هاوواڵتییانی عەرەب،
ئ��ازەری ،بەلووچ و توركەمەنیش لە رەهەندەكانی
زمانی ،كولتووری و بەستراوییە نەتەوەییەكاندا،
هاوبەشیگەلێكی زی��ات��ری��ان ل��ەگ��ەڵ ه��اوزم��ان و

رێگەكانی تێپەڕین لە چالێش
بیاڤەكانی دەرەوەی دەس��ەاڵت��ی سیاسی یان
پ��ری�ف�ێ��ری ب��ە وات���ای پ��ەراوێ��زن�ش�ی�ن��ان ،لەوانەش
نەتەوەكان ،كەمایەتییە مەزهەبی و كولتووری و
زمانییەكان و توێژە پەراوێزییەكانی كۆمەڵگا،
رۆڵێكی گرینگ لە رەوتی دێموكراسیدا دەگێڕن.
چوونكە ئ��ەم هێزانە بە پاراستنی هاوسەنگیی
هێزەكان ،پشتبەستن بە بەرژەوەندییە دووالیەنە یان
چەندالیەنەكان ،دابەشكردنی دەسەاڵت و پێشگرتن
بە چ��ڕب��وون��ەوەی لە ناوەندێكدا ،شوناسگەلێكی
جیاجیا لە جیاتی پێوانەیەك بۆ هەاڵواردن ،دەكەنە
ئامرازێك بۆ گەیشتن بە یەكسانی .ئەم هاوسەنگیی
هێزانە ،ه��اوك��ات وەه��ا یەكسانییەكی حوقووقی
لێدەكەوێتەوە كە بۆ گەشەكردنی هاوسانی ئابووری
و هەنگاونان لە پێناو نەمانی هەژاری ،مەوداگرتن
ل��ە دەم��ارگ��رژی �ی��ەك��ان و خ��وراف��ە فیرقەییەكان،
پەرەگرتنی عەقڵگەرایی ،قبووڵكردنی شوناسە
جیاوازەكان و رێزدانان بۆیان پێویستە.
یەكەمین هەنگاوێك كە لە پێناو بەشداریدانی
گ��رووپ��ەك��ان��ی دەرەوەی ب �ی��اڤ��ی دەس � ��ەاڵت لە
ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی ك ��اروب ��اری واڵت� ��دا ب��ە پێویست
دێ�ت��ەئ��ەژم��ار ،پێناسەكردنەوەی چەمكی باوی
«نەتەوەی ئێران» و روونكردنەوەی چوارچێوەی

ل��ەس��ەر ب�ن��ەم��ای دەن ��گ و خ��واس�ت��ی زۆرینەی
خەڵك لە ناوچە جیاجیاكاندا ،رێگەی بەشداریدان
لە بڕیاردانە سیاسییەكان لە ئاستی سەرانسەریدا
ئاوەاڵ دەكەن .قبووڵكردنی بنەماكانی دێموكراسی
لەوانە بەشداریدانی جەماوەری خەڵك و قبووڵكردنی
مافی یەكسان بۆ ش��ارۆم��ەن��دان ،ه��ەم یارمەتیی
چارەسەركردنی پرسە نەتەوەیی یان قەومییەكانی
ن��اوچ��ەك��ە دەدات و ه��ەم دەت��وان��ێ الیەنگرانی
دێموكراسی ،لەوانە نوێنەرانی نەتەوەكانی دەرەوەی
ب��ازن��ەی دەس��ەاڵت وەك ك��وردەك��ان ،بەلووچەكان،
ئازەربایجانییەكان ،ت��ورك��ەم��ەن��ەك��ان ،عەرەبەكان
و فارسەكان بە دەوری بەرنامەیەكی هاوبەشی
سیاسی بۆ دێموكراتیزەكردنی واڵت كۆ بكاتەوە.
ئەوەی بۆ ئەم كارەش پێویستە ئەوەیە كە الیەنەكان،
پێگەی نەتەوەكان وەكوو یەكەگەلێكی خاوەن مافی
یەكسان لە چوارچێوەیەكی هاوبەشی نەتەوەییدا
بە فەرمی ناسیبێ و مافی یەكسانیان لەسەر
بنەمای رێككەوتنێك كۆمەاڵیەتی و سیاسیی
نوێ قبووڵ كردبێ .بۆ نموونە دی��اری بكەن كە
كوردەكان لە روانگەیەكی گشتگیرتری ناوچەییدا
چ «شوناس»ێكیان هەیە و بەپێی ئەو «شوناس»ە
دەتوانن لە چوارچێوەی واڵتی ئێراندا چ مافگەلێك
بەدەست بێنن.
هەر گ��رووپ و كۆمەڵگایەك دەبێ لە ئێرانی

ه��اوك��ول�ت��وورەك��ان�ی��ان ل��ەم�ب��ەروئ��ەوب��ەری سنووری
ج��وغ��راف�ی��ای��ی واڵت ��ی ئ �ێ��ران��دا ه��ەی��ە ت��ا لەگەڵ
هاوواڵتیيانی دیكەیان لە چوارچێوەی جوغرافیایی
واڵتی ئێراندا.
حاشاهەڵنەگرە كە لە ساڵەكانی دەیەی 90ی
سەدەی بیستەمدا ،نەتەوەی كورد هەنگاوگەلێكی
جیددی لە پێناو شكڵپێدان بە شوناسێكی هاوبەشی
ن��ەت��ەوەی��ی ل��ەگ��ەڵ ه��اوزم��ان��ەك��ان �ی��ان ل��ە واڵتە
جیاجیاكاندا و ب��ەدەر لە شوناسی دەوڵەتیی زاڵ
هەڵگرتووە .پێكهێنانی دام� ��ەزراوەی هاوبەشی
ك��ول �ت��ووری و ت��ەن��ان��ەت س �ی��اس��ی ،پەرەگرتنی
ئامرازەكانی پێوەندیی گشتی كە هەلی ئاشنایی
خ��ەڵ�ك��ی ب��ەش��ە جیاجیاكانی ل��ەگ��ەڵ زاراوە و
داب��ون��ەری�ت��ی خەڵكی س��ەران �س��ەری كوردستاندا
زیاتر رەخساندووە ،ئاشنایی لەگەڵ رەهەندەكانی
بەپیتبوونی كولتووری نەتەوەیی ،كەڵكوەرگرتن
لە سەمبولەكان و دروشمە هاوبەشە نەتەوەییەكان
لە سەرانسەری كوردستاندا و هەروەها هەوڵدان لە
پێناو بەجیهانیكردنی پرسی سیاسیی كوردستان
وەكوو راستییەكی سەربەخۆ لە پرسە سیاسییەكانی
دی�ك��ەی ن��اوچ��ەك��ە ،ل��ەو ك��ارە گرینگانەن ك��ە لە
پێناو گەشەكردنی شوناسی ن��ەت��ەوەی��ی خەڵكی
كوردستان بەڕێوە چوون .بزووتنەوە شوناسخوازەكان
لە ئازەربایجان ،بەلووچستان و خوزستان لەم بوارەدا
دەستكەوتگەلێكی كەمتریان نیە.

دەسەاڵتی یاسایی و حوقووقی ئەو یەكەگەلەیە
كە خاوەنی شوناسی سەربەخۆ و جیان .هەنگاوی
دواتر ،قبووڵكردنی ئەم شوناسانە و رێزگرتنیانە لە
رێگەی پێكهێنانی بوار بۆ گەشە و بەرزبوونەوەی
ئاستیان لە الیەكەوە و كامڵكردنی رەوتی گەشەی
شوناسی هاوبەش و نوێی نەتەوەیی لەسەر بنەمای
م��اف و ب��ەه��ای یەكسان ل��ە الی��ەك��ی دیكەوەیە.
گەشەی ئەم شوناسە دەتوانێ لە بەرەوپێشبردنی
دێموكراسی لە ئاستی واڵتدا و پێكهێنانی ئاشتی
و هاریكارییە ئەوپەڕسنوورییەكان لە ناوچەكەدا،
رۆڵی بنچینەیی بگێڕێ .بەاڵم بۆ كامڵبوونی وەها
شوناسێكی هاوبەش ،پێكهێنانی بەستێنی كردەكی
بۆ بەشداریدانی جیددی لە دەس��ەاڵت و هاوكات
هەوڵدان بۆ بەهێزبوون و بەرەوپێشچوونی دامەزراوە
گشتگیرە نەتەوەییەكان لە سەرانسەری واڵتدا وەكوو
پێویستییەك خۆدەنوێنێ .كەوابوو ،چارەسەركردنی
ئەو كێشانەی كە لە ئاكامی داخ��وازی بۆ مافە
نەتەوەییەكان و رەدكردنەوەی ئەو داخوازییانە لە الیەن
دەسەاڵتەوە پێكهاتووە ،پێوەندییەكی راستەوخۆی
لەگەڵ روونكردنەوەی چەمكەكان و لێكتێگەیشتن
لەسەر پێگەی یاسایی و حوقووقيی «نەتەوەكان»
و «گرووپە قەومییەكان»دا هەیە.
دێ�م��وك��راس��ی ،تەنیا م��ۆدێ�ل��ی سەركەوتووی
سیاسی و سیستمی دێسانترالیزمی بەڕێوەبەریی
ن��اوچ��ەك��ان ،تەنیا ش�ێ��وازێ�ك��ی پ��ەس �ن��دك��راون كە

داه��ات��وودا ،ئ��ەم م��اف��ەی هەبێ ك��ە ن��اوی خۆی
و شوناسی خ��ۆی پێناسە ب�ك��ات .قبووڵكردنی
شوناسەكان و پێكهێنانی گۆڕانكاری لە سیستمی
فێركاریی واڵت بە مەبەستی پەرەپێدانی فێركاری
بە زمانەكانی نەتەوە جیاجیاكان لە سەرزەوینی
دایكییان ،بە رەوت��ی دێموكراسی و یەكگرتوویی
نەتەوەیی لە واڵتدا یارمەتی دەكا .هەر لەم كاتەدا
دووریكردن لە دەمارگرژییە مەزهەبی ،زمانی و
كولتوورییەكان بۆ سەرلەنوێ پێناسەكردنەوەی
ش��ون��اس��ی ن��ەت��ەوەی��ی خ��ەڵ �ك��ی ئ �ێ��ران كارێكی
چارەنووسسازە .پێناسەی نوێ لە ئێرانیبوون ناچارە
شوناسی نەتەوەیی بە ماف و ئەركی هاوبەشی
هاوواڵتییان و كۆمەڵێك لە هێماكان و رێككەوتنە
نووسراوی ،وتنی و ئاماژەییەكان ببەستێتەوە كە
پتر رەه��ەن��دی دەرهەستیان هەیە تا تێگەیشتنی
پشتبەستوو بە دەسەاڵت و بە تەواوی دەرهەستی
گرووپێكی تایبەت لە شوناس.
ئەوەی ئیمڕۆكە وەكوو بەربەستێك لە بەرامبەر
هاریكاریی نەتەوەكان لەگەڵ هێزەكانی دیكەی
خ��وازی��اری گ��ۆڕان �ك��اری ل��ە ئ�ێ��ران��دا دەبینرێ،
تێگەیشتنی ج �ی��اواز ل��ەم چەمك و بابەتانە لە
الیەن ئەو هێز و رەوتانەوەیە كە لە رەوتی خەبات
لە پێناو گۆڕینی سیستمی سیاسیی هەنووكە
و پێكهێنانی سیستمێكی نوێی دێموكراتیك لە
ئێراندا دەستیان دەڕوات .كاریگەرییە نێگەتیڤەكانی

ئ��ەم تێگەیشتنە ج �ی��اوازە ،ئەوكاتە پتر زیانبارە
كە ئ��ەم راستییە لەبەرچاو بگرین كە هێزەكانی
پێكهێنەری ب��زووت�ن��ەوە ی��ان ب��زووت�ن��ەوە سیاسی و
كۆمەاڵیەتییەكانی ئێران لەوانە هێزەكانی چاالك
لە بزووتنەوە نەتەوەییەكان ،س��ەرەڕای تێپەڕینی
سی و چەند ساڵ لە دەستپێكی خەبات لە پێناو
گۆڕانی سیاسی لە ئێراندا ،هێشتا فۆرموولێكی
هاوبەشیان بۆ چارەسەركردنی پرسی نەتەوەیی لە
واڵتدا نەخستووەتە ڕوو .ئەم پرشوباڵوییە لە كردەوە
و قسەدا ،دەبێتە هۆی بەهێزبوونی ئەم گومانە
كە مافی دێموكراتیك و رێوشوێنە دێموكراتیكەكان،
تەنانەت گەر دەسەاڵتدارانی داهاتووی ئێران خۆیان
بە رەچاوكردنیان بە پێبەند بزانن ،دیسانیش تەنیا
گرووپێكی تایبەت لە چوارچێوەیەكی دیاریكراو
و بە تایبەتمەندیگەلێكی دیاریكراوەوە دەگرێتەوە.
نموونەی زیندووی ئەم ئیدیعایەش ،واڵتی توركیەیە
كە هەرچەند لە ب��ەراورد لەگەڵ واڵتانی دیكەی
ن��اوچ��ەك��ەدا ،زیاتر خ��ۆی بە پێبەندی رێوشوێنە
دێموكراتیكەكان دەزانێ ،بەاڵم هێشتا ئەم پێبەندییەی
بۆ قبووڵكردنی شوناسی كوردی «هاوواڵتییان»ی
غەیرەتوركی خۆی بەكار نەهێناوە.
بۆ تێپەڕین لە دیكتاتۆری و بەستێنسازی بۆ
گەشەی سیستم و كۆمەڵگایەكی دێموكراتیك،
داڕشتنی یاسایەكی بنەڕەتيی ن��وێ و الئیكی
س���ەرچ���اوەگ���رت���وو ل ��ە بنەماكانی
دێموكراسيی لیبراڵ پێویستە .وەها
یاسایەك دەبێ جۆراوجۆریی كولتووری،
زم���ان���ی ،ن ��ەت ��ەوەی ��ی و مەزهەبی
لەخۆ ب�گ��رێ .ه��اوك��ات دابەشكردنی
دادپەروەرانەی هێز و سامان ،رێزگرتنی
دووس � � ��ەرە ب ��ۆ ه ��ەم ��وو نەتەوەكان،
ب ��ووژان ��ەوەی ك��ول �ت��ووری نەتەوەكان،
دابەشكردنی سەرلەنوێی واڵت لەسەر
بنەمای پێكهاتەی جوغرافیای خەڵكی
لە بەستێنی مێژووی ناوچەكانی واڵت،
ب��ەه�ێ��زك��ردن��ی دەس��ەاڵت��ی خۆجێیی و
پێكهێنانی بەستێن بۆ بەشداریی خەڵكی
ناوچە جیاوازەكان لە بەڕێوەبردنی كاروبار
لە پێناو داهاتووی هاوبەشی خەڵكی
ئێران لە چوارچێوەیەكی جوغرافیاییدا،
زۆر پێویستە.
یەكسانی یاسایی و بەشداریكردن لە
بڕیاردانە سیاسییەكان لە كردەوەدا دەبێتە
بەربەستی پەرەسەندنی س��ەرەڕۆی��ی و
ئ ��ازادی ،ب��ەراب��ەری��ی سیاسی ،مافی
دی��اری��ك��ردن��ی چ� ��ارەن� ��ووس و مافە
تاكەكەسییەكانیش دابین دەك��ات .لە
وەه��ا هەلومەرجێكدا بەستێنی ئاشتی
و پێشڤەچوونی كۆمەڵگا دابین دەبێ
و ناكۆكییەكان یان دژایەتییەكانی نێوان گرووپە
فیكری ،سیاسی و قەومییەكان دەگاتە النیكەمی
خۆی.
ئ��ەگ��ەر ئێرانی ئیمڕۆ ب��ە ه��ۆی توندوتیژی
و س��ەرك��وت��ەوە پ �ێ��ش ب��ە خ��ۆن��وان��دن��ی شوناسە
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان دەگ ��رێ ،ئ�ێ��ران و ئێرانییەكانی
سبەینێ دەبێ بۆ رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسی
نەتەوەیی و چارەسەكردنی دادپەروەرانەی ئەو پرسە،
سیاسەتێكی دیكە بگرنەبەر .سیاسەتێك كە خاڵی
هاوبەشیی جیاوازییە نەتەوەییەكان لە واڵتدا بكاتە
بنەمایەك بۆ نموونەیەكی نوێ لە یەكگرتوویی
سیاسی و شوناسی هاوبەش .ئەمەش گرینگترین
مەرجی شكڵگرتنی هاوكارییەكی ب ��ەردەوام بۆ
تێپەڕین لە نیزامی ویالیەتی فەقیه ،یارمەتیدان
بە پێكهێنانی گۆڕانكاریی دێموكراتیك لە ئێران
و چارەسەركردنی پرسی نەتەوەیی لە داهاتووی
ئێرانە.
كاتی ئەوە هاتووە كە داكۆكیكارانی دێموكراسی
و مافی مرۆڤـ لە پێناو داهاتوویەكی باشتردا،
رێگەی وتووێژی سیاسی بگرنە بەر ،رق و كینەكان
ب�گ��ۆڕن ب��ە هەستیاری ،هەستیارییەكان بكەنە
لێكتێگەیشتن ،لێكتێگەیشتنەكان بكەنە دۆستایەتی
و دۆستایەتی بكەنە یەكگرتوویی.
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ئێلهام چایچی
رۆژی 8ی م��ارس��ی  ،1857كرێكارانی
ژنی رستن و چنینی كارگاكانی نیویۆرك بۆ
دەربڕینی ن��اڕەزای��ەت��ی لە ب��ارودۆخ��ی دژواری
ك��ار و هەقدەستی نابەرابەر و تەنانەت كەمتر
ل��ە پ��ی��اوان ،مانیان گ��رت .هێرشی پۆلیس بۆ
س��ەر مانگرتووەكان و لە درێ���ژەی هێرشەكەدا
ئاگركەوتنەوە بە هۆی بەندبوونی كرێكارەكان
لە كارگادا ،مەرگی  129كرێكاری ژنی لەم
ناڕەزایەتییانەدا لێكەوتەوە.
ل��ە درێ��ژای��ی م��ێ��ژوودا پ��اداش��ی ك���اری بۆ
ژن��ان بە شێوەی ب��ەراب��ەر ن��ەب��ووە و ژن��ان هەروا
بە بیانووی نەبوونی شارەزایی تەواو و پێویست
پاداشێكی كەمتریان لە هەمبەر پیاوان وەرگرتووە.
تێكەڵبوونی ژن��ان بە ب��ازاڕی ك��ار هەنگاوێكە
بەرەو ئازادی ،بەاڵم ئەمە بە واتای رزگاربوونی
تەواوی ژنان لە دۆخی هەبوو نیە .بە هەر حاڵ
كاتێك لێهاتوویی و رادەی بەشداریی ژن��ان لە
ب��وارە سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەكانی
هەر كۆمەڵگایەك نیشانەی پێشكەوتن و رادەی
دێموكراسی ل��ەو كۆمەڵگادایە ،دەب��ێ بواری
وەدیهاتنی ئەم پێشكەوتنانەش بۆ ژنان بڕەخسێ.
ه��ەاڵواردن��ی جنسیەتی ،یاسا دژەژن��ەك��ان ،داب
و ن��ەری��ت و ئ��ەو یاسایانەی ك��ە ل��ە كۆمەڵگا
دواك��ەوت��ووەك��ان��دا و ...ل��ەو كێشانەن كە لەسەر
رێگای ئازادی و وەدەستهێنانی مافەكانی ژناندا
بۆسەیان ن��اوت��ەوە .یەكێك لە دوایین نموونەكان
ل��ەم پێوەندییەدا دام��ەزران��ی نەخۆشخانەیەكی
ی��ەك جنسیەتی لە الی��ەن حكوومەتی دژەژنی
كۆماری ئیسالمییەوەیە كە بە روونی نیشانەی
ت��ون��دوت��ی��ژی��ی ئ��ام��ان��ج��دار و رێ��ك��خ��راوی ئەم
حكوومەتەیە .لە الیەكی دی��ك��ەوە لە كاتێكدا
كە رەوش��ی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی واڵت بە
ه��ۆی گ��وش��اری س��ەرچ��اوەگ��رت��وو ل��ە گەمارۆ
سیاسی و ئابوورییەكان ئاڵۆزە ،مەترسیی هێرشی
سەربازی و گۆڕانكارییەكان ،لەوانە ناڕەزایەتیی
خەڵكی سووریە و واڵتانی عەرەبیی دیكە ،كە
گوایە چارەنووسیان بە چارەنووسی كۆماری
ئیسالمییەوە بەستراوەتەوە ،بازنەی گوشار بۆ
سەركۆماری ئیسالمی رۆژ لە دوای رۆژ زیاتر
دەبێ.

ناسر ساڵحی ئەسڵ
نەتەوەی ك��ورد لە كوردستانی ئێران وەك
نەتەوەیەكی ژێردەستە و زوڵملێكراو ،بەردەوام و
بێ پسانەوە بۆ دابینكردنی مافی نەتەوایەتی،
بە كردەوە لە هەوڵی خەبات و تێكۆشاندا بووە.
رۆڵە بە ئەمەگەكانی نەتەوەی كورد بە دژی
دوژم��ن��ان��ی ئ���ازادی ،دێموكراسی و مافی
نەتەوایەتی خەباتیان كردووە و لەم رێگایەشدا
بەنرخترین قوربانییان پێشكەش بەم رێگا پیرۆزە
كردووە .هەر بۆیە لە كۆمەڵگای كوردستاندا
ئەو كەسانەی كە ئامادە بوون گیانی خۆیان
لە پێناو ئەو ئامانج و رێگا پیرۆزەدا بەخت
بكەن بە شەهید ناودێر كراون.
پاش سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە
ساڵی 1357ی هەتاویدا ،خەڵكی كوردستانی
ئ��ێ��ران ل��ە ن�����ەورۆزی خ��وێ��ن��اوی��ی 1358ی
هەتاویدا بە نرخێكی زۆر گ��ران توانیان لە
بەرامبەر هێرشی دڕندانە و دژە مرۆییانەی
رێژیمی ك��ۆم��اری ئیسالمیدا راوەس��ت��ن ،تا
لە خواستەكانی شۆڕشی گەالنی ئێران كە
ئازادی و دێموكراسی بوو پارێزگاری بكەن .لە
الیەكی دیكەوە كوردستان ببوو بە گۆڕەپانێك
بۆ پەنادانی شۆڕشگێڕەكانی گەالنی ئێران
كە لە دەستی جەلالدانی رێژیمی خومەینی
خۆیان دەرباز كردبوو.
نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران لە پێناو
ئازادی و دێموكراسی و مافی نەتەوایەتیدا
زیاتر لە  50هەزار شەهیدی داوە و زەرەر و
زیانی ماڵیی بەرچاوی وێكەوتووە و بە هەزاران
كەسی ئاوارە و دەربەدەر كراون ،بەاڵم هەرگیز
س��ەری بۆ دیكتاتۆریی رێژیمی كۆماری

رۆژی جیهانیی ژن
ل��ە ساڵی 2011دا ،دەف��ت��ەری بەرنامەی
گەشەپێدانی رێكحراوی نەتەوە یەكگرتووەكان،
راپ��ۆرت��ێ��ك��ی ب��ە ن���اوی گ��ەش��ەپ��ێ��دان��ی مرۆڤی
ب�ڵاوك��ردووە كە تێیدا ئێران لە پێوەندی لەگەڵ
پ��ێ��وەری نابەرابەریی جنسیەتیدا لە نێو 187
واڵت���دا ،پلەی  92ب��ۆ خ��ۆی ت��ەرخ��ان كردبوو.
هەرچەند راپۆرتی فرۆمی جیهانیی ئابووری لە
ب��ارەی درزی ئابووری لە هەمان ساڵدا ئێرانی
لە نێو  135واڵتدا لە پلەی 125دا دانابوو كە
ئەمە نیشانەی هەوڵنەدانی ئەم واڵتە بۆ البردنی
درزی جنسیەتی لە نێوان ساڵەكانی  2006تا
 2011دایە .ئەم ژمارانە نیشانەی ئەو راستییەن
كە ژنان لە زۆر ب��واردا هۆگریی پێویستیان بۆ
گرتنە دەستی پلە و پایە گرینگەكان و چوونە
نێو بازاڕی كار بۆ بازەرگانی و بەڕێوەبەرایەتيی
كارخانە و  ...نیە .چوونكە ئەم ژنانە لەگەڵ
بەربەستی زۆردا وەكوو بەرتەسكبوونی ئازادییە
تاكەكەسییەكان ،نەبوونی ئازادی لە چۆنیەتیی
ج��ل ل��ەب��ەرك��ردن��دا ،نەبوونی ئاسایشی گیانی
و ك��اری ،نەبوونی دەرف��ەت��ی ك��ار ،هەقدەستی
نابەرابەر ،كاتژمێری كاریی نابەرابەر ،نابەرابەری
ل��ە خ��وێ��ن��دن ی��ان ك��ار ل��ە ت����ەواوی بوارەكاندا،
روانگەی فەرهەنگیی كۆمەڵگای پیاوساالر و
ئەو یاسایانەن كە پشتیوانی لێدەكەن ،بەرەوڕوون
كە نە تەنیا بۆ چارەسەركردنی ئەم كێشانە لە
الیەن دەوڵەت و حكوومەتەوە هیچ میكانیزمێك
پێشنیار ناكرێ بەڵكوو لە هەوڵی بەهێزكردنی
فەرهەنگی پیاوساالر و خستنەپەراوێزی ژنان لە
كۆمەڵگادان.
بەاڵم لە ساڵێكدا كە تێپەڕی رەوشی ژنان لە
جیهاندا چۆن بوو؟
بە دەسپێكی وەرزێكی نوێ بە ناوی «بەهار»
ل��ە واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی��دا و ئ����ارەزووی ئ���ازادی و
دێموكراسی ل��ەم واڵت��ان��ەدا و بە دوای ئەوەدا
روودانی شەڕە نێوخۆییەكان لە نێوان ناڕازییان و
بەكرێگیراوانی حكوومەتیدا ،سەرەكیترین زیانەكان
بەر ژن��ان و مندااڵن ك��ەوت .شەڕ و كوشتوبڕ،
ه��ەژاری و برسیەتی ،لە دەستدانی سەرپەنا و

دەس����ت����درێ����ژی����ی
ج��ي��ن��س��ی و ...
ل�����ەو كێشانەن
ك���ە ژن���ان���ی ئەم
واڵتانە لەگەڵیان
ب����������������ەرەوڕوون.
سەرەڕای ئەوە كە
ژن���ان بەتایبەتی
ل��ە واڵت��ی میسر
ب����ە بەشداریی
ب����������ەرچ����������اوی
خ���������ۆی���������ان ل���ە
خۆپیشاندانەكاندا
ب������ەش������داری������ی
هەمیشەییان لە
ریزەكانی خەبات
دژی دیكتاتۆری
راگ�������ەی�������ان�������د،
د ە ستكە و تێكی
وەهایان لەم بەهارە
ن���ەب���وو ،ل���ە 8ی
م���ارس���ی ساڵی
پێشویشدا ژنان
ب��ۆ بەڕێوەبردنی
رۆژی جیهانیی
ژن چ��وون��ە م��ەی��دان��ی ت��ەح��ری��ر ب���ەاڵم لەگەڵ
دژك���ردەوەی توندی دەم��ارگ��رژە مەزهەبیەكاندا
ب��ەرەوڕووب��وون كە بە هەراوهوریا و توندوتیژی
پێیانیان دەگ��وت« :بگەڕێنەوە بۆ ماڵەكانتان،
داخوازییەكانی ئێوە دژی دینە» .لەم نێوانەدا
سوپاش بۆ پشتیوانی لە دەمارگرژە مەزهەبیيەكان،
هەڕەشەی تاقیكاریی پەردەی كچێنی لە ژنان
دەكرد.
بە روونبوونەوەی ئاكامەكانی هەڵبژاردن لە
میسردا و وەدەستهێنانی زۆربەی كورسییەكانی
پارلمان لە الیەن حیزبی ئازادی و دادپەروەری،
سەر بە ئیخوانولموسلمین و حیزبی ئەلنوور ،سەر
بە سەلەفییەكانی میسر زەنگی مەترسی بۆ سەر

رێگایەك بەرەو هەتاو
ئیسالمیی ئێران دانەنواندووە و لە دێموكراسی
و ئ���ازادی و مافی نەتەوایەتیی گەالنی
ئێران دیفاعی كردووە .لە مانگی رەشەمەی
1361دا هێزەكانی رێژیم پەالمارێكی پان و
بەرینیان بۆ سەر كوردستان دەست پێكرد ،كە

ژن و منداڵ و پیرەپیاو لە گوندەكانی دێالل
چەرخ ،سۆفیان ،سەروكانی ،كەرێزە ،قەاڵتان
شەهید كرد.
هەروەها هەر لە رێكەوتی 9ی رەشەمەدا،
 12ك��ەس لە رۆڵ��ە شۆڕشگێڕەكانی شاری

هێزە چەكدارە بەكرێگیراوەكانی رێژیمی
كۆماری ئیسالمی لە رێكەوتی 9ی رەشەمەی
1361ی هەتاویدا ،هێرشیان كردە سەر پێنج
گوندی دەوروبەری نەغەدە و شاروێرانی
مەهاباد و نزیك بە  40كەسی بێدیفاعیان
لە ژن و منداڵ و پیرەپیاو لە گوندەكانی
دێالل چەرخ ،سۆفیان ،سەروكانی ،كەرێزە،
قەاڵتان شەهید كرد
ئامانجیان تەنیا هێزی پێشمەرگە نەبوو بەڵكوو
بەچۆكداهێنانی خەڵكی كوردستان بوو .هێزە
چەكدارە بەكرێگیراوەكانی رێژیمی كۆماری
ئ��ی��س�لام��ی ل��ە رێ��ك��ەوت��ی 9ی رەشەمەی
1361ی هەتاویدا ،هێرشیان كردە سەر پێنج
گ��ون��دی دەوروب����ەری ن��ەغ��ەدە و شاروێرانی
مەهاباد و نزیك بە  40كەسی بێدیفاعیان لە

سەقزیان بە تاوانی كوردبوون ئێعدام كرد.
ناوەكانی  9كەس لە شەهیدەكانی شاری
سەقز بریتین لە:
1ـ سەعید مورادخانی 2ـ سمایل فەیزی
3ـ عەلی مەوالنی 4ـ حەمە چاخلونی 5ـ
تەها فەرجیپوور 6ـ سەعید حوسێنزادە 7ـ ساڵح
بەهرامی 8ـ فاتمە محەممەدی 9ـ شەهرام
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جووت حەوت
هەوراز

رەوشی ژنان لێدرا .ئەم حیزبانە پاش سەركەوتن
لە هەڵبژاردندا رایانگەیاند كە بەشداریی ژنانی
نوێنەر لە پارلماندا ،وات��ە هەبوونی شەیتان لە
پارلمانی ئەم واڵتەدا.
ئ��ازادی��ی ژن���ان ل��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ادا ،پێوانەی
سەرەكیی ئازادیی ژنان لە هەر كۆمەڵگایەكدایە،
گوایە بەهاری عەرەبی و شۆڕشی ساڵی 57
ل��ە س��ەرەت��ای س��ەرك��ەوت��ن��ی��ان��ەوە ب��ە پێكهێنانی
بەربەستگەلی گ���ەورە ل��ە س��ەر رێ��گ��ای ژنان،
دروش��م��ی ئ���ازادی و دادپ����ەروەری كە هۆكاری
سەرەكی هاتنە مەیدانی ژنان بوو لە بیر كردووە.

حەسەنی.
تەنیا تاوانی ئەو كەسانە ئەوە بوو كە ئامادە
نەبوون دەسەاڵتی رەشی ئیستبدادی رێژیمی
كۆماری ئیسالمی قبووڵ بكەن ،هەر بۆیە
وەبەر رق و قینی خومەینی و دارو دەستەكەی
كەوتن و رێژیمیش بۆ بەرزراگرتنی ئەم تاوانە
گەورانە ،بكەرانی ئەم كارەساتەى بە باشترین و
بەرزترین پلە و پایە حكوومەتییەكان گەیاند.
رێژیمی كۆماری ئیسالمی بەم كردەوەیە
دەی��ەوی��س��ت ن��ەك ه��ەر ج��وواڵن��ەوەی خەباتی
پڕ لە شانازیی چ��ەك��داری لە كوردستاندا
سەركوت بكات ،بەڵكوو گەلی راپەڕیوی
كورد لە ئامانجە پیرۆزەكانی پاشگەز بكاتەوە
و بە چۆكیدا بهێنێت .خومەینی بە ئاشكرا و
بە كردەوە ،دژی گەلی كورد فتوای جیهادی
داب��وو ،چوونكە دەیزانی ئەوە كوردستانە كە
لە بەرامبەر رێژیمی سەرەڕۆی ئاخووندەكاندا
ێ دەكات
قارەمانانە راپ��ەڕی��وە و بەربەرەكان 
و ئااڵی دیفاع لە ئ��ازادی و دێموكراسی و
مافی نەتەوایەتیی شەكاوە راگرتووە.
راستە نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێراندا
بە درێژایی مێژوو لە پێناو وەدەستهێنانی مافە
رەواكانیدا خەباتی ك��ردووە و لەم رێگایەشدا
قوربانی زۆر بە نرخی داوە .هەر بۆیە نەتەوەی
ك��ورد وەك گەلێكی زی��ن��دوو و شۆڕشگێڕ
س��ەرەڕای ت��ەواوی ئەو گوشار و جینایەتانە
تەسلیم ن��ەب��ووە ،چ��وون��ك��ە رێنوێنییەكانی
حیزبە پێشڕەو و شۆڕشگێڕەكەی «حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران»ی بە گیان
و بە دڵ وەرگ��رت��ووە و قارەمانانە لە مافی
نەتەوایەتی و مافەكانی مرۆڤ دیفاع دەكات
و تا دەستەبەركردنی ئەو مافانە لە خەبات و
تێكۆشان دەست هەڵناگرێت.

ــ ئاخوند ئەحمەد عەلەمولهودا ،بەرنوێژی
هەینیی مەشهەد كە بە سەرهەڵدانی ئەو،
مەال حەسەنی بازاڕی شكاوە ،رایگەیاندووە
ك��ە :ئێمە(واتە ك��ۆم��اری ئیسالمی) لە
هەلومەرجی پاش خەیبەرداین».
پێشتر عەسكەر ئەوالدی رایگەیاندبوو كە
«ئێمە لە هەلومەرجی شعبی ئەبیتالبداین»
هەروەها وەلی فەقیه گوتبووی»ئێمە لە
هەلومەرجی بەدر و خەیبەرداین».
كاتی خۆی سەدام حوسەین پێی وابوو لە
هەلومەرجی شەڕی»قادسیە»دایە ،هەروەها
ب��ووش��ی دووەم ل��ە هەلومەرجی»شەڕی
سەلیبی»دا بوو.
بەگشتی ،وادیارە ئەم خەڵكە نایانهەوێ
بەم زوانە بگەیەنە هەلومەرجی سەردەمی
ئینفۆرماتیك و چاتكردن بە فەیسبووك و
شەڕە جنێوی فیلسۆفانەی سەر ماڵپەڕەكان.
خۆزگەم بە قاوەخانەی مام خدر كە النیكەم
لە سەردەمی فەتحعەلیشا و توركمانچای
تێپەڕیوە و تووتن فرۆشییەكەی كردۆتە
دیجیتاڵ.
هەر لەم رۆژانەیە كە ئەحمەد جەننەتی
بڵێت»:ئێمە ل��ە س���ەردەم���ی» تووفانی
ن���ووح» دای��ن و ك��ەڕووب��ی و مووسەوی
پێیان وابێت «لە سەردەمی زێڕینی ئیمام
روحوڵاڵداین».
ــ هەڵبژاردنی خولی نۆهەمی مەجلیسی
رێژیم لە حاڵێكدا بەڕێوە چوو كە ئامانجە
گشتییەكانی ئ���ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە بەپێی
تێگەیشتنی ئێمە لە لێدوانی بەرپرسانی
پێوەندیدار بریتی دەبن لە :بەڕێوەچوونی
ه���ەڵ���ب���ژاردن ،ت���ەواوب���وون���ی هەڵبژاردن،
راك��ێ��ش��ان��ی ئ��وم��م��ەت ب��ۆ س���ەر سەحنە،
درێژكردنی ری��زی دەن��گ��دەران ،شكاندنی
ل���ووت و ددان����ی ئ��ەم��ری��ك��ا و ئیسراییل
و ئینگلیس و ئێمە و ئ��ەوان و ئەمان و
ت��ەن��ان��ەت خ��ۆی��ان ،ب��ە جێهێنانی ئ��ەرك و
تەكلیفی نیشتمانی ،ش��ەرع��ی و ،...
ن��وێ��ك��ردن��ەوەی بەیعەت ل��ەگ��ەڵ ئێسك و
پرووسكی ئیمامی راحل و بەناو شەهیدانی
شەڕ و بەناو شەهیدانی ناوكی« ،لبیك»
گوتن بە ئەمری ئیمامی حازر و غایب،
قیرتاوكردنەوەی هەموو ج��ادەك��ان بەپێی
نەریتی پێشوو لەسەر كاغەز ،دۆزینەوەی
ك��اری شەرافەتمەندانە و چارەسەركردنی
دووب��ارەی ه��ەژاری و  ..بۆ خەڵك لەسەر
كاغەز ،خەوتن لە كاتی كاری مەجلیسدا،
ی��ارم��ەت��ی��دان ب��ە رەوت���ی ئاسانكردنەوەی
ئیعدامەكان بۆ خزمەتی هەرچی زیاتری
هاواڵتیان ،داخستنی گۆڤار و رۆژنامە
قەڵەمفرۆش و بێگانەپەرەستەكان( ها!
ببوورن ،ئەمەیان تەواو بووە) ،یارمەتیدان بە
دەوڵەتی خزمەتگوزار لە پێناوی ئیتاعەتی
ئەمری شاهانەدا .خوایە پارلمانتاریزم چەند
وشەیەكی گوناحە؟!
ـ��ـ ئ��ای��ەت��وڵ�ڵا خ��ام��ن��ەی��ی ل��ە پێناسەی
بەسیجدا گوتوویە»:بەسیج ل��ە بۆمبی
ئەتۆم مەترسیدارترە» خامنەیی هەروەها
گوتی»:ئێمە لە بنەڕەتدا بۆمبی ئەتۆم
بە ح��ەرام دەزان��ی��ن» ،خامنەیی نەیگوت
كە «بەسیج لە بۆمبی ئەتۆم حەرامترە»
بەڵكوو گوتوویە»مەترسیدارترە» .كە واتە
مەترسییەكەی بەسیج ئەوەیە كە زامنی
لەسەر نیە و لە خۆڕاوە دەتەقێتەوە ،بەتایبەتی
ئەگەر كەسێكی وەك فیرووزئابادی بێت كە
مەترسیی تەقینەوەكەی بۆ وتنیش نابێت.
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وەرگێڕان :رێبوار فانی
وەرگێڕان بۆ كوردی :فاتێح ساڵحی
ئ��ەگ��ەری زۆری هەیە قوربانییانی سەرەكیی
راستەقینەی پێوەندیدار بە ئێرانی تەیار بە چەكی
ن��اوك��ی ،واڵت��ان��ی ئامریكا و ئیسراییل نەبن.
بەڵكوو ئ��ەم گرفتە زیاتر بۆ واڵت��ان��ی قەراخی
كەنداوی فارس جێگەی سەرنجە .واڵتانێك كە
لە ملمالنێی هەوڵێكی بێوچان و دژواردان بە
مەبەستی پێكهێنانی قەڵغانێك ل��ە بەرامبەر
هەڕەشە ناوكییەكانی كۆماری ئیسالمیدا وا دێتە
بەرچاو كە هەنووكە لە قۆناغە سەرەتاییەكانی ئەم
رێگەیەدان.
عەرەبستانی سعوودی لە ئێستادا بە شێوەیەكی
ج��ی��ددی ن��ەی��ت��وان��ی��وە هەڵوێستی راستەقینەی
خۆی لە پێوەندی لەگەڵ چییەتی و ئامانجە
كۆتاییەكانی پڕۆاگرامە ناوكییەكانی ئێران كە
بابەتی سەرزاری كۆڕ و كۆبوونەوە نێونەتەوەییەكانە
دەرببڕێ و لە الیەكی دیكەشەوە هێشتا توانا و
ئامادەيی رێبەریكردنی هێرشێكی سەربازی بۆ
سەر ئێران لە خۆیدا نابینێ .بەاڵم بە راگەیاندنی
قەرەبووكردنەوەی هەر جۆرە كەمبوونێك لە بازاڕی
نێونەتەوەیی نەوتدا لە حاڵەتی گەمارۆی نەوتیی
ئێران لە سووچی رۆژئاواوە لە الیەن عەرەبستان و
ئەماراتی یەكگرتوویی عەرەبی ئەم بێدەنگی و
پەنگخواردووییە تا رادەیەك كەمڕەنگتر بووە.
عەرەبستانی سعوودی س��وورە لەسەر ئەم بڕوایە
كە هەوڵەكانی ئێران لە پێناو بەسەربازیكردنی
پڕۆگرامە ناوكییەكانی پێشێلكردنی بەرچاوی
بەڵێننامەی پێشگرتن ل��ە پ��ەرەس��ەن��دن��ی چەكە
ناوكییەكان ( )NPTی��ە ،ه��ەر ئ��ەو پەیمانەی
ك��ە ئ��ێ��ران ب��ۆ خ��ۆی ل��ە ساڵی 1968دا یەكێك
لە واژۆك��ەرەك��ان��ی ب��ووە .ئ��ەگ��ەری زۆری هەیە
وەاڵم���ی ع��ەرەب��س��ت��ان ب��ە وەه���ا كردەوەگەلێكی
دنەدەرانە لە الیەن رێژیمی ئێرانەوە ،هەوڵدان لە
پێناو دابینكردنی توانایی ناوكی بۆ خۆی بێ.

شەهاب خالیدی
بە پێی ئەو بەڵگانەی كە لە گۆڤاری «مۆسكۆ
تایمز»دا باڵو بوونەتەوە ،سەرمایەگوزاریی رووسیە
لە واڵتی سووریەدا لە ساڵی  2009نزیك بە نۆزدە
میلیارد دۆالری ئامریكایی ب��ووە .هەروەها لە
ساڵی 1979ەوە تا ئێستا بەندەری تەرتووس لە
دەست هێزە دەریاییەكانی رووسیەدایە و بەم شێوەیە
هێزە دەریاییەكانی رووسیە زۆر بە ئاسانی دەتوانن
خۆیان بگەیەننە ئاوەكانی مەدیتەرانە .كاتێك كە
لە ساڵی 2008یشدا ئامریكا سەكۆیەكی دژی
موشەكی لە نێو خاكی لەهێستاندا دامەزراند،
رووسیە هەستی بە ترس و شڵەژانێكی زۆر كرد
و داوای لە سووریە كرد كە بەندەری تەرتووس
بكرێتە شوێنی یەكجارەكیی ناوە شەڕكەرەكانی
خاوەن چەكی ناوكیی رووسیە.
رێژیمی ئێرانیش تەنیا لە ساڵی 1389دا بە
پێی زانیارییەكان لە سەرووی پێنج ملیارد دۆالر
ئاڵوێری تیجاری لەگەڵ سووریدا هەبووە .هەروەها
ه��ەر دوو واڵت ل��ە ب��وارەك��ان��ی درووستكردنی
ئۆتۆمۆبیل ،پیشەی گەشتیاری ،درووستكردنی
وزەگەی بەرق و پیشەسازیی نەوت هاوكارییەكی
چڕوپڕیان پێكەوە هەیە .لە الیەكی دیكەشەوە
ئ��ەگ��ەر رێژیمی ب��ەش��ار ئ��ەس��ەد ك��ە ل��ە راستیدا
وەكوو بەرەی موقاومەت لە بەرامبەر ئیسرائیلدا
دەن��اس��رێ ب��رووخ��ێ و ئامریكا و رۆژئ����اواش بە
سەر هەرێمەكەدا زاڵ بن ،جیا لە تێكشكانی ئەو
هاوپەیمانییە ئیستراتیژیكییە ،رەنگبێ ئەو گرووپە
توندڕەوە مەزهەبییە دژی ئێران و دژی شیعانەش
بەهێز بن كە لە الیەن عەرەبستانی سعوودییەوە
پشتیوانی دەك��رێ��ن و ب��ەم شێوەیە بەرژەوەندییە
سیاسی و ئابوورییەكانی رووس��ی��ە و ئ��ێ��ران لە
سووریەدا بە یەكجاری لە نێو بچن.
لە راستیدا ئەو بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییانە
هۆی سەرەكیی پشتیوانیكردنی رووسیە و ئێران لە
رێژیمی بەشار ئەسەد و دژایەتیكردنیان لەگەڵ
دەستێوەردانی دەرەك��ی لە نێو خاكی سووریەدان،
كە بەم شێوەیە هەر دوو ال بازرگانی بە خوێنی

ئێرانی ناوكی و كاریگەرییەكانی لە ناوچەكەدا
عەرەبستان و واڵتانی دیكەی قەراخی كەنداو وەها
داخوازییەكیان بە شێوەی ناڕاستەوخۆ و نهێنی بە
دەوڵەتە رۆژئاواییەكان راگەیاندووە .ئەوان لەگەڵ
هاوتا رۆژئاواییەكانیان ئەم بابەتەیان هێناوتە ئاراوە
كە لە ئەگەری تەیاربوونی رێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران بە چەكی ناوكی ،چیدی كە
پابەند بە هیچ رێسا و گرێبەستێك بۆ نموونە
« ،»NPTچ لە بواری ئیخالقی و چ لە بواری
یاساییەوە نابن و ئازادانە هەوڵ دەدەن تا بە توانای
ناوكی لە بەرامبەر ئێراندا دەستیان رابگا.
ل��ە گۆشەنیگای ع��ەرەب��س��ت��ان��ی سعوودییەوە،
س���ەرك���ەوت���ن ی���ان شكستهێنانی كۆمەڵگای
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ل��ە راوەس��ت��ان��دن��ی ئ��ێ��ران لەسەر
دەستڕاگەیشتنی بە چەكی ناوكی و ناوكیی بووندا
دەرخ��ەری ئەم راستیەییە كە گەلۆ كۆمەڵگای
جیهانی ح��ەز و جەخت لە درێ���ژەدان بە ژیانی
رێژیمە ناپابەندەكان دەكاتەوە یان نا.
كاربەدەستانی سعوودی هیچ جیاوازییەك لە نێوان
ئێرانی تەیار بە تێكنۆلۆژیای ناوكی چ بە
مەبەستی ئاشتیخوازانە و چ بە مەبەستی سەربازی
نابینن .لە روانگەی ئەوانەوە پڕۆگرامێكی ناوكی
شاراوە و نهێنی ،هەڕەشەیەكی كەمتر لە بۆمبێكی
ناوكی ئامادەی بەكارهێنان نیە .هەستی زاڵ لە
نێوان واڵتانی كەنداوی فارسدا ئەمەیە كە واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمریكا ب��ە ئەنقەست ی��ان لە
رووی كەمتەرخەمییەوە ،لە ماوەی یەك دەیەی
راب����ردوودا سیاسەتێكی لە پێش گ��رت��ووە كە لە
راستیدا دابینكەری دەرفەتگەلێك بۆ ئێران بووە كە
بە تێچوویەكی كەمتر لە بواری ئیستراتژیكیەوە
بە قازانجی خۆی كەڵك وەربگرێ .ئامریكا لە
ئەفغانستاندا بە سەقەتكردنی تاڵيبان لە دەسەاڵت
و ل��ە ع��ێ��راق��دا ب��ە رووخ��ان��ی رێ��ژی��م��ی بەعسی
س��ەدام حوسەین ،لە راستیدا ئێرانی لە ئاژاوەی

دوو حكوومەت و دوو دوژم��ن لە سنوورەكانی
رۆژه�����ەاڵت و رۆژئ�����اوای خ���ۆی دەرب����از كرد.
دوژمنانێك كە مانۆڕدانی رێژیمی ئیسالمیی
ئێرانیان لە ناوچەكەدا بەرتەسك و گەمارۆ دابوو.
بەڕێوەبەریی هەڵەی ئامریكا لە هەلومەرجی
پاش شەڕ لە ئەفغانستان و عێراق بوو بە هۆی
دەرفەتێكی زێڕین بۆ بەرەوپێشبردنی رێباز و
سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی لە ناوچەكەدا.

كاربەدەستانی سعوودی
هیچ جیاوازییەك لە
نێوان ئێرانی تەیار
بە تێكنۆلۆژیای
ناوكی چ بە مەبەستی
ئاشتیخوازانە و چ بە
مەبەستی سەربازی
نابینن
نیگەرانیی زۆری عەرەبستان و واڵتانی دیكەی
قەراخی كەنداوی فارس ئەوەیە كە ئەوان لەسەر
ئ��ەم ب��ڕوای��ەن ك��ە ئ��ێ��ران ل��ە ه��ەوڵ��ی ئ��ەوەدای��ە كە
هەرچی زیاتر زاڵبوون و دەستێوەردانی خۆی لە
ناوچەكەدا پەرە پێ بدات و تا ئێستا توانیویەتی
لە عێراق و لوبناندا سەركەوتن بە دەست بێنێ.
رێژیمی ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران ب��ە توندی
لە هەوڵی دزەك��ردن لە واڵتانێكە كە بەشێك لە

حەشیمەتیان كەسانی شێعە ئایین پێكی دێنن.
رێژیمی ئێران چەندین جار كردەوەی دنەدەرانە و
تەنگژەخوڵقێنی خۆی پیشان داوە بۆ نموونە لە
بانگەشەی خاوەندارێتی بە سەر واڵتی بەحرەین
وەك یەكێك لە پارێزگاكانی خۆی و یان هەڕەشەی
داخستنی گ���ەڕووی ه��ۆرم��ۆز وەك شادەماری
دابینكەری نەوت لە بازاڕە جیهانییەكاندا.
بە چاوخشاندنێك بە سەر هەلومەرجی ناوچەكەدا
دەتوانرێ بەو ئەنجامە بگەین كە ئێران بانگەشەی
ئەوە دەكات كە نایهەوێ دەستی بە چەكی ناوكی
بگات و ئێستا كە لەم حاڵەتەشدا هۆكاری هەڕەشە
و ناسەقامگیرییە ،ئێستا كە هەلومەرجێك وێنا
بكەن كە تەیار بووە بە چەكی ناوكی لە ئاوەها
هەلومەرجێكدا زۆر بێشەرمانەتر و نابەرپرسیارانەتر
دەجووڵێتەوە.
بەپێی روان��گ��ەك��ان��ی ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی سعوودی،
رێژیمی ئ��ێ��ران ب��ە ه��ۆی ئ���ەوەی ك��ە هەڕەشەی
هیچ واڵتێكی ناوكی لەسەری نیە پێویستی بە
چەكی ناوكی لە پێناو ئامانجە پێشگیرانەكانی
نیە .بۆ وێنە واڵتێك وەك ئیسراییل كە رێژیمی
ئێران بە دوژمنی ژمارە یەكی خۆی دەزانێ بەم
هۆیەی كە گرینگییەكی سیستماتیك دەدات بە
چەكە غەیرەناوكییەكانی پێویستی بە قەڵغانێك
بە ناوی چەكی ناوكی نیە .تەنیا حكوومەتێك
ك��ە ب��ەرزەف��ڕی��ی��ەك��ی زاڵ���خ���وازان���ە و كۆمەڵێك
گرینگی پاساوهەڵنەگری هەیە رێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێرانە و ئەمانەش بۆ خۆیان بوونەتە
هۆی جموجۆڵی رێژیم لە پێناو دەسپێڕاگەیشتن
بە چەكی ناوكی.
لە ساڵی 2003دا و بە رووخانی رێژیمی بەعس،
هاوسەنگيی سەربازیی ناوچەكە لە دۆخی ئاسایی
تێپەڕی و واڵتانی قەراخی كەنداوی فارس بە
مەبەستی قەرەبووكردنەوەی دووبارەی هاوسەنگیی

س��ەرب��ازی ،س��ەرم��ای��ەگ��وزاری��ی��ەك��ی ق��ەب��ەی��ان لە
ئامادەكردنی سیستمە زۆرپێشكەوتووەكاندا ئەنجام
داوە .ئێرانێكی ناوكی دەبێتە هۆی دووپاتبوونەوەی
ئەم سەرمایەدانانە و هەروەها تێكدانی هاوسەنگیی
رێژەیی ناوچەكە.
عەرەبستانی سعوودی و واڵتانی دیكەی كەنداوی
فارس پالنێكی دیاریكراو و روونیان بە مەبەستی
رووب��ەڕووب��وون��ەوە و چ��ارەس��ەری كێشەی ناوكيی
ئێران لە بەردەستدا نیە و لەم بڕگە زەمەنییەدا
هێرشی سەربازیش جێگەی پەسەندی ئەوان نیە.
لە ئێستادا ئەم واڵتانە زیاتر حەز دەكەن گوشارە
غەیرەسەربازییەكان بۆ س��ەر ئێران زیاتر بێت و
داواك���ارن لە ب��اری چەندایەتی و چۆنیەتییەوە
ئ��ەم گ��وش��اران��ە چەندقات ببنەوە .ل��ە ئەگەری
بێئاكامبوونی گ��ەم��ارۆك��ان و گ��وش��ارەك��ان بۆ
راگ��رت��ن��ی پ��ڕۆگ��رام��ە ن��اوك��ی��ی��ەك��ان��ی رێژیمی
ئێران ،واڵتانی قەراخی كەنداو س��ەرەڕای حەزی
دەروونییان و سەرەڕای لە بەرچاوگرتنی تەواوی
ئاكامە نەرێنییەكان ب��ۆ ن��اوچ��ەك��ە ،ل��ە هێرشی
سەربازیی بۆ سەر ئێران پاڵپشتی دەكەن.
ئ��ەگ��ەر رێ��ژی��م��ی ئیسالمی ئ��ێ��ران س���وور بێت
لەسەر ئ��ەوەی كە پڕۆگرامە ناوكییەكانی بەرەو
الی ئامانجە سەربازییەكان ب��ب��ات ،ل��ە ئاوەها
هەلومەرجێكدا كۆمەڵگای جیهانیش بە هەمان
رادە دەبێ سوور بێ لەسەر پێشگرتن بە ئێران و
ت��ەواوی بەربژارەكانی لە بەرچاو بێت بۆ نموونە
هێرشێكی سەربازی ،بەاڵم ئەگەر وا نەكرێت ئەوە
هەموو ناوچەی كەنداوی فارس بۆ الی ناوكی
بوون هەنگاو هەڵدەگرێ.
سەرچاوە:

Bloomberg

دستێوەردانی ئێران و رووسیە لە كاروباری سووریەدا

رۆڵەكانی سووریە دەك��ەن .هەر بۆیەش دەتوانین
بڵێین كە ئەمە رووسیە و ئێرانن كە لە نێو كاروباری
سووریەدا دەستێوەردان دەكەن.
دەنا كاتێك كە چەند بەناو ئەندازیارێكی ئێرانی
بۆ خۆیان دان بەوە دادەنێن كە سەر بە «سوپای
قودس»ن و بۆ بەشداری لە كوشتاری خەڵكی
ن��اڕازی لە سووریە لە الی��ەن ئێرانەوە بۆ ئەوێ
ن��ێ��ردراون و ئ���ەوان تەقەیان ل��ە خەڵكی ناڕازی

ك������ردووە ،ك��ات��ێ��ك ك��ە رووس���ی���ە س��ەك��ۆی دژی
موشەكیی «ئێس »300ی بە رێژیمی بەشار
ئەسەد داوە و كارناسە نیزامییەكانیان دەورەی
نیزامی و شێوەی كەڵكوەرگرتن لەو سەكۆیانە بە
فەرماندەرە نیزامییەكانی بەشار ئەسەد دەبینن و
كاتێك كە بەپێی قسەكانی فەرماندەرێكی جیابووە
لە ئەرتەشی سووریە ،هێزە نیزامییەكانی سووریە
خەریكی كەڵكوەرگرتن لە گازێكی مەترسیداری

سەقەتكردنی ئەعساب بە دژی خەڵكی حومس لە
ژێر چاوەدێریی ئێران و سووریەدان ،ئاخۆ ئەگەر
ئەمانە دەستێوەردانی نیزامی و نائینسانی بە دژی
زۆربەی هەرەزۆری خەڵكی ناڕازی لە سووریەدا
نەبێ ،ئەی دەستێوەردان چیە؟!
ه��ەر بۆیەش ه��ەم رووس��ی��ە و ه��ەم ئێران ئێستا
خەریكی دەس��ت��ێ��وەردان��ی نیزامی بە شێوەیەكی
نایاسایی و نائینسانی لە نێو كاروباری سووریەدان

و هەرچەندە ناتوانین بە دڵنیاییەوە بڵێین كە ئەم
دەستێوەردانانە تا چ كاتێك ب��ەردەوام دەبن ،بەاڵم
ئ���ەوەی ئاشكرایە ئ��ەم��ەی��ە ك��ە رێ��ژی��م��ی بەشار
ئەسەد ناتوانێ خۆی لە لەنێوچوون رزگار بكات
و ه��ەم رووس��ی��ە و ه��ەم ئێران ت��اوان��ی هەڵوێستە
بەرژەوەندیخوازانەكانیان كە لە راستیدا بازرگانی
بە خوێنی سووری الوانی سووریەییە دەدەن و بۆ
هەتا هەتا لە بەرانبەر مێژوودا شەرمەزار دەبەن.
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راپۆرت :زمزیران
لە هەموو واڵتێك بەرپرسان و بەڕێوەبەرانی
واڵت ئەركیان ئەوەیە كە هەلومەرجی لەبار بۆ
ژی��ان و بژێوی ئەندامانی كۆمەڵگا بڕەخسێنن

رێبوار:

ئیتر خەڵكی بێكاری
كوردستان زۆر بەكەمی
حازر دەبن روو
بكەنە كوررەخانە و
جوجەخانە و گاوداری
شارەكانی دیكەی ئێران
و لەم ب��ارەوە بواری لەبار بۆ دابینكردنی كار بۆ
چینە جۆراوجۆرەكانی واڵت بێننە دی .ئەركێك
ك��ە ئەگەرچی ل��ە زۆرب���ەی واڵت��ان��ی جیهان بە
تەواوی بۆ كۆمەاڵنی خەڵك دابین نەكراوە ،بەاڵم
لە زۆرب��ەی كۆمەڵگاكان بەرپرسانی بەڕێوەبەر
لە پێوەندی لەگەڵ بژێوی خەڵكدا واڵمدەری
كۆمەڵگان و بە پێی توانایی خۆیان هەوڵی بۆ
دەدەن .لە كۆمەڵگای ئێرانیش كە كۆمەڵگایەكی
الوە و زۆربەی حەشیمەتی واڵت لە توێژی الو پێك
دێت ئەگەرچی بەشێوەی سروشتی وزەیەكی زۆر
و زەبەالحی مرۆڤانە لەبەر دەستدایە بۆ پێشكەوتن
و بەكارهێنانیان لە بوارە جۆراوجۆرەكانی ئابووریی
واڵت تا لە الیەكەوە ببێتە هۆی بەرەوپێشچوونی
رەوڕەوەی پێشكەوتنی واڵت لە گشت بوارەكانی
ئابووری و لە الیەكی دیكەوە ببێتە هۆی پێشگرتن
ل��ە ب��ەف��ی��ڕۆچ��وون��ی ه��ێ��زی ك���اری ك��ۆم��ەڵ��گ��ا و
هیدایەتكردنی ئەم هێزە لە چوارچێوەیەكی لەباردا،
بەاڵم بەداخەوە بێكیفایەتی بەرپرسانی دەوڵەت بۆتە
هۆی ئەوەی كە سەرەڕای بوونی پۆتانسییەلێكی
م��ەزن��ی س��رووش��ت��ی و ئینسانی ل��ە ئ��ێ��ران ،بە
میلیۆنان كەس بێكار بن و بۆ پەیداكردنی بژێوی
ژیانیان دست بدەنە هەرچەشنە كارێك كە تەنانەت
داهاتێكی نەمرنەژیشی بۆیان هەبێت .ئەگەرچی
لەگشت ناوچەكانی ئێران بێكاری و سەختی ژیان
بۆ خەڵك لە ئ��ارادای��ە ب��ەاڵم ل��ەو ناوچانەی كە
رێژیمی ت��اران ه��ەردەم بە دژب��ەری خۆی زانیون،
بێكاری و بێداهاتی بەچەند قات بوونی هەیە و
لەو نێوەدا كوردستانی ئێران یەكێك لەو ناوچانەی
ئێرانە كە رێژیم خۆی لە دابینكردنی هەرچەشنە
هەلومەرجێك بۆ دابینكردنی كار بۆ خەڵك بواردووە
و تەنانەت پێش بەو وزە سرووشتییەش كە خەڵك
بە هۆی سنووریبوونی ناوچەكە بۆ كار و بژێوی
ژیانیان كەڵكیان لێ وەرگرتووە دەگ��رێ و كێشە
بۆ خەڵك دەنێتەوە .نەبوونی كار و بژێوی ژیان
بۆتە ه��ۆی ئ��ەوەی كە لە كوردستان ،خەڵك بۆ
وەدەستهێنانی پاروە نانێك دەست بدەنە هەر چەشنە
كارێكی سەخت و تاقەتپڕووكێن .كاسبكاری
و كۆڵبەری لە نێوان سنووری كوردستانی ئێران
و ئێراق یەكێك ل��ەو كارانەیە كە خەڵكانی سەر
سنووری ش��ارە كوردنشینەكان بۆ وەدەستهێنانی
ب��ژێ��وی ژی��ان��ی��ان خ��ەری��ك��ی ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی��ن .لەم
راپ��ۆرت��ەدا بە ڕێوەبردنی چەند وت��ووێ��ژی كورت
لەگەڵ چەند كاسبكاری سەرسنوور ،هەوڵ دەدەین
لەگەڵ گیروگرفتەكانی ئەم توێژەی كۆمەڵگای
ك���وردەواری ئاشنا بین .بە مەبەستی پاراستنی
ب��اری ئەمنی ،ئەو كەسانەی وتووێژیان لەگەڵ
كراوە ،بە ناوی خوازراو ناسێندراون.
ل��ەو راپ��ۆرت��ەدا لەگەڵ ب��ەرێ��زان محەممەد.م،
خەڵكی پیرانشار ،ه��ەژار.د خەڵكی مەهاباد ،و
رێبوار.ر ،خەڵكی سەردەشت ،تەمەن پرسیارەكانمان
هێناوەتە بەرباس .لە سەرەتادا ئەم پرسیارەم لەگەڵ
ئەو بەڕێزانە هێنا گۆڕێ كە «چ هۆكارێك بۆتە
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كاسبكارانی سەرسنور و ژیانێكی پڕ لە چەرمەسەری
لە وتووێژ لەگەڵ چەند كاسبكاری سەرسنوور

هۆی ئەوەی كە روو بكەنە ئەم كارە و ئایا لەم كارە
رازین ؟» .هەر سێ بەڕێز لە واڵمی ئەم پرسیارەدا
دەڵێن كە نەبوونی كار و بێدەرامەتی بۆتە هۆی
ئەم كارە ،ئەگینا هیچ كات روویان نەدەكردە وەها
كارێكی سەخت و پڕمەترسی .كاك محەممەد لە
واڵمی ئەم پرسیارەی ئێمەدا كە بۆچی خەڵكێكی
زۆر لە تەواوی كوردستان تەنانەت لە شوێنەكانی
دیكەی ئێرانەوەش دێن بۆ ش��ارە سنوورییەكانی
كوردستان و خەریكی كاسبی لە نێوان دوو سنوور
دەب��ن ،ئاماژە بە بێكاری و بێدەرامەتی ژیانی
خەڵك دەكات و دەڵێت كە بە هۆی ئەوەی كە رۆژ
لە دوای رۆژ بە ڕێژەی بێكاران زیاتر دەبێت و بە
هۆی خراپی ب��اری ئابووری واڵت رۆژ نیە كە
حەشیمەتێك لە سەر كار دەرنەكرێن یا كاری كەم
دەرامەتی خۆیان كە بژێوی ژیانیان دابین ناكات
بەجێ نەهێڵن و روو نەكەنە سنوورەكانی كوردستان
بۆ كاسبی سەر سنوور.
كاك رێبوار لە واڵم��ی ئەم پرسیارەی ئێمەدا
ئاماژە دەداتە خاڵێكی دیكە و دەڵێت ئیتر خەڵكی

خۆپێگەیاندنن تا بەڵكوو لە داه��ات��وودا بتوانن
ژیانێكی باشتر بۆ خۆیان دابین بكەن.
لە واڵم��ی پرسیارێكی دیكەدا كە چ گرفت
و دژواری��ی��ەك لەسەر رێگای كاسبكارانە؟ هەر
سێكیان بەو شێوەیە واڵمیان دایەوە :كاك محەممەد
دەڵێت كە تەواوی ژیانی كاسبكارێكی سەر سنوور
دژواری و گرفتە ،دەستوپەنجە نەرمكردن لەگەڵ
سەرما و گەرما لە الیەكەوە و مەترسیی كەوتنە
كەمین لە الیەكی دیكەوە ،هەڵدێران لە شاخ و
چیاكانەوە ،بەرەوڕووی دڕندەكان بوونەوە ،كۆمەڵێك
ل��ەو گرفتانەن ك��ە ه��ەر كاسبكارێك لەگەڵیان
بەرەوڕوو دەبێت.
ك��اك ه���ەژار ئ��ام��اژە ب��ە گرفتێكی دیكە لە
نێوان كاسبكاراندا دەكات ئەویش بوونی سیخوڕ و
جاسوسە .كاك هەژار لەمبارەوە دەڵێت كە بەداخەوە
خۆفرۆش لە نێو كورددا خەالسی نایەت و دزەی
كردۆتە نێو توێژی كاسبكارانی سەرسنووریش .بە
جۆرێك كە كەسانێك ه��ەن بۆ ئ��ەوەی كە بتوانن
بارەكانی خۆیان بێدەردەسەر بێنن لەگەڵ هێزەكانی

كاسبكارانیش و لەم بارەوە كاك هەژار ئاماژە بەوە
دەكات كە ئەگەرچی زۆر لەخۆفرۆشان ناسراون
و تەنانەت كەوتوونەتە بەر لێدان و كوتانی باقی
كاسبكاران ،بەاڵم دەستیان لەو كارە گاڵوەی خۆیان
هەر هەڵنەگرتووە.
كاك رێبوار لە ب��ارەی سەختی سەر رێگای
ژیانی كاسبكاران ئاماژە بە كۆڵبەران دەك��ات و
دەڵێت ئ��ەو كاسبكارانەی كە بە س��واری ئەسب
خەریكی ئەو كارەن ،زۆرجاران بارەكەیان لێدەگیرێت
یا ئەسبەكانیان دەكوژرێت ،كۆڵبەرانی هەژار لەگەڵ
ژیانیان ساتوسەودا دەك��ەن و گیانیان دەكەوێتە
مەترسی و كوژران .لەم بارەوە كاك رێبوار ئاماژە بە
چەند نموونە لە دۆستانی خۆی دەكات كە بەمجۆرە
كەوتوونەتە بەر گوللەی بەكرێگیراونی رێژیم كە
وەك بۆ خۆی دەڵێت یەكێكیان كابرایەكی بە تەمەن
بووە كە دەڵێت لە باوەشمدا گیانی تەواو بوو .كاك
رێبوار لە درێ��ژەدا دەڵێت ئەو سەختییانە هەموو
لە جێگای خۆیان لە الیەن كاسبكار تەحەموول
دەكرێت و كاسبكاران بە گیان سەختییەكان دەكڕن،

ب��ێ��ك��اری ك��وردس��ت��ان زۆر ب��ەك��ەم��ی ح���ازر دەبن
روو بكەنە كوررەخانە و جوجەخانە و گاوداری
شارەكانی دیكەی ئێران و بە هۆی ئەو هەموو
بێحوڕمەتی و چ��ارەڕەش��ی��ی��ەی كە ل��ەو شارانە
دەرح��ەق خەڵكی ه��ەژاری ك��ورد رەوا دەبینرێت ،
ئەگەرچی لە كاسبی سەرسنوور لەگەڵ مەترسی
لەدەستدانی گیانیان روبەڕوون ،بەاڵم خەڵكی كورد
قەبوڵی ئەو هەمووە چەرمەسەری و گرفتانەی كە
بۆ وەدەستهێنانی پاروە نانێك لەگەڵیدا رووبەڕوون،
دەكەن و بە لێشاو روو دەكەنە سەرسنوورەكان بۆ كار
و كاسبی بەاڵم روو ناكەنە شارە غەیرەكوردەكان.
ك��اك ه��ەژار لە واڵم��ی پرسیارەكەی ئێمەدا
دەڵێت هەڵبەتە تەنیا خەڵكی ئاسایی نین كە روو
دەكەنە كاری سەرسنوور ،بەڵكوو بە چەندین نموونە
هەیە كە الوانی دەرچووی زانستگاكان یا تەنانەت
ئەو الوانەی كە ئێستا خوێندكاریشن بۆ پەیداكردنی
بژێوی ژیانیان و هەروەها بۆ پەیداكردنی خەرجی
زانستگایان رووی��ان كردۆتە كاسبی سەرسنوور.
هەڵبەت شتێكی سەیر و سرنجڕاكێشی دیكەیش
هەیە ئ��ەوی��ش ئ��ەوەی��ە ك��ە زۆر الو ه��ەن ك��ە هەر
لە قۆناخی قوتابخانە دەستیان لە دەرس خوێندن
هەڵگرتووە بەاڵم ئەمڕۆكە وێ��ڕای كاسبی كردن
گەڕاونەتەوە سەر دەرس و بە شێوەی جۆراوجۆر
بە تەمای درێ��ژەدان بەخوێندنن ،چوونكە ئەبینن
كە بێسەوادی و كەم س��ەوادی جگە لە ژینێكی
نەكبەتبار چیتری بەدواوە نیە .هەر بۆیە بە تەمای

رێژیم دەبنە شەریك و راپۆرت لە باقی كاسبكاران
دەدەن و پ��اش دەس��ب��ەس��ەرداگ��رت��ن��ی ب��اری باقی
كاسبكاران لە الیەن هێزەكانی رێژیم بەشێك لە بارە
گیراوەكان وەكوو حەقدەستی سیخوڕی وەردەگرن و
ئەوی دیكەیشی بۆ فەرماندەی هێزەكانی رێژیم
دەبێت .ئەم كارەی خۆفرۆشان بەداخەوە زۆر جار

بەاڵم نەهامەتی گەورەتر ئەو كاتەیە كە بە هۆی
رووداوێك یا گۆڕانێكی ناوچەیی ،سنوورەكان لە
الیەن هێزە نیزامییەكانی هەر دوو واڵتەوە دەبەسرێت
و ئەو كاتەیە كە ئەو داهاتە نەمرنەژییەش كە وەها
بە سەختی وەدەست دێت ،دەبڕدرێت و برسییەتی
روو دەكاتە ژیانی گشت كاسبكاران و كۆڵبەران و
بنەماڵەكانیان.
لەپرسیارێكی دیكەدا كە لێیان كرا ئ��ەوە بوو
ك��ە « ك��ۆم��اری ئیسالمی ئێوە ب��ە قاچاقچی
ن��او دەب���ات ،ئایا بەڕاستی ك��اری ئێوە قاچاقە
و ئەو شتومەكەی كە دەیهێنن قاچاقە؟» .كاك
محەممەد لە واڵمدا دەڵێت :زۆربەی ئەو كەرەسە و
شتومەكانەی كە ئێمە دەیانهێنین لە ناوخۆی واڵت
وەدەست دەكەوێت تەنیا جیاوازییەكەی ئەوەیە كە
ئێمە گومروك نادەینە دەوڵەت ،بەاڵم ئەو جنسەی
كە لە ئێراندا هەیە گومروك ك��راوە ،لە الیەكی
دیكەوە ئەگەر بەڕاستی ئەو كارەی ئێمە قاچاقە
و بە زەرەری خەڵكە ،بۆ خەڵك پێشوازی دەكات
لە كڕینیان ،بەدڵنیاییەوە بە هۆی ئەرزانتربوونیان،
توێژی كڕیار كاتێك دەرامەدێكی كەمی وەدەست
دەكەوێت ،تاقەتی نیە كە جنسی گران بكڕێت لە
حاڵێكدا ه��ەر ئ��ەو جنسە لە كوردستان هەرزانتر
وەدەست دەكەوێت ،هەر بۆیەش ئەبینین كە شارێكی
وەك بانە بۆتە گەورەترین ناوەندی فرۆش لە ئێران
و لە تەواوی ئێرانەوە رووی تێ دەكەن یان باقی
شارەكانی دیكەی كوردستان كە هەر بەم جۆرەن.

محەممەد:
تەواوی ژیانی
كاسبكارێكی سەر سنوور
دژواری و گرفتە،
دەستوپەنجە نەرمكردن
لەگەڵ سەرما و گەرما
لە الیەكەوە و مەترسیی
كەوتنە كەمین لە الیەكی
دیكەوە
بۆتە ه��ۆی گ��ی��ران و ت��ەن��ان��ەت ك��وژران��ی باقی

هەژار:
ئێمە قاچاقچین یا
بەرپرسانی رێژیم كە
سێ هەزار میلیارد
تمەن ماڵی خەڵكی
رەشوڕووت دەدزن
ك��اك ه��ەژار لە واڵم��ی ئ��ەو پرسیارەدا دەڵێت
«خۆ هەموومان دەزانین كە كێ قاچاقچییە ،ئێمە
قاچاقچین یا گەورە فەرمەندەكانی سپای پاسداران
كە بە ئاسانی لە كەنداوی فارس هەرچی پێیان
خۆش بێت دەیهێنن و كەس پێشیان پێ ناگرێت.
ئێمە قاچاقچین یا بەرپرسانی رێژیم كە سێ هەزار
میلیارد تمەن ماڵی خەڵكی رەش���وڕووت دەدزن
و دوای��ەش بە حورمەتەوە لەگەڵیان هەڵسوكەوت
دەكرێت .نا براگیان ئێمە قاچاقچی نین ،ئەگەر
راست دەكەن با هەلومەرجی كارمان بۆ بڕەخسێنن
ئ��ەودەم دەبینن كە ئێمەش پێمان خۆشە ش��ەو لە
نێو م��اڵ و منداڵی خ��ۆم��ان بژین ن��ەك لەگەڵ
سەرماوسۆڵ و دڕندەی دوو پێ و چوارپێ دەستو
پەنجە نەرم بكەین و سینگی خۆمان بە گوللەوە
نێین.
دوایین پرسیار ئەوە بوو كە داهاتوو چۆن دەبینن
و چ ئاواتێكتان هەیە؟
ك��اك محەممەد ل��ە واڵم���دا دەڵ��ێ��ت :ئەگەر
م��ەب��ەس��ت��ت��ان داه���ات���ووی ژی��ان��ی كاسبكارانی
سەرسنوورە دەب��ێ بڵێم كە كاسبكار و كۆڵبەری
سەرسنوور ئەگەر ئەو جنسەی كە دەیهێنێت ئی
خۆی بێت ،قازانج دەكات و دەتوانێت ژیانی بەرەو
باشتربوون بچێت و بەدایم موحتاجی بارێكی دیكە
نەبێت تا كرێ راگواستنی وەرگرێت ،بەاڵم كەم
ك��ەس ب��اری خۆیەتی و زۆرب���ەی خەڵك فەقەت
كرێچین .ئ��اوات��م ئ��ەوەی��ە ك��ە ئێمەش وەك باقی
خەڵكی كارێكی بەردەواممان هەبێت و ناچار نەبین
بۆ پاروە نانێك ئەو هەمووە عەزابە بكێشین.
كاك هەژار ئەڵێت بە ن��ەزەری من داهاتوو ەتا
ئ��ەو دەس��ەاڵت��ە هەبێت روون نابێت ،چوونكە ئەو
دەسەاڵتە هەر كارێك دەیكات زەرەری خەڵكی زیاتر
تێدایە تا قازانج و بەرژەوەندی و خەڵك لە دەرەجەی
چەندوومی گرینگیدایە ،بۆ نموونە دوور نەچین
بە تەپڵ و زوڕنا یارانەی بۆ خەڵك كردە پووڵی
نەغدی ،لە حاڵێكدا چەند بەرابەری ئەو پووڵەی
دەیدا بە خەلكی ،پوڵی ئاو و برق و گاز بۆ خەڵك
دێت ،هەر بۆیە تا كۆماری ئیسالمی لەسەر كار
بێت ،كورد بەگشتی و ئێمەی كاسبكار بەتایبەتی
نابێ چاوەڕوانی رۆژانێكی روون بكەین .ئاواتم
ئەوەیە كە ئێمەی كوردیش بە مافی خۆمان بگەین
و خەڵكی ئێمەش لە سایەی حكوومەتێكی كوردیدا
بحەسێنەوە و چیدی ب��ۆ پاروەنانێك الوەكانمان
گیانیان لەدەست نەدەن.
ك��اك رێ��ب��واري��ش ل��ەم ب���ارەوە دەڵ��ێ��ت داهاتووی
ژیانی هەژاران تا بەڕێوەبەرانێكی بەرپرس و خەم
خۆر نەیێنە سەر كار روون نابێت و لەدرێژەدا دەڵێت
كە ئاواتەخوازم ژیانی تەواوی خەڵك و بەتایبەت
كاسبكاران باشتر لەوەی هەیە بێت و خەڵكی كورد
لە هەر شەرایەتێكدا بۆ ژیانێكی چەند ساڵە خاك
و واڵت و هاوزمانی خۆی نەفرۆشێت چوونكە
برسی بوون و كەم دەرامەتی قەرەبوو دەبێتەوە بەاڵم
خیانەت بە واڵت و خاك هەرگیز.
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درەوشانەوەی فەرهادی لە ئۆسكاری 2012دا
فیلمی «دابڕانی نادر لە سیمین» بە دەرهێنەریی
ئەسغەر فەرهادی ،خەاڵتی ئۆسكاری باشترین
فیلمی غەیرەئینگلیزی زمانی پێ بەخشرا .ئەمە
یەكەمین ج��ارە كە فیلمێك لە ئێرانەوە خەاڵتی
باشترین رووداوی سینمای جیهان وەردەگرێ .لەیال
حاتەمی ،پەیمان مەعادی و سارینا فەرهادی،
سێ ئەكتەری «داب��ڕان��ی ن��ادر لە سیمین» لە
رێوڕەسمەكەدا بەشدار بوون.
رێوڕەسمی هەشتادوچوارەمین خولی ئۆسكار
رۆژی یەكشەممە26 ،ی فێوریە بەڕێوە چوو و
تێیدا خەاڵتەكانی ئۆسكاری  2012پێشكەش
كران.
بەڕێز فەرهادی لە كاتی وەرگرتنی خەاڵتەكەدا
گوتی« :م��ن بە سەربەرزییەوە ئ��ەم خەاڵتە بە
خەڵكی واڵتەكەم پێشكەش دەكەم ،خەڵكێك كە بۆ
هەموو كولتوور و شارستانییەتەكان رێز دادەنێن و
دژی دوژمنایەتی و توندوتیژین».
ل��ە رێ��وڕەس��م��ی ئ��ۆس��ك��اری 2012دا ،فیلمی
«ئارتیست» بە دەرهێنەری میشێل ئازاناویسیۆن،
وەك���وو باشترین فیلم ،مریل ئێستریپ ،وەكوو

باشترین ئەكتەری رۆڵی یەكەمی
ژن (فیلمی خاتوونی ئاسنین)
و ژان دوژاردێ���ن ،وەك��وو باشترین
ئ��ەك��ت��ەری رۆڵ���ی ی��ەك��ەم��ی پیاو
( فیلمی ئ��ارت��ی��س��ت) خەاڵتی
ئۆسكاریان پێ بەخشرا.
خ��ەاڵت��ی باشترین دەره��ێ��ن��ەر بە
میشێل ئازاناویسیۆن بۆ فیلمی
ئ��ارت��ی��س��ت ،ئ��ۆس��ك��اری باشترین
ئەكتەری رۆڵی دووهەمی پیاو بە
كریستۆفێر پالمێر بۆ رۆڵگێڕان لە
فیلمی «تازەكارەكان» ،ئۆسكاری
باشترین ئەكتەری رۆڵی دووهەمی
ژن ب��ە ئۆكتاویا ئێسپێنسێر بۆ
«خزمەتكارەكان»،
ف��ی��ل��م��ی
ئۆسكاری باشترین فیلمنامەی
ئێقتباسی بە نێت فاكسۆن ،جیم
رێش و ئەلێكساندێر پین بۆ فیلمی
«ئ�����ەوالد» ،ئ��ۆس��ك��اری باشترین فیلمنامەی
«تەئلیفی» بە وودی ئالێن بۆ فیلمی «نیوەشەو

ێ كە لە الیەن
بەپێی توێژینەوەیەكی نو 
تیمێكی پزیشكیی ئامریكاییەوە بەرێوە چووە،
بەكارهێنانی حەبی خەوهێنەر تا چوار بەرابەر
ئەگەریی تووشبوون بە زووترمردن زیاد دەكا.

ئەم توێژینەوەیە لە ژمارەی 27ی فێوریەی
باڵڤۆكی «ژورناڵ بی.ئێم.جی ،ئەوپێن» بە
چاپ گەیشتووە.
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەڕانسە ،ئەوانەی

باران

بایكۆتێكی بەرباڵو و شكستێكی
قەرەبوونەكراو

ل���ە پ���اری���س» ،ئ��ۆس��ك��اری ب��اش��ت��ری��ن فیلمی
دیكۆمێنتی بە دانێل لیندێسی و تی جی مارتین
بۆ فیلمی «لەشكاننەهاتوو» ،ئۆسكاری باشترین

ئەنیمەیشێن بە فیلمی «رەنگو» درا.

حەبی خەوهێنەر ،مەرگهێنەرە
ژمارەیەكی زۆر حەبی خەوهێنەر بەكار
دەهێنن ،لە بەراورد لەگەڵ ئەو كەسانەی
بەكاریان ناهێنن ،تا  35لەسەد زیاتر دەكەونە
بەردەم مەترسیی تووشبوون بە نەخۆشی
شێرپەنجە.
لە راپۆرتەكەدا پێداگری لەسەر ئەوە كراوە
كە :ژمارە و ئامارە مەزندەكراوەكان نیشان
دەدەن كە لە ساڵی 2010دا ،تەنیا لە
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا ،گرووپی
دەرمانەكانی ناسراو بە «هیپنوتیك» (هەمان
حەبە خەوهێنەرەكان) ،بوونەتە هۆی مردنی
نزیك بە  320تا  507هەزار كەس .لێكۆڵەران

جەخت لەسەر ئەوە دەكەنەوە كە دۆزینەوەكانیان
پێوەندییەكی ماناداری ئاماری لە نێوان رادەی
مردن و كەڵكوەرگرتن لە دەرمانە خەوهێنەرەكان
نیشان دەدەن ،بەاڵم هێشتا نەیانتوانیوە هۆیەك
بۆ ئەم مەسەلە بدۆزنەوە .هەر ئەم دەرەنجامانە
بەسن بۆ ئەوەی زەنگی هۆشدار بۆ الیەنگرانی
زۆری دەرمانە خەوهێنەرەكان لێ بدرێ.
لێكۆڵینەوەكانی پێشتر لە بارەی حەبە
خەوهێنەرەكانەوە ،پێوەندیی بەكارهێنانی ئەم
جۆرە دەرمانانە لەگەڵ رووداوی پێكدادانی
سەیارە و كەوتنەسەر عەرز بە شێوەیەكی
مەترسیدار و مەرگهێنەریان ئاشكرا كردبوو.

ئاڵوگۆڕە ئاووهەواییەكان لە «سەرزەوینی حەز»دا تاوتوێ دەكرێ
بیست هونەرمەند و زانستڤان لە هەشت
واڵتەوە پێنجشەممەی رابردوو پێیان
نایە سەر خاكی «كلیپێرتۆن» تا لەسەر
كاریگەرییەكانی ئاڵوگۆڕی ئاووهەوایی
و مێژووی ئەو جەزیرەیە توێژینەوە بكەن.
ئەوان تا رۆژی 30ی مارس لەو شوێنە
دەمێننەوە .كلیپێرتۆن جەزیرەیەكی مەرجانی
وەپەراوێزخراوی كەنارەكانی ئۆقیانووسی ئارام
لە نزیك مێكزیكە.
ناوی ئەم جەزیرە لە دزی دەریایی
بریتانیایی ،جان كلیپێرتۆن وەرگیراوە و
هەروەها بە «سەرزەوینی حەز»یش ناسراوە،
بۆ نێشتەجێبوون نابێ ،پانتاییەكەی شەش
كیلۆمەتری چوارگۆشەیە ،ئاوی خواردنەوەی
نیە و ماڵی قڕژاڵی ژەهراوی و مشكی
كێوییە.
بەپێی راپۆرتی ئاسوشییەیتێدپرێس ،جاناتان
بۆنفلیگلیو ،بەرپرسی بریتانیایی پڕۆژەكە
رۆژی دووشەممە لە مێكزیكۆسیتی وتی:
«پڕۆژەی كلیپێرتۆن بەدوای خوڵقاندنی
گوتار و نواندنێكی نوێ لە ئاڵوگۆڕی
ئاووهەواییە» .شایانی باسە ئەم جەزیرەیە لە
سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا ،لە الیەن چەند
واڵتەوە ئیدیعای خاوەنداریی كراوە.

زایـــــەڵــــــــە

كۆماری ئیسالمی چەند رۆژ لەمەوبەر
شانۆیەكی دیكەی لە ژێر ناوی هەڵبژاردن
بەڕێوە برد ،شانۆیەك كە وەك سەرانی ئەو
رێژیمە زۆر جار ددانیان پێداناوە ،هەر وەك
شانۆكانی دیكەی هاوچەشنی ،تەنیا ئامانجی
راكێشانی خەڵك بۆ سەر سندووقەكانی دەنگدان
بوو .بەپێی ئەو راپۆرتانەی لە الیەن خەڵكەوە
ێ
دراون ،رێژیم نەیتوانیوە ئەو ئامانجەی بپێك 
و بەشداریی خەڵك لەو شانۆیەدا تەنانەت لە
ئاستێكی كەمتر لە جاری پێشووش بووە.
ئەوەی شانۆی ئەم جارەی لە جارەكانی
پێشوو بە تەواوی جیا دەكردەوە ،ئەوە بوو
كە ئەمجارە زۆر بە دەگمەن دەبینرا لە ژێر
ناوی چاكسازیخوازی یان بانگەشەكردن
بۆ كەڵكوەرگرتن لە بەناو النیكەمەكانی
زەرفییەتی یاسای بنەڕەتیی كۆماری
ئیسالمی بۆ پێكهێنانی ئاڵوگۆڕ دروشم
ێ و دەكرێ بڵێین بەگشتی هیچ چەشنە
بدر 
دەرەتانێك بۆ هێنانەگۆڕی دروشمگەلی لەو
چەشنە لەئارادا نەبوو.
زۆربوونی رێژەی بایكۆتكەرانی شانۆی
ئەمجارەی هەڵبژاردن نیشاندەریی سەركەوتنی
سیاسەتی بایكۆتە كە زۆربەی ئۆپۆزیسیۆنی
ئەو رێژیمە رەچاویان كردبوو .لە كاتێكدا كە
بایكۆتی هەڵبژاردن ،پێشتر لە چەند شانۆی
هەڵبژاردنی دیكەدا وەك هەڵبژاردنی خولی
نۆهەمی سەركۆماری و هەڵبژاردكانی دەوری
دووهەمی شووراكانی شارەكان بە شێوەیەكی
زۆر سەركەوتوو ئەزموون كراوە ،كەچی لە
رەوتی شانۆی هەڵبژاردنی خولی دەیەمی
سەركۆماری لە ساڵی 88دا ،سیاسەتی
بایكۆتی هەڵبژاردن جگە لە ناوچەی
كوردستان ،سەركەوتنێكی ئەوتۆی بەدەست
نەهێنا .كەوابوو وەاڵمدانەوە بەم پرسیارە وەكوو
ێ
پێویستییەك خۆ دەنوێنێ كە ئایا رێژیم دەتوان 
لە ئەگەری مانەوەی خۆی تا چەند ساڵی
ێ بە
دیكە ،لە شانۆكانی داهاتوودا سەرلەنو 
دروشم و بانگەشەی زریقەوبریقەدار و وەهماوی
خەڵك بكێشێتە سەر سندووقەكانی دەنگدان و
پێش بەوە بگرێ كە سەركەوتنی سیاسەتی
بایكۆت ببێتە سەكۆی هەنگاوێكی مەزنی
دیكەی خەڵكی ئێران لە پێناو رووخاندنی ،هەر
وەك چۆن لە ساڵی 88دا النیكەم تا قۆناخی
بەڕێوەچوونی شانۆكە توانی؟ بە سەرنجدان
بە چەند تایبەتمەندیی جیاكەرەوەی بایكۆتی
ئەمجارەی خەڵك لەگەڵ بایكۆتەكانی پێشتر
بۆمان دەردەكەوێ كە ئەگەری زۆر كەم و
تەنانەت نەلواوە كە رێژیم بتوانێ لە شانۆیەكی
دیكەدا ،قەرەبووی شكستی ئەمجارەی
بكاتەوە .لێرەدا ئاماژە بە سێ تایبەتمەندیی
سەرەكی دەكەین .یەكێك لەو تایبەتمەندییانە
ئەوەیە كە ،وەك پێشتر باسمان كرد ئەمجارە
دەرەتان و بەستێنێك بۆ بەرزكردنەوەی دروشمی
فریودەرانەی چاكسازیخوازی نەمابوو و
ئەمەش نیشان دەدا كە گوتاری بایكۆتكردنی
هەڵبژاردنی ئەمجارە ،گوتارێكی بەتەواوی
زاڵ و گشتگیر بووە .تایبەتمەندیی دیكە
ئەوەیە كە بە هۆی سەركەوتنە یەك لە
دوای یەكەكانی شۆڕشەكانی ناوچەكە،
چاوەڕوانیی ئێلیتی سیاسی و رووناكبیری
ئێران بۆ پێكهێنانی گۆڕانكاری لە بارودۆخی
سیاسیی هەنووكەی ئێران بەرز بووەتەوە.
تایبەتمەندییەكی دیكەیش ئەوەیە كە لە
ئاكامی شۆڕشەكانی ناوچەكە ،ئەو گومانە بە
تەواوی رەویوەتەوە كە سەردەمی شۆڕش بەسەر
چووە ،گومانێك تا ئێستا تەنیا بە قازانجی
دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی شكاوەتەوە .بەگشتی
بە هەر پێوەرێك بیپێوین ،بەو ئاكامە دەگەین
كە بایكۆتی هەڵبژاردنی ئەمجارەی مەجلیس،
خاڵێكی وەرچەرخانی مەزن بوو لە پێناو
بەرەوپێشچوونی خەباتی دێموكراسیخوازانە و

دژەسەرەڕۆیی خەڵكی ئێران.

