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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

کاربەدەستانی کــۆمــاری ئیسالمی و لە ســەرووی
هەموویانەوە وەزیــری دەرەوەی ڕێژیم ڕایگەیاندوە
بێتوو پــەروەنــدەی ئەتومیی ئێران بچێتەوە شــووڕای
ئەمنیەت ،ئەوان لە « ،»NPTپەیماننامەی ڕێگرتن لە
پەرەپێدان بە چەکی ناوکی دێنە دەرێ.
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە رۆژی 18ی بانەمەڕی
ئــەمــســاڵــەوە و لــە پــێــنــج قــۆنــاغــدا هــەمــوو بــەڵــێــن و
دەروەستییەکانی «بەرجام»ی شکاند و بەوەش الیەنی
ئورووپا گوشاری زیاتریان خستۆتە سەر ئێران کە
پێملی ڕێککەوتنەکانی پێشووی بــێ .لە درێــژەی ئەم
گوشارانەدا باس لە ناردنەوەی پەروەندەی ئەتومیی
ئێران بۆ شووڕای ئەمنیەت دەکرێ.

ئیستیو منوچین ،وەزیــری خەزێنەداریی ئەمریکاش
ڕایگەیاندوە کە واڵتەکەی ئامادەیە هاوکاریی هاوبەشە
ئورووپاییەکانی بکا لە جێبەجێکردنی میکانیزمی پەالپیتکە
و هەموو سزا و گەمارۆ ئابوورییە نێودەوڵەتییەکانی
دژی ئێران بێننەوە جێی خۆیان.

کۆماری کوردستان

بەیداخی شوناسخوازی و ڕووگەی خۆیبوون و یەکیەتی
سەروتار

خامنەیی ئێران
بەرەو کوێ دەبا؟
کەماڵ کەریمی
چــل ســاڵــە بــەڕێــوەچــوونــی نوێژی
هەینی لە ئێران و بە تایبەت لە تاران
بــووەتــە ڕێوڕەسمێکی ســیــاســی .لە
تــەواوی ئەو سااڵنەدا دەسەاڵتدارانی
ڕێژیم هەوڵیان داوە لە کۆبوونەوەی
خەڵک لە بەڕێوەبردنی ئەرکی ئایینیی
خۆیان لە نوێژی هەینیدا ،بە مەبەستی
سیاسی و ڕاهێنان و هاندانی خەڵکی
نــوێــژکــەر بــۆ پشتیوانی بــەرنــامــە و
پیالنەکانیان کەڵک وەرگــرن .بۆ ئەم
مەبەستە لە الیەن دەزگایەکی تایبەت
سەر بە ڕێبەرەوە بۆ هەر هەینییەک
ڕیزە بابەتێک بڕیاری لەسەر دەدرێ
و پێشنوێژەکان دەبێ لە خوتبەی پێش
نوێژدا باسی بکەن .لەم نێوەدا ڕەنگە
هێندێک شــار دیــارتــر بــووبــن ،بــەاڵم
ت ــاران و نــوێــژی هەینییەکەی کــە بە
زۆری لە زانکۆی تاران بەڕێوە دەچوو
سەرنجڕاکێشتر بــووە لەوانی دیکە.
پێشنوێژی تاران یا کەسێکی دیار بووە
لەنێو ئاخووندەکاندا یا بەپێی پێویست
ڕێبەر یا کەسێکی دەستنیشانکراوی
ئەو و بە مەبەستی تایبەت و لە کاتی
تەنگانەیەکی سیاسیدا ئــەم ئەرکەی
بەڕێوە بردوە .ماوەی هەشت ساڵ...
درێژەی بابەت لە الپەڕەی ٢

دیسان لێدانەوەی
قەوانە کۆنەکە
()3

ئــەگــەر بمانهەوێ لــە گۆشەنیگای خەسڵەت
و نــێــوەڕۆکــی خەباتی مــافــخــوازانــەی ئەمڕۆی
خەڵکی کوردستانەوە ئــاوڕ لە ڕۆڵــی کۆماری
کوردستان لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد
و دەسکەوتەکانی ئــەم دامــــەزراوە سیاسی و
نەتەوەییە بدەینەوە ،بە شانازییەوە دەتوانین
بڵێین _ســــەرەڕای سیاسەتی سیستماتیک و
بەردەوامیی حاشالێکردن و سەرکوت لەالیەن
دەســەاڵتــی سیاسیی نــاوەنــدگــەرای ئێرانی_
بــزووتــنــەوەی سیاسیی ک ــورد لــە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان بە هەموو ڕەهەندەکانیەوە ،خەسڵەت
و شوناسێکی نەتەوەیی_دێموکراتیکی هەیە کە
هەڵگری پاشخانێکی دەوڵەمەند بە «ئیرادە» و

«بــاوەڕبــەخــۆبــوون»ە کــە بــەشــی هــەرە
زۆری لە کۆماری کوردستان بە میرات
وەرگرتوە .ڕەمز و هێما و دەسکەوتەکانی
ک ــۆم ــاری کــوردســتــان کــە کــاریــگــەریــی
بنەڕەتی و ڕیشەییان لە سەر کەسایەتیی
ئینسانی کورد ،کۆمەڵگەی کوردستان و
بزووتنەوەی سیاسیی کوردستان دانــا،
ئێستا و دوای  ٧٤ساڵ تێپەڕین بە سەر
دامەزرانی کۆماری کوردستاندا ،هەروا
ڕەمز و هێمای خەبات و لەمەیداندابوونی
خەڵکی کوردستانن.
خەڵکی خەباتکاری نیشتمان بێ گوێدان
بــە هــەڕەشــە و زەبــروزەنــگــی ڕێــژیــم و

خەڵکی ئێران و
دوژمنەکەی!

ڕێگای قودس چیدی به
كهربهالدا تێناپهڕێ!

()٤

()5

دەس ــەاڵت ــی س ــەرک ــوت ،لــە بــۆنــە و دەرفــەتــی
جــۆراوجــۆردا بە بەکارهێنانی ئــااڵی پیرۆزی
کوردستان کە یەکێک لە دەسکەوتە مەزنەکانی
کۆماری کوردستانە ،سەلماندوویانە کە هەڵگری
پەیامێکی ڕەوای نــەتــەوەیــیــن کــە مــێــژوو و
ڕابردوویەکی پڕشنگداری لە پشتە.
***
(بەشێک لە ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی یادی
74ی ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان.
دەقــی ئــەم ڕاگــەیــەنــدراوە لە الپـــەڕەی 2ی
«کوردستان»دا باڵو کراوەتەوە).

ناڕەزایەتییەکان لە نێوان

واقع و مودیرییەت کردنیاندا
()6

گوتاری ڕۆشنبیریی کوردی
()١١
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درێژەی سەروتار

خامنەیی ئێران
بەرەو کوێ دەبا؟
...بوو خامنەیی نەچووبووە پشت ئەم تریبوونە ،هەتا چەند
ڕۆژ پێش دوایین هەینی بەفرانبار ،ڕاگەیەندرا کە ڕێبەری
کــۆمــاری ئیسالمی پێشنوێژی ئــەم هەینییە دەبــێ .بێگومان
پرسیارێکی زۆر الی خەڵک و چاوەدێران دروســت ببوو کە
دەبێ چ پەیامێکی نوێ کە کاریگەری هەبێ لەسەر پێویستی
گــۆڕانــکــاریــیــەکــان لــەالیــەن ڕێــبــەرەوە بــاو بــێــتــەوە؟ وەزعــی
نالەباری ڕێژیم ،فشارە دەرەکییەکان و دەستەوەستانیی ڕێبەر
لە بەرامبەریاندا و گرینگتر لە هەمووان پەرەگرتنی ڕۆژ لەدوا
ڕۆژی دەربڕینی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی ئێران لە سەر شەقام
و لە شارە گەورەکان و بەپێی دروشمەکان بە چالش کێشانی
ڕاستەوخۆی ڕێبەر و نیزامەکەی لە الیەن ئەو خەڵکەوە ،درێژەدان
بە جینایەتەکانی سپای پاسداران و هێزە سەرکوتکەرەکانی
دیکەی ڕێژیم کە تەنیا لە دوو ڕۆژی کۆتایی مانگی خەزەڵوەردا
زیاتر لە  ١٥٠٠کەسیان کوشت و بە هەزارانیشیان بریندار و
دەسبەسەر کرد و بوو بە هۆی زیاتر بوونی تووڕەیی خەڵک،
برینداربوونی دڵی میلیۆنان ئێرانی و هەست بە شەرمەزارییان لە
ئاست کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەهۆی خستنە خوارەوەی فڕۆکە
ئۆکراینییەکە لە الیەن پەدافەندی مووشەکی سپای پاسداران و
گیان ئەستاندنی  ١٧٦مرۆڤ کە زۆربەیان ئێرانی و کەسی شیاو
و پێگەیشتوو بوون ،و زۆر کێشەی دیکە ئەو چاوەڕوانییەی
تەنانەت الی دەوڵەتەکەیشی دروســت کردبوو کە ڕەنگبێ بە
فەرمانێکی نوێ ڕێی چارەسەری کێشەکانیان نیشان بدا.
٢٧ی مــانــگ و کــاتــی نــوێــژی هەینی گەیشت و ڕێــبــەر لە
سەکۆی خەتابەتدا قسەکانی دەست پێکرد .هەر زوو دەرکەوت
کــە بــەردەنــگــی ئــەو ،خەڵکی وەزاڵــەهــاتــووی ئــێــران و چــاوە
زەقبووەکانی دنیای دەرەوە نین کە بزانن چ گۆڕانێکی نوێ
لە سیاسەتی ڕێژیمدا هاتوەتە ئاراوە هەتا لە زمان ڕێبەرەوە
بیبیسن و چۆنیەتیی چارەسەری کێشە کەڵەکەبووەکانی تێدا
ببیننەوە .بەردەنگی قسەکانی ڕێبەر تەنیا ئەو چەند هەزار
کەسە بوون کە فشارەکانی دەرەوە و خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێران
و دەستەوەستانیی ڕێبەرانی نیزام ،ترسی خستووەتە دڵیان
کە درەنــگ یا زوو کۆشکی هیواکانیان دادەڕم ــێ و جێگە و
پەنایەکەیان بۆ نامێنێتەوە هەتا مەدحی کۆماری ئیسالمی تێدا
بکەن .بۆ بەشەکەی دیکەی خەڵکی ئێرانیش کە لەبەر چاوی
ئــەودا چەند ســەد کەسێکن هەڕەشە بــوو بۆ لە نێوبردنیان.
باسەکانی خامنەیی لە چەند تەوەرێکدا کۆببۆەوە کە هەمووی
ڕوو لە دەورەوە بوو .ئەمریکا ،واڵتانی ناوچە ،ئازایەتییەکانی
سپای قودس و هێرشی مووشەکی .بەمجۆرە ناوبراو خۆی
دزیــیــەوە لە باسکردن لە سەرەکیترین کێشەکانی نێوخۆیی
کە بوونەتە بەاڵ بۆ گیانی نەخۆشی ڕێژیمەکەی .خامنەیی بە
پێداهەڵگوتن بە سپای قودسی پاسداران و بەخشینی نازناوی
قارەمانانی بێسنوور و پێداهەڵگوتن بەو شەڕانەی لە واڵتانی
ناوچە وەک لوبنان و سووریە و یەمەن و عێراق هەاڵیساندوون
مەبەستی بوو بەهێزیی خۆی لەوێوە بە چاودا بداتەوە .شەڕێک
کــە خــۆی دانــی پــێــدادەنــێ کــە بــۆ دوورخــســتــنــەوەی شــەڕ لە
ئێراندا بووە .بە مانایەکی دروست بەکوشتدانی دەیان هەزار
کەس و ماڵوێرانکردنی بە میلیۆن کەسی دیکە لەو واڵتانە بۆ
دوورخستنەوەی ئاگری شەڕ لە خۆیان و لە ماڵی خۆیان بووە
نەک بۆ ڕزگاربوونی ئەو واڵتانە لە چنگ ئیستێکبار .ئاغای
خامنەیی لە حاڵێکدا باسی سپای قودس وەک نیهادێکی ئینسانی
بە ئەنگیزەی ئینسانییەوە دەکا کە هەموو دنیا شاهیدن کە ئەم
نیهادە ئینسانکوژە بۆ ڕاگرتنی نفووزی کۆماری ئیسالمی و
دۆستەکانی لە ناوچەدا چ بەاڵیەکی بەسەر خەڵکی ئەو واڵتانە
هێناوە و چــۆن فەرماندە کــوژراوەکــەی بە بکوژی مندااڵنی
سووریە ناوی دەرکردوە.
جەنابی ڕێبەر لە حاڵێکدا شانازیی بە لێدانی مووشەکی
پایگایەکی ئەمریکایی لە عێراقدا دەکا _کە کەمترین خەساریان
وێــکــەوت_ کە بە لێدانی بە ئەنقەستی فڕۆکە مەدەنییەکەی
ئۆکراین خەسارێکی زۆری گیانی و ڕۆحی لە خەڵکی ئێران دا و
زیانێکی زۆری بە ئێعتباری ڕێژیمەکەشیان لەبەر چاوی خەڵکی
دنیا گەیاند .بەاڵم بە دەربڕینی ئەسەفێک بە سەریدا تێدەپەڕێ و
ئەمەش دەکاتە بەهانەیەکی دیکە هەتا واڵتانی دەرەوە بە تایبەت
ئەمریکا و خەڵکی ناڕازی ئێران وەبەر پەالمار بدا .لەوێشەوە
دەپڕژێتە سەر مەسەلەی بەرجام و هێرش بۆ سەر سێ واڵتی
ئــورووپــایــی کە بوونەتە دواکــەوتــەی ئەمریکا و هەڕەشەی
ئەوەشیان لێدەکا کە ئەمریکا چیی پێکراوە هەتا ئێستا ئەوان
بتوانن بیکەن .بەم ڕوانین و دەربڕینەوەیە کە هەموو الیەک
هەست بە تێکشکاویی دەروونیی ڕێبەری نیزام دەکەن و دەزانن
کە ڕێگەی فریودانی لێ بەستراوە و چیدیکە ناتوانێ کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی بە الڕێدا بەرێ .هەر بۆیە تەنیا یەک ڕێگە لەبەر دەم
خۆی و الینگرانیدا دەبینێتەوە کە خۆبەهێزکردنە .ئەویش نەتەنیا
بە هێزی نیزامی بەڵکوو بە هێزی ئابووریش .سەیر ئەوەیە
ڕێبەر لە حاڵێکدا ئەم فڕوفیشااڵنە دەرخواردی الینگرانی دەدا کە
تەنانەت خۆیشی دەزانێ ئابووریی واڵت کەوتوەتە چ قۆناغێک
لە داتەپین و ئــەوان تازە توانای ڕاگرتن و هەستاندنەوەیان
نەماوە .لەوەش گەڕێین کە ئابووریی واڵت بە هۆ و پشتیوانی
خەڵکەوەیە کە دەتــوانــێ لــەو هەموو قەیرانە ڕزگــاری بێ و
ئەوەی ئێستا خەڵک دەیانەوێ لە چنگی ڕزگاریان بێ ڕێبەر و
نیزامەکەیەتی کە هۆکاری بەردەوامیی ماڵوێرانییەکانی ئێران و
خەڵکەکەیەتی .ئەو خەڵکە ڕاپەڕیوەی کە لە مەیدانی ڕاستەوخۆی
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵیان ڕۆیشتنی ڕێبەر و نیزامەکەی بە
یەکەوە داوا دەکەن .بێگومان مانەوەی خامنەیی دەتوانی ئێران
بەرەو دنیایەکی تاریکتر بۆ ئێرانییەکان پاڵ پێوەنێ و هەر بۆیە
خەڵک ڕزگاربوونی خۆیان لە دەربازبوون لە داوی خامنەیی و
ڕێژیمەکەیدا دەبینن.

بە بەمیرات وەرگرتنی هەڵوێستی پێشەوای شەهیدمان سوورین لەسەر
ئەوەی کە پێویستە لە پێناو دواڕۆژێکی پڕ لە دەسکەوت و ئاسوودەیی بۆ
خەڵکی نیشتمانەکەمان ،پەرە بە یەکڕیزی و یەکگرتوویی نێوانمان بدەین
(بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی حەفتاوچوارەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی کۆماری کوردستان)
کە حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک میراتگری
ئەم ناسنامەیەی لە پشتە و خاوەنداریی لێ دەکا.
بۆیە مــادام ناتوانێ بەرانبەر بە میلیۆنان کەس لە
کوردستان ڕاوەستێ و دەنگ و هاواریان لە گەروودا
بخنکێنێ ،بە پیالنی جــۆراوجــۆری وەک؛ تێرۆری
ڕێبەران و زەبروەشاندن لە کادر و پێشمەرگەکانی،
تۆپبارانکردنی شوێن و بنکەی پێشمەرگەکان ،دانانی
بۆمب و تەقاندنەوەیان _وەک ئەوەی لە ڕێوڕەسمی
بەرزڕاگرتنی لەدایکبوونی شەهید دوکتور قاسملوو لە
شەوی یەلدای  ١٣٩٥کردی_ و هێرشی مووشەکی
بۆ سەر کۆبوونەوەی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە ١٧ی خەرمانانی  ،١٣٩٧دەیهەوێ لە
میراتگری ئامانجەکانی کۆماری کوردستان و رێبەر
و پشتیوانی خەباتی خەڵکی کوردستان بدا.
هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان!
دامەزرانی کۆماری کوردستان لە ٢ی ڕێبەندانی
ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی لە شــاری مهاباد لە الیەن
حیزبی دێموکراتی کوردستان و بە سەرۆککۆماریی
پــێــشــەوای نــەمــر قـــازی مــحــەمــمــەد ،لــە مــێــژووی
بــزووتــنــەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستاندا،
ڕووداوێکی گرینگ و چارەنووسسازە .قۆستنەوەی
ئەو هەلومەرجە سیاسییەی کە لە ئاکامی شەڕی
ی بە سەر ئێراندا زاڵ ببوو ،لە الیەن
دووهەمی جیهان 
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە کە هەر چەند مانگ
پێش لە ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان دامەزرابوو،
نیشانەی لێهاتوویی ڕێبەریی حیزبی دێموکرات و
لە ســەرووی هەمووانەوە ،بلیمەتیی پێشەوا قازی
محەممەد بوو.
ئێستا کــە  ٧٤س ــاڵ بــەســەر ئ ــەو دەســتــکــەوتــە
نەتەوەیی و سیاسییەی بزووتنەوەی نەتەوەکەماندا
تێپەڕ دەبێ و ئێمە بە شانازییەوە یادی دەکەینەوە،
ڕێبازی کۆماری کوردستان و هەوڵدان بۆ ئامانجە
بەرزەکانی و ،هــەروەهــا بنیاتنانەوەی ئــەم بڕگە
پڕ لە سەرەوەرییەی خەباتمان ،ئامیان و ئامانجی
ســەرەکــیــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــە کە
لە هەوڵدانی بۆ «وەدیهێنانی مافی دیاریکردنی
چ ــارەن ــووس ــی نـــەتـــەوەی کــــورد لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی
کوردستان»دا بۆتە بەشێک لە پێناسەی ئەم حیزبە.
پێناسەیەک کە کۆماری کوردستان لە مــاوەی ١١
مانگ دەسەاڵتداریی خۆیدا توانیی بە نەتەوەیەکی
بێبەری لــە هــەر جــۆرە مــاف و ئــازادیــیــەک کــە بە
درێــژایــی مــێــژووی هــاوچــەرخ لــە الیــەن دەســەاڵتــە
نەتەوەگەراکانەوە هەوڵی تواندنەوە و لەنێوبردنی
درابوو ،ببەخشێ و بۆ زەمەنێکی هەرچەند کورتیش
بێت لــەم سۆنگەوە هەست بە باوەڕبەخۆبوون و
ئیرادەگەرییەکی عەینی بکات .لەم ڕووەوە حیزبی
دێموکراتی کوردستان کە دامەزرێنەری کۆماری
کوردستانە ،خۆی بە میراتگری ڕێبازی سەرۆککۆمار
قــازی محەممەد و ئامانجە بــەرزەکــانــی کۆماری
کوردستان دەزانــێ و بە پێشکەشکردنی هــەزاران
ڕۆڵەی بەئەمەگی خۆی ،لە ســەرووی هەمووانەوە
دوو ڕێبەری شەهیدی؛ دوکتور قاسملوو و دوکتور
شــەرەفــکــەنــدی و ،ڕووبــــەڕووبــــوونــــەوە لــە گــەڵ
سەرسەختترین دەسەاڵتەکانی سەردەم (پاشایەتی و
کۆماری ئیسالمی) ،لە درێژەدان بەم ڕێگا و ڕێبازە
بەردەوامە.
هاونیشتمانانی خۆشەویست!
ئــەگــەر بمانهەوێ لــە گۆشەنیگای خەسڵەت و
نێوەڕۆکی خەباتی مافخوازانەی ئەمڕۆی خەڵکی
کوردستانەوە ئاوڕ لە ڕۆڵی کۆماری کوردستان لە
بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد و دەسکەوتەکانی
ئەم دامــەزراوە سیاسی و نەتەوەییە بدەینەوە ،بە
شانازییەوە دەتوانین بڵێین _ســەرەڕای سیاسەتی
سیستماتیک و بەردەوامیی حاشالێکردن و سەرکوت
لەالیەن دەسەاڵتی سیاسیی ناوەندگەرای ئێرانی_
بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە هەموو ڕەهەندەکانیەوە ،خەسڵەت و شوناسێکی
نەتەوەیی_دێموکراتیکی هەیە کە هەڵگری پاشخانێکی
دەوڵــەمــەنــد بە «ئــیــرادە» و» بــاوەڕبــەخــۆبــوون»ە
کە بەشی هــەرە زۆری لە کۆماری کوردستان بە
میرات وەرگرتوە .ڕەمز و هێما و دەسکەوتەکانی
کــۆمــاری کــوردســتــان کــە کاریگەریی بــنــەڕەتــی و
ڕیشەییان لــە ســەر کەسایەتیی ئینسانی کــورد،
کۆمەڵگەی کــوردســتــان و بــزووتــنــەوەی سیاسیی

کوردستان دانــا ،ئێستا و دوای  ٧٤ساڵ تێپەڕین بە
سەر دامەزرانی کۆماری کوردستاندا ،هەروا ڕەمز و
هێمای خەبات و لەمەیداندابوونی خەڵکی کوردستانن.
خەڵکی خەباتکاری نیشتمان بێ گوێدان بە هەڕەشە
و زەبــروزەنــگــی ڕێــژیــم و دەســەاڵتــی ســەرکــوت ،لە
بۆنە و دەرفەتی جۆراوجۆردا بە بەکارهێنانی ئااڵی
پیرۆزی کوردستان کە یەکێک لە دەسکەوتە مەزنەکانی
کــۆمــاری کوردستانە ،سەلماندوویانە کــە هەڵگری
پەیامێکی ڕەوای نەتەوەیین کە مێژوو و ڕابردوویەکی
پڕشنگداری لە پشتە .لە ئێستادا و دوای تێپەڕین بە
سەر بنیاتنانی «سپای میللی»ی کوردستان کە بە
«هێزی پێشمەرگە» نــاوی دەرکــرد و دەسکەوتێکی
پڕبایەخی دیکەی کۆماری کوردستانە ،پۆل پۆل کچ و
کوڕی الوی خوێنگەرمی کوردستان دێنە نێو ڕیزەکانی
حیزبی دێموکرات و هێزەکانی دیکەی کوردستانەوە و،
بە شانازییەوە بەرگی پیرۆزی پێشمەرگە دەبەر دەکەن
و لە پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستاندا خۆیان بە
ئەرکدار دەزانن.
لــە ســەردەمــێــکــدا کــە واڵت ــان ــی زلــهــێــزی بـــراوەی
شەڕی دووهەمی جیهانی بەبێ لەبەرچاوگرتنی مافی
نەتەوەکان و گەالنی ژێردەستە سەرقاڵی بەشکردنی
دەسکەوتەکانی دوای شەڕ بوون و دەوڵەتانی ناوچە و
یەک لەوان ئێران بۆ قەرەبوو کردنەوەی شکستەکانیان،
قۆڵیان لە سەرکوت و کوشتاری گەالنی ژێردەست
هەڵماڵیبوو ،کــورد و دەوڵــەتــە ســاواکــەی ،کۆماری
کــوردســتــان بــە دێموکراتیزەکردنی جــۆری نیزامی
بەرێوەبەری لە هەموو ئاستەکاندا ،سەرقاڵی بنیاتنانی
کولتوورێکی مودێرن لە دەوڵەتداری ،نەتەوەسازی و
ڕوانین بۆ ئەوانی دیکە بوو .ئەم میراتە لە کولتووری
ک ــاری سیاسی و مــودێــرنــیــزەکــردنــی بــزووتــنــەوەی
نەتەوەیی بە ڕووخانی کۆماری کوردستان دوای ١١
مانگ لە دەســەاڵتــداری و لە سێدارەدانی ڕێبەران و
سەرۆککۆمارەکەی لەنێو نەچوو .حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان لــە بــڕگــەیــەکــی دیــکــەی ڕێــبــەریــکــردنــی
ئەم بزووتنەوە لێدراو و پڕ لە زامــەدا ،هەموو ئەم
دەسکەوتە جەوهەرییە مودێرنانە لە چوارچێوەی
گوتارێکی «نەتەوەیی-دێموکراتیکدا ڕێک دەخاتەوە
و وەک مــیــراتــگــرێــکــی ڕاســتــەقــیــنــەی ئامانجەکانی
کۆماری کوردستان ،بێ پسانەوە ڕێگە دەبڕێ .بۆیە
ئەم ڕۆژانــە و دوای  ٧٤ساڵ بە سەر بنیاتنانی ئەم
تێڕوانینەدا ،کۆمەاڵنی خەڵکی کــوردســتــان و چین
و توێژە جــۆراوجــۆرەکــان لە هەموو ڕەهەندەکانی
خەبات و تێکۆشانی ڕۆژانەی خۆیاندا لە چوارچێوەی
گوتارێکی گشتگیری «نەتەوەیی» و بە خەسەڵەتێکی
«دێموکراتیک»ەوە ،کۆماری کوردستان بە ڕێبازێکی
دەوڵەمەندی سیاسی و مەعریفی دەزانن.
کۆماری کوردستان دەسەاڵتێکی تەواو گەلی بوو،
لە هەناوی کۆمەڵگەوە سەری هەڵدابوو و خواستی
گشتیی هەموو پێکهاتەکانی ئەم کۆمەڵە و نەتەوەی
کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش بوو .بۆیە
نسکۆی کۆمار بەهۆی جەبری ژێئۆپۆلۆتیک و لە
دەرەنجامی ناهاوسەنگیی هێزی کۆمار لە بەرانبەر
دەســەاڵتــی نــاوەنــدیــدا لــە شکۆ و پــیــرۆزیــی کۆمار
کــەم ناکاتەوە .بۆیە بەپیرۆز سەیرکردنی کۆماری
کوردستان و ئامانجەکانی لە الیەن کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستان و جێکەوتنی پێشەوا قازی محەممەد وەک
سەرۆکۆماری کورد لە فکر و زەینی ئینسانی کورددا
بۆ هەتاهەتایە ،ئەو حەقیقەتەی بە دەسەاڵتی دژەکورد
لە تاران سەلماندوە کە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد
لە ئێران ،ڕووگە و ئادرەسێکی دیار و باوەڕپێکراوی
هەیە .دەسەاڵتدارانی تاران زۆر باش دەزانن خەباتێک
کــە ئــەمــڕۆ لــە کوردستاندا بــە گوڕوتینەوە هەیە و
بەرانبەر بە سیاسەت و پیالنەکانی ئەوان ڕاوەستاوە،
بــزووتــنــەوەیــەکــی بـــەڕابـــردووی خـــاوەن ناسنامەیە

کۆمەاڵنی وشیاری خەڵکی کوردستان!
هێز و الیەنە خەباتکارەکان!
کــە ب ــاس لــە کــەمــوکــووڕیــیــەکــان و ســاوابــوونــی
کــۆمــاری کــوردســتــان و ،لــە کۆتاییدا نسکۆی ئەم
دەسکەوتە نەتەوەیی و مێژووییەی بزووتنەوەی
مافخوازانەی کورد دەکەین؛ هەرچەند پشتتێکردنی
دەوڵەتە زلهێزەکان و سیاسەت و ڕوانگەی دەسەاڵتی
سەرکوتگەر لە تــاران هۆکاری یەکالکەرەوەی ئەم
کۆستە گەورەیە بۆ کورد بــوون ،بەاڵم کاریگەریی
کەمایەسییە نێوخۆییەکانی بــزووتــنــەوەی کــورد
و کۆمەڵگەی کــوردســتــان ،بەژانتر بــوون و هــەن.
ئەگەر لە دەالقــەی هۆکارەکانی ڕووخانی کۆماری
کــوردســتــانــەوە بمانهەوێ کــورتــە ڕوانینێکمان بۆ
دۆخــی ئێستای بزووتنەوەکەمان هەبێ ،پێویستە
دەرس لە ئــەزمــوون و کەمایەسییەکانی ڕابــردوو
وەربگرین .نایەکڕیزیی نێوان عەشیرە و پێکهاتەکانی
ئەوکاتی کوردستان و تێنەگەیشتنی نوخبەی سیاسی
لــە ب ــەرژەوەن ــدی هــاوبــەشــی نــەتــەوەیــی ،یەکێک لە
گرینگترین خاڵە الوازەکــانــی کــۆمــاری کوردستان
بوو کە لە خێرایی پێدان بە ڕووخانیدا ب 
ێ کاریگەر
نەبوو .پرسی یەکڕیزی و تێگەیشتن لە بەرژەوەندی
هاوبەش لە بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان لە دوای
کۆماریشەوە تا ئێستایشی لەگەڵ بێت ،بــەردەوام
قسەی لە سەر دەکرێ وبەداخەوە لە هێندێک بڕگەی
مێژووییشدا بــەهــۆی لەبەرچاونەگرتنیەوە زیانی
قەرەبوونەکراویشی لێ کەوتۆتەوە.
بۆیە لــە دۆخــی ئێستای بــزووتــنــەوەی کــورد لە
کوردستاندا بە هەموو بەشەکانییەوە کە بەداخەوە
تێڕوانین و ئیستراتێژیی دەســەاڵتــە زلهێزەکانی
شوێندانەر لە ناوچەکە گۆڕانێکی ئەوتۆی بەسەردا
نەهاتوە و دەسەاڵتەکانی زاڵ بەسەر کوردستاندا
هەمان خەسڵەت و سیاسەتی لەمێژینەی خۆیان بە
نیسبەت خاک و خەڵکی کوردستانەوە پەیڕەو دەکەن،
کاریگەرترین چەکی دەستی ئێمە وەک نەتەوەی کورد
و هێزە سیاسییەکان ،یەکگرتوویی ،هاوخەباتی و
یەکڕیزیمانە.
ئــێــمــە وەک حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان
کــە دام ــەزرێ ــن ــەری ک ــۆم ــاری کــوردســتــانــە لــەگــەڵ
شانازیکردن بەم ڕووداوە مێژووییە وبەرزنرخاندنی
دەسکەوتەکانی ،بەژانترین زاممان بە ڕووخانی ئەم
کۆمارە و لەسێدارەدانی سەرکۆمارە شەهیدەکەی،
پێشەوا قازی محەممەد هەڵگرتوە .هەر بۆیە لەپێناو
یەکڕیزی خەڵکی کوردستان و یەکگرتوویی نێوان
حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستاندا هەمیشە
خــۆمــان بــە دەروەســــت زانــیــوە و لــەم پێوەندییەدا
هــەنــگــاوی جــیــدی و بــەکــردەوەمــان هەڵێناوەتەوە.
هەروەها بە بەمیرات وەرگرتنی هەڵوێستی پێشەوای
شەهیدمان ،قــازی محەممەد کە ئامادەبوو لەپێناو
پاراستنی گەلەکەیدا خۆی بکاتە قوربانی و لەسێدارە
بــدرێ ،لە دۆخــی ئێستای خەباتەکەماندا زیاتر لە
هەمیشە سوورین لەسەر ئەوەی کە ،پێویستە لە پێناو
دواڕۆژێکی پڕ لە دەسکەوت و ئاسوودەیی بۆ خەڵکی
نیشتمانەکەمان ،پــەرە بە یەکڕیزی و یەکگرتوویی
نێوانمان بدەین.
ساڵو لە کۆماری کوردستان و ئامانجە بەرزەکانی
ساڵو لە یاد و ناوی پێشەوای سەرکۆمار ،قازی
محەممەد
ســــاو لـــە حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات ــی ک ــوردس ــت ــان،
دامەزرێنەری کۆماری کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
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دیسان لێدانەوەی قەوانە کۆنەکە
ڕووداوەکــان لەو ماوەیەدا
هیچ بە دڵی کۆماری ئیسالمی
ناچنە پێشێ و خۆری هیوای
ڕێژیم پتر لە هەموو کاتێک
ڕوو لە ئاوابوونە.
مەیتگێڕییەکەی دەزگــای
پــــڕوپــــاگــــنــــدەی کــــۆمــــاری
ئیسالمی کــە بــە مەبەستی
هەڵخڕاندنی هەستی ئایینی و
بگرە نیشتمانیی خەڵکی ئێران
عەلی بداغی
و ،پاشان نیشاندانی ڕەواییەتی
ن ــەب ــووی خـــۆی بــەبــەرچــاوی
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە تابووتی سولەیمانی وەڕێی خستبوو،
زۆری بڕ نەکرد .بینیمان کە لە سەرهەڵدان و ناڕەزایەتییەکانی
دوای بەردانەوەی فڕۆکە ئۆکڕاینییەکە یەکەم شت ئەوە وێنە
و بیلبوردەکانی قاسم سولێمانی بوون کە شــڕودڕ کران و
سووتێندران ،دواتــر ئــەوە خــودی خامنەیی وەک تروپک و
مەرجەعی دەسەاڵت بوو کە دروشمی زۆر توند لەدژی درا و
جارێکی دیش دەرکەوت کە ڕێژیم مانەوەی تا ئێستای نەک لە
سۆنگەی ڕەواییەتی خەڵکی؛ بەڵکوو بەهۆی دەزگای سەرکوت
و بە زەبری چەک بووە.
پــرســی گــریــنــگ ئـــەوەیـــە ک ــە کــەڵــەکــەبــوونــی ویــســت و
داواکــانــی خەڵک لە دوو ســاڵ لــەمــەوبــەرەوە ئاراستەیەکی
دیکەی بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان داوە و ڕاپەڕینی
خەڵک لــە ناکارامەیی دەســـەاڵت و وەاڵمــنــەدانــەوە بــە داوا
ژیانەکییەکانی خەڵك ،خەریکە مەسیری سەرهەڵدانەکان
بەرەو شۆڕشێکی دی ببا .قەیرانی ئابووری وەک دیارترین
فاکتەری ناڕەزایەتییەکان لە ئێستادا شتێک نییە حکوومەت
بتوانێ یان تەنانەت بیەوێ لێی دەرباز ببێ .بودجەی ساڵی
 1399خــۆی ئاوێنەی هەموو ڕاستییەکانە .بودجەیەک کە
هەر لە ئێستاڕا تەنانەت ئابووریناسانی سەر بە حکوومەت
پێشبێنی دەکەن سەدان هەزار میلیارد تمەن کورتی بێنێ و
دەوڵــەت بۆ قەرەبووکردنەوەی ناچارە قــەرز بکا ،یان مڵک
و داراییەکانی بفرۆشێ بۆوەی بتوانێ مووچەی کارمەند و
خانەنشینکراوەکان بدا و ،دواجار باج و ماڵیات لەسەر خەڵک
و کەرتی وەبەرهێنان زیاد بکا کە دوائاکامی هەموو ئەوانە
هەرەسهێنانی زیاتری ئابووریی واڵت و لەو سۆنگەیەشەوە
پەرەسەندنی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک و ڕادیکالیزەبوونی
ویست و داواکانیانە.
سیاسەتی دەرەکــیــی ڕێژیمیش ئاهی بــەبــەرەوە نەماوە.
ئــەوەی لە سووریە و عێڕاق ڕوو دەدا نیشانەی ئیفالسی
سیاسیی ڕێژیمە .پاشگەزبوونەوەی ئێران لە دەروەستییەکانی
«بەرجام»یش دواجار هاوبەشە ئورووپاییەکانی ڕێژیم ناچار
دەکا سیاسەت و ڕوانگەیان بەنیسبەت ڕێژیم بگۆڕن و بیانەوێ
و نەیانەوێ بە الی ئەمریکادا بشکێنەوە .ئەگەرچی بریتانیا،
فەڕانسە و ئەڵمان ڕایانگەیاندوە کە نایانەوێ لە ئێستادا
پەروەندەی ئێران بنێرنە شووڕای ئەمنییەت _کە لەگەڵ ناردنی
بێ سێودوو گەمارۆکانی دژی ئێران دێنەوە جێی خۆیان_،
بەاڵم خۆی چاالک کردنی میکانیزمی پەالپیتکە ،واتا میکانیزمی
چارەسەری ناکۆکییەکان وا دەکا ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی
ئەتوم نەتوانێ چاودێریی بەسەر بەرنامە ئەتومییەکانی ئێراندا
بمێنێ؛ هەروەها بەشێک لە گەمارۆ ئابوورییەکانی یەکیەتیی
ئورووپا لە دژی ئێران لە مــاوەی سێ مانگدا دێنەوە جێی
خۆیان .بەوەش قۆناغێکی دی لە گوشارە نێودەوڵەتییەکان
لەدژی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەست پێدەکاتەوە.
چــوار دەیــە ئــەزمــوونــی کــۆمــاری ئیسالمی و لێکەوتەی
سیاسەتەکانی ئەم ڕێژیمە لەسەر ئەمنیەت و سەقامگیریی
نێوخۆی واڵت و واڵتــانــی نــاوچــە ،چــوار دەیــە سپۆنسەری
کردنی تێرۆریزمی دەوڵەتی ،هەناردەی شۆڕشی شیعەگەری
و قەیرانخوڵقێنی لە واڵتانی دراوسێ ،چوار دەیە سەرکوتی
ڕاگەیاندراو

هەرچەشنە ماف و ئازادییە بەرحەق و ڕەواکانی
خەڵکی ئێران پێمان دەڵێن هەڵکردنی کۆمەڵگەی
جیهانی ،بەتایبەت واڵتانی زلهێز و خاوەنبڕیاری
جــیــهــان لــەگــەڵ ئ ــەم ڕێــژیــمــە بــەتــەمــای گــۆڕانــی
ڕەفتارەکانی بێکەلکە و کات بەفیڕۆدانە .پێمان
دەڵێن سیاسەتی دیالۆگی ڕەخنەگرانە و مماشاتی
کۆمەڵگەی جیهانی چ لە ڕەهەندی سیاسەتدا و چ
لە بواری بازرگانی و ئابووریدا قازانجەکەی هەر
ڕێژیم بــردوویــەتــی و تەنانەت لە هیندێک بڕگە
و قۆناغی مێژووییدا بووەتە هــۆی خۆگرتنەوە
و هێزمەندبوونی ئــەم ڕێژیمە لە بەرامبەر ئەم
گــۆڕانــکــاری و ڕووداوانـــــەی لــە نێوخۆی واڵت
ب ــەدژی ڕێــژیــم بــەڕێــوە ب ــوون .پێمان دەڵــێــن کە
واڵتــانــی دنیای ئــازاد کاتیەتی لە بــری ڕێژیم و
هــەوڵــدان بــۆ گۆڕینی ڕەفــتــاری ئــەم ڕێژیمە کە
ناگۆڕدرێ خەڵک هەڵبژێرن ،دەنگی ناڕەزایەتیی
خەڵک ببیستن و بەهێندی وەربگرن و؛ لەجیاتی
دەرفەتدانەوە بە ڕێژیم لەژێر ناوی گەڕانەوە بۆ
دانوستان و لەڕاستیدا بۆ خۆبەهێزکردنەوەی
لــەڕووی ئابووری بۆ بەردەوامییان لە سیاسەت
و ئایدۆلۆژییە ناسەردەمیانەکانیان پشتی خەڵک
بگرن .یان تەنانەت ئەگەر لە گۆڕینی ئەم ڕێژیمەدا
لەگەڵیان نین ،لەم کات و ساتە چارەنووسسازەشدا
دەرفەتی هێزمەند بوونەوە بۆ ڕێژیم نەڕەخسێنن.
وردبــوونــەوە لە قسەکانی خامنەیی لە نوێژی
هەینیی ئــەم حەوتوویەشدا پێمان دەڵێن تەمای
گـــۆڕان لــە کــۆمــاری ئیسالمیدا چــەنــد دوور لە
چــاوەڕوانــیــیــە .خامنەیی لــە کاتێدا چــووە پشتی
تریبوونی نویژی هەینی کە ناڕەزایەتییە گشتییەکان
لە واڵت بـــەردەوام لە پــەرەســەنــدنــدان ،زیاتر لە
 1500کەس لە ڕەوتی سەرکوتی خۆپیشاندانەکانی
مــانــگــی خــــەزەڵــــوەردا کـــــــوژراون ،کــارەســاتــی
بەردانەوەی فڕۆکە ئۆکڕاینییەکە خەڵکی تازیەبار
کــردوە ،سەرباری قەیرانی ئابووری کە هەموو
واڵتــی داگــرتــوە الفــاو و بــوومــەلــەرزەش دەردی
سەر باری دەردان بۆ خەڵکی چەند ناوچەیەکی
واڵت بـــووە؛ ب ــەاڵم ڕێــبــەری کــۆمــاری ئیسالمی
لە جیاتی ئــەوەی ئاوڕێک لە ویست و داواکانی
خــەڵــک ب ــدات ــەوە ،هــاوخــەمــیــیــەک لــەگــەڵ خەڵکی
الفاولێدراوی خوزستان و سیستان و بەلوچستان
و قوربانییانی ڕووداوەکەی فڕۆکە ئۆکڕاینییە بکا،
بــاس لە گۆڕانکارییەک لە بــەرژەوەنــدیــی خەڵک

لە بەرنامەکانی حکوومەتەکەیدا بکا؛ دیسان قەوانە
کۆنەکەی لێ دایەوە.
لە ڕوانگەی ڕێبەری ڕێژیمەوە ئەوانەی دێنە سەر
شەقام و داوای مافەکانیان دەکەن و بە سەدان کەسیان
لێ دەکوژن و بە هەزاران کەسیان بەند دەکەن خەڵک
نین ،فــریــوخــواردووی دوژمنانن! ئەوانەی وێنەکانی
قاسم سولەیمانی دادەگرن و لەگەڵ هاوخەمی لەگەڵ
بنەماڵەی قوربانییانی فــڕۆکــە ئۆکڕاینییەکە داوای
وەاڵمدانەوەی الیەنە پێوەندیدارەکان دەکەن خەڵک نین،
شوێنکەوتووی نەیاران و میدیا بیانییەکانی دژبەری
ڕێژیمن! ڕێبەری ڕێژیم جارێکی دیکەش بێ ئەوەی
هەست بە هیچ بەرپرسایەتییەک لە بەرامبەر بارودۆخی
کارەساتباری واڵت و بەشمەینەتیی خەڵک بکا کە
بەرهەمی سیاسەتی چەوتەکانی خۆیانە ،پەنای بردە
بەر دەقە پیرۆزەکان و خۆی لە جێی حەزەرەتی مووسا
دانا و گوتی خەڵک دەبێ بەسەبر و شوکرانەبژێر بن!
هاوکات لە ڕوانگەی ئــەوەوە باشترین بژێرە بۆ ئەم
بارودۆخە ئەوەیە کە ئــەوان دەبێ بەهێزتر بن ،بەو
مانایە کە سەرچاوە و سامانی گشتیی واڵت پتر بخرێتە
خزمەتی پڕۆژە نیزامییەکانی ڕێژیم و؛ بودجەی زیاتر
بۆ هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم و گرووپ و میلیشیاکانی
ســەر بــەوان تــەرخــان بکرێ کە لە واڵتــانــی ناوچەدا
شەڕی نیابەتییان بۆ دەکەن!
لەمڕۆدا چاوەڕوانیی بەجێی خەڵکی ئێران ئەوەیە
کە واڵتانی ئورووپایی دەست لەو ڕێژیمە بشۆنەوە
و چیدی دەرفــەت بە ڕێژیم نەدەن لە ناکۆکیی نێوان
ئورووپا و ئەمریکا بژیو وەربگرێ .کاتێک خامنەیی بە
پێشخزمەت و نۆکەری ئەمریکایان دادەنێ و تەنانەت بە
دەستەواژەی واڵتانی «حەقیر» سووک و چرووکیان
دەکا؛ فۆڕجەدان بەوە ڕێژمە لەژێر ناوی دیپلۆماسی و
وتووێژ بە مانای دەرفەتدانە بۆ بەردەوامیی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمی لە ئەتککردنی هەموو ئەو بەها و
بایەخانەی کە دنیای ئازادی دەرەوە جاڕی دەدەن.
کۆمەڵگەی جیهانی کاتیەتی دەنگی خەڵکی ئێران
ببیستێ و بێتە پشتی .کاتێک کە ناڕەزایەتییەکان لە
مــاوەی زەمەنیی  10ساڵ جارێکەوە بۆ چەند مانگ
جارێک وەڕێ دەخرێن و کاتێک دروشمەکان جار بە
جار ڕادیکاڵتر و بەئاراستەی ڕووخان و نەمانی ئەم
ڕێژیمە دەدرێن ،کاتێک پێبەپێی سەرکوتی توند خەڵک
و خۆپیشاندەران بوێرتر و شۆڕشگێرتر دێنەوە پێشێ،
ڕوونە کە داهاتوو بۆ کێیە...

لە پێوەندی لەگەڵ شەهیدبوونی ئەندامێکی

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری کرماشان
بەداخ و کەسەرێکی زۆروە ڕادەگەیەنین کە لە
درێژەی سەرکوت و کوشتاری خۆپێشاندەرانی
حەڕەکەتە ناڕەزایەتییەکانی مانگی خەزەڵوەری
ئــەمــســاڵ دژ بــە ڕێــژیــمــی کــۆمــاری ئیسالمی
ئێراندا ،هاوڕێمان پوریا ناسریخا ،ناسراو بە
ئاگری ،ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە شاری کرماشان گیانی لێ ئەستێندرا.
شــەهــیــد پ ــوری ــا نــاســریــخــا ،خــوێــنــدکــاری
ڕشتەی عــومــران ،ڕۆژی ٢٥ی خــەزەڵــوەر بە
تــاوانــی بــەشــداری لــە خۆپێشاندانەکانی ئەم
شــارە دژ بە سیاسەتەکانی ڕێژیم ،لە الیەن
هێزەکانی ئیدارەی ئیتالعات لە شاری کەرەج
دەستبەسەر کــرا .شەهید پوریا بــێ ئــەوەی
کەسوکار و بنەماڵەکەی لە دەستبەسەرکردنی
ئاگادار بکرێنەوە و بێ ئەوەی دادگایی بکرێ
و دەرفەتی داکۆکیکردن لە خۆی پێ بدرێ ،لە
ژێر ئەشکەنجەدا لە یەکێک لە گرتووخانەکانی
شـــاری کـــەرەج گیانی لــێ ئــەســتــێــنــدرا .لەو
م ــاوەی ــەدا هــەرچــی بــنــەمــاڵــەکــەی پێوشوێنی
دەگرن و بەدواداچوون بۆ چارەنووسی پوریا

دەکەن ،هیچکام لە دامودەزگا سەرکوتکەرەکانی
ڕێژیم لە گرتن و کوشتنی پوریا ئاگاداریان
ناکەنەوە ونکۆڵی لە گرتنی دەکەن .کەچی دوای
دامرکانەوەی خۆپێشاندانەکان و تێپەڕینی زیاتر
لە بیست ڕۆژ بەسەر شەهیدکردنی پوریادا،
جەستەی بێگیانی ڕادەســتــی بنەماڵەکەی لە
کرماشان دەکرێتەوە و هــەڕەشــە لە بنەماڵە
و کەسوکاری دەکــرێ کە بە هیچ شێوەیەک
مافی دانانی پرسە و بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمی
بەخاکسپاردنیان نییە.
شەهید پوریا ناسریخا ،کــوڕی عەلیمراد،
لەدایکبووی ساڵی ١٣٧١ی هەتاوی لە شاری
کــرمــاشــان و ،لــە زانــکــۆ ســەرقــاڵــی خوێندنی
دوایین ساڵەکانی خۆی لە ڕشتەی عومراندا
بــوو .نــاوبــراو ڕاســت ساڵێک پێش ئێستا ،لە
مانگی بەفرانباری ١٣٩٧ی هەتاوی پێوەندیی
بە ڕیزەکانی حیزب لە نێوخۆی واڵت گرت
و شــانــازیــی ئەندامەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی پێ درا .شەهید پوریا خوێندکارێکی
زیرەک و ئەندامێکی دڵسۆزی حیزبەکەی بوو

کە بەداخەوە دەزگای سەرکوت و کوشتاری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
رێگەی پێ نەدا زیاتر خزمەت بە گەل و نیشتمانەکەی بکات.
کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەم بۆنەوە سەرەخۆشی
لە بنەماڵە و کەسوکاری شەهید پوریا و هەموو خەڵکی نیشتمانپەروەری
کرماشان دەکا.
بەرز و بەڕێز بێت یادی شەهید پوریا ناسریخا ،ڕوحی شاد بێ و ئامانجە
بەرزەکانی بێتە دی.
ڕیسوایی بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٨ی بەفرانباری ١٣٩٨

دیدار و کۆبوونهوهی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمهڵه

ڕؤژی پێنجش همم ه٢٦ ،ی بەف رانبار ه هیئ هتێکی کۆم هڵ ه،
ڕێکخ راوی کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێ ران ب ه
س هرپ هرستیی سەید ئیب راهیم ع هلیزاده ،دهبیرئ هوهڵی
کۆم هڵه ،س هردانی حیزبی دێموک راتی کوردستانیان کرد
و ل هالی هن ه هیئ هتێکی حیزب هوه ب هس هرپ هرستیی خالید
ع هزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازیان لێک را.
ل ه س هرهتای ئ هم دی ــدارهدا ب هڕێز ئیب راهیم ع هلیزاده،
پیرۆزبایی کۆنگرهی ١٧ی حیزبی دێموک راتی کوردستانی
ل ـ ه ه هیئ هتی خ ــان ـهخ ــوێ کــرد و ه ــی ــوای س هرک هوتنی
بۆ خواستن .ه ــەروەه ــا ب هڕێز خالید ع ـهزی ــزی وێ ـڕای
ب هخێرهێنانی ه هیئ هتی میوان ،چ هند باب هتێکی سیاسیی
پ ــێ ــوەن ــدی ــدار ب ــە ئ ــێ ـران و ک ــوردس ــت ــان و شیکردن هوهی
س ــی ــاس ـهت و خ ــوێ ــن ــدن ـهوهک ــان ــی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی
کوردستانی سەبارەت بە دۆخی ئێستای ناوچ هک ه خست ه
ب هرباس.
تاوتوێ و ه هڵس هنگاندنی بارودۆخی سیاسیی ئێ ران
و کوردستان و ناوچ هک ه و پێگ هی کورد چ هند باب هتێکی
دیک هی ئ ـهم دی ــداره ب ــوون و ل ه ب هشێکی دیک هی ئ هم
دی ــدارهدا ه هیئ هتی میوان س هردانی م ــوزهی ش ههیدانی
١٧ی خ هرمانانی مووشەکبارانی ق هاڵی دێموک راتیان کرد.
ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی

کوردستانی ئێران لەسەر کارەساتی الفاوی بەلووچستان

هاونیشتمانانی خۆشەویست!
کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان!
خەڵکی مرۆڤدۆستی کوردستان!
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا شەپۆلی باران بارین لە ئێران و
بە تایبەتی لە پارێزگای بەلووچستان کە لە ئێوارەی ڕۆژی
هەینی ٢٠ی بەفرانبارەوە دەستی پێکردبوو ،بوو بە هۆی
الفاوێکی کاولکەر کە لە ماوەیەکی کورتدا چەندین شار و
شارۆچکەی ئەو پارێزگایەی گرتەوە و وێرانییەکی یەکجار
بەرباڵوی بە دوای خۆیدا هێنا.
بەهۆی ئــەو الفــاوە بەشێکی زۆر لە خەڵک کە لە نێو
خانووە قوڕی و خشتییەکان و لە ژێر گوشاری هەژاری
و ستەمی چــەنــدقــات و چــەوســانــەوەی سیستماتیک و
ئامانجداردا دەژیــان ،بە تــەواوی ماڵ و حاڵیان خاپوور و
شپرزە بووە ،چەندین کەس گیانیان لە دەست داوە و بەهۆی
سەرڕێژبوونی ئاوی بەنداوەکان ،سەدان گوند کەوتوونەتە
ژێر ئاو و چۆڵ کراون .ئەوە چەند ڕۆژە کە الفاولێدراوان
لە گەمارۆی الفاو و سەرما و برسێتیدا چاوەڕێی گەیشتنی
خێرا و بەپەلەی یارمەتیی مرۆیین .ئەوە لە حاڵێکدایە کە
لە نێو کاربەدەستانی ڕێژیمدا هیچ جۆرە هەستکردن بە
بەرپرسێارێتییەک نابینرێ و تەنانەت لە ڕووی ڕووماڵکردنی
هەواڵ و باڵوکردنەوەی ئامارەکانی ئەو کارەساتە مرۆیی و
ژینگەییەشەوە سیاسەتی بایکۆتی خەبەری و پەراوێزخستن
و حاشالێکردن و شــاردنــەوەی ڕاستییەکان لەو هەرێمە
بەاڵلێدراوەدا هەروا درێژەی هەیە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێڕای
دەربڕینی هاوخەمیی خۆی بۆ کەسوکاری قوربانیانی ئەو
کارەساتە ،داوا لە خەڵکی ئێران دەکات بە هەر شێوەیەک
کە بۆیان دەکرێ ،یارمەتییە مرۆییەکانی خۆیان بگەیەننە
خەڵکی بەشمەینەتی ناوچە الفاولێدراوەکان و ڕێگە نەدەن
خەڵکی بێدەرەتانی ئەو دەڤەرە پەراوێزخراوە لەوە زیاتر
ببنە قوربانی کەمتەرخەمیی کاربەدەستان و سیاسەتە
دژەمرۆییەکانی ڕێژیم.
هــەروەهــا داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و ڕێکخراوە
خــێــرخــوازی و مــرۆڤــدۆســتــەکــان دەکــەیــن فــریــای خەڵکی
ناوچە الفاولێدراوەکانی بەلوچستان بکەون و بە گەیاندنی
یارمەتیی خێرا و پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیــان بەو
خەڵکە بەشمەینەتە ،ڕێگا لە ڕوودانی کارەساتێکی مرۆیی
گەورەتر بگرن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
24ی بەفرانباری 1398ی هەتاوی
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خەڵکی ئێران و دوژمنەکەی!
ئابووری کۆڵەکەی هەر یەکەیەکی
کۆمەاڵیەتی و دابینکردنی بژیوی ژیانیش
ل ه پێداویستییە بنەڕەتییەکانی ههر مرۆڤێکه،
سروشتییە ههر مرۆڤێکیش بۆ مانهوه و
بهردهوامیی ل ه ژیان و گوزهرانی باشدا
پێویسته ل ه ڕووی ئابوورییهو ه دڵنیا و بێ
شەونم هەمزەیی گرفت بێ .بههێزی سیستهمی ئابووریی هەر
واڵتێکیش کە گرێدراوی چییەتی نیزامی سیاسی
و چۆنیەتیی ڕوانینی دەسەاڵت بۆ دیاردە ئابووری و سیاسییەکانی
واڵتە ،کاریگهریی ڕاستەوخۆی هەیە لهسهر هەڵکشان یان داکشانی
ئاستی خۆشبژیوی تاکهکانی ئهو کۆمهڵگەیه.
خۆ ئەگەر لە سیستمە دێموکراتیکەکاندا کە شەرعییەت لە ئیرادەی
خەڵک وەردەگرن و خەڵک و داواکانیشیان تەوەری سەرەکیی
سیاسەت و دنیابینیی ئەم حکوومەتانەیە ،خەڵک بەشێکی زۆر لە
مافەکانیان و یەک لەوان مافە ئابوورییەکانیان دەستەبەر کراوە؛
بەاڵم لە واڵت و نیزامە توتالیتێر و نادێموکراتیکەکاندا ئەوەی
گرینگیی دەدرێتێ خەڵک و چۆنیەتیی ژیان و مافەکانیان نییە،
بەڵکوو چەند و چۆنیی مانەوەی نیزامی سیاسی و بەرژەوەندەیی
دەسەاڵتە کە گرینگە و لە سەرووی هەموو شتێکە .کۆماری
ئیسالمیی ئێران یەک لەو نیزامە توتالیتێر و نادێموکراتیکانەیە کە
خەڵکی واڵتی بەبارمتە گرتوە و کردوونی بە قەڵغان و بەاڵگیڕەوە.
واڵتی ئێران لە سۆنگەی سیاسەتە چەوتەکانی کە دروستکردنی
بشێوی و نائەمنییە لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و لەبەر ئەوەی
دژی هەموو بایەخ و پرەنسیپەکانی سیاسەتی نێودەوڵەتییە ،هەم
لە ڕووی سیاسییەوە ئیزۆلە کراوە و هەم لە ڕووی ئابوورییەوە
گەمارۆی توندی خراوەتە سەر .لە سۆنگەی ئەم گەمارۆیانە و
هەروەها بەهۆی گەندەڵیی سیستماتیک لە بازنەی دەسەاڵت و
حاکمییەتدا و نەخوێندنەوەی خەڵک و ماف و بەرژەوەندییەکانیان،
ئەمە هەر خەڵک و ئەویش توێژی ئاتاج و دەستکورتی کۆمەڵگەن
کە دەبێ باج و تێچووی سیاسەتەکانی ئەم ڕێژیمە بدەن.
کەڵەکەبوونی ماف و داوا سەرکوتکراوەکان و چوار دەیە
پەراوێزخستن و بەهیند نەگرتنەکان کۆمەڵگەی ئێرانی بە تەواوی
پشووسوار کردوە ،بۆیەش دەبینین هەر دەرفەتێک دەبێتە بیانوو بۆ
تەقینەوەی ناڕەزایەتییەکان ،کە گرانکردنی نرخی بێنزین تازەترین
نموونە بوو کە چەخماخەی ڕاپەڕینێکی جەماوەریی دیکەی لە
کۆتایی خەزەڵوەری ئەمساڵدا لێدا.
بەرینبوونی جوغرافیای خۆپیشاندانەکان _بەپێی قسەی نوێنەری
کەرەج لە  719شوێنی واڵت_ و بەرزکردنەوەی دروشمی ڕادیکاڵ
و تێپەڕین لە هەموو هێڵەسوورەکانی کۆماری ئیسالمی دەریدەخەن
کە خەڵکی ئێران ئیدی گەیوەتە ئێسکانیان و چی نەماوە لەدەستی
بدەن ،بۆیەش سەرەڕای سەرکوتی خوێناویی دەسەاڵت ئامادە نین
دەستبەرداری ویست و داواکانیان بن.
بێئۆقرەیی و ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێران بە گرانکردنی نرخی
بێنیزن کە خەڵتانی خوێن کرا بێهۆ نەبوو ،چونکی هێشتا مانگێک
بەسەر ئەم ڕووداوەدا تێنەپەڕی کە کاریگەرییەکانی پتر لە هەر
کاتێک لە ژیانی خەڵکی هەژار و داماوی واڵتدا وەدەر کەوتن و
هەموو پانتاییەکننی ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵکی _خۆراک ،پۆشاک،
گواستنەوە ،نیشتەجێبوون ،پەرورەدە ،بێهداشت و _...گرتەوە.
ئابووریی واڵتی ئێران بەو هەمووە دەوڵەمەندی و بەو پاشخانە
بەهێزەی لە نەوت و کانزا و سامانە سروشتییەکان هەیەتی لە
ئێستادا بەتەواوی داڕماوە ،چونکی گەندەڵیی هەوسارپچڕاو تیشەی
لە ڕیشەی وەبەرهێنان داوە ،هەڵڵووشینە دەیان و سەدان میلیارد
تمەنییەکانی بازنەی دەسەاڵت هیچ ئاهێکی بەبەر ئابووریی واڵتدا
نەهێشتۆتەوە .بەشی زۆری داهاتی واڵت و ئەوەی لە گەندەڵیی
بەرپرسان و تێچووی سیاسەتی قەیرانخوڵقێنیی ڕێژیم و کۆک
و پۆشتە و تەیارکردنی میلیشیا و گرووپە تێرۆریستییەکانی
داردەستی ڕێژیم لە ناوچە بمێنێتەوە ،خەرجی هێزە چەکدارەکانی
ڕێژیم ئەویش بۆ سەرکوتی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک دەکرێ.
هەر چاوخشاندنێکی کورت بەسەر الیحەی بودجەی ساڵی
 1399پێمان دەڵێ کە خەڵک لە ڕوانگەی دەسەاڵتەوە لەکوێی
هاوکێشەکاندان؟ کاتێک میسباحی یەزدی ،بەرپرسی بنیاتی
خومەینی گاڵتەی بە هەژاری و برسێتیی خەڵک دێ و ئەوە بە
تاقیکردنەوەی خوا لەسەر عەبدەکانی دادەنێ؛ بەاڵم بنیاتەکەت
خۆی  140میلیاردی لە بودجەی سااڵنە پێدەبڕێ ،دەردەکەوێ لە
ڕوانگەی ئەوانەوە خەڵک لەکوێ جێ دەگرن و چیشیان دەکەوێ!
با چاو بە چەند ئامارێکی رەسمیدا بخشێنین :لە ئێستادا مووچە
و حەقدەستی مانگانەی کرێکاران _ کە جاری وایە هەتا شەش
مانگیش دوا دەکەوێ_ یەک لە سێی خەرجی و بەڕێچوونی
مانگانەیانە .بەهۆی گرانیی داودەرمان و مزی پزیشک لە یەک
ساڵی ڕابردوودا ئاماری سەردانکەرانی نەخۆشخانە و نۆرینگە
و کلینینکەکان سەتا  30کەمی کردوە .زیاتر لە نیوەی خەڵکی
ئێران لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین و بەهۆی داخرانی کارگە و
یەکە پیشەییەکان لە سۆنگەی گەمارۆکانەوە بێکاریش هەر دێ
و ڕووی لە زیادبوون دەکا و بەوەش بێداهاتی و هەژاریش پتر
پەرە دەستێنێ.
گرانبوونی بەنزین بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی زیاتر لە
نیوەی کااڵکان و لە سەد کااڵی پێویست نیوەیان نرخەکانیان هەتا
پێنج لەسەد زیادی کردوە و...
هەموو ئەو بارودۆخەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆماری
ئیسالمیی ئێران ئەمنیەتی نیشتمانیی خەڵکی ئێرانی بە سوخرە
گرتوە و لە پشت قەڵغانی خەڵکەوە شەڕی بەرژەوەندەییەکانی
خۆی دەکا .بەاڵم ئەمڕۆ خەڵک ئیدی هەموو دەزانن کە دوژمنی
ئەوان نەک ئەمریکا و هێزە دەرەکییەکان ،بەڵکوو خودی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمییە ،بۆیە لە هەر دەرفەت و بوارێکدا لەدژی دێنە
مەیدانەوە.
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خوێندنەوەیەکی حقووقی لەسەر بەردانەوەی
فڕۆکەی ئۆکراینی لەالیەن سپای پاسدارانەوە

فەراز فیرووزی

ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان لە ئاکامدا
و لەژێر گوشاری ڕاگەیەنەکان ڕۆژی شەممە
٢١ی بەف رانبار ،بە دەرکردنی بەیاننامەیەک دانی
بەوەدا نا کە فڕۆکەی ئۆک راینی بە ژمارە فڕینی
 ٧٦٢و  ١٧٦موسافیرەوە بەهۆی پەدافەندی
سپای پاسداران کەوتووەتە خ ــوارەوە .هاوکات
جەواد زەریف لە تویتێکدا گوتی« :لە ئاکامی
لێکۆڵینەوە سەرەتایی و نێوخۆییەکانی هێزە
چەکدارەکان بۆمان دەرکەوتوە ،هەڵەی مرۆیی
ل ــە کاتی قەی رانێک ک ــە ب ــەه ــۆی سەربزێویی
ئ ــەم ــری ــک ــاوە ه ــات ــب ــووە ئــــاراوە ،ک ــارەس ــات ــی لێ
ک ــەوت ــەوە ».ل ــەدوای ڕوون ــب ــوون ــەوەی هۆکاری
ک ــەوت ــن ــە خـــــوارەوەی ف ــڕۆک ــەک ــە و هاوکاتیی
ئ ــەم ڕووداوە ل ــەگ ــەڵ ه ــێ ــرش ــی مووشەکیی
سپای پاسداران بۆ سەر بنکە نیزامییەکانی
ئەمریکا لە عێ راق ،باسی دانەخستنی هێڵی
ئ ــاس ــم ــان ــی ــی ل ــەالی ــەن ح ــک ــووم ــەت ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمییەوە لە کاتی مشتومڕی نیزامیدا ،بوو
بە پرسیارێکی گشتی .لەم بارەوە تلەڤیزیۆنی
ئی ران ئینتێرنەشناڵ لە ڕاپۆرتێکی تایبەتدا کە
ڕۆژی یەکشەممە باڵوی ک ــردەوە ،باسی لەوە
ک ــرد ک ــە« :چ ــەن ــد س ــەرچ ــاوەی ــەک ــی ئ ــاگ ــادار لە
نێوخۆ و دەرەوەی ئێ ران بە ئینتێرنەشناڵیان
کوتوە ،سپای پاسداران لە شەوی هێرشکردنە
سەر بنکە نیزامییەکانی ئەمریکا لە عێ راق؛
فڕینە ئاساییەکانی بەئەنقەست ڕانەگرتوە
ب ــەو مەبەستەی وەک قەڵغان کەلکیان لێ
وەربگرێ».
بەاڵم کاریگەریی حقوقیی ئەم کردەوە لە
حقووق ی نێودەوڵەتیدا چییە؟
دەب ــێ ب ــاب ــەت ــەک ــە بەپێی ڕادەی پێبەندیی
ئ ــێ ـران ب ــە ب ــڕی ــارە ن ــێ ــودەوڵ ــەت ــی ــی ــەک ــان لەسەر
هێڵی ف ــڕۆک ــە مەدەنییەکان ت ــاوت ــوێ بکرێ.
دەوڵەتی ئێ ران لە ساڵی ١٩٤٤دا چووەتە نێو
کونڤانسیۆنی فڕۆکەوانیی نێودەوڵەتی ناس راو
بە کونڤانسیۆنی شیکاگۆ .بەپێی مادەی ٣ی ئەم
کونڤانسیۆنە کە بە شێوەی پرۆتۆکۆل هاتوە
و ،ئێ ران بە دانانی سەنەد لە ژوئەنی ١٩٩٤دا،
ل ــە پێناو پاراستنیدا بەرپرسیارە و ،لەوێدا
بەکارهێنانی هەر جۆرە چەکێک لەدژی فڕۆکە
مەدەنییەکان ڕێگە پ ێنەدراوە .ئەم پرۆتۆکۆلە
لەدوای کارەساتی خستنە خوارەوەی فڕۆکەی
مەدەنیی ک ــۆرەی باشوور لەالیەن یەکیەتیی
سۆڤییەتەوە کە لە نیۆیۆرکەوە بەرەو سێئوول

دەچوو و ،بە هەڵە ڕۆیشتبووە نێو خاکی سۆڤییەتەوە
و بووە هۆی کوژرانی  ٢٦٩کەس ،پەسەند ک را و ئەم
ڕێگە پێنەدانە چ ــووە خانەی ک ــاروب ــاری حقووقیی
چاودێر بەسەر فڕۆکە مەدەنییەکاندا.
هەڵبەت ب ــە مەبەستی ڕێ ــزگ ــرت ــن ل ــە دەس ــەاڵت ــی
دەوڵەتەکان بەسەر خاکی خۆیان ،لە مادەی ٩ی ئەم
کونڤانسیۆنەدا ڕێگە بە دەوڵەتان دراوە لە ئەگەری
ناچاریدا و بەپێی هۆکاری نیزامی دەتوانن لە بەشێک
لە ئاسمانی واڵتەکەیان ڕێگەپێنەدان یا بەرتەسکییەک
بەو مەرجەی بە الیەنەکانی تری کۆنڤانسیۆنەکە و
ڕێکخ راوی فڕۆکەیی واڵت (ئیکائۆ)ش ڕابگەیەندرێ؛
دابنێن.
ئێستا بە سەرنجدان ب ــەوەی کە دەوڵ ــەت ــی ئێ ران
دەیتوانی لە کاتی هێرشی مووشەکیی خۆی بۆ سەر
بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێ راق ،فڕین لە هێڵی
ئاسمانیی نێودەوڵەتی لە واڵتی خۆیدا هەڵپەسێرێ و
یا بەرتەسکی بکاتەوە؛ دوو بابەت دەخەمە بەر باس:
یەکەم ،دیوانی دادی نێودەوڵەتی لەسەر کوژرانی
 ٤٤ئەفسەری کەشتیی جەنگیی بریتانیا بەهۆی
تەقینەوەی مین لە گەرووی کوورفۆ لە ساڵی ١٩٤٦دا
کە بەشێک لە سنوورە ئاوییەکانی واڵتی ئالبانی بوو،
دەوڵەتی ئاڵبانیی لەم بارەیەوە بە بەرپرسیار زانی.
بنەمای بۆچوونی دیوانی داد لەسەر ئەوە بوو کە بە
لەبەرچاو گرتنی ئەوەی دەوڵەت چاودێریی تەواوی
هەیە بەسەر خاکی ژێر دەسەاڵتی خۆیدا ،لە بەرامبەر
ئاگادارکردنەوەی ئەگەری مەترسیی بۆ دەوڵەتانی تر
بەرپرس و ئەرکدارە .دیوانی داد لەمەڕ ئاگادارکردنەوە
لەسەر ئەو بڕوایەیە کە بەشێک لە بنەما مرۆییەکانە.
ئێستا لە بــارەی فڕۆکە ئۆک راینییەکەوە دەوڵەتی
ئێ ران نەتەنیا ئ ــاگ ــاداری هەموو مەترسییەک بوو
بەڵکوو خۆی بەدیهێنەری مەترسیی لەم چەشنە
ب ــوو و ،ســـەرەڕای ئ ــەوەش ه ــەوڵ ــی داخستنی هێڵە
ئاسمانییەکان و نەهێشتنی هەڵفڕینی فڕۆکەکانی
بەسەر ئاسمانی ئەم واڵتەوە نەدا.
دووهەم ،لە الیەکی دیکەشەوە دیاریکردنی دۆخی
حقووقیی چاودێر بەسەر کاتی هێرشی مووشەکیی
ئێ ران و ب ــەدوای ئ ــەوەش ــدا تەقەکردنی پەدافەندی
سپای پاسداران زۆر جێگەی سەرنجە .گونجاندنی
مادەی ٢ی هاوبەشی کونڤانسیۆنەکانی ژێنێڤ ،هەر
لەگەڵ سەرهەڵدانی ش ــەڕی چەکدارانە ،یاساکانی
چ ــاودێ ــری مافی مرۆڤدۆستانە وەک پشتیوانی لە
کەسانی مەدەنی پتانسیێلی جێبەجێ کردنیان هەیە،
ئەگەر تەنانەت الیەنی بەرامبەر وەها شەڕێکیشی
ڕان ــەگ ــەی ــان ــدب ــێ .ب ــەپ ــێ ــی ل ــێ ــک ــۆڵ ــی ــن ــەوەی کومیتەی
نێودەوڵەتیی خاچی سوور لەسەر جێبەجێ کردنی

مافی مرۆڤدۆستانە ،ل ــە ه ــەر ئاستێک ل ــە ش ــەڕدا
ئ ــەم مافە پشتیوانییانە پێویستە ڕەچــاو بکرێن.
بە سەرنجدن ب ــەوەی کە ئێ ران ئ ــاگ ــاداری ئەگەری
هێرشی دژکردەوانەی ئەمریکا بوو ،بەاڵم دیسانیش
هەوڵی داخستنی هێڵی ئاسمانیی واڵت ــی نــەداوە.
واتای پێچەوانەی ئەم کارە کەلکی خ راپ وەرگرتن لە
کەشی ئاسمانیی باسک راو و ئەو بەشە لە خاکی ژێر
دەسەاڵتە کە پڕ لە جەماوەر و فڕۆکەی مەدەنییە.
وێ ــدەچ ــێ ک ــۆم ــاری ئیسالمی ب ــەو مەبەستەی کە
ئەمریکاییەکان ب ــەب ــۆن ــەی چ ــڕی ــی فڕینی فڕۆکە
مەدەنییەکان لە هێرشی بەرامبەر چاوپۆشی دەکا،
ئاسمانیان دانەخستوە.
بنەمای جیاکردنەوەی بنەڕەتە چەسپاوەکان لە
حقووقی نێودەوڵەتیدا مرۆڤدۆستانەیە ،کە تەنانەت
دادگ ــای ب ــااڵی ئیس ڕائیلیش بەکارهێنانی تێئۆریی
کوشتاری ئامانجداری بەستووەتەوە بە ئەسڵی
ج ــی ــاک ــردن ــەوە و پشتیوانی ل ــە کەسانی م ــەدەن ــی.
ئــەم ج ــی ــاک ــردن ــەوەی ــە ه ــەن ــدێ ــک جــار دەب ــێ ــت ــە هۆی
بەکارهێنانی خەڵک بە مەبەستی خ راپ بۆ نموونە
ل ــە خەڵکی م ــەدەن ــی وەک قەڵغانی م ــرۆی ــی کەلک
وەردەگیرێ .بەکارهێنانی قەڵغانی مرۆیی نەتەنیا
لە کونڤانسیۆنە چوارێنەکانی ژێنێڤ و پرۆتۆکۆلی
یەکەمی ئیلحاقیدا ڕێگە پ ێنەدراوە بەڵکوو بەپێی
شەقی ( ،)٢٣پاژی (ب) ،بەندی ( )٢و مادەی ()٨ـی
ئەساسنامەی دیوانی کەیفەریی نێودەوڵەتی ،بە
جینایەتێکی جەنگی دادەنرێ.
دەرەنجام:
 -١بەپێی حقووقی نێودەوڵەتی ،بەکارهێنانی
چ ــەک ــی ن ــی ــزام ــی لــــەدژی فــڕۆکــەی مــەدەنــی ڕێگە
پێنەدراوە.
 -٢ئێ ران ،کۆنڤانسیۆنی شیکاگۆی پێشێل کردوە.
 -٣کانادا و ئۆک راین دەبێ هەر لە سەرەتاوە سکااڵی
خۆیان پێشکەش بە ئیکائۆ کردبا بە مەبەستی
لێکۆڵینەوەی تایبەتی و تکنیکیی بێالیەنانە.
 -٤تەنیا لەدوای لێکۆڵینەوەی تکنیکی دەتوانرێ
ل ــەس ــەر ب ــەئ ــەن ــق ــەس ــت ی ــا ب ــەئ ــەن ــق ــەس ــت ن ــەب ــوون ــی
بەردانەوەی فڕۆکەکە ،قسە بکرێ.
 -٥ئەگەر ئێ ران لە پرۆسەی لێکۆڵینەوەکاندا کێشە
دروست بکا و سندووقە ڕەشەکەی فڕۆکەکە نەخاتە
بەردەست کۆمیسیۆنی لێکۆڵینەوەی ئیکائۆ ،دەوڵەتە
خاوەن بەرژەوەندییەکان لەم بارەوە دەبێ بەخێ رایی
لە شۆڕای ئەمنییەتدا لەدژی ئێ ران شکایەت بکەن.
 -٦سیستمی دادی ئــێــران بــەهــۆی ن ــەب ــوون ــی
سەربەخۆیی ،سەالحییەتی دادگایی کردنی کەسانی
تۆمەتباری نییە و ،دەبێ النیکەم دادگایەکی ad hoc
لە واڵتێکی سێهەم بەدواداچوون بۆ ئەم بابەتە بکا.
 -٧ئ ــەرک ــان ــی ه ــاوب ــەش ــی ه ــێ ــزە چ ــەک ــدارەک ــان لە
بەیاننامەکەیاندا بەرپرسایەتیی خۆیان لە ئەستۆ
گ ــرت ــوە ،ب ــە ل ــەب ــەرچ ــاو گرتنی ب ــەن ــدی ٤ی ئەسڵی
١١٠ی یاسای بنەڕەتی ،ڕێبەری کۆماری ئیسالمی
فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانە .هەڵبەت لە
سیستمی دادی کۆماری ئیسالمیدا هیچ دادگایەک
توانای پێ ڕاگەیشتن بە تاوانەکانی ڕێبەری ڕێژیمی
نییە!
 -٨بەردانەوە و تێکشکاندنی فڕۆکە ئۆک راینییەکە
بەهۆی هەر کاربەدەستێکی نیزامی بە هەر پلەیەکەوە
بووبێ ،دەرخەری بەرپرسایەتیی نێودەوڵەتیی ئێ رانە
و تەنانەت ئیدیعای نائاگادار بوونی ڕێبەری کۆماری
ئیسالمی لەم بارەوە بە هیچ شێوەیەک وەر ناگیرێ.
 -٩دابینکردنی ئەمنیەتی فڕینی نێودەوڵەتیی
فڕۆکە مەدەنییەکان یاسای حقووقیی عورفیش
لەخۆ دەگرێ.

پێکهێنانی سمینارێک لە ژێر ناوی«چەمکی نەتەوەسازی» لە ناوەندی ٣ی کوردستان
پێش نیوەڕۆی ڕۆژی دووشەممە٢٣ ،ی بەفرانباری ١٣٩٨ی هەتاوی .ناوەندی٣ی کوردستان سمینارێکی
لەژێر ناوی «چەمکی نەتەوەسازی» بۆ دوکتور سمایل بازیار ،مامۆستای زانکۆ پێک هێنا.
لەو سمینارەدا د .سمایل بازیار باسەکەی بە چۆنیەتیی هاتنەسەرکاری ڕەزاشا دەست پێکرد و پێی وابوو
ناسیونالیزمی فارس(ئێرانی) بە هاتنەسەر دەسەاڵتی ڕەزاشا بە پشتیوانی کەسانی شارەزا و چەواشەکاری
مێژوو هاتۆتە ئاراوە .بەڕێزیان لە درێژەی باسەکەیدا گوتی« :وشەی ئێران و ئاریا لەو دەستەواژانەن
کە لەو سەردەمدا هاتنە نێو کایەی سیاسی ئێران و ئەوە ڕەزاشا بوو کە واتای دەوڵەتی وەک چەمکێکی
مۆدێڕن و ئەمڕۆیی بەسەر جۆغرافیای ئێراندا سەپاند.
د .بازیار لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا ئاماژەی بە بەشێک لە شێعرەکان و سەرچاوە کۆنەکانی قەومی
فارس کرد کە پڕن لە دژوازی کە ناتوانرێ بەشی ناسیونالیزمی فارس یا ئێرانی لێ دەربێنن و خۆی پێ
ببەستنەوە .بەڕێزیان لە ئاکامگیریی ئەو باسەدا گوتی« :ئێران نەک نەتەوە نییە بەڵکوو بە جوغرافیایەکی
بچووکی لەو خاکە دەگوترێ و سیستەمی سیاسی زاڵ بەسەر ئێراندا بۆ یەکدەست کردنی سەرجەم
دانیشتوانی ئەم جوغرافیایە کە بە یەک نەتەوە و یەک دەوڵەت دەناسرێ ،کاری بۆ کردوە».
دوای باسەکەی کاک سمایل ،سمینارەکە بە کۆمەڵێک پرسیار و بابەتی بەشداران کۆتایی هات.
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کێن ئەوانەی کڕیاری

ڕێگای قودس چیدی ب 
ه كهربهالدا تێناپهڕێ! درۆکانی کۆماری ئیسالمین؟
ڕەحمان سەلیمی
ی هكێك ل ـه ست راتیژیی ه س هرهكیی هكانی
س ــی ــاس ـهت ــی دهرهوهی كـــۆمـــاری ئیسالمی
گرتن هب هری سیاس هتی ه ـهن ــاردهی ش ــۆڕش و
ئیدئۆلۆژیی شیعی (ب ه خوێندن هوهی تایب هتی
خۆیان) بۆ واڵتانی ئیسالمی و ب ه تایب هت ئ هو
واڵت ــان ـه ب ــووه ك ه شیع هیان لێ نیشت هجێی ه.
سیاس هتێك ك ه زیاترین تێچووی بۆ گ هالنی
ئــێــران بـــــهدواوه بـــووه و ت ـهن ــی ــا ت ــەع ــب ــی ــر ل ه
ف ـراوان ــخ ــوازی ــی ڕێ ــب ـهران ــی ك ــۆم ــاری ئیسالمی
دهك ــا .ئ هگ هر ن هڵێین دهسپێك ،ب ه دڵنیایی هوه
درێژهكێشانی ش هڕی عێ ڕاق ب ه تایب هت ل ه دوای
دهركردنی هێزهكانی س هددام ل ه خوڕڕهمشار و
ناوچ هكانی دهوروب هری ل ه پێناو ئ هو ست راتیژه
سیاسی ه بوو ك ه ئ هوكات ب ه دروشمی «ڕێگای
قودس ب ه ك هرب هالدا تێ دهپ هڕێ» دهریان دهبڕی.
كۆماری ئیسالمی ب ه دیاریك راوی پشتگیری
ل ه شیع هكان ل ه واڵت ــان ــی وهك ع هڕهبستانی
سعوودی ،ب هحرهین ،ی هم هن ،سووری ه ،لوبنان
و عێ ڕاق و  ...كردووهت ه ڕێچك هی هكی ن هگۆڕ
ل ه سیاس هتی دهرهكیی خ ــۆی .دهستێوهردان
ل ه واڵتانی ناوچ ه ب ه تایب هت پاش دام هزرانی
حیزبوڵاڵ ل ه لوبنان و تیرۆری ئ همریكیی هكان
لــه ب ـ ـهی ــرووت و س ــی ــاس ـهت ــی خ ـراپ ــك ــاران ـه و

ســهروهریــی خاكی ع ــێ ـڕاق ب ــووه .ه ـهرچ ـهن ــد ئ هو
ه هواڵ ه ك هوت ه پ هڕاوێزی ك هوتن هخوارهوهی فڕۆك ه
ئۆك راینی هك ه ،ب ـهاڵم ل ه ه همان كاتدا ب هرپرسانی
ك ــۆم ــاری ئیسالمی ت ــووش ــی س ـهرس ــوڕم ــان ك ــرد.
مست هفا ك هواكبیان ،ئ هندامی كۆمیسیۆنی ئەمنیەتی
میللی و سیاس هتی دهرهوهی مەجلیس ڕایگ هیاند
ك ه چاوهڕوانیی ئ هوهیان ن هبووه ك ه دهوڵ هتی عێ ڕاق
شكای هت ل ه ئێ ران بكا.
ل ـهڕاس ــت ــی ــدا ئ ــهو س ــك ــااڵی ـهی دهوڵ ــهت ــی ع ــێ ـڕاق
خستن هڕووی الی هكانی ناوهوهی سیاس هتی عێ ڕاقی ه
ب ه واتا گشتی هك هی ،وات ه ئ هو سیاس هت هی دهرهنجامی
ڕای گشتی و وی ــس ــت ــی جـــهمـــاوهره و ت ـهن ــان ـهت
سیست هم ه نادیمۆك رات هكانیش ناتوانن ب ه ت هواوی
پشتگوێی بخ هن .پێشێلكردنی س هروهریی خاكی
عێ ڕاق ك ه ل هو سكااڵی هدا زهق بۆت هوه پرسێك نیی ه
ت هنیا پ هیوهندی ب ه ڕووداوی مووش هكباران هك هوه
ه هبێ ،ب هڵكوو ل ه ساڵی  2003ب ــهوالوه ل ه الی هن
ك ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی ـهوه پێشێل كـــــراوه .ل ــێ ــرهدا
پرسیارهك ه ئ هوهی ه دهوڵ هتی عێ ڕاق چ هند ه دهتوانێ
پشت ب هو پاساوه بب هستێ بۆ ڕووب هڕووبوون هوهی
ڕێژێمی ئێ ران؟ ئایا پاساوی ئێ ران بۆ ب هرگریی ڕهوا
ل ه دوای كوشتنی قاسم سول هیمانی ل ه ب هغدا ،ب ه
پاساوێكی یاسایی دادهنرێ؟

هێرشە م ووشەکییەکەی ئێران ناچێت ه خان هی بەرگ ری ی
ڕەوا ،ب هو پێی هی ئ هو م هرجان ه ن ههاتوون هت هدی ك ه ل هو ماددهی هدا
هاتوون .چون ك ه ئ هم ری كا هێرش ی ن هك ردووهت ه س هر ئێران تا ئ هو
واڵت ه بت وان ێ ئیدیعای ئ هوه ب كا ك ه دیفاع ل ه خ ۆی دهكا .ب هڵ كوو
دیت مان ئ هوه كۆماری ئیسالم ی بوو ل ه ڕێ گای میلیشیاكان ی هوه
هێرش ی ك رده س هر باڵ وێزخان هی ئ هم ری كا ،ك ه ب ه پێ ی یاسای
نێ ودهوڵ هت ی بەشێ کە ل ە خاک ی ئەم واڵتە
تیرۆریستیی جۆراوجۆر ل ه واڵتانی ئورووپایی
و ئافریقایی و ت هنان هت واڵت ــان ــی ئ همریكای
التین وایكرد ك ه كۆماری ئیسالمی ب ه ت هواوی
بك هوێت ه دهرهوهی چوارچێوه ه هنجاریی هكانی
كۆم هڵگەی نێودهوڵ هتی و گ هش هس هندوو .ئ هو
ب ـهرهن ــگ ــارب ــوون ـهوهی ـهش ڕاس ــت ـهوخ ــۆ خ هڵكی
ئێ رانی كرده قوربانی و تێچووی هكی گ هورهی
ئابووری ،كۆم هاڵی هتی و ڕووناکبیریی ب هس هردا
س هپاندن.
پ ــاش هێرشی ئ همریكا ب ــۆ س ـهر ع ــێ ـڕاق و
ڕووخانی دهس هاڵتی س هددام و گۆڕانی ڕێژیمی
سیاسی و دهس هاڵت گرتنی شیع هكان ،كۆماری
ئیسالمی ه ـهل ـهك ـهی ق ــۆس ــت ـهوه و ب هتایب هت
پ ــاش چــوونــهدهرهوهی هێزهكانی ئامریكا ل ه
 ،2011ب ه هێزێكی گ هورهوه ڕووی كرده عێ ڕاق
و ل ه شارهكانی ن ــاوهن ــد و خـــوارهوهی عێ ڕاق
گ هرای هێزه توندڕهو و دژه ئ همریكایی هكانیان
دام هزراند و بڕه پارهی هكی زۆریان بۆ ت هرخان
ك ــرد و ،ل ـه پ هنا پ ــڕچ ـهك كــردن و یارم هتیی ه
دارایی هكان بۆ ف هرماند ه و هێزه چ هكدارهكان،
پــــڕۆژهی گــــهورهی خ ــزم ـهت ــگ ــوزاری ــی ــان وهك
دروس ــت ــك ــردن ــی ن هخۆشخان ه و و ی ــاری ــگ ــا و
دامــــهزراوهی ج ــۆراوج ــۆری دیكەی جێبەجێ
کــرد  .ب ـه ج ــۆرێ ــك ك ـه شــارهزایــان پێیانوای ه
ئ ـهو سامان و دارای ــی ــان ــەی بۆ ئ ــەو مەبەستە
تەرخانیان کرد ،دهیانتوانی ب هشێكی زۆر ل ه
كێش ه و گرفت هكانی گ هالنی ئێ ران ك ه ب ه تایب هت
دوای ت هحریم هكانی ئامریكا قووڵ بوون هت هوه،
چارهس هر بك هن .كۆماری ئیسالمی س هرهڕای
خ هرج كردنی پارهی هكی زۆر ب ه دام هزراندنی
دهزگــای پڕوپاگ هندا بۆ ڕاكێشانی س هرنجی
شیع هكانی ع ــێ ـڕاق ،ب ه ك ــردهوه عێ ڕاقی وهك
ب هشێك ل ـ ه ق ــوواڵی ــی ست راتیژیی خ ــۆی ،ك ه
ب ه هیاللی شیعی ناو دهب ــرێ ل ه ق هڵ هم دهدا.
كاریگ هریی كۆماری ئیسالمی ل ــەم واڵت ــە ب ه
ڕادهی ـهك ـ ه ك ه زۆر ل ه چاودێ رانی سیاسی ل ه
س ـهر ئ ـهو ب ــڕوای ـهن ك ه پڕۆس هی سیاسی ل ه
ع ــێ ـڕاق درێ ــژك ـ ـراوهی ك ــۆم ــاری ئیسالمی ه ب ه
ه همان تایب هتم هندی.
ڕووداوهكــــانــــی ئ ـ ـهو دوایــیــانــهی ع ــێ ـڕاق و
هێرشی مووش هكیی ئێ ران بۆ س هر بنك هكانی
ئ همریكا ل ه عێ ڕاق ،دهرهاویشت هی جۆراوجۆری
ل ــێ ك ـهوت ـهوه و ب هتایب هت پـــهردهی ل ـه س هر
ڕاستیی هك ه هڵدای هوه ك ه چ هند مانگێك بوو
ب ه ڕوونــی ل ه ش هقام هكانی ب هغدا و ب هسره
و ك هب هال و ن هج هف و هتد ل ه الی هن شیع هی
ست هملێك راوی ع ــێ ـڕاق ـهوه ب ـهرگ ــوێ دهك ــهوت.
ئـــهو ڕووداوه ســكــااڵی دهوڵـــهتـــی شیع هی
دۆس ــت ــی ت ــاران ـه ل ـه ك ــۆم ــاری ئیسالمی دژی
مووش هكبارانی هێزهكانی ئ همریكا ل ه خاكی
عێ ڕاق ،ك ه ئاراست هی شووڕای ئەمنیەتی نەتەوە
كه ب ه گوت هی نوێن هری
یەکگرتووەکان ك راوه 
ع ــێ ـڕاق ل ـ ه ن ـهت ـهوه ی ـهك ــگ ــرت ــووهك ــان پێشێلی

بـــنـــهمـــای ســـــــــهروهری یــهكــێــكــ ه لــــه ب ــن ـهم ــا
بنچیین هیی هكانی یاسای نێودهوڵ هتیی هاوچ هرخ
و سیست همی نێودهوڵ هتیی ئارایی و ب ه ی هكێك ل ه
پێوهره ڕاست هقین هیی هكان بۆ دهوڵ هت دادهنرێ .ب ه
پێی یاسا ه هموو دهوڵ هتان ی هكسانن ل ه س هروهری،
جیاوازی هك ه ت هنیا ل ه مام هڵ هكردن ب هو س هروهریی هی ه
ل ـ ه ئ ــاس ــت ــی ن ــێ ــودهوڵ ـهت ــی و ن ــێ ــوخ ــۆی ــی ،ئ ـهوی ــش
ب ـهگ ــوێ ــرهی هێزی دهوڵ ـهت ـه ل ـ ه ب ــواری س ـهرب ــازی
و ئ ــاب ــوری و سیاسی .بــهاڵم ب ـ ه گشتی ه هموو
ب هڵگ هنام ه نێودهوڵ هتیی هكان ج هخت دهك هن هوه ل ه
س هر رێزگرتن ل ه بن همای س هروهریی واڵتان.
س هروهری دهس هاڵتی بااڵی دهوڵ هت ه ك ه ب هكاری
دێنێ بۆ حوكمكردن ل هس هر ه هرێم هك هی و ئابووری
و هێزی و سیاس هتی نێوخۆیی و ه هروهها ئازادی
ل ه ه هڵسوك هوتی دهوڵ هت ل ه پ هیوهندیی نێودهوڵ هتی
ب ه ل هب هرچاوگرتنی بن هماكانی یاسای نێودهوڵ هتی.
زۆرێك ل ه زانایانی یاسای نێودهوڵ هتی پێیان وای ه
ســـهروهری ی هكێك ه ل ـه پای هكانی دروستبوونی
دهوڵـــــهت .بــه ســهرنــجــدان بــه هــهمــوو ئــهوانــهی
ئاماژهمان پێدان ،دهردهك هوێ ك ه س هروهری چ هند ه
گرینگ ه بۆ دهوڵ ـهت و پێشێلكردنی س ـهروهری و
یان ك همكردن هوهی ،گاریگ هریی راست هوخۆی دهبێ
ل هس هر سروشتی ه هڵسوك هوتی نێودهوڵ هتی ل هگ هڵ
دهوڵ هتدا .ب هو پێی ه یاسای نێودهوڵ هتی ب ه گرینگی هوه
دهڕوانێت ه بن همای س هروهری و ل هس هرئ هو بن همای ه

س ـهر ب هرژهوهندیی هكانی ئ همریكا ل ه عێ ڕاق و ب ه
تایب هتی بۆ س هر بنك هی هێزه چ هكدارهكانی ئ همریكا.
ب هاڵم ل ه دوای كوژرانی قاسم سول هیمانی ،ئێ ران ب ه
شێوهی هكی ڕاست هوخۆ هێرشی كرد ه س هر بارهگاكانی
ئ همریكا ل ه عێ ڕاق ،ك ه ئ هو هێرش ه ل هنێو خاكی عێ راق
پێشێلكردنی ئاشك رای س هروهریی خاكی عێ راق بوو.
ل ه ه همان كاتدا هێرش ه مووش هكیی هك هی سوپای
پاسداران بۆ س هر ق هاڵی دێمۆك ڕات ل ه دێسامبری
2018دا ب ه ه همان شێوه پێشێلكردنی س هروهریی
خاكی عێ ڕاق بوو.
كۆماری ئیسالمیی ئێ ران ل هو بــارهوه ئیدعای
ئ ـهوه دهك ــا ك ه ل ه ه هر دوو حاڵ هتی موش هكبارانی
خ ــاك ــی عــێــراق ،چ ل ـ ه ك ــات ــی م ــوش ـهك ــب ــاران ــی ق ـهاڵی
دێموك رات و ه هروهها ل ه موش هكبارانی پێگ هكانی
ئ همریكا ،بیانووی بەرگریی ڕەوای ب هكار هێناوه ،ك ه
پڕنسیپێكی نێودهوڵ هتیی ه .ب هاڵم ب هپێی ماددهی 51
ل ه میساقی رێكخ راوی ن هت هوه ی هكگرتووهكان ،ئ هو
كردهوهی ه ناچێت ه خان هی بەرگریی ڕەوا ،ب هو پێی هی
ئ ـهو م هرجان ه ن ههاتوون هت هدی ك ه ل ـهو م ــاددهی ـهدا
هاتوون .چونك ه ئ همریكا هێرشی ن هكردووهت ه س هر
ئێ ران تا ئ هو واڵت ه بتوانێ ئیدیعای ئ هوه بكا ك ه دیفاع
ل ه خۆی دهكا .ب هڵكوو دیتمان ئ هوه كۆماری ئیسالمی
بوو ل ه ڕێگای میلیشیاكانی هوه هێرشی كرد ه س هر
باڵوێزخان هی ئ همریكا ،ك ه ب ه پێی یاسای نێودهوڵ هتی
ئ هو شوێنان ه حورم هت و پارێزراویی تایب هتیان ه هی ه و
ب ه ب هشێك ل ه خاكی واڵت هك ه دادهنرێن مادام ه هڵگری
ئااڵی ئ هو واڵت ـهن .هێرشكارانی س هر باڵوێزخان هی
ئ همریك ا ت هنیا بۆ بردن هپێشی پڕۆژهكانی كۆماری
ئیسالمی هێرشیان ك ــرد ه ســهر ب ــاڵ ــوێ ــزخ ــان ـه .ب ه
تایب هت ل ه تۆره كۆم هاڵی هتیی هكان دیتمان ك ه ناوی
قاسم سول هیمانی ل هس هر دیوارهكانی باڵوێزخان ه
وهك هێمای پڕۆژهكانی ئێ ران ل ه الی هن هێرشكاران هوه
دهنووس ران .ل ه الی هكی دیك هوه هاوكات ل هگ هڵ ئ هو
هێرشانه ،خ هڵك ل ه ش هقام هكانی عێ ڕاق ،بێب هری
بوونی خۆیان ل ه ڕێژێمی تاران دهردهبڕی.
ك ــوش ــت ــن ــی قـــاســـم ســـولـــهیـــمـــانـــی لــــ ه الیــــهن
ئ همریكایی هكان هوه ڕهوایی هت وهردهگ ــرێ ب هپێی ئ هو
ڕێكك هوتن ه ئ همنی هتییەی ك ه ل ه نێوان عێ راق و ئ همریك ا
ل ه ساڵی  2008واژۆ ك ــراوه .ئ ـهو ڕێكك هوتننام هی ه
وێــــڕای ج ـهخ ــت كـــردنـــهوهی لــ ه ســـهر پ ــاراس ــت ــن ــی
س هرب هخۆیی عێ راق و س ـهروهری و دهس هاڵت هكانی
ل ـهس ـهر زهوی و ه ـهرێ ــم ـهك ـهی ،ت ــێ ــی ــدا ه ــات ــوه ك ه
كۆماری عێ راق و ویالی هته ی هكگرتووهكانی ئ همریكا
ج هخت دهك هن هوه ل ه گرینگیی پاراستنی ئ همنیی هتی
هاوب هشیان و هاوكارییان ل ه جێگیربوونی ئاشتی و
له عێ راقدا و هاوكاری
رووب هڕووبوون هوهی تێرۆر 
ل ه بواری ئ همنی هت و پارێزگاری و ب هرب هرچدان هوهی
كـــــردهوهی دوژم ــن ــك ــاران ـه و ئ ــهو هــهڕهشــانــهی ك ه
ڕووبــهڕووی س هروهریی عێ راق دهبن هوه .ه هروهها
ئ هو ڕێكك هوتننام هیه ج هخت دهكات هوه س هر ئ هوهی
ك ـ ه ئــهو ه ــاوك ــاری ــی ـه ل ــه ســهر ب ــن ـهم ــای ڕێزگرتنی
تــــهواوه ل ـ ه س ـ ـهروهری ــی ه ــهر دوو الیـــهن ب ـ ه پێی
ئامانج و بن هماكانی میساقی رێكخ راوی ن هت هوه
ی هكگرتووهكان .ك هوات ه ب ه پێی ئ هو ڕێكك هوتننام ه
دووالی هنی ه ئ همریكا دهتوانێ ب هرگری ل ه كردهوهكانی
خ ــۆی بكا ل ه عێ ڕاق و بۆ نموون ه كوشتنی قاسم
سول هیمانی وهك ك هسێكی تێكدهری ئ همنی هتی عێ ڕاق
و ب هرژهوهندیی هكانی ئ همریكا ل هو چوارچێوهی هدا.

كوشتن ی قاسم سول هیمان ی ل ه الی هن ئ همریكایی هكان هو ه ڕهوایی هت
وهردهگرێ ب هپێی ئ هو ڕێكك هوتن ه ئ همنی هتییەی ك ه ل ه نێوان عێراق و ئ همریك ا
ل ه ساڵ ی  2008واژۆ ك ــراوه .ئ هو ڕێكك هوتننام هی ه وێڕای پێداگری ل هس هر
پاراستن ی س هرب هخۆیی عێراق و س هروهری و دهس هاڵت هكان ی ل هس هر زهوی
و ه هرێم هك هی ،تێیدا هاتوه ك ه كۆماری عێراق و ویالی هته ی هكگرتووهكان ی
ئ همریكا ج هخت دهك هن هوه ل ه گرینگیی پاراستن ی ئ همنیی هتی هاوب هشیان و
هاوكارییان ل ه جێگیربوون ی ئاشت ی و رووب هڕووبوون هوهی تێرۆر له عێراقدا
كۆم هڵێك رێسا و بن همای نێودهوڵ هتی بنیات ناوه
وهك بن همای دهستوهرن هدان و بن همای ی هكسانی
و ه هروهها س هپاندنی ب هرپرسیاری هتیی یاسایی
ل هس هر دهوڵ هت ،ئ هگ هر ئ هو ماف ه پێشێل بكا.
بــه چ ــاوخ ــش ــان ــدن ــێ ــك بــه ه ـهڵ ــس ــوك ـهوت ـهك ــان ــی
دهوڵ هتی ئێ ران ل ه ئاستی نێودهوڵ هتیدا دهبینین
ئ هو ڕێژیم ه ب ه درێژایی ت هم هنی ب ه ئ هنجامدانی
كــــردهی ت ــی ــرۆری ــس ــت ــی و ت ــێ ــك ــدان ــی ئ همنیی هت،
پێشیلی س هروهری دهوڵ هتانی كردوه .ئ هو ه هواڵن ه
سنوورهكانی ناوچ هییشی تێپ هڕاندوه و ت هنان هت
ل ه ئ ــورووپ ــا و ئ همریكا ڕاپ ــۆرت ــی ج ــۆراوج ــۆر ل ه
س هر چاالكیی جاسوسی و تیرۆریستیی ب هناو
دیپلۆمات هكانی ئێ ران باڵو بوون هت هوه.
گروپ ه میلیشیاكانی س هر ب ه ئێ ران ل ه عێ راق ،ك ه
ب هداوی هێرشی داعش بۆ س هر عێ ڕاق و ب هیاسایی
ب ــوون ــی ــان ل ـه چ ــوارچ ــێ ــوهی دهســتــووری عێ ڕاقدا،
ڕوخسارێكی دهوڵ هتی و ڕێكخ راوتریان وهرگرتوه،
ل ه سااڵنی ڕاب ــرددودا بــهردهوام هێرشیان كردۆت ه

پرسیارهك ه لێرهدا ئ هوهی ه ئێ ران ب ه پشتب هستن ب ه چ
بن همای هكی یاسایی پاساو بۆ هێرشی مووش هكیی
بۆ س ـهر خاكی عێ ڕاق دێنێت هوه؟ ل هوان هی ه واڵمی
ئــهو پ ــرس ــی ــاره پێویستیی ب ـه تێفكرینێكی زۆر
ن هبێ ،ل ه ب هر ئ ـهوهی كۆماری ئیسالمی ناك هوێت ه
خ ــان ـهی حكووم هتێكی ن ــۆڕم ــاڵ ــی پاب هند ب ـه یاسا
نێودهوڵ هتی هكان هوه ،ه هر وهك ئ ـهوهی ل ه نێوخۆی
ئێ رانیشدا خۆی ب ه ب هرپرسیاری ژیان و گوزهران و
ویست هكانی خ هڵك نابینێ .دهرهنجامی ئ هو ه همووه
وهب هرهێنان ه سیاسی و ئابووریی هی ڕژێمی ئێ ران
ل ه واڵتانی ناوچ ه كردووی هتی ،هەر ماڵوێ رانی و بێ
دهرهتانی گ هالنی ئێ ران ه ،وەک چۆن دەبینین ح هشدی
ش هعبی وهك ئ ههرومی س هرهكیی جێب هجێ كردنی
ك ــۆم ــاری ئیسالمی ل ه ع ــێ ـڕاق ،ڕۆژ ب ه ڕۆژ زیاتر
ب ـهرهوڕووی تووڕهیی ج هماوهری عێ ڕاق دهبێت هوهو
ئــهوهش ی ـهك واتــای ه هی ه ك ه بریتی ه ل ه شكستی
ڕێژێمی تاران ل ه عێ ڕاق.
***

شـ ــۆڕش لــە هـــەر واڵتــێــکــدا جــیــا لــە کــوودتــا
کــە بــۆ بـــەرژەوەنـــدی تاقمێک ئــەویــش تایبەت
هێزە چەکدارەکانە ،بە دڵنیاییەوە بەمەبەستی
باشتربوونی دۆخی سیاسی و ئابووری و ژیانی
کۆمەاڵیەتی و بە گشتی هاتنەسەرکاری دەسەاڵتێک
دەکــرێ کە وەاڵمـــدەری داخوازییەکانی خەڵکی
ئەو واڵتە بۆ ئەو قۆناغ و سەردەمەیە و ،ناخ و جەمیل سەرمەستی
نێوەرۆکی شۆڕشەکەش بەپێی وشیاری و ڕاددەی
سیاسی بوون و تێگەیشتنی گشتیی ئەو خەڵکە هەڵدەسەنگێندرێ.
هەموو ئەوانەش ئەمەش پاش بێزاربوون و تەمابڕاوی لە دەسەاڵتە
پێشووەکە دێت.
بەم پێیە بە سەرنجدان بە شۆڕشی گەالنی ئێران و ڕووخانی ڕێژیمی
پاشایەتیی «حەمەڕەزاشای پەهلەوی» و دواتر ئەزموونی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمی دەتوانین ئەو ئاکامگیرییە بکەین کە خەڵکی ئێران
لە هەڵبژاردنی ئەم نیزامە سیاسییە لەجیاتی نیزامی سیاسیی پێشوو
هەڵەیان کرد ،ئەوەش هۆکارەکەی بۆ نەناسراوبوونی نیزامی سیاسیی
نــوێ ،پۆپۆلیزم و نەبوونی ئۆپۆزیسیونێکی بەهێز و جەماوەریی
بەبەخت دەگەڕێتەوە کە ڕەوتی شۆڕش بەرەو ئاقارێکی دی برا.
لە الیەکی دیکەشەوە بیری تەسکی مەزهەبی و دینی ڕێگە خۆشکەر
بوو تا کەسێکی دوگم و چەقبەستووی وەک «خومەینی» بە دنیایەک
گرێی دەروونی و ئەخالقی و ڕق و قینی مەزهەبی و چوارچێوەیەکی
فیکریی داخراو کە لە ژوورە تاریکەکەی خۆی تێنەدەپەڕی ،بتوانێ ئەم
هەلە بقۆزێتەوە و دەسەاڵتی ئێران بگرێتە دەست .بنەمای دەسەاڵتی
ئەم رێژیمە لەسەر درۆ و وادە و بەڵێنی قەت وەدینەهاتوو دامەزرا
و تاقمی دەسەاڵت بە یارمەتیی هێزی چەکدار سواری شەپۆلی بیری
مەزهەبی و داخــراوی خەڵک بوون و کۆمەڵگەی ئێرانیان بۆ چەند
سەدە دواتر گەڕاندەوە .ناوکی دەسەاڵتی نوێ لە ماوەی چوار دەیەی
ڕابردوودا هەموو هەوڵیان ئەوە بووە پشت لە زانست و مرۆڤایەتی
و ژیانێکی ژیرانە بکەن ،بیرە کۆنەکان بریقەدار بکەن ،تیفتیفە و
هێلەساوی بدەن و نوێبوون و زانینی ڕاستەقینە و سەردەمیانە ڕەش
بکەن و بتۆرێنن ،بۆ ئەوەی کە بتوانن بەردەوام بن لە دەسەاڵتدارەتی
بەسەر ئەو خەڵکەدا.
هەڵگرانی ئــەم بیرە تەسکە لە واڵتێکی دەوڵــەمــەنــد بە پاشخان
و سامانێکی یەکجار دەوڵەمەند لە چوار دەیەی ڕابــردوودا تەنیا لە
فیکری سەپاندنی ئایدۆلۆژی و دەسەاڵتی خۆیاندا بوون ،ئەویش نەک
هەر بەسەر خەڵکی ئێراندا بەڵکوو دەمەتەقێی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
و پاشان جیهانی ئیسالمیش دەکەن و کاوێژی قودس و کەربەالیان
خستووەتە سەر زاری خەڵکێکی داخراو وهەڵخەڵەتاو.
ڕێژیمە دیکتاتۆر و توتالیتێرەکان بۆ مانەوەی خۆیان پێویستیان
بە خەڵکێکی داخرا و دوژمنێکی وەهمی هەیە کە بەردەوام خەڵکی پێ
بترسێنن و جاروباریش شەڕێک هەڵگیرسێنن ،یان تەپڵی شەڕیان دایم
دەنگی بێ و بەم شێوەیە بتوانن دەنگە ناڕازییەکان دەمکوت بکەن و
دەستیان بۆ هەر جینایەتێک ئاوەاڵ بێ.
درۆ و چەواشەکارەکانی کۆماری ئیسالمی بەپێی هەلومەرج و
بارودۆخەکان گۆڕانی بەسەردا هاتوە و ئێستا ئیدی ڕێژیم نە دەتوانی
دزی و گەندەڵییەکانی بشارێتەوە و نە سەرپۆش لەسەر جینایەتەکانی
دابنێ .تێکنولۆژی و ئینترنێت و بە تایبەت تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان و
گەیشتنی چرکەیی هەواڵ و زانیارییەکان و بچووک بوونەوەی دنیای
ئەمڕۆ و هەروەها تێگەیشتنی سیاسیی خەڵک و چاالکیی چاالکانی
مەدەنی و سیاسیش لە هەموو بوارەکاندا ،بەتایبەت لەو بوارانەی کە
بۆ کۆماری ئیسالمی بڤە بوون وردەوردە درزی خستە نێو شوورە
بەڕواڵەت پۆاڵیینەکەی کۆماری ئیسالمی .بۆیە هەتادێ لەو سۆنگەیەوە
زیاتر خەڵک وشیار دەبنەوە و درۆی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمیش
جیا لەالی مشەخۆرەکانی چیدی کڕیاریان نەماوە.
کــۆمــاری ئیسالمی وەکـــوو هــەمــوو ئــەو ڕێــژیــمــانــەی خــۆیــان لە
نوێبوونەوە دەپارێزن و لە ڕاستیشدا نە خۆیان و نە بیروبڕوایان
و نە سیستمی حوکمڕانیان و یاسا و ڕێسایان بەرگەی ئەو تەکان و
شەکانەی ئەم سەردەمە دەگرێ و نە خۆیشیان دەیانهەوێ ڕوو لە
مرۆڤایەتی و ژیانی سەردەمیانە بکەن .بەهۆی سیاسەتی چەوتی ڕێژیم
واڵت کەوتۆتە ژێر گەمارۆی قورسی واڵتانی زلهێز و ڕۆژبەڕۆژ پتر
لەڕووی ئابووری و تەنانەت سیاسیشەوە هەناسەی سوار دەبێ و،
تەنانەت لەو واڵتانەشدا کە سامانی گشتیی ئێرانی بۆ خەرج کردوون
هەتا بیانکاتە حەسارخەڵوەتی خۆی ،بێزراو بووە و خەریکە جێی پێ
لێژ دەکرێ کە عێڕاق و لوبنان لەو نموونانەن.
لــە نێوخۆی واڵتــیــشــدا بــەهــۆی وشــیــاربــوونــەوەی خــەڵــک و ئەو
ڕووداوانـــەی کە لەم دواییانەدا ڕوویــانــدا ،وەکــوو «کوژرانی قاسم
ســولــەیــمــانــی ،س ــەرک ــردەی تــێــرۆریــســتــەکــانــی ســپــای پ ــاس ــداران و
خستنەخوارەوەی فڕۆکەیەکی مەدەنیی ئۆکراین و کوشتنی ١٧٦کەس
و ڕاپەڕینی چینی خوێندکار و ڕووناکبیری کۆمەڵگە بە دروشمگەلی
ڕادیکاڵ و توند و جیاواز لە هەموو خۆپیشاندانەکان ئامانجدار و ڕوو
لە تێکڕای دەسەاڵتی سیاسی و نیزامی کۆماری ئیسالمی و شکاندنی
هەموو هێڵە سوورەکان و ئەو نافەرمانییە مەدەنی و ناڕەزایەتییانەی
کە لە هونەرمەندان ،سینەماکاران ،خوێندکاران ،ژنــان ،و بەگشتی
هەموو چین وتوێژەکانی کۆمەڵگەی ئێرانی گرتۆتەوە ،دەردەکەوێ کە
چیدی ڕێژیم ناتوانێ ڕەواییەتێک بۆ خۆی بگەڕێنێتەوە.
بەگشتی ئەم شیکارییانە دەمانگەیێنێتە کۆمەڵگەیەکی زیندوو و
مافخواز کە نەک هەر کۆماری ئیسالمی ناتوانی تێیدا بە ئاسانی
درێژە بە دەسەاڵت و زوڵم و زۆریی خۆی بدا ،بەڵکوو مزگێنییە بۆ
داهاتوویەکی گەش و مرۆڤانە ،چوونکە خەڵکێک بگاتە ئەو ئاستە کە
چارەنووسی خۆی بەدەستەوە بگرێ و خۆی بە بەرپرسیار بزانێ لە
ئاست ڕوودا و پرسەکانی واڵتەکەیدا و بەو ڕاددەیە وشیار بێتەوە ،بە
دڵنیاییەوە هیچ دیکتاتۆرێک ناتوانێ حوکمی بکا و بەسەریدا زاڵ ببێ.

ژمارە 766

6

30ی بەفرانباری 20 _ ١٣٩٨ی ژانوییەی 2020

دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

باوک و کوڕ لە
زیندانی بێدادیدا
(بەشی دووهەم)

سەعید باختە

ئەوکات کە من گیرابووم ،گرووی زەربەتی سپا هەموویان خەڵکی
«خمین شهر» بوون .شەوانە دەچوونە مەئمورییەت و بەبێ تەلەفات
نەدەهاتنەوە و بە ڕۆژیش دەهاتنە الی من و ئەزیەتیان دەکردم و
مەسخەرەیان دەکردم .ڕۆژێک فەرماندەکەیان کوژرابوو و زۆر تووڕە و
نارەحەت بوون و هاتن بانگیان کردم و وەپێش خۆیان دام .گوتم بۆ کوێم
دەبەن ،گوتیان ئێعدامت دەکەین .گوتم خۆ ئێستا دادگایی نەکراوم ئێعدامی
چی؟ گوتیان فەرماندەکەمان کوژراوە و دەبێ تۆڵەی لەتۆ بکەینەوە .لەبن
دیوارێک ڕایانگرتم و چاویان بەستم و گێالن گێدانی تفەنگیان کێشا.
هەموو ئەوانە بۆ ئازاردانی ڕووحی بوو.
بەو برینداری و بەو وەزعە خراپەی کە هەمبوو ماوەی مانگێک لە
ئینفرادیدا بووم .نەئاگام لەکەس بوو نە کەسیش ئاگای لەمن بوو .ماوەی
سێ مانگ لە مەهاباد بووم ،مالقاتیشم نەبوو .پێش من بابمیان برد
بۆ زیندانی دەریا لە ورمێ و دوای تەکمیلی پەروەندەی منیش ،دەگەڵ
جەمعێک لەو پێشمەرگانەی لە قازیاوایە گیرابوون وەک حوسێن چاوشێنی
و شەهریار باهووش و یۆنس بەیتاسی و محەممەد قارەمانی چاویان
بەستین و سواری ماشێنیان کردین و بردیانین بۆ زیندانی دەریا و لەوێ
چاوم بە باوکم کەوتەوە.
دوای نیزیک بە  ٤مانگ یەکەم مالقاتیان دا بە من و بابم .دایکم و
منداڵەکان هاتبوون .هیچ کاممان توانای قسەکردنمان نەبوو و کارمان
تەنیا گریان و چاولێککردن بوو.
دوای چەند مانگ مانەوە بردیانمە دادگا .حاکمی شەرع و دادستان و
بازجوو لەوێ بوون .گوتیان بە حوکمی ئەوەی چەکت پێ بووە و بەدژی
نیزام قیامت کردوە و زیددی ئینقالبی ،بە محارب دەناسرێی و مەحکووم
بە ئیعدامی .دوایە هێنایانمەوە زیندان و لەو ڕۆژەوە هەر چاوەڕوانی
جیبەجێکردنی حوکمەکەم بووم .پاش ماوەیەک پەروەندەکەم هاتەوە و
گوتیان بە پلەیەک داشکاندن سزاکەم بۆ زیندانی ئەبەد گۆڕاوە.
بەپێی ئەوەی حوکمەکەم هاتبۆوە لە بابمیان جودا کردمەوە و بردیانم
بۆ بەندی سیاسی کە بەندی ٧و ٨بوو .لە بەندی تازە چاوم بە عەڕەبی
کەوتەوە کە پێشتر حوکمی  ١٥ساڵیان دابوویە .پاشان جەماعەتێکی
دیکەم ناسی کە شوێنەواری زۆر باشیان لەسەر من هەبوو لە ماوەی ئەو
٦ساڵ زیندانی بوونەمدا.
وردە وردە برینەکانم چاک دەبوونەوە و بە وەرزش و کتێب خوێندنەوە
زیندانمان تێدەپەڕاند .ساڵەکانی دەهەی  ٦٠دەهەی ئیعدام و بێ سەروشوێنی
و بالتەکلیفی زیندانییەکان بوو .ڕۆژ نەبوو چەند کەسێک ئیعدام نەکرێن
و هۆیەکەشی ئەوە بوو کە هەموو رۆژێ پێشمەرگە عەمەلیاتی دەکرد و
پاسداران بە لێشاو دەکوژران و ئەوانیش تۆڵەی خۆیان لە زیندانییەکان
دەکردەوە .جارێک  ٣٠کەسیان پێکەوە ئیعدام کرد و جارێک  ٢٤کەسیان
ئیعدام کرد و جارێک دوازدە کەسیان ئیعدام کرد و دوایە کار گەیشتە ٥٩
نەفەرەکەی مهاباد کە زۆربەیانم دەناسی و لە زیندان دیبوومن.
ئەو ماوەیەی کە لە بابمیان جودا کردبوومەوە حەوتووانە یەکترمان لە
حەساری زیندان دەدی کە دەهات بۆ نەوت وەرگرتن .باوکم لە ڕێگەی پاک
و خاوێنی زیندان کەمە داهاتێکی دەست دەکەوت و دەیناردەوە بۆ دایکم و
مندااڵن ،بەاڵم زۆری نەبرد کە ئێعدامیان کرد .لە ڕێگەی کەسێکەوە هەواڵم
زانی کە باوکم بۆ ئێعدام دەبەن .بەهەر جۆرێک بوو خۆم گەیاندە پاش قفڵە
و دیتم دەستی بابمیان گرتوە و دەیبەن .هاوارم کرد کە ڕاوەستن .هەم
ئەمن و هەم بابم دەپاڕاینەوە کە ئیجازەمان بدەن یەکتر لە باوەش کەین
و خودا حافیزی بکەین ،بەاڵم نەیاندەهێشت .بابم هاواری کرد و گوتی
بێدینانە لە بنەماڵەکەم هەر ئەو کوڕەم لێرەیە ،لێمگەڕێن با ماچی بکەم
 .پاسدارەکانیش زۆر بێبەزێیانە جنێوێکیان پێدا و گوتیان ئەگەر بێدەنگ
نەبی کوڕەکەشت دێنینە الی تۆ  .ئەمنیش ئەوە هەر دەگریم و دەپاڕێمەوە
بەاڵم فایدەی نەبوو بابمیان برد و منیشیان بە گریانەوە بردەوە بەندەکەی
خۆم .چەند ڕۆژ دواتر ئەخباری ئوستانی کە هەواڵەکانی کوردستان و
عەمەلیاتەکانی باس دەکرد ،لە هەواڵەکاندا ڕایگەیاند ئەحمەد باختە کە
مەحکوم بە ئیعدام بووە ،حوکمەکەی جێبەجێ کراوە ...دوایە بیستم دایکم
چوو بوو تەرمەکەی وەرگرێتەوە و نەیاندابۆوە کە بیبا لە مهاباد بینێژێ،
بەاڵم نیشانیان نەیاندابۆوە و پێیان گوتبوو لە قەبرستانی ئەرمەنییەکان
لە قوڵکەیەکیان هاویشتوە و گڵیان بەسەر داداوە؛ شوێنەکەشیان نیشان
دابوو .لەو بارودۆخەدا ئەمن لە زینداندا فکری بنەماڵە و ئازاری نیو
زیندان و بێدەسەاڵتی ئۆقرەیان لێ هەڵگرتبووم.
وردە وردە ئێمە لە زینداندا خۆمان سازمان دا و وەک تەشکیالتێکی
غەیری رەسمی کۆبوونەوەمان دەگرت و هەواڵەکانمان بە یەکتر دەگەیاند.
ساڵەکانی  ٦٣و  ٦٤و ٦٥ساڵی خۆتەحویلدانەوەی پێشمەرگەکان بوو ،بۆ
ئێمە لە نێو زینداندا زۆر ناخۆش بوو بە تایبەتی ئەگەر فەرماندەیەک خۆی
تەحویل دەداوە دەیان هێنا بۆ زیندان و قسەی بۆ ئێمە دەکرد .بەرپرسانی
زیندان و ناوەندە ئەمنیەتییەکان مەبەستیان ئەوە بوو کە رووحیەمان تێک
بشکێنن و واز لە حیزب بێنین ،بەاڵم ئەو پیالنەیان هیچ سودێکی نەبوو،
چوونکی دەمانزانی ئەو پێشمەرگە تەسلیمییانەش کە دەیاناهێنان هیچیان
بە دڵەوە قسان ناکەن و ڕەنگە لەژێر شکەنجەدا مەجبووریان کردبن.
(بەشی  3و کۆتایی لە ژمارەی داهاتوودا)

ناڕەزایەتییە گشتییەکان
لە نێوان واقع و مودیرییەت کردنیاندا
تێگەیشتن لەوەیکە چیدیکە بزووتنەوە جەماوەرییەکان بە پێچەوانەی
ڕابردوو سەیری ڕۆڵی تاکەکەس لە شکڵ و ماهییەتی "کاریزما"دا ناکەن و
چاویان لە هێزێکی غەیبیی "ڕزگاریدەر" نییە ،ناکرێ هیندە دژوار بێت.
بەتایبەت ئەو هێز و الیەنە ئۆپۆزیسیۆنانەی کە بە دیوەکەی دیکەی کۆماری
ئیسالمی ئێراندا ،ئەوەندەی بیر لە داسەپاندنی ئیدئۆلۆژییەکی تایبەت بەسەر
کۆمەڵگەدا دەکەن و لەم چوارچێوەیەدا وێنای نیزامی سیاسیی داهاتوو لە
تاران دەکەن ،زۆر کەمتر پشت بە ئیرادەی خەڵک دەبەستن ،ناتوانن ڕۆڵێکی
ئەوتۆیان هەبێت
ناڕەزایەتییە ناوەناوەکانی ئــەم سێ
ســاڵــەی خــەڵــکــی ئــێــران دژ بــە نیزامی
کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران ،جیا لەوەیکە
تــەعــبــیــر لــە جــۆرێــک لــە لــێــبــڕاوبــوونــی
کــۆمــەڵــگــەی ئ ــەم واڵتــەیــە بــەرانــبــەر بە
نیزامی سیاسیی زاڵ و خۆسەپێن ،بەڵکوو
دەرخەری جۆرێک لە ئاڵۆزیی سیاسی و
کۆمەاڵیەتیی خــودی ئەم کۆمەڵگەیەشە
کە دەکرێ وەک بەشێک لە کەمایەسییە
هــــەرە ئــەســاســیــیــەکــانــی بــزووتــنــەوەی
ئــازادیــخــوازانــەی ئــێــران ســەیــری بکرێ.
ئ ــەگ ــەر ل ــە س ــااڵن ــی پــێــشــووتــردا ئــەم
کەمایەسیانە لە حاڵەتی بچووک و باڵودا
دەبیندران ،ئێستا بە حوکمی بەرباڵوی

یەک ئاراستە نین .قووڵبوونەوەی ئەم جیاوازییانە
کە هۆکارگەلی جۆراوجۆر وەک بەرزبوونەوەی
ئاستی شعووری نەتەوەیی نەتەوەکانی ئێران
و هەستکردن بــە هــەاڵواردنــی مەزهەبی و بێ
عەداڵەتی و  ...لە پشتە ،لە سەر ئاستی گشتی
پێوەندیی بە ماهییەتی سیستەمی سیاسیی واڵتەوە
هەیە کە تا ئێستاش لەم جیاوازییانە بە قازانجی
مانەوەی خۆی کەڵک وەردەگرێ .ئەوە بەو مانایە
نیە کە بوونی جیاوازییەکان و فرەییمان لە بەستێنە
جۆراوجۆرەکاندا پێ نەرێنی و بەربەست بێت،
بەڵکوو قسە لە واقعیەتێکە کە پێویستە لەسەر
ئاستی بزووتنەوەی سەرانسەریی بەرانبەر بە
ڕێژیم و بۆ هەنگاونان بەرەو داهاتوویەکی ڕوون
مودیرییەت بکرێ.

و بەرەدەوامتربوونی ناڕەزایەتییەکان
دەشـــێ وەک دیــاردەیــەکــی ســیــاســی –
کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەی ئەمڕی ئێراندا
ســەیــر بــکــرێــت و تــا ڕادەیـــــەک بەشێک
بێت لــە کــولــتــووری ڕەفــتــاریــی ئەمڕۆی
خەڵکی ئێران .بۆیە قسەکردن لە فۆڕم
و نێوەرۆکی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی
ئێران لە چوارچێوەی بزووتنەوەیەکی
ئازادیخوازانەدا کە پێمان وابێ خاوەنی
سەرەتا و کۆتاییەکی دیــار بــێ ،نەتەنیا
ئاسان نییە ،بەڵکوو وێدەچێ درووستیش
نەبێ .هەر وەک چۆن ناکرێ ڕووداوەکان
بــە ڕوونـــی پێشبینی بــکــرێــن ،هــەر بەو
ڕادەیــەش خوێندنەوەیەکی یەکدەست و
پاکەتی بۆ ئەم ناڕەزایەتیانە لە ئێراندا
دەکــرێ دوورکــەوتــنــەوە لە واقعەکان و
بەالرێداچوونی لێ بکەوێتەوە.
ئـــەم تــایــبــەتــمــەنــدیــیــە ڕەفــتــاریــیــە لە
بــزووتــنــەوە نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی ئێراندا
ئەگەر بەشێکی بەستراوە بە کارتێکەریی
نیزامێکی ئالۆز و چــڕی وەک کۆماری
ئــیــســامــیــیــە ،هــــۆکــــارە ڕیـــشـــەیـــی و
کولتوورییەکەی پێوەندیی ڕاستەوخۆی
بــە «فــرەیــی» و بــەرجــەســتــەبــوونــەوەی
زیاتری ئەم فرەییەوە هەیە« .فرەیی»ی
لــە هــەمــوو بەستێنە کۆمەاڵیەتییەکانی
ئــەم کۆمەڵگە فرەچەشنەدا ،بۆتە هۆی
جیاوازیی ڕەفتاری و فکری کە رێی لە
یەکدەستبوونی مـــەرام و ئامانجەکان
گرتوە .حاشا لــەوە ناکرێ کە زۆربــەی
زۆری خەڵکی ئێران خوازیاری الچوون
یــان النیکەم گــۆڕانــی نیزامی سیاسیی
ئێستای ئەم واڵتــەن ،بــەاڵم ئەم زۆرینە
زۆرە لە ڕوانینیاندا بۆ داهــاتــووی ئەم
واڵتــــە و جــــۆری نــیــزامــی ســیــاســی لە
تــاران ،جیاوازیی ئەساسی و لێک دوور
هــەیــە .بــۆیــە کــە دێــتــە ســەر کــــردەوە و
هەڵوێستگرتن ،ڕەفتارەکان یەکدەست و

کە قسەش لە «مودیرییەت» لە بزووتنەوە
ناڕەزایەتییەکانی ئێران دێتە ئــاراوە ،دەستبەجێ
قسە لــە ڕۆڵــی ب ــەرەی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری
ئیسالمی لــە دەرەوەی واڵت دەکـــرێ کــە هەر
ئــەم بــاســە و چاوپۆشیکردن لــە ئەکتەرەکانی
دیکەی دەرەوەی ئەم بازنە لەم بزووتنەوانەدا،
پێدەچێ وێنایەکی واقعی بزووتنەوەکە نەدرێ
بە دەســتــەوە .قسەکردن لە ڕۆڵــی ئۆپۆزیسیۆن
لەم بزووتنەوانەدا(ئەگەر ڕۆڵێکیان هەبووبێ)،
هەمیشە لە الیەن دەزگــای سەرکوتی ڕێژیمەوە
زەقکراوەتەوە و بۆ پاساوی سەرکوت و کپکردنی
دەنگی ناڕازییان بەکاریان هێناوە .لەم پێوەندییەدا
کاربەدەستانی سیاسی و ئەمنیەتیی ڕێژیم و
بەتایبەت عەلی خامنەیی بەردەوام هەوڵیان ئەوە
بــووە کە خۆپێشاندەران و دەنگە ناڕازییەکان،
بەستراوە بە «عوامل خارجی» و «ضد انقالب»
ناوبهێنن و بەم پاساوە هەوڵی سەرکوتکردنیان
بدەن.
جیا لە خوێندنەوە و ڕەفتاری ڕێژیم بۆ «ڕۆڵی
ئۆپۆزیسیۆن» لە بزووتنەوە ناڕەزایەتییەکانی
ئێران ،پێویستە ئەو واقعیەتە قبووڵ بکەین کە لە
قۆناغی ئێستای خەباتی خەڵکی ئێراندا ،چیدیکە
ئۆپۆزیسیۆنی ئامریکا و ئورووپانشین نەتەنیا
کاریگەریی ئەوتۆیان بەسەر ئەم ناڕەزایەتیانەوە
نییە ،بگرە تێگەیشتن و خوێندنەوەشیان لەم
بــزووتــنــەوانــە هێندێکجار نــا واقــعــی و دوورە.
تــێــگــەیــشــتــن ل ــەوەی ــک ــە چــیــدیــکــە ب ــزووت ــن ــەوە
جەماوەرییەکان بە پێچەوانەی ڕابردوو سەیری
ڕۆڵی تاکەکەس لە شکڵ و ماهییەتی «کاریزما»دا
ناکەن و چاویان لە هێزێکی غەیبیی «ڕزگاریدەر»
نییە ،ناکرێ زۆر چەتوون بێت .بەتایبەت ئەو
هێز و الیەنە ئۆپۆزیسیۆنانەی کە بە دیوەکەی
دیکەی کۆماری ئیسالمی ئێراندا ،ئەوەندەی بیر
لە داسەپاندنی ئیدئۆلۆژییەکی تایبەت بەسەر
کۆمەڵگەدا دەکــەن و لەم چوارچێوەیەدا وێنای
نیزامی سیاسیی داهاتوو لە تــاران دەکــەن ،زۆر
کەمتر پشت بە ئیرادەی خەڵک دەبەستن ،ناتوانن
ڕۆڵــێــکــی ئــەوتــۆیــان هــەبــێــت .هــەر وەک خــودی

سمایل شەڕەفی

ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیی دەرەوەی واڵتیش
خۆیان ئەم حەقیقەتە باش دەزانن ،ئەم باسە
– بەو خەستییەی لە ســەرەوە باس کرا –
کــوردســتــان و ڕۆڵــی حیزبە سیاسییەکان
ناگرێتەوە .ئەوە بەو مانایەش نییە کە پێمان
وابــێ بــزووتــنــەوەی مــافــخــوازانــەی خەڵکی
کوردستان و حیزبە سیاسییەکانی بەرانبەر
بە کــۆمــاری ئیسالمی ئێران و داهــاتــووی
ئێران و کوردستان بێگیروگرفتن.
ڕەوتـــــی خــۆپــێــشــانــدانــەکــانــی ئـــەم سێ
ســاڵــەی دوای ــی (لــە بەفرانباری ١٣٩٦ەوە
تا بەفرانباری  )١٣٩٨لە ڕوانینی یەکەمدا
ڕەوتــێــکــی تــایــبــەت ل ــە قــۆنــاغــێــکــی نــوێــی
بــزووتــنــەوەی مافخوازانەی خەڵکی ئێران
دژ بــە ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی ئێران
دەگەیەنێ؛ مەودای ناڕەزایەتی دەربڕینەکان
تا دێ کەمتر و کەمتر دەبنەوە ،لە ڕووی
پانتایی جوغرافیاییەوە خۆپێشاندانەکان
بەرین و بەرینتر بوونەتەوە ،درووشمەکان
پێکهاتەشکێن و ڕادیــکــاتــر لــە ڕابـــردوون
و ڕوویـــــان لــە هــەمــوو الیــەنــەکــانــی نێو
دەسەاڵتە بە بناژۆخواز و رێفۆرمخوازەوە
و هەزینەکان قــورس و خوێناویترن .لە
بــەرانــبــەردا دەزگــاکــانــی سەرکوتی رێژیم
دڕتـــر لــە جــــاران ب ــەوپ ــەڕی دڕنــدەیــیــەوە
خەڵک دەکــوژن ،داواکاریی خۆپێشاندەران
نەتەنیا گوێیان لێ ناگیردرێ بەڵکوو خودی
خۆپێشاندەران بە داردەستی واڵتانی بێگانە
دەزانــدرێــن و لــە هــەمــوو خراپتر ڕێبەری
ڕێژیم ،عەلی خامنەیی ڕاستەوخۆ پێی وتن
کە ئەوانە ئێرانی نین!
داهــاتــووی ئــەم نــاڕەزایــەتــی دەربڕینانە
هەر وەک پێشتریش باسمان کرد ،پێشبینی
کردنیان ناتوانێ ئاسان بێ .بــەاڵم ئەوەی
لەم نێوەدا ڕوونە و دەکرێ لە سۆنگەیانەوە
لێکدانەوە بۆ داهاتوویەکی لێڵ و نــاڕوون
بکرێ ئــەوەیــە کــە؛ یــەکــەم؛ ئــەم ڕەوت ــە لە
خەباتی خەڵکی ئێران دژ بە کۆماری ئیسالمی
ئێران ناوەناوە هەر دەچێتە پێش و بەردەوام
دەبێت .دووهەم ئەوەیکە لە سەر ئەقڵییەتی
سەرسەختانەی عــەلــی خامنەیی و پشت
بەستنی بە سپای پاسداران ،بیستنی دەنگی
خەڵک لە الیەن ئەم ڕێژیمەوە نامومکینە .ئەم
قۆناغە لە گەڵ ئەوەیکە تەمەنێکی کورتی
دەبێ ،بەاڵم پڕ دەبن لە ڕووداوی ئاوس بە
گۆڕانکارییەکی بنچینەیی.
ئەمە ئەو تەسویرە گشتی و بەرچاوەیە
کــە دیتنی زۆر ســەخــت نییە .ب ــەاڵم وێنا
چەتوونەکە ئەو واقعیەتە هێشتا نادیارەیە
کــە لــە کــۆی تـــەواوی ئــەم ڕەفــتــارە پــڕ لە
فرەیی و جۆراوجۆریەوە درووســت دەبێ.
ئــێــران واڵتــێــکــە پــڕ لــە پــێــنــاســەی ئــاڵــۆزی
پێکهاتەی نەتەوەی و مەزهەبێ کە هیچکام
تا ئێستا نەیانتوانیوە ڕەوتی ئاسایی خۆیان
لە دۆخێکی ئاسایی دا بپێون .هەموو ئەم
تایبەتمەندییە فرەییانە بارگاوی بە دەیان
ساڵ لە سەرکوت و هەاڵواردن کە لە کۆتاییدا
توانیویانە لەژێر هژموونی ڕەوتێکی دیکەی
سیاسی-نەتەوەییدا خۆ لە ئاسمیلەبوون
ڕزگــار بکەن .ئــەم واڵتــە کە مەوقعیەتێکی
شازی جوگرافیایی هەیە لە خانەی شەڕی
بەرژەوەندیی زلهێزە جیهانییەکاندا ،کارتێکی
پــڕ لــە رەمـــز و ڕازی کــایــە نــاوچــەیــی و
جیهانیەکانە .بۆیە ناکرێ تەنیا بە ڕوانینێکی
ڕووکەشانەوە ،زۆر خۆشبینانە لە دەالقەی
چەند دروشمێکی خۆپێشاندەرانەوە قسە لە
داهاتووی ئێران بکرێ.
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هەڵبژاردنەکانی مەجلیس و هەوڵە سیستماتیکەکان
بۆ یەکدەست کردنی زیاتری دەسەاڵت

بـــڕیـــارە ڕۆژی هــەیــنــی ،دووی ڕەشــەمــمــە
هەڵبژاردنەکانی یــازدەیــەمــیــن خولی مەجلیسی
شووڕای ئیسالمیی ڕێژیم بەڕێوە بچێ .وەک هەموو
هەڵبژاردنەکان لە کۆماری ئیسالمیدا ئەمجارەش
شووڕای نیگەهبان بەشێکی بەرچاوی ئەو کەسانەی
بۆ نوێنەرایەتیی مەجلیس ناونووسییان کردبوو،
بەهۆی جۆراوجۆر ڕەد کردەوە .لەو نێوەدا ئەوەی
تەنانەت سەرنج و ناڕەزایەتیی حەسەن ڕووحانی
و ڕێفۆرمخوازە حکوومەتییەکانی لێکەوتەوە ،ڕەدی
شیاویی زۆربەی هەرەزۆری ڕێفۆرمخوازەکان لە
ئاستی ئێران ،بەتایبەت لە تاران و شارە گەورەکان
بــوو .شــووڕای نیگەهبانی ڕێژیم کە ڕاستەوخۆ
لەژێر چاودێریی خامنەییدایە ،بەوەش ڕانەوەستا
و شیاویی زیاترلە  ٩0نوێنەری مەجلیسی ئێستای
بۆ مەجلیسی داهاتوو ڕەد کردەوە کە لە نێویاندا
کەسانی وەک ،علی موتەهەری ،مەحموود سادقی

لەگەڵ ڕاپەڕینی خەڵکی نــاڕازی بــەرەوڕوو
بــوون و بــۆ دامــرکــانــدنــی ئــەو ناڕەزایەتییە
جینایاتی زۆریان خوڵقاند و لە الیەکی دیکەش
خامنەیی ئابڕووی خۆی و نیزامەکەی لەسەر
دانا و الپەڕەیەکی نوێی لە بێباوەڕیی خەڵکی
ئێران بە ڕێژیمەکەی هەڵدایەوە.
ئــێــســتــاش کــە هــەڵــبــژاردنــی نــوێــنــەرانــی
مەجلیس لــە ڕەشــەمــە بــەڕێــوە دەچــــێ ،بۆ
جارێکی دیکە دەبینین هەم ملمالنێی باڵەکانی
ڕێژیم و ناکۆکییەکانیان زیاتر لە جاران زەق
بــوونــەتــەوە و ش ــووڕای نیگەهبان زۆربــەی
زۆری ڕێفۆرمخوازەکانی لە بازنەی هەڵبژاردن
دەرهاویشتوە و ،هەمیش بێمتمانەیی خەڵکی
لە نیزامی ئاخوندە شەییادەکان بەتایبەت پاش
ڕاپەڕینەکانی بەفرانباری  ٩٦و خەزەڵوەری
ڕابردوو و هەروەها کردەوەی جینایەتکارانەی
تەقە لــە فــڕۆکــەی مسافیرهەڵگری ئۆکڕاین
لەالیەن سپای پاسدارانەوە کە  ١٧٦قوربانی
لێکەوتەوە و ،شەپۆلی ڕق و بێزاریی کۆمەاڵنی
خەڵکی ئێرانی وەڕێخست ،وایــان کــردوە کە
هەر لە ئێستاوە دەرکەوێ کە ئەو هەڵبژاردنە
لەگەڵ بەشداریی زۆر کەمی خەڵکی ئێران
بـــەرەوڕوو ببێ؛ بەتایبەت کە گەالنی ئێران
لــەمــێــژە ب ــەو ئــاکــامــە گــەیــشــتــوون کــۆمــاری
ئیسالمی دەسەاڵتێکی دژیگەلییە کە ئیزن بە
هەڵبژاردنی ئازاد نادا.

و ئەلیاس حەزرەتی دەبیندرێن .شووڕای نیگەهبان
هــۆکــاری ســەرەکــیــی ڕەدی شــیــاویــی زۆربـــەی
نوێنەرانی مەجلیسی گەڕاندۆتەوە بۆ ئــەوەی کە
ئەو کەسانە پێبەندیی خۆیان بۆ ڕێبەر و نیزامی
کــۆمــاری ئیسالمی نەسەلماندوە و وەک دەڵێن
دەستیان هەبووە لە گەندەڵیشدا .دیــارە لەکەس
شــاراوە نییە کە گەندەڵی لە کۆماری ئیسالمیدا
نەهادینە کراوە و بووەتە جمکی ئەو دەسەاڵت و
ڕێژیمە و هەموو کاربەدەستەرەدەبااڵکان دەستیان
لەگەندەڵیدا هەیە و تێوەیگالون.
هەرچەند هەڵبژاردنی ڕاستەقینە لە ئێرانی
ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا بەهۆی بەناو
«نــەزارەتــی ئیستسوابی»ـی شــووڕای نیگەهبان
و فیلتێرەکانی دیکەی دەســەاڵت هیچکات نەبووە
و ،لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا هــەزاران خوازیار
کــە لــە نێویاندا کەسانی بــاوەڕپــێــکــراوی خەڵک
هەبوون ،ئیزنی هاتنە مەیدانی هەڵبژاردنیان لێ
زەوت کــراوە و بەگشتی ڕێژیم بەپێی گرینگیی
هەڵبژاردنەکان موهەندیسی کــردوون ،بەاڵم بەو
حاڵەش هەڵبژاردنەکان دەرەتان و مەجالێک بوون
بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران و
هەروەها هێنانەوە بەرباسی ویست و داواکانیان.
شک لەوەدا نییە هەڵبژاردنەکان و ئاکامەکانی،
وەک هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری ،هەڵبژاردنی
مەجلیس و هەروەها شووڕای شارەکان بۆ هەر
دوو بــاڵــی دەســـەاڵت گرینگیی هــەبــووە و ،ئەو
هەڵبژاردنانە مەیدانێکیش بوون بۆ پاکانەحیسابی
باڵەکان لەگەڵ یەکتری؛ وەک هەڵبژاردنی مەجلیسی
حــەوتــەم کــە خامنەیی و شـــووڕای نیگەهبان و
بەگشتی باڵی زاڵ بەسەر دەســەاڵتــدا بە تۆڵەی
مەجلیسی شەشەم کە بە مەجلیسی ئیسالحات
دەناسرا ،بە شێوەیەکی بێوێنە دستیان دایە ڕەدی
شیاویی ڕێفۆڕمخوازەکان و زۆرینەی مەجلیسیان
بۆ خۆیان مسۆگەر کرد .هەروەها لە هەڵبژاردنی
سەرۆککۆماری لە ساڵی ٨٨دا خامنەیی و سپای
پاسداران بە دزینی دەنگی زیاتر لە دە میلیۆن دەنگی
خەڵکی ئێران بە قازانجی مەحموود ئەحمەدینژاد
وەک کاندیدای باوەڕ پێکراوی خۆیان ،لە الیەک

لە کوردستانیش وەک جاران ئەو هەڵبژاردنە
دەبێتە مەیدانی دەربڕینی ناڕەزایەتیی خەڵکی
وەزاڵەهاتووی کورد لە سیاسەت و کردەوە
دژیگەلییەکانی ئاخوندەکان و ئــەم جــارش
بــەتــایــبــەت پ ــاش ڕاگـــەیـــەنـــدراوی نــاوەنــدی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەمەڕ
بایکۆتی هەڵبژاردنی نوێنەرانی مەجلیس لە
ڕەشەمەدا ،خەڵکی کوردستان لەچاو شار و
ناوچەکانی دیکەی ئێران کەمترین بەشداری لە
هەڵبژاردندا دەکەن .خەڵکی کوردستان لەمێژ
ساڵە لەوە گەیشتوون کە کۆماری ئیسالمی
ڕێژیمێکی سەرکوتکەری کوردکوژە کە نەک
هەر هیچ بایەخێک بە ویست و داخوازەکانیان
نــادا ،بگرە بە توندترین شێوە هــەر چەشنە
ن ــاڕەزای ــەتـ ـ 
ی دەربــڕیــنــێــک بــە س ــەرک ــوت و
زیندان و تەنانەت سێدارە واڵم دەداتــەوە و،
گیانی تاکی کورد چ وەک چاالکانی مەدەنی
و پیشەیی لە زانکۆ و خوێندنگەکان و چ لە
شاخ و بەندەن و ناوچە سنوورییەکان وەک
کۆڵبەر و کاسبکاران هیچ بایەخێکی بۆ ئەوان
نییە ،تەنیا تاکی کورد کاتێک مافی هەیە کە
گوێڕایەڵی دەسەاڵتداران و کاربەدەستەکانیان
لە کوردستان بــێ .هــەر بۆیەش چ ــاوەڕوان
ناکرێ بەشداریی کــورد لە هەڵبژاردنی ئەم
جــارە بەرچاو بێ و ڕەنگە سندووقەکان بە
فرتوفێڵ و دەنگی ساختە پڕ بکەنەوە.
دیـــارە هاتنە ســەرشــەقــام و دەربــڕیــنــی
نــاڕەزایــەتــی لە ئێران لە مــاوەی دوو ساڵی
ڕابــــردوودا نــەپــســاوەتــەوە و نــاڕەزایــەتــی و
خۆپێشاندانی چین و توێژەکانی کۆمەڵگە،
بــەتــایــبــەت ک ــرێ ــک ــاران و خ ــوێ ــن ــدک ــاران و
مامۆستایان و ژنان و مایە پووچکراوەکانی بنکە
و بونیاتەکانی سەر بە ڕێژیم بەردەوام بووە و
ئێران و شەقامی شارەکانی ،بوونەتە ناوەندی
خۆپیشاندان و نــاڕەزایــەت ـیدەربــڕیــن ،بــەاڵم
ئەگەری زۆر هەیە لەو ماوەیە و لە بەرەبەری
هەڵبژاردنی ڕەشەمە خەڵکی وەزاڵەهاتووی
کوردستان و ئێران ،شەپۆلێکی بەهێزی دیکەی

ڕەزا محەممەدئەمینی

ناڕەزایەتی وەڕێخەن و کۆڵەکەکانی دەسەاڵت
بهەژێنن .بەتایبەت کە لەدوای خستنەخوارەوەی
فڕۆکە مسافیربەرییەکەی ئۆکڕاین لەالیەن سپای
پاسدارانەوە ،ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی کە پاش
کوژرانی قاسم سولەیمانی فەرماندەی هێزەکانی
قودسی سپای پــاســداران لــەالیــەن ئەمریکاوە،
بە شێوەیەک نسکۆیەکی تێکەوتبوو ،دیسان
هەڵگیرسایەوە و ئێستا کەشێکی بــەتــەواوی
ئەمنی و گران باڵی بەسەر شارەکاندا کێشاوە
و ئاخوندەکان لــەوە گەیشتوون کــە کۆماری
ئیسالمی لــەرزۆکــە و دەبــێ بە زەبــری هێز و
سەرکوت و تۆقانی زۆرتر بیپارێزن .لەڕاستیدا
کوژرانی قاسم سولەیمانی و ئەو شین و گابۆڕ
و قــوڕپــێــوانــەی خامنەیی و ســپــای پــاســداران
کــردیــان و ئــەو شانۆیەی لە شارەکانی ئێران
وەڕێیان خست و ئەو وەهمەی کە گۆیا خەڵکیان
بەالی خۆیان ڕاکێشاوە لە پاش ئەو جینایەتەی
خوڵقاندیان ،وەک بڵقی سەر ئاوی لێهات و وەبیر
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانی هێناوە ئەو ڕێژیمە و
ئاخوندە شەیادەکان کێن و چ بەاڵیەکیان بەسەر
ئێراندا هێناوە.
کۆماری ئیسالمی بە هەستیارییەوە دەڕوانێتە
هەڵبژاردنی نوێنەرانی مەجلیس و هــەر دوو
باڵی ڕێژیم ئەگەر کێشمەکێشی ڕەدکردنەوەی
شیاویی نوێنەرانی ڕێفۆرمخوازیان هەیە ،یان لە
شێوەی دەسەاڵتداری و سیاسەتەکانی نێوخۆ و
دەرەوەدا ناکۆکیی قووڵیان هەیە ،لەوەدا کە دەبێ
خەڵکی ئێران هان بدەن بۆ بەشداریی هەرچی
زیاتر لە بەناو هەڵبژاردنی مەجلیس و هێنانە
سەر سندووقەکان بۆ دەنگ دان ،هاوڕان؛ ئەوان
بەتەمان شەرعییەتی لەکیسچوویان بە هێنانی
خەڵک بــۆ ســەر سندووقەکان بکڕنەوە و ،بە
بیروڕای گشتیی ئێران و جیهان بڵێن ئەو ئاپۆرایە
گەورەیەی لە بەفرانباری  ٩٦و خەزەڵوەری ٩٨
لە زیاتر لە  ١٠٠شاری گەورە و بچووکی ئێران
شەقامیان داگیر کرد «خەڵک» نین و ،ئەوەی
دێنە سەر سندووقی دەنگدان خەڵکن .ئەوان بۆ
چــەواشــە کردنی بــیــروڕای خەڵک و پاراستنی
دەســەاڵتــە ڕەشەکەیان پەنا بۆ هەموو ئامراز
و کردەوەیەکی نامرۆڤانە دەبەن و لەسەر ئەو
باوەڕەن «ئامانج» (پاراستنی کۆماری ئیسالمی)
پاساوە بۆ کەلکوەرگرتن لە «ئامراز» ،جا ئەو
ئــامــرازە کوشتنی بەکۆمەڵی خەڵکی ن ــاڕازی
بــێ ،وەک کوشتاری نیزیکەی  ١٥٠٠کــەس لە
خۆپیشاندانەکانی مانگی خەزەڵوەری ڕابردوو و
ئاخنینی بەندیخانە و ئەشکەنجەگەکان لە خەڵکی
بێزار لە ڕێژیم و چاالکانی بوارە جۆراوجۆرەکانی
کــۆمــەڵ بــێ؛ یــان پچڕانی ت ــۆڕی ئینتێرنێت و
داخستنی دەرگای پێوەندییەکان لەگەڵ نێوخۆ و
دەرەوە بێ ،یان ڕاکێشانی زۆرەملیی خەڵک بۆ
شەقامەکان و بەشداری پێکردنیان لە هەڵبژادنەکان
بێ؛ گرینگ بۆ خامنەیی و ئاخوندەکان ڕاگرتنی
بااڵنسی دەسەاڵت بەقازانجی کۆماری ئیسالمی
لە تەواویەتی خۆیدایە؛ لەو سۆنگەیەوە دەست بۆ
هەر ئامرازێک درێژ دەکەن.
داهاتووی کۆماری ئیسالمی ڕوون و ئاشکرایە
و ئــەو ڕێژیمە توانای خــۆڕاگــری لە بەرامبەر
ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لە نێوخۆ
و ئــەو گــوشــارە دەرەکــیــیــانــە نییە کــە بۆخۆی
خولقێنەری بوون .هەموو دەمڕاستەکانی ڕێژیم
بــە خامنەییشەوە لــەالیــەک تــووشــی تــرس و
تۆقان لە ڕووخانی دەسەاڵتە نگریسەکەیان و
تۆڵەی گەالنی ئێران بــوون ،کە زیاتر لە چوار
دەیــەیــە لەژێر نیری یەخسیری ئاخوندەکاندا
دەناڵێنن و لــە الیــەکــی دیــکــەش ئــامــادە نین لە
ئــاســت کەمترین ویــســت و داواک ــان ــی خەڵکی
ئێران ملکەچ بن؛ بەوحاڵەش بــەردەوامبــوون لە
ســەرکــوت زەبــروزەنــگ لە نێوخۆی واڵت هێز
و تاقەتی سەرکوتکەران لە ئاست خۆڕاگریی
گەالنی وەزاڵەهاتوو الواز دەکا و لە دەرەوەش
و لەهەمبەر ئــەو قــەیــرانــانــەی خولقاندوونی،
درێژەدانی سیاسەتی «نە شەڕ و نە ئاشتی» لە
بەرامبەر ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی و هەروەها
بەردەوامیی هەڕەشەکانی ڕێژیم ،لەالیەن ئەمریکا
و واڵتانی ئورووپایی جێی قەبووڵ نییە و ئەم
جارە کۆدەنگییەکی باش لەدژی سیاسەتەکانی
کۆماری ئیسالمی پێک دێ و لەو گێژاوەدا ئەوەی
دۆڕاوی ســەرەکــیــیــە ،ئــاخــونــدە شەییادەکانی
دەسەاڵتدار لە ئێرانە و زۆر دوور نییە ڕۆژی
هاتی گەالنی ئێران بە گەلی کوردیشەوە بێتە دی.
***

«دارسمە»ش بووەتە گالیلە
ئەم گالیلەیه تۆوێکی خراپی بۆ چاندووین .هەمووی خەتای ئەوە.
«کۆپرنیت»زانای پێش گالیلە ،زۆر لە گالیلە زووتر زانبیووی زەوی
وەک ئەستووندەک نەچەقێنراوە و چەقی ڕەق و تەقی هەسارەکان
نییە و «خۆر»یش وەک فڕفڕە بە دەوریدا ناسووڕێتەوە.
ئەو دەیزانی زەوی لەکاتێکدا بە  ٢٤کاتژمێر جارێک وەک خولخولە
بە دەوری خۆیدا هەڵدەسوورێ ،لە هەمانکاتدا بەدەوری خۆریشدا
ی نەگۆڕیبوو
دەخولێتەوە .بەاڵم «کۆپرنیک»ی زانا وەک گالیلە خوا لێ 
و ئەم خول و سووڕانەی گۆی زەوی نەکردبوو بە هاتوهاوار .ئەگەر
کاک ناگالیلە بێدەنگەی لێکردبایە ،ڕەنگ ە ئێمەش نەمانزانیبایە زەوی
بەم خێراییە بە دەوری خۆیدا دەسووڕێتەوە و فێری بێدەنگی دەبووین
و حیز و سەالمەت ژیانمان ڕادەبوارد.
منی دارسمەش دەردی گالیلەم گرتوە و خەریکم سەری خۆم بە
فەتەڕات دەدەم .بەخۆم و بەم سەرودەنووکە بچووکەم دەمهەوێ
دەست و قاچی «ئاغا» بخەمە نێو کاژەاڵکی گوێزەوە .دەڵێن جاری
جاران ئەگەر هەتیو مەتیوی توقە و سۆدرە ،پشیلەیان دەگرت ،سەری
پەنجەی هەر چــوار دەســت و قاچیان دەخستە نێو نێوەی قاپۆرە
گوێزێک .جا پشیلەی ماڵوێران لە چەنگ و نینۆک دەکرا و نە دەیتوانی
بۆ پێشەوە پەل باوێ و نە دەشیتوانی بۆ دواوە بگەڕێتەوە و هەر
دەبوو هەوڵی بێهوودەی دابا« .ئاغا»ش لە ئەم ڕۆژانەی دواییدا بە
مــەردەی پشیلەی گۆرین چووە و دوای  ٨ساڵ ،هەفتەی ڕابــردوو
یەکەم جار بوو قەنناسە بەدەست هاتە نێو خەڵك و چەند کڕنۆشێکی
بــەدرۆی بۆ خوا برد .بەاڵم دیاربوو هەر چوارپەلی لە نێو توێکڵە
گوێزدا ماونەتەوە.
ئێستا ئەم پرسیارە الی کەسانی وردبین و چازان دەخوڵقێ کە ئەم
شێر و ڕێوی هێنانەوەیە چ پێوەندییەکی به گالیلە و مالیلەوە هەیە؟
پێوەندییەکەی ئەوەیە ئــەوەی من لە خــواروە سەبارەت بە «ئاغا»
دەیڵێم ،زانایانی بەر لە منیش دەیزانن ،بەاڵم ئەوان وەک کۆپرنیگ
بێدەنگەیان لێی کردوە و منیش گالیلەئاسا خەریکم ملی لە دەزوو
باریکترم دەخەمە بەر گیوتینەوە.
جا ئەمجارە وەرنــە سەیری ئاغا کە چۆن قاچ و دەستی لە نێو
توێکڵە گوێزکاندا گیری خــواردوە ،پەل داوێ و ناتوانێ هەنگاوێک
بچێتە پێشەوە.
دیسان دەیڵێمەوە ،ئەوەی لەمەدوا باسی دەکەم ،تەنیا تۆزقاڵێکیشی
خۆم نەمدۆزیوەتەوە و هەمووی کاری «کۆپرنیک»ەكانی دیکەیە:
 ئــەوان دەزانــن ئابووریی واڵت ڕووخ ــاوە و «ئــاغــا»ش باسیسەربەخۆیی ئابووریمان بۆ دەکا و من دەیڵێـم.
 ئەوان دەزانن هەناردەی نەوتی ماڵی «ئاغا» لە مانگانە  ٣میلیۆنو نیو بەرمیلەوە بۆ خوارووی  ٣٠٠هەزار بەرمیل دابەزیوە و هەر
من دەیڵێـم.
 ئ ــەوان دەزانـــن واڵت بــێ فرۆشتنی نــەوت ناتوانێ لــە بــواریئابوورییەوە لەسەر قاچی خۆی بوەستێ و هەر من دەیڵێم.
 ئەوان دەزانن درۆی گرفتی تەکنیکیی فرۆکە ئۆکرانییەکە لەالیەنماڵی «ئاغا»وە سازکرابوو و هەر من دەڵێم.
 ئەوان دەیانزانی بە دوو مووشك فڕۆکەکە پێکرابوو و هەر مندەیڵێم.
 ئەوان دەیانزانی کاتێک فڕۆکە ئۆکرانییەکە لە فرۆکەخانەی ئیمامهەرامەوە هەستاوە لە ژێر چاودێریی سوپای پاسداراندا بووە و
هەرمن دەیڵێـم.
 ئەوان دەیانزانی فڕۆکەکە هەتا لە ئاسمانی ئێران دەردەچێ ،لەنێوبورجی چاودێریی فرۆکەخانەدا لە سەر مۆنتیۆری ئامێری چاودێری
دیار دەبێ و هەر من دەیڵێم.
 ئــەوان دەیانزانی ئەگەر پەدافەند تەقەی لە فرۆکەی شەڕکەرکردبایە نەیدەنگاوت ،بەاڵم هەر لە نێو مۆنیتۆری باندی چاودێریەوە
ئەم فڕۆکەیە ئەنگێوراوە و هەر من دەیڵێـم.
 ئــەوان دەیانزانی نەوەیەکی خومەینی بڕیاربووە لەگەڵ ئەمفڕۆکەیە بڕوات و گێڕاویانەتەوە و هەر من دەیڵێـم.
 ئەوان دەزانن ئاغا بە خۆی و بە دارودەستەی ئەوەندە بچووکبووەتەوە لە نێو توێکڵە گوێزێکدا جێگەیان دەبێتەوە و بۆ هەمیشە
خللۆر دەبنەوە ،ئەویشیان هەر من دەیڵێـم.
بروا بکەن ئەوەی گوتم هەمووی وڕێنەبوو .یانی وڕێنە نا هەمووی
لە خەیاڵ و فانتازیای هەستی بەگالیله بوون سەرچاوەی ورگرتبوو.
ئێستاشی دەگەڵدا بێ کە چاوتان پیت و وشە و ڕستە و دێڕانەی
پێکهێنەری ئەم نووسراوەیە دەنگێوێ ،هەر وام دەزانی گالیلەم .بەاڵم
ئێستا بیری لێ دەکەمەوە دەڵێم خوایە زۆر شوکر نەبووم بە گالیلە
و هەروا دارسمەم.
ئەگەر دارسمە نەبوایەم ،ناچار بووم باسی زۆر شتی دیکە بکەم
کە هەم ئێوەی کۆپرنیک سیفەت دەیانزانن و هەم منی گالیلە سیفەت.
ئیدی ئەوکات ئێوە لە زانایی خۆتانتان دەفشی و بە گەوجیەتیی من
پێدەکەنین .خۆ ماڵی «ئاغا» بە خۆی و بە دارۆغــە و مارۆغەکانی
ئــەوەنــدەیــان تین دەبـــەردا نــەمــاوە و لە گیانەڵاڵدان .بــەاڵم چاوی
جاسووسێم کوێر بێ و ئەنگوستی پەلپێتێکیم شکێ ،ئەگەر منیش
زۆری لەدوو بدەم و ئەوەی بن بەڕەی بخەمە سەربەڕەی ،وەک گالیلە
دەکەومە بەر غەزەبی کلیسا و وەک عەبولعەزیزە کــۆرەی داسنی
دەبێ بووکی خۆم بە نامرادی بنێرمەوە ماڵی دەبــاوان .هەر لەبەر
ئەمەشە دارسمەم و دەچمەوە سک دارکوتانی خۆم و ئەگەر گالیلەش
مابایە پێم دەگوت« :سەری گوتیە زمانی ،هەتا ئەتۆم جیرانی ،خۆشیم
نایەتە گیانی».
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شلێر مەحموودی:

پێشەنگایەتیی ژنان لە ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییانەدا پڕستیژ و
ئێعتباری زیاتری بە بزووتنەوەی ژنان بەخشیوە

دیمانە :شەونم هەمزەیی

هەتا دێ ژنی کورد لە ڕەوتی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکانی
کۆمەڵگەدا پتر دیار و شوێندانەر دەبن .ژنانی کورد بە پێناسەیەکی نوێ لە
بوونگەرایی خۆیان لە کایە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا بەشدارن و سەرەڕای
هێزمەندیی کۆمهڵگهی پیاوساالری کوردستان و تێپهڕنهکردنی قۆناغی ڕزگاری
نهتهوهیی ،بەاڵم توانیویانە شوێنپەنجەی بە سەر زۆر لە گۆڕانکارییەکانەوە
دیار بێ“ .کوردستان” لە بارودۆخی ئێستای ئێران و تەقینەوەی ناڕەزایەتییە
گشتییەکان بە ڕووی کۆماری ئیسالمیدا ،بۆ زیاتر باسکردن لەسەر ڕۆڵ و پێگەی
ژنان و چەندی و چۆنیی بەشدارییان لەو بزووتنەوانەدا وتوێژێکی لەگەڵ خاتوو
شلێر مەحموودی ،ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکرات و سکرتێری یەکیەتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان پێک هێناوە.
سەرەتا با بەو پرسیارە دەست پێ
بکەم ،ژنان ئەمڕۆ لە ئێران و ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە قۆناغێکی گرینگ لە گەشە و
پێشکەوتندان ،وەک دەبینین لە بزووتنەوە
ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییانەشدا نەک
دیار و بەرچاو ،لە ڕیزی پێشەوەشن؛
ئایا ئەمە هۆکاری تایبەتیی هەیە؟
بۆ واڵمی ئەو پرسیارە دەبێ هۆکاری
ناڕەزایەتییەکان بزانین چین .لە ماوەی چەند
ساڵی ڕابردوودا بە بەراورد لەگەڵ سااڵنی
پێشووتر خۆپێشاندانەکان زوو بە زوو سەر
هەڵدەدەن و بەشداریکردنی ژنان جار لەگەڵ
جار ڕوو لە هەڵکشانە .ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ
مێژوو ،لەساڵی ١٣٥٧دا و دوای سەرکەوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێران ،تەنها دوو حەوتوو
دوای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی،
نووسینگەی خومەینی بڕیاری هەڵپەساردنی
قانوونی پاراستنی خێزان و سەپاندنی
حیجابی زۆرەملیی دەرکرد .ڕۆژی پێش
ڕووداوە مێژووییەکەی ١٧ی ڕەشەمە
خومەینی لە قسەکردنی لە قوتابخانەی
“ڕیفاه”دا ڕایگەیاند کە ژنانی فەرمانبەر
لە ئیدارەکانی حکوومەتدا بە مەبەستی
پاراستنی ئابڕوویان پێویستە حیجابی
ئیسالمی بپۆشن .هەر ڕۆژی دوای ئەو
قسانە ژنانێک کە بەبێ سەرپۆش هاتبوون
بۆ شوێنی کاریان ڕێگەیان پێنەدرا بچنە سەر
کارەکانیان .ئەوە بووە هۆی ئەوەی هەزاران
ژن لە دامودەزگا ئیدارییە جیاوازەکان لە
تاران خۆپێشاندان بکەن و ،لەسەر مافی
خۆیان وەجواب بێن .ئەوە بەو مانایە دێ کە
ژنان یەکەمین توێژی کۆمەڵگەن کە لەدژی
دەسەاڵت و قانوونەکانی کۆماری ئیسالمی
و ئەم سیستمە دژیگەلییە ڕاپەڕیون.
بۆیە دەمەوێ بڵێم کە بەشداریی
بەرچاوتری ژنان لە ئێستادا هەر لە درێژەی
هەڵوێستی بوێرانە و پێشەنگایەتیی ئەوانەوە
دێ کە لە هەر دەرفەتێکدا بوونی خۆیان
سەلماندوە و وەک بەشێک لە کۆمەڵگە ڕۆڵی
خۆیان دەبینن و کاریگەریی خۆیان لەسەر
ڕووداوەکان بەجێ دێڵن.
ئەوەندەی ژنان پێشەنگن و لە بەرگی
ڕێکخەر و بزوێنەری ناڕەزایەتییەکاندا
دەسەاڵت
ئەوەندەش
دەردەکەون،
دەیەوێ ڕۆڵی ژنان بە کەم بگرێ،
تەنانەت سووکایەتیی ئەوەیان پێدەکا
کە ژنان ئیرادەیان نییە و ئامرازن بە
دەست الیەنە دەرەکییەکان .وەک ئەو
داننانە زۆرەملێیەش کە لە فاتمە دادوەند
باڵویان کردەوە کە گوایە هەڵفریواوە و
حیزبە سیاسییەکان بەمەبەست بەکاریان
هێناوە .ترسی ڕێژیم لە بەشداریی ژنان
لە چییەوە سەرچاوە دەگرێ کە بەمجۆرە
مامەڵەیان لەگەڵدا دەکا؟
هەر چین و توێژێکی کۆمەڵگە دژ بە
نیزامی کۆماری ئیسالمی بجووڵێتەوە،
ڕێژیم هەم بە کەمیان دادەنێ ،هەم تۆمەتی
بەستراوەیی بە ئۆپۆزیسیۆن و الیەنە
بیانییەکانیان دەداتە پاڵ .هەروەک لە باسی
فاتمە دادوەنددا کە خۆتان ئاماژەتان پێ
کردوە و زۆر حاڵەتی تر ،مەبەست لەوەش
پەروەندەسازییە و بۆ ئەوەیە ئاسانتر بە
تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی لە دژی حکوومەت
سەرکوتیان بکا .کۆماری ئیسالمی هەموو
کات ترسی لە هاتنە مەیدانی ژنان بووە،
چونکی دەزانێ ژنان نیوەی کۆمەڵگەن و
ئەگەر ئەم نیوەیەی کۆمەڵ بجووڵێ و بێتە

ڕیزی خۆپیشاندەران و نارەزایەتییەکان؛ بەهۆی
کاریگەریی ژنان لە بزواندنی بەشەکانی دیکەی
کۆمەڵگە ناتوانێ بەرهەڵستی ناڕەزایەتییەکان
بێتەوە .بۆیە لەالیەک بە کەمیان دەگرێ و
لەالیەک بە داردەست و ئامرازیان ناو دەبا و
نایەوێ دان بەو ماتەوزە هەراوەی ژنان دابنێ
کە بە ئاراستەی گۆڕانکارییەکان ئەویش لە
دژی ئایدۆلۆژی و بەرژەوندییەکانی ڕێژیم
دەچێتە پێشێ.
کۆماری ئیسالمی بە سیستمی سیاسی،
بە بیانووی دین و شەریعەت ،بە قانوون و لە
ڕێگەی هەموو کۆت و بەندە کۆمەاڵیەتی و دابو
نەریتەکانەوە ژنانی سەرکوت کردوە ،بەاڵم
ژنان دەستیان بەر نەداوەتەوە و پێملی ئەو
چارەنووسە نەبوون کە ڕێژیم بۆیانی دیاری
کردوە .بۆیە بەرتەسکترین دەالقە و چووکترین
دەرفەتەکان دەقۆزنەوە هەتا بوونی خۆیان
بسەلمێنن و بڵێن کە چوار دەیە سیاسەتی
سەرکوتگەریی ڕێژیم نەیتوانیوە ئەوان لە
شوناسی راستەقینەی خۆیان داببڕێ.
ئەوەندە کە ژنان پتر لە بزووتنەوەکەدا
بەشدارن ،ئایا ئەوەندەش بزووتنەوە
ئێعترازییەکانی ئەم دواییانە توانیویەتی
گۆڕان لە دۆخی ژنان و لە بزاوتی مافخوازیی
ژناندا پێک دێنی؟
بێگومان بێدەسکەوت نەبوون .ژنان لە ئێران
کۆمەڵێک داب و نەریت و یاسا و ڕێسای
کۆمەڵگەیان شکاندوە کە ناتەبان لەگەڵ ئەو بەها
و بایەخانەی کۆماری ئیسالمی بانگەشیان بۆ
دەکا .ئەوەش ئێعتباری زیاتری بە بزووتنەوەی
مافخوازیی ژنان بەخشیوە .دیارە ئەگەرچی
دەستکەوتەکان زۆر و بارتەقای تێچووەکان
نین ،بەاڵم هەر ئەوەی کە ژنان بەردەوامن لە
خەبات و تێکۆشانیان ئەوە پڕستیژێکی دیکەی
بە مەوقعییەتی ژنان داوە .لەبیرمان نەچێ کە
بەشێکی زۆری وزەی خەباتگیڕیی ژنان لە
قۆناغی ئێستای ناڕەزایەتییەکاندا لە خزمەت
پرسە گشتییەکاندایە،
ئەمن گومانم نییە کە ئەگەر ژنان هەوڵەکانیان
تەنیا بۆ دەستەبەر کردنی مافە تایبەتییەکانی
خۆیان بێت ،دەسکەوتی زیاتریان دەبێ.
زۆر جار باس لەوە دەکرێ کە ژنان بەپێی
پێویست و بارتەقای ئەم زوڵمەی لێیان
دەکرێ و ئەو مافانەی لێیان زەوت کراوە
لە مەیدانەکەدا نین؛ ئەم چاوەڕوانییانە
چەندە لە جێی خۆیاندان؟ یان بوێریی کچان
و ژنانێکی وەک زارا محەممەدی و سپیدە
قولیان بۆ دەبێ وەبەر چاو نەیە؟
کۆماری ئیسالمی بەهۆی دەسەاڵتی
سەرکوت و سیستمی دژەژن بوونی مەیدانی
خەبات و تێکۆشان بۆ ژنانی زۆر بەرتەسک
کردووە ،هەروەها تێچووی چاالکیی سیاسی
و بەرهەڵست بوونی بۆ ژنان زۆر بردووەتە
سەرێ ،ئەمە هۆکارێک بووە کە زەبروزەنگەکە
بۆ ژنان دوو قات و تەنانەت چەند قات بێ.
لەبیرمان نەچێ کە کۆمەڵگەی ئێران
کۆمەڵگەیەکی سووننەتیشە ،کۆماری ئیسالمیش
بەردەوام هەوڵی داوە تایبەتمەندییەکانی
کۆمەڵگەی نەریتی لە بەرژەوندیی مەرامەکانی
خۆی بەکار بێنێ ،کە یەک لەوان ئەم کۆت
و بەندانەن لە کۆمەڵگەدا بەدژی ژنان هەیە.
ئەوانە هەمووی بارگرانیی زیاتر بوون
لەبەردەوام بزووتنەوەی مافخوازیی ژناندا.
بۆیە ئینساف نییە بەشداریی ژنان ،قوربانیدانی
ژنان و هەموو ئەو تێچووانەی ژنانی چاالک
لەپێناو سەرخستنی بزووتنەوە گشتییەکان و

جوواڵنەوەی ژناندا دەیدەن بە کەم بگیردرێ.
ژنان بۆ شکاندنی تابۆکان و بەرەوپێشچوونی
زیاتر پێویستییان بە پاڵپشتی و هاوکاریی
چین توێژەکانی تری کۆمەڵگەیە .هەروەها
پێویستییەکی دی یەکڕیزی و بەیەکەوە
وەدەنگ هاتن و یەکتر داپۆشینی چین و
توێژەکانە بۆوەی ناڕەزایەتییەکان ئاکامی
بەرهەستتری لێ بکەوێتەوە.
بۆ وێنە جەنابت ناوی “زارا” و “سپێدە”ی
هێنا .ئەم دوو کەسە هیچیان لەسەر چاالکیی
تایبەت بە ژنان دەسبەسەر نەکراون و لە
سۆنگەی چاالکیی بەرچاویان لە حەوزەی
گشتیی ماف و داخوازییەکان گیراون؛ بۆیە
دەبێ زۆر بە ڕێزەوە چاویان لێ بکرێ
و بەهیند وەربگێرێن کە بە خۆشییەوە
واش بووە .زارا و سپێدەکانیش لە هەناوی
کۆمەڵگەدا کەم نین ،نموونەی ئەو ژنە بوێر و
بەجەرگانەمان زۆر دیوە لە ناڕەزایەتییەکانی
ئەم دواییانەدا .هەروەها لە نێو ئەو ژنانەدا
کە ڕۆڵە و ئازیزەکانیان لەدەست دا ،بەاڵم
بە حەماسەت و بە بوێرییەوە دەرکەوتوون
و لەسەر داخوازی ڕۆڵەکانیان کە داخوازی
ئەوانیشە سوورن.

بەاڵم کە دروشمەکانیش دەبینین ،دەبینین
لە نێو خۆپیشاندانەکاندا دروشمی وامان
بەر گوێ ناکەوێ کە تەعبیر لە بەشداریی
هەراوی ژنان و خواستی ژنان بکا ،ئەمەیان
بۆ؟
ئەمەیان تایبەتە بە قۆناغی گرینگ و
چارەنووسسازی ناڕەزایەتییەکان لە ئێستادا.
سەرچاوەی هەموو مەینەتی و هەموو
بێمافی و هەموو چارەڕەشییەکانی خەڵک و
کۆمەڵگە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییە .دەی
سروشتییە کە لە ئێستادا کە ناڕەزایەتییەکان
گشتین و ڕوو لە دەسەاڵتن ،هەموو وزە و
توانای کۆمەڵگە بەو ئاراستەیەدا بڕوا.
دەزانین کە ناڕەزایەتییەکان ئێستا
لە سۆنگەی قەیرانی ئابووری و کێشە
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی پێوەندیدار بە
بژیوی خەڵکن ،پرسەکانی دیکەی کۆمەڵگەش
کاریگەریی خۆیان لەسەر شکڵگرتنی
ناڕەزایەتییەکان هەیە .ناڕەزایەتییەکانی ئێستا
ئی چین و توێژێکی تایبەتی کۆمەڵ نین کە لە
دروشمەکانیاندا بیانناسینەوە .ناڕەزایەتییەکان
گشتین و لە هەناوی کۆمەڵگەوە هەڵقوڵیون و
هەموو چین و تویژەکان تێیدا بەشدارن ،بۆیە
دروشمەکانیش گشتین و هەموویان ڕوویان
لە دەسەاڵت و ڕێژیمە.
ئەگەر بە تایبەتی باس لە کوردستان
بکەین ،ژنان لە کوردستاندا بە بەراورد
لەگەڵ بەشەکانی تری ئێران زیاتر لە
چاالکییە ئەدەبی و فەرهەنگی و مەدەنییەکان
بەشدارن ،هۆکاری دیاربوونی زیاتری ژنان

لەم مەیدان و بوارانەدا بۆچی دەگەڕێتەوە؟
ئایا ئەوە تەعبیر لە دۆخی تایبەتیی ژنانی
کورد دەکا و هەروەها پەیامێک لەالیەن
ئەوانەوە؟
ئەگەر ژنی فارس جارێک قوربانیی ئەو
دەسەاڵتە و کولتوور و ئایدۆلۆژییەکەی بێ،
ژنی کورد دوو جار ،یەک لەڕووی نەتەوەییەوە
چونکی کوردە ،دوو لە ڕووی ڕەگەزییەوە
کە گشتییە .هەم توندوتیژیی دەسەاڵت و
هەم کاریگەریی نەریتەکانی کۆمەڵگە وەک
پێشووتر باسمان کرد وای کردوە کە تێچووی
چاالکیی سیاسی بۆ ژنان بە گشتی و بە
تایبەت بۆ ژنی کورد لە ئێراندا زۆر قورس
بێ ،ئەوەش وا دەکا ژنان زیاتر لە حەوزەی
چاالکییە مەدەنی ،ئەدەبی و فەرهەنگییەکاندا
ڕۆڵیان هەبێ کە دیارە هەموو ئەو بوارانەش
هەڵگری خەسڵەت و تایبەتمەندیی خەباتی
نەتەوەیی و شوناسخوازین.
چاالکیی سیاسی بەئاشکرا ئەویش لە
فۆڕمی ئەندامەتیی حیزبە سیاسییەکان _کە
دیارە کەم نین ئەو کچ و ژنانەی لەو ئاست و
بوارەشدا بەشدارن_ ژنان و ژیانیان دەخاتە
مەوقعییەتی دی هەم لە خێزانەکەیاندا و هەم

لە ئەگەری ئاشکرابوونی چاالکییەکانیان .بۆیە
لەبەر ئەوەی دەرەتانی ئەم هەڵبژاردنە بۆ
ژنان سنووردارە ،ئەوان لە کایەکانی دیکەی
خەباتی کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی و مەدەنی و
ژینگەپارێزیدا خۆیان دەبیننەوە کە هەر وەک
باسم کرد هەڵگری توخم و ڕەگەزەکانی
نەتەوەیی و خەباتگێڕی و شوناسخوازین.
ئەگەر ئاکامگیرییەک لەو باسەمان هەتا
ئێستا بکەین ،دەمەوێ بزانم دەسکەوتی
ژنان لەو سااڵنەدا چی بووە؟ هەروەها
کۆسپی بەردەم بەرەو پێشچوونی زیاتری
بزووتنەوەی ژنان لە ئێران و کوردستان
چییە؟
بە بڕوای من دەسکەوتەکان زۆر نین،
چونکە سیاسەت ،یاسا و شەریعەتی ئیسالم
و لە هەمان کاتدا دابونەریتە باوە دژەژنەکان
کۆسپ بوون لە بەردەم بەرەوپێشچوونی
زیاتری ژنان لە ئێران و بە تایبەت لە
کوردستاندا .پێموایە ژنان کاتێک دەتوانن
خاوەن دەسکەوت و مافی ژنانەیان بن ئەگەر
ئاڵوگۆڕێک لە کۆمەڵگەی ئێراندا بێتە ئاراوە
و لە هەموو بوارە سیاسیی ،ئابووری و
کۆمەاڵیەتییەکان بەبێ جیاوازی و هەاڵواردنی
ڕەگەزی وەک هەر تاکێک بەشداربن.
بەاڵم دیسانیش ناکرێت دیاربوونی ژنان
لە جموجۆڵ و چاالکییەکانی ئەم دواییانەدا
لەبەرچاو نەگرین ،بە تایبەت لە خۆپێشاندان
و ناڕەزایەتییەکاندا کە زۆربەی کات پێشەنگ،
ڕێکخەر بوون و لەم پێناوەشدا قوربانیان
داوە.

تەنانەت لە خۆپێشاندانەکانی خەزەڵوەری
ئەمساڵدا ژنان زۆر ئازایانە دیار و بەرچاو
بوون ،لە مەیدانەکەدا بوون و بە دروشم
و تایبەتمەندیی خۆیانەوە دژی کۆماری
ئیسالمی وەستاونەوە و بەڕاگەیەندراوی
ڕەسمی داوای دەستلە کارکێشانەوەی
رێبەری ڕێژیمیشیان کرد و تێکۆشاون نەریتە
دژە ژنەکان تا ڕادەیەک بشکێنن و بیسەلمێنن
کە ژنان لە ئێراندا پێیان ناوەتە قۆناغێکی نوێ
لە خەبات و تێکۆشان.
بۆیە دەکرێ ئەمانە سەرجەمیان وەک
دەسکەوتێکی گەورە بۆ ژنان بە گشتی و
بە تایبەتی ژنی کورد لە ژێر دەسەاڵتێکی
دیکتاتۆرو پڕ لە هەاڵواردنی کۆماری ئیسالمی
ئێران ببینین.
ڕێکخراوەکانی ژنان ،بەتایبەت لە
کوردستان لە کوێی بزووتنەوەی ژناندا
جێ دەگرن؟ ئەم ڕێکخراوانە لە ئێستادا
دەتوانن بەرعۆدەی چ چەشنە ئەرک و
بەرپرسایەتییەک بن جیا لەو ڕۆڵەی لە
پەنا حیزبە سیاسییەکان دەیبینن و بۆیان
دیاری کراوە؟
ئەگەر باس لە ڕێکخراوەکەی خۆمان
“یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان”
بکەم ،بە شانازییەوە دەتوانم بڵێم کە هەر لە
سەرەتای دامەزرانیەوە کاریگەریی گەورەی
لەسەر گۆڕانکارییەکانی کۆمەڵگە هەبووە.
بێگومان ڕێکخراوەکانی تری ژنانیش
هەر یەک لە جێی خۆیان و بەپێی توانا و
زەرفییەتەکانی خۆیان توانیویانە ڕۆڵ و
کاریگەرییان لەسەر دۆخی ژنان لە ئێران و بە
تایبەت لە کوردستاندا هەبێت ،لە ڕێگەی کاری
تەشکیالتی و پێوەندییەکانیان لەگەڵ ژنانی
نێوخۆ ،هەروها هەوڵەکانیان لە ڕێکخراودا بۆ
وشیارکردنەوەی ژنان لە سەر مافەکانیان و
یاسا داڕێژراوە دژەژنەکانی کۆماری ئێسالمی
ئێران.
بۆ ئەو مەبەستەش ڕێکخراوەکانی ژنانی
کوردستانی ئێران بۆ گشتگیربوونی کارەکان
و زیاتر یەکدەنگ بوونیان سەبارەت بە ڕووداو
و پیشهاتەکان ،ناوەندێکیان پێک هێناوە و
تێکۆشاون بە یەکەوە لە ڕێگەی یەکخستنی
گوتار و پەیامەکانیان ،وەڕێخستنی کەمپەین
و بەڕێوەبردنی سیمینار و گردبوونەوە و
ناڕەزایەتی دەربڕین کاریگەریی زیاتریان
هەبێت.
بەاڵم ڕاستیەکی تاڵ هەیە کە ناتوانم
بیشارمەوە و باسی نەکەم ،ئەویش
ئەسڵی
مەیدانی
لە
دووربوونمان
خەباتەکەمان ،تا ڕادەیەکی زۆر ڕێگر بووە لە
بەرەوپێشچوونی کارەکانمان.
بۆچی هەتا ئێستا هەڵوێستی یەکیەتیی ژنان
بەنیسبەت هەڵبژاردنەکانی مەجلیس ڕوون
نییە ،لە حاڵێکدا کەمتر لە مانگ و نیوێکی بۆ
هەڵبژاردنەکان ماوە و لە کاتێکدا بەشداری و
بەشداری نەبوونی ژنانیش لە هەڵبژاردنەکاندا
چارەنووس سازە؟
هەڵبژاردنەکان لە چوار دەیەی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا و بە گشتی مەجلیس
هەتا ئێستا قەت لە بەرژەوەندیی ژنان
نەبوون و مەجلیس قەت شوێنێک نەبووە
بۆ بەرجەستەکردنەوەی ویست و ماف و
داواکانی ژنان .بۆیە ڕوانگە و ڕوانینی ئێمە بۆ
هەڵبژاردنەکان ڕوونە و المان وایە ئەگەچی
لە کۆماری ئیسالمیدا مافەکانی ژنان بەر لە
هەموو شتێک بە “قانوون” پێشێل کراون و
مەجلیس شوێنی گۆڕین و دانانی قانوونە،
بەاڵم لە پێکهاتەی کۆماری ئیسالمیدا مەجلیس
نە ئەو پێگەیەی هەیە و نە ئەوانەش کە ڕێیان
دەکەوێتە مەجلیس لەو کەسانەن باوەڕیان
بەو مافانە هەبێ.
بەو حاڵەش قسە و پەیامی خۆمان هەیە
و لە چواچێوەی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵتدا
و بەمزووانە هەڵوێستی خۆمان ڕادەگەیەنین.
سپاس بۆ ئەوەی کاتت دانا بۆ ئەم
وتووێژە
ئێوەش ماندوو نەبن
***
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ڕێژیمی ئێران و حەیاچوونێکی کارەساتبار

و :کەماڵ حەسەنپوور

هەوڵی ڕێژیمی ئێران بۆ نیشاندانی
خۆی وەک قوربانیی شەڕەنگێزیی واڵتە
یەکگرتووەکان پاش کوشتنی ژەنڕاڵ
قاسم سولەیمانی بۆتە ئابڕووچوونێکی
کارەساتبار لە نێوخۆ و سەرانسەری دونیا
دوای ئەوەی کە هەزاران خۆپیشاندەر
ڕژاونە سەر شەقامەکان و تووڕەیی خۆیان
ئاراستەی درۆیەکانی ڕێژیم دەکەن.
دوای سێ ڕۆژ حاشاکردن ،تاران
بەرپرسیاریی هێرشی مووشەکی دژی
فڕۆکە ،کە بووە هۆی بەربوونەوەی
فڕۆکەیەکی هێڵی ئاسمانی ئوکراین لە نزیک
فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتیی تاران و کوژرانی
 ١٧٦کەس ،لە ناویاندا شارۆمەندی ئێران،
کانادا ،ئەڵمان و سوێد .ددان پێدانانەکە
کاتێک هاتە ئاراوە کە تێکنیسییەنە
ئۆکراینییەکان لەتکوپەتکی مووشەکیان
لەپاڵ پاشماوەی فڕۆکەکەدا دیتبۆوە کە
حاشاکردنەکانی کاربەدەستانی ئێرانییان
پووچەڵ دەکردەوە .کاربەدەستانی ئێرانی
پێیان لەوەنا کە هەڵەکە بە هۆی ئەوە
قەوماوە کە هێزی بەرگریی ئاسمانیی ئێران،
دوای هێرشی مووشەکیی بۆ سەر دوو
بنکەی سەربازیی لە عێراق لە حەوتووی
ڕابردوودا ،لە حاڵی ئامادەباشیدا بوو.
بەاڵم ئەوە ئەو دوایین فریودانە لە
الیەن ڕێژیمی ئێران بوو کە بووە هۆی
خۆپیشاندان دژی ڕێبەرانی کۆماری
ئیسالمیی .سەرۆک کۆماری واڵتە
یەکگرتووەکان دۆنالد ترامپ ،کە لە
دووهەمی ژانوییەدا بڕیاری کوشتنی
سولەیمانیی دا ،لە هاندانی خۆپیشاندەران
خێرا بوو و هۆشیاریی دا بە تاران کە خۆ
لە سەرکوت کردنیان ببوێرن .ترامپ سەر
لە بەیانی ڕۆژی یەکشەممە لە تویتێکدا بە
زمانی فارسی کە وشەکانی بە وشیارییەوە
هەڵبژێردرابوون نووسی:
“بۆ ڕێبەرانی ئێران :خۆپیشاندەرەکان
مەکوژن .هەر ئێستا هەزاران کەس بە
دەست ئێوە کوژراون ،و دونیا چاوی
لەسەر ئێوەیە .لەوەش گرینگتر ،واڵتە
یەکگرتووەکان چاوی لەسەر ئێوەیە.
ئینتەرنێت ئاوااڵ بکەنەوە و ڕێگا بە
هەواڵنێران بدەن کە بە ئازادی بجووڵێن
و کاری خۆیان بکەن!” ترامپ لە تویتێکدا
نووسی“ ،دەست لە کوشتنی خەڵکی مەزنی
ئێران هەڵگرن!”
بۆ هەندێک چاودێر ،خۆپیشاندانە
خۆڕسکەکان لە کۆتایی حەوتوودا
وەک ئالنگارییەکی کوشندە بۆ ڕێبەرانی
ئێران سەیر دەکرێ ،ئەگەرچی ڕێژیم
لە ڕابردوودا توانیویەتی بێبەزەییانە
خۆپیشاندانی لەو چەشنە سەرکوت بکا.
بەیانیی ڕۆژی یەکشەممە ،جان بۆڵتۆن،
ڕاوێژکاری ئەمنیەتیی نیشتمانیی پێشوو
 ،کە زۆر دەمێکە خوازیاری ڕووخاندنی
کۆماری ئیسالمییە ،لە تویتێکدا گوتی،
“هەست بە ئاڵوگۆڕی ڕێژیم دەکرێ”.
بەاڵم هەندێکیتر هۆشدارییان دا کە
سیاسەتەکانی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ
شانسێکی کەمیان بۆ ڕووخاندنی ڕێژیم
هەیە کە چل ساڵە لەسەر کارە .حوسێن
ئایبیش ،توێژەرێکی ئەنستیتۆی دەوڵەتیی
خەلیجی عەڕەب دەڵێ“ ،ئەوە ناقەومێ ”.ئەو
دەڵێ کە خۆپیشاندەران تەنیا نوێنەرایەتیی
کەرتێکی کۆمەڵگەی ئێران دەکەن .ئایبیش
گوتی کەمپەینی ئەوپەڕی زەختی ترامپ
زۆر زیاتر لەوەی کە چاوەڕوانیی دەکرا
توانی ڕێژیم چاوترسێن بکا و ژانی
ئابووری تووشی ڕێژیم بکا ،بەاڵم مێژوو
نموونەی زۆر کەمی لەو شێوە زەختی

دەرەکییە هەیە ،کە بەبێ دەستێوەردانی
سەربازی بووبێتە هۆی ڕووخانی
ڕێژیمێک .بەپێی ئەزموونی ناوبراو ،لە
ڕابردوودا هەنگاوی لەو شێوەیە بۆتە
هۆی بەهێزتر بوونی دەسەاڵتی ڕێبەران
لە فیدل کاسترۆی کوباوە بگرە تا کیم
یونگ ئونی کۆرەی باکوور.
سەرهەڵدانی لەناکاوی تووڕەیی
جەماوەر لە کۆتایی حەوتوودا،
بە تەواوی دژی ئەو دیمەنەیە کە
یەکگرتووییی نەتەوەیی ئێرانییەکانی،

خۆپیشاندانەکانی ئەو دواییانە کە مانگێک
دژی بەڕێوەبەریی نالێهاتووی ئابووری
درێژەیان هەبوو ،تەنیا زەختی زیاتر
دەخاتە سەر ڕێبەریی ئێران .ئابووری
ئێران بەرەو هەڵدێرە و واڵت بەرەوڕووی
زەختی سەرلەنوێی ئابووری لە الیەن واڵتە
یەکگرتووەکان بۆتەوە .ئێران بەردەوام
هەوڵی داوە ئەو واڵتە ئوروپاییانەی
کە ڕێککەوتنی ناوکیی ٢٠١٥یان واژۆ
کردووە ڕازی بکا کە هەندێک لە بەڵێنییە
ئابوورییەکانی ڕێککەوتنەکە بەرنە سەر،

نووسی“ ،لە لێدوانی دوێنێی خۆمدا بۆ
میدیای بریتانیا ،من زانیاریی فەرمیی
کاربەدەستانی بەرپرس لە واڵتی خۆمم
گواستەوە کە مووشەک لەو کاتەدا بەرەو
فڕۆکە ئوکراینییەکە نەهاویشتراوە .من
داوای لێبوردن دەکەم و لە گواستنەوەی
ئەو زانیارییە هەڵەیە پەشیمانم”.
بەعیدینژاد و کاربەدەستە پلەبەرزە
دەیانهەویست
ئێران
سیاسییەکانی
ڕیبەڕیی دەوڵەت لە بەرپرسیاریی درۆ
کردن لەبارەی دەوری ئێران لە هێرشەکە

دوای کوشتنی سولەیمانی لە الیەن
واڵتە یەکگرتووەکان ،نیشان دا کە بە
میلیۆنان هاتنە سەر شەقامەکانی ئێران
بۆ بەشداری لە ڕێوڕەسمی ناشتنەکەی.
بە پێچەوانە ،خۆپیشاندەرەکان لە چەند
زانکۆی جیاواز لە کۆتایی حەوتوودا بە
پێی ڕاپۆرتەکان درووشمی “سولەیمانی
ڕێبەر خیانەتکارە” و
مرۆڤکوژە،
“مردن بۆ دیکتاتۆر ”،کە مەبەست
ڕیبەری گەورە ئایەتوڵاڵ عەلی
خامەنەییە .خۆپیشاندەری دیکە داوای
دەست لەکارکێشانەوەی بەرپرسانی
ئەمنییەتی ،کە بەرپرسیاری بەردانەوەی
فڕۆکەکە بوون و هەوڵی شاردنەوەی
ڕاستییەکانیان دابوو ،کردوە.
ئەوەی کە بە تایبەتی جێگای سەرنجە،
تەنیا چەند ڕۆژ دوای ڕێوڕەسمی
ناشتنەکە کە ڕێژیم داڕێژەری پالنەکە
بوو ،ئەوە پاشگوێ خستنێکی ئاشکرای
جەماوەر لەمەڕ ڕاسپێردراوەکانی ڕیژیم
بوو .ڤیدیۆکان نیشانیان دەدا کە چۆن
خوێندکارانی زانکۆی بەهەشتیی تاران
خۆ لە ڕۆیشتن بەسەر ئااڵکانی ئەمریکا
و ئیسڕائیل دەبوێرن کە کاربەدەستانی
ڕێژیم لەسەر عەرزیان کێشاونەوە.
ئابڕووچوونێکی دیکەی ڕێژیم کاتێک
بوو کە تەنیا براوەی مەدالیای ئۆلەمپیک،
کیمیا عەلیزادە ،خۆی لە گەڕانەوە
بۆ ئێران بوارد و گوتی ئەو نایهەوێ
ببێتە شەریکی “گەندەڵیی و درۆیەکانی”
ڕێژیم.
دوایین شەپۆلی ناڕەزایەتیی خوێندکار
و خەڵکی چینی مامناوەند دەگرێتە
خۆ ،کە لەگەڵ خۆپیشاندەرەکانی
کۆتایی ساڵی ڕابردوودا کە هاتنە سەر
شەقامەکان و زۆربەیان لە چینی کرێکار
پێکهاتبوون جیاوازیی هەیە .قەبارەی
بزواندنی خوێندکاران ئەو حەوتوویە بە
تایبەتی دەتوانێ نوخشانەیەکی خراپ بێ
بۆ ڕێژیم ،بە لەبەر چاوگرتنی دەوری
مێژوویی خوێندکاران وەک پێشڕەوانی
ئاڵوگۆڕ لە ئێران.
عەلیرەزا نادر ،هاوکارێکی ڕێکخراوی
داکۆکی لە دێموکراسییەکان گوتی،
“خوێندکارەکان ئەوانیان هێنایە سەر
کار ،و خوێندکارەکان دەتوانن بە
هەمان شێوە بەشێک لە هاوکێشەی
ئەستاندنەوەی دەسەاڵت لەوان بن”.
دوابەدوای
ناڕەزایەتییەکان

بەشێک لە ڕێگای دەستپێکردنەوەی پیتاندنی
ئۆرانیۆم و نزیکتر بوونەوە لە درووست
کردنی چەکی ناوکی .بەاڵم تاکتیکەکانی ئێران
تا ئێستا تەنیا واڵتانی ئورووپایی زۆرتر
بەرەو ویستی هەڵوەشاندنەوەی تەواوی
ڕێککەوتنەکە هانداوە.
تووڕەیی جەماوەریی بە شێوەیەکی بەرچاو
هەوڵەکانی کاربەدەستانی ئێران ،بە تایبەتی
وەزیری کاروباری دەرەوە موحەممەد
جەواد زەریف ،بۆ نیشاندانی ئێران لە الی
هەواڵدەرییەکانی واڵتە یەکگرتووەکان وەک
قوربانیی سەرۆک کۆماری بێبەزەیی ئەمریکا
و بۆ ئیمتیاز وەرگرتن لە ئوروپاییەکان،
پووچەڵ کردەوە .پەیامەکە بە هەمان
شێوە بە هۆی دەستبەسەر کردنی کاتیی
باڵوێزی بریتانیا لە ئێران ،وەک پێشێلکاریی
کۆنڤانسیۆنی ڤییەن لە مەڕ پێوەندییە
دیپلۆماتیکییەکان ،بنکۆڵ کرا.
دیپلۆماتەکە لە پێتەخت هاتبوو سەر
شەقام تا لە ڕێوڕەسمێکی ڕێزگرتن دوای
کارەساتی فڕۆکەکە بەشداریی بکا ،پێش
ئەوەی کە ببێتە خۆپیشاندان.
سەرۆکی سیاسەتی دەرەوەی یەکیەتی
ئورووپا ،ژۆزێف بۆرێل لە تویتەردا نووسی،
“زۆر نیگەرانی گیرانی باڵوێزی بریتانیا لە
تارانین .ڕێز گرتنی تەواو لە کۆنڤانسیۆنی
ڤییەن شتێکی پێویستە”.
جێگری وەزیری کاروباری دەرەوە،
سەید عەبباس عێراقچی بەرگریی لە کاری
ئێران کرد و جوابی دایەوە“ :ئەو زیندانی
نەکرابوو ،بەاڵم وەک بیانییەکی نەناسراو
لە کۆبوونەوەیەکی نایاساییدا دەستبەسەر
کرابوو .کاتێک کە پۆلیس منی لە دەستبەسەر
کردنی ئەو پیاوە ئاگادار کردەوە کە ئیددیعای
کردبوو باڵوێزی بریتانیایە ،من گوتم شتی
وا نابێ! تەنیا دوای وتووێژی تەلەفۆنیی
من لە گەڵیدا بە سەرسوڕمانێکی مەزنەوە،
ناسیمەوە کە خۆیەتی ١٥ .خولەک دواتر ئەو
ئازاد کرا”.
لە هەمان کاتدا ،کاربەدەستانی
پلەبەرزی دیپلۆماسی و سوپای ئێران
ڕۆژی شەممۆیان بە داوای لێبوردن لە سەر
تویتەر بردە سەر بۆ ئەوەی کە پێداگرییان
کردبوو کە دەوڵەتەکەیان لە بەربوونەوەی
فڕۆکەکەدا هەڵەیەکی نەکردوە .بە تایبەتی
سەعید بەعیدینژاد ،باڵوێزی ئێران لە بریتانیا،
کە زۆر پێداگر بوو کە ئیمکانی نییە ئێران
بەرپرس بووبێ ،زۆر پەشیمان بوو.
بە عیدینژاد ڕۆژی شەممە لە تویتەردا

بپارێزن ،و دەیانگوت کە بەرپرسی گشتیی
سپای پاسداران ئاکامگیریی کۆتایی خۆی
تا شەوی هەینی و دوای حاشا کردنی
دەوڵەت لە بەرپرسیاریی ،ڕا نەگەیاندبوو.
بەاڵم ئەوە بۆ ڕازیکردنی گەلێک لە
ئێرانییەکان بەس نەبوو ،کە ڕژابوونە
سەر شەقامەکان و دروشمیان دەدان کە
دەیگوت کە ئەوە واڵتە یەکگرتووەکان نییە
کە زۆرترین بەرپرسیاریی بۆ قەیرانی
هەنووکەیی هەیە ،بە تایبەتی دوای ئەوەی
کە تاران لە سەرەتادا ئیددیعایەکی هەڵەی
کرد کە گوایە  ٨٠سەربازی ئەمریکایی لە
هێرشێکی تۆڵە ئەستاندنەوەدا کوشتوە.
مووشەکەکان دوو بنکەی سەربازیی
لە عێراقیان کردە ئامانج کە هێزەکانی
ئەمریکایی لێن ،بەاڵم دوایە ئاشکرا بوو کە
هێرشەکە بێکەڵک بووە و هیچ زەرەرێکی
گیانیی بەدواوە نەبووە ،کە دیسان
ئابڕووچوونێکی دیکە بۆ ئێران بوو.
ئەگەرچی ترامپ بەردەوام گوتوویەتی
کە بەتەمای گۆڕینی ڕێژیم لە ئێران نییە،
تویت کردنە چاالکانەکەی بە پێچەوانەی
ئاکارە خۆ بەدوورگرانەی ناوبراو لە کاتی
شەپۆلی ناڕەزایەتیی ساڵی ڕابردوویە.
ئەوە لە کاتێکدایە کە چەند ڕۆژ پێشتر
و دوای مشتومڕی لەگەڵ تاران دوای
کوشتنی سولەیمانی هەڕەشەی کردبوو
کە دەرزەنێک شوێنەواری کولتووریی
ئێرانییەکان لەنێو دەبا.
ترامپ لە تویتێکدا نووسی“ ،بۆ گەلی
بوێر و ئازار چێشتووی ئێران :من لە
سەرەتای سەرۆک کۆماریمەوە الیەنی
ئێوەم گرتووە و دەوڵەتی من درێژە بە
پشتگیریی ئێوە دەدا .ئێمە لە نزیکەوە
چاودێریی ناڕەزایەتییەکانی ئێوە دەکەین.
بوێریی ئێوە ئیلهامدەرە”.
وەزیری کاروباری دەرەوەی واڵتە
یەکگرتووەکان مایک پۆمپێئۆ پەیامێکی
هاوشێوەی ئاراستە کرد .ئەو لە تویتێکدا
نووسی“ ،ئەمریکا گوێی لە ئێوەیە .ئەمریکا
پشتیوانی ئێوەیە .ئەمریکا لە پەنای ئێوە
وێستاوە”.
ئەوەی کە ناڕوونە ئەوەیە کە واڵتە
یەکگرتووەکان چۆن وتاری پشتیوانی
لە خەڵکی ئێران لەگەڵ چڕتر کردنەوەی
هەڵمەتی زەختی ئابووری ڕێک دەخا .ڕۆژی
* فارین پالیسی – کاڵوم لینچ ،کیت
هەینی ،لە دوای هێرشی تۆڵەکردنەوەی
موشەکیی دژی بنکە عێراقییەکان کە ژانسۆن ،مایکڵ هیرش
هێزەکانی واڵتە یەکگرتوەکان لێیان جێگیر

بوون ،بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ ڕایگەیاند
کە تاقمێک گەمارۆی نوێ بۆ سەر هەندێک
کەرتی ئابووری ئێران ،وەک کەرتی
کانزاکان ،دەسەپێنێ .ئەو گەمارۆیانە دێنە
سەر چەندین هەنگاوی ئیفلیجکەری دیکە
کە بوونە هۆی وەستانی نزیکەی سەرجەم
هەناردەی نەوتی ئێران ،کە سەرچاوەی
سەرەکیی داهاتن ،و هەروەها هەنگاوی
دیکە کە کەرتی دارایی و وزەی کردوونە
ئامانج.
حەزی
سەرەڕای
گوتی،
نادر
بەڕێوەبەرایەتی بۆ پشتیوانیی ئێرانییەکان
لە کاتێکدا کە زەخت دەخاتە سەر
ڕێژیم ،ئەوە زۆر دژوارە کە ئەو کارە
بە شێوەیەکی هاوسەنگ ئەنجام بدەی.
ئەو گوتی“ ،بە داخەوە ژانی ڕاستەقینە
لە گەمارۆکانەوە دێ کە ئابووری بنکۆڵ
دەکا ”.ئەو هەروەها گوتی ،الیەنگرانی
کەمپەینی ئەوپەڕی زەخت پێیان وایە
کە گوشاری ئابووری ،لە کاتێکدا کە لە
کورتخایەندا زەرەر لە خەڵک دەدا ،دەبێتە
هۆی درووستبوونی قەڵشت لەنێو ڕێژیم و
دەتوانی ڕووخانەکەی خێرا بکا.
هاوپەیمانانی ترامپ لە کۆنگرە چەپڵەیان
بۆ ناڕەزایەتییەکان لێداوە ،کە لە ڕوانگەی
ئەوانەوە ڕەوایی بە بریاری سەرۆک
کۆمار بۆ کوشتنی سولەیمانی دەدا.
سەناتۆری کۆماریخواز لە ئارکانزاس،
تام کاتن لە تویتەردا نووسی“ ،چەپی
ئەمریکا و مێدیاکان بە شێوەی لێبڕاوانە
ئاکارەکانی ڕێژیمی مرۆڤکوژی ئێران
دەشارنەوە .بەاڵم خەڵکی بوێری ئێران
فریو ناخۆن .ئەوان هیچ شک و گومانێکیان
لەبارەی ئەو پیاوە شەیتانییانەدا نییە کە
حکوومەتیان بەسەردا دەکەن”.
بۆڵتۆن لە تویتێکی سەرلێشێواوانەدا
نووسی“ ،ڕێژیمی خامنەیی هەرگیز ئاوا
لەژێر سترێسدا نەبووە .هەست بە گۆڕانی
ڕێژیم دەکرێ .خەڵکی ئێران دەتوانن
بیبینن .ئەمریکا ،ئورووپا ،فەڕانسە نابێ
داوای وتووێژ لەگەڵ نوێنەرانی ناڕەوا
بکەن”.
لە کاتێکدا کە بۆڵتۆن لە پێشداش
پێشبینیی گۆڕانی ڕێژیمی کردبوو ،هەندێک
چاودێر دەڵێن کە تێکەاڵوێک لە بێزاریی
چەندین ساڵە ،ناڕەزایەتی ئابووری،
و شێوەی هەڵسوکەوتی ڕێژیم لەگەڵ
کارەساتی فڕۆکەکە بەیەکەوە دۆخێکی
زۆر هەستیاریان بۆ ڕێبەرایەتی ئێران
درووست کردووە.
نادر گوتی“ ،من پێموایە کە بۆڵتۆن ڕاست
دەکا ،گؤرانی ڕێژیم نزیکە .ئەوە تەنیا
ناڕەزایەتییەکان و مەسەلەی فڕۆکەکە نییە،
ئەوە چل ساڵ بێزاریی پەنگ خواردوویە
کە هەمووی لە یەک دوو ساڵی ڕابردوودا
دەرکەوتوە”.
ئایبیش گوتی کە ئێران لە ڕوانگەی
سیاسییەوە واڵتێکی فرەچەشنە ،کە
بەشێکی زۆر لە واڵت وەفاداری ڕێژیمن و
ئۆپۆزیستۆنێکی مەزن و خاوەن بڕواشی
هەیە.
ئەو گوتی“ ،لە ئێران زۆر بازنەی
هەڵبژاردن و هاوپەیمانیی جیاواز هەن و
هیچ سەیر نییە کە دەنگێکی بەهێز دژی
کوشتنی سولەیمانی و ئۆپۆزیسیۆنی
تووڕە لە دەوڵەت ،بە هۆی ناڕەزایەتیی
کۆمەالیەتی-ئابووری لە سااڵنی ڕابردوودا
و درۆی بەردەوام و لێنەهاتوویی
پێکهاتەیی کە دەبێتە هۆی ڕووداوی وەک
خستنە خوارەوەی فڕۆکەکە کە بووە هۆی
کوژرانی گەلێک ئێرانی ،بوونی هەبێ”.
ئایبیش گوتی“ ،ئێران لە هەلومەرجێکی
دژوار دایە :ئەو لە لوبنان لە هەلومەرجێکی
دژوار دایە ،لە عێراق بە هەمان شێوە،
و بێگومان گرژییەکی زۆر لە نێوخۆی
واڵتیشدا هەیە ”.بەاڵم ئەو گیروگرفتانە
پێویست ناکا وەک قەیرانێکی کوشندە بۆ
ڕێژیم پۆلێن بکرێ.
***
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ئەو خەونانەی ڕێژیم دەیدی و وەدی نەهاتن!
شەڕەکەی بوغدەکەندی
چاوەڕوانیی خەڵک و دۆشداماویی ڕێژیم
دوایین شاری کوردستان کە لە کۆتایی مانگی
خەرمانان و ســەرەتــای پاییزی ساڵی ١٣٦٠ی
هەتاوی کەوتە بەر پەالماری هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی ،شاری بۆکان بوو .لە میاندواو و سەقز
و سایەنقەاڵوە تا بۆکان شــەڕ و پێکدادانی وا
گــەورە دەکــەوتــەوە بە جۆرێک چەند سەعاتێک
ستوونی دوژمن لە وەستان دەکــەوت و دیسان
برایم چووکەڵی سەرلەنوێ بە ئیحتیاتەوە پێشڕەویی دەکــرد،
سەرەنجام کە لە ڕۆژی ١١ی مانگی ڕەزبــەری
ساڵی  ١٣٦٠شاری بۆکان داگیر کرایەوە و ،هێزی پێشمەرگە شاریان
بەجێ هێشت و ،بە گەیشتنی هێزی دوژمن بۆ دەوری شار ،بەرەبەرە لە
شوێنە ستراتێژییەکان جێگیر کران .هەر ئێوارێی ئەم ڕۆژە چەند کەسێک
لە حەمامیان دەگرن و لە نزیک ئاوایی داشبەند گوللەبارانیان دەکەن و
عەواڵی حەسەن موکری لە گەڵ چەند کەسی دیکە لە قەراغ شاری بۆکان
دەگرن و ئەوانیش گوللەباران دەکــەن .ئەوە دەسپێکی دیکتاتۆرییەتی
ڕەشی ئیسالمی بەسەر ئەو شارەدا بوو کە پاش چەند ساڵ هەڵمژینی
هەوای ئــازادی ،بەسەریاندا زاڵ ببوو .دوابــەدوای جێگیربوونی هێزی
داگیرکەر ،بە سەدان کەس لە بەندیخانە خران و بە دەیانی دیکە ئێعدام
کران و بە چەندانیش بێسەروشوێن کران.
هێزی پێشمەرگە کە ئاڵوگۆڕێکی دیکە بەسەر کــار و تێکۆشانیدا
هات ،دەبوو پێداچوونەوەیەک بەسەر هەلومەرجی نوێدا بکا .ئەگەرچی
ئەزموون بە شێوەیەکی بەرچاو و زۆر نەبوو بەاڵم توانیان هێندێک
تاکتیک بگۆڕن و خۆیان سازمان بدەنەوە و هێندیک جار بەرپەرچی
پەالماری دوژمنیان بۆ سەر ناوچەی ژێر دەسەاڵتی خۆیان دەدایەوە
و زەبری باشیان لێدەدا و هیندیک جاریش خۆیان لە جادەی سەرەکیی
نێوان شارەکان نزیک دەک ــردەوە زەبــری زۆر کوشندەیان لە هێزی
دوژمن دەدا .ئەوەیان کە کەمین نانەوە بوو یەکەمین قۆناغی گۆڕینی
تاکتیکی پێشمەرگە لە خەباتی چەکداریدا بوو .هێزی پێشمەرگە وردە
وردە لەگەڵ ئەم تاکتیکە نوێیە ڕاهات و دەسکەوتی باشیشی بۆی هەبوو.
ســـەرەڕای ئ ــەوەی هێزی پێشمەرگە لــە بــاری جوغرافیاییەوە لە
زۆرینەی خەڵک دوور کەوتبووەوە ،بەاڵم خەڵک بە چاوی ڕۆڵەکانی
خۆیان چاویان لە پێشمەرگە دەکرد و هەمیشە درگای ماڵیان بۆ ئەوان
ئاوەاڵ بوو.
پاش ئەوەی دوژمن لە شار بەتەواوی جێگیر بوو هەر جارێ پەالماری
شوێنێکی ڕزگــار کــراوی دەدا و ،لەبەر ئــەوەی چاوەڕواننەکراو بوو
جار جارە بەداخەوە دەسکەوتیشی دەبوو ،بەاڵم لە زۆربەی کاتەکاندا
پەالمارەکانی تێک دەشکا و ژمارەیەک کوژراوی لێ بەجێ دەما.
ئەوەی مەبەستی ئێمەیە لە «هەگبەی شا خ و شۆڕش»ی ئەمجارەدا
باسی لێ بکەین حەماسەی گوندی «بوغدەکەندی»ـیە چاوەڕوانیی
خەڵکی لێ کــەوتــەوە ،چونکی پێش لــەوە ڕێژیم هێرشی کــردە سەر
بەندیخانەی حیزب لە ئاوایی «داربەسەر» و ئەوەش کاریگەریی خراپی
لەسەر خەڵک دانابوو.
ڕۆژی ٢٩ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی لکێک لە پێشمەرگەکانی
دێموکرات لە بۆکان ،بە فەرماندەیی شەهید عەلی باڵدار لە ئاوایی
«بوغدەکەندی» لە نزیک شاری بۆکان دەمێننەوە و خەریکی پشوودان
دەبــن کــە کاتژمێری ٥ی بەرەبەیانیی ڕۆژی ٣٠ی گــەالوێــژ ،هێزی
سپای پاسدارن لە شاری بۆکانەوە پەالماری ئەو گوندە دەدەن .هێزی
پێشمەرگە کاتێک دەبیستن دوژمن لە هەموو الیەکەوە پەالماری هێناوە
بڕیار دەدەن تۆڵەی هەموو ئەو هێرشانەی لێ بکەنەوە کە لە زستان و
بەهار بۆسەر خەڵک و پێشمەرگەی کردبوو ،بۆیە بە بڕیاری فەرماندەی
پێشمەرگە یا هەموویان شەهید دەبن یا زەبرێکی کاریگەر لە دوژمن
دەوەشێنن.
دوژمــن هــەروەک جارەکانی پێشوو بۆ کوشتنی خەڵک خۆیان بە
ئاواییدا کرد .بەاڵم تێکۆشەرانی دێموکرات لە دەوروبەری ئاوایی وەک
هەڵۆی چنگبەگڕ لێیان ڕاسان و شەڕێکی زۆر گەرم و دەستەویەخە
دەستی پێکرد و لە هەموو الیەکەوە بە چەکی دستیان دوژمنیان زەبوون
و داماو کرد .شەڕ بەجۆرێک گەرم بوو کە هێزی دوژمن ڕووی لە هەر
جێگایەک کردبایە دەکەوتە بەر ئاوری چەکی پێشمەرگە و جەندەکیان لێ
بەجێ دەما .سەرەنجام تا کۆتایی شەڕ کە هێزی پێشمەرگەی قارەمان لە
بۆکان الپەڕەیەکی پڕ لە حەماسە و سەروەرییان بە الپەڕەکانی خۆیان
زیاد کرد ،جەندەکی ٧٠کەس کوژراو و بریندار لە مەیدانی شەڕ بەجێ
ما و دەیان کەس بەدیل گیران .دستکەوتی چەک و چۆڵیش بێجگە لە
کالیبر  ٥٠نزیک بە  ٥٠قەبزە چەک و چۆڵ و هەزاران فیشەک و وەسایلی
نیزامی دەسکەوتی هێزی پێشمەرگە بوون .ئەو حەماسە خولقاندنە کە
لە دەفتەری بیرەوەریی هێزی پێشمەرگەی دێموکراتدا تۆمار کران بە
خوێنی دوو خەباتکاری ڕێگای ڕزگاریی نەتەوەکەمان بە ناوەکانی تاهیر
ئەمینی ومحمد قادری سوور بوو.
لــەو خۆڕاگرییە قارەمانانەی دێموکرات پێویستە ئاماژە بە چەند
الیەنی ئەو سەرکەوتنە بکرێ :یەکەم ،عەمەلیات لە شوێنێک بەڕێوە چوو
کە دوژمــن لە ڕادیــۆ تارانەوە هەر ڕۆژێ دەیــان گوندی دەخوێندەوە
کە لە الیەن هێزەکانییەوە لەژێر دەسەاڵتی پێشمەرگە بووە و ،بەناو
«پــاکــســازی» کــراوە هــەر ئــەو زەبــرە کــاریــگــەرەی وێــی کەوتبوو بە
سەرکەوتنی خۆی لە ڕادیۆ تاران خوێندرایەوە ،بەاڵم خەڵک وەک شاهید
بە چاوی خۆیان دیتیان فروفیشاڵی دوژمن بۆ ورەدان بە هێزە تێک
شکاوەکانیەتی.
دووهەم ،شوێنی عەمەلیات نزیک شاری بۆکانە و ئەو ڕۆژە خەڵک
هەموو کارێکیان تەعتیل کــردوە لە سەربانی ماڵەکانیانەوە چاویان
لە سەرکەوتنی پێشمەرگە دەکــرد و خوشحاڵی هەموو بەشی شاری
داگرتبوو.
سێهەم ،ڕاستە لە شۆڕشدا هەر سەرکەوتنێک خوێنی دەوێ بەاڵم لە
ڕاستیدا فیداکاریی ئەو دوو شەهیدە لەو ڕۆژەدا نیشانەی سەربەرزیی
نەتەوەکەیان و حیزبەکەیان بوو کە توانیان بە خوێنی خۆیان دەسکەوتێکی
گــەورە بۆ گەلەکەیان تۆمار بکەن هەم لە ڕووی سیاسییەوە هەم لە
ڕووی نیزامییەوە تا ئێستاش وەک دەسکەوتێکی گەورە چاوی لێدەکری،
ڕۆحیان شاد.

کوژرانی قاسم سولیمانی کۆمەڵێک کاردانەوەی
لێ کەوتۆتەوە و لەو سۆنگەیەوە بارودۆخی ناوچەکە
بەرەو شڵەژان و ئاڵۆزی زیاتر دەچێ .هێماکانهێمای
جــاران واتــا شــەڕی پرۆکسی( وەکالەتی-نیابەتی)
نەماوە و لێدوانەکان و هەڵوێستەکانی الیەنەکان
شێوەیەکی نوێیان بە خۆیانەوە گرتوە و ناکۆکیەکانی
نێوان ئامریکا و کۆماری ئیسالمیی ئێران وەرزێکی
نوێ لە گرژی بە خۆیانەوە دەبینن و هەر دوو الیەن
خەریکی هەڕەشەکردنی زیاترن لە یەکتری.
لــێــرەدا چــەنــد پرسیارێکی ســەرەکــی و گرینگ
دێتە ئــاراوە ،ئەویش ئەوەیە کە لە دوای کوژرانی
فــەرمــانــدەی سپای قــودس ک ــاردان ــەوەی کۆماری
ئیسالمی چ دەبێت؟ هەروەها کاردانەوە جیهانییەکان
بــە کــوژرانــی قاسم سولیمانی و ئالۆزییەکان لە
ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست بــەرەو چ ئاقارێک هەنگاو
دەنــێ؟ یــان ئــەوەی بریارەکەی پارلمانی ئێراق لە
مەڕ دەر کردنی هێزە بیانیەکان چ لە هاوکێشەکان
دەگـــۆڕێ و هەڵوێستی هاوپەیمانی دژی داعــش
چ دەبێت؟ لــەدوای ڕاگەیاندنی کۆماری ئیسالمی
ئێران سەبارەت بە چیدی پابەند نەبوون بە بەرجام
گرژییەکان بەرەو کۆ دەچن؟
قاسم سولیمانی کاراکتێری سەرەکیی سەرکوت و
کوشتن و قەاڵچۆی نەیارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لە نێوخۆ و دەرەوەی سنوورەکانی ئەم واڵتە بوو و،
دایمەن لە هاتوو چۆ دابوو لە نێوان ئێران و سووریە
و لوبنان و ئێراق و یەمەن و سەرۆک وەزیرانی بۆ
ئەم واڵتانە دیاری دەکرد و بە گشتی کۆڵەکەی سەرە
کی و ئاڵقەی پێوەندیی نێوان کۆماری ئیسالمی ئێران
و لق و پۆپەکانی سپای پاسدارانی ڕێژیم لە ناوچە
بوو .بەاڵم ئەمانە هەمووی پێش کوژرانی ناو براو
بووە و دوای مەرگی قاسم سولیمانی ،ڕۆژهەاڵتی
نــێــوەڕاســت دەچــێــتــە وەرزێــکــی نــوێ لــە مــێــژووی
خۆیەوە.
لــەئــێــســتــادا چــــــاوەڕوان دەکــــرێ کــە ئــێــران بە
شێوەیەکی بــەرچــاو خۆ بپارێزێ لە ئالۆزکردنی
زیاتری بارودۆخەکە و نەچێتە نێو شەڕێکی ڕاستەو
خۆ لە گەڵ ئامریکا لە بەر دوو هۆکار.
یەکەم ،بەرپرسان و کاربەدەستانی سەربازی
و سیاسیی ئــێــران ئــەوە بــاش دەزانـــن کــە توانای

سەربازی و بەرپەرچدانەوەیهێرشەکانی ئامریکا بۆ
سەر ئێران کارێکی ئاسان نییە و ئابووریی داڕماوی
ئێران دەروەستی بارودۆخی شەڕ نایە.
دووهــەم ،هەر دوو واڵت هەڵبژاردنێکی گرینگیان
لە پێشە و گریمانەی ئەوە دەکــرێ کە هەر وەک لە
لێدوانەکانی هەر دوو الیەندا دیارە هیچیان خوازیاری
هەڵگیرساندنی شەڕ نیین.
ب ــەاڵم ســەربــاری ئـــەوەش ئ ــەوە هــەر ئــێــرانــە کە
زەرەرمەندی سەرەکییە لەم بارودۆخەدا ،هۆکارەکەشی
بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە یەکەم ،کوژرانی فەرماندەیەکی
بااڵی سەربازی و دیاری ڕێژیم زەبرێکی قورسە هەم
لە پەیکەری ڕێژیم و هــەم لە سیاسەتی دەرەوەی
ئەم واڵتە ،هەمیش کە تۆڵە گەورەکەی! ڕێژیم تەنیا
ڕیسواییەکی گەورەتری تووشی دەسەاڵتبەدەستانی
ڕێژیم کرد.
لەالیەکی دیکەوە گوشار و گەمارۆکانی ئەمریکا نەک
لەجێی خۆیانن ،بگرە هەردەم زیاتریش دەبن؛ لەگەڵ
ئەوەشدا سێبەری ئەم گەمارۆیانە خراوەتە سەر لق و
پۆ سەربازی و میلیشیایەکانی لە ناوچەکەشدا و ئەم
ڕێکخراوە تیرۆریستیانەشی تووشی قەیرانی ئابووری
کردوە و؛ بەوەش بەرەو الوازی بــردوون و توانای
ک ــردەوەی تیرۆریستیی کەمتر کــردوونــەوە .بــەدرە
لەمە ئــەم ڕێکخراوانە جگە لە ئامریکا حکومەتێکی
ناوەندیشیان دوژمنە ویــان النیکەم لەگەڵ الیەنێک
لە بــارودۆخــی شــەڕدان و لە هیچ کــام لــەم واڵتانە(
ســووریــە و شــەری نێوخۆ -حوسیەکانی یەمەن و
سعودی و ئیمارات -حشدی شەعبی و ئامریکا و
ئیسرائیل) لە حاڵەتی ئاگر بەسدا نیین و ڕۆژانە دەبێ
تێچووی ماددی و لۆجستیکیی ئەم شەڕانە بدەن و
جگە لە کۆماری ئیسالمی ئێران هیچ سەرچاوەیەکی
داهاتی ڕاستەوخۆیان نییە.
جگە لــەم بابەتانە کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــران لە
دوای کوژرانی قاسم سولیمانی تووشی شکەستێکی
سیاسی دیکەش بووە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا و ئەویش
هەڵوێستی واڵتــانــی جیهان بــوو لــە مــەر کــوژرانــی
کەسێکی پــلــەبــەرز و دیـــاری دەســــەاڵت .زۆربـــەی
هەرە زۆری واڵتــان قاسم سولیمانییان بە کەسێکی
مەترسیدار بۆ سەر ئەمن و ئاسایشی ناوچە و جیهان
ناو برد و تەنانەت ژمارەی ئەو واڵتانەی کە کوژرانی

سولیمانییان ئیدانە کرد
زۆر کــــــەم بــــــــوون و
مەحکوومکردنەکەش زۆر
بــە شێوەیەکی نافەرمی
بوو و داوایان لە هەر دوو
الیەن کرد پشوو درێژ بن
و دان بە خــۆدا بگرن و
ناوچەکە بــەرەو ئاڵۆزیی
زیاتر نەبەن!
ئەوە بوو کاتێک ڕێژیم
ئامانج زیبایی
نــەیــتــوانــی هــیــچ ســۆزێــکــی
واڵتــانــی زلهێز بەنیسبەت
کوژرانی فەرماندە مەیدانییەکەی ڕاکێشێ ،کەوتە خۆ کە لە
نێوخۆی واڵتدا بە هەڵخڕاندنی هەستی ئایینی و نیشتمانیی
خەڵک کەلک لە مەیتەکەی قاسم سولەیمانی وەرگــرێ.
بەاڵم لەوەشدا سەبارەت بەو ڕووداوانەی لە کاتی ناشتنی
سولەیمانیدا ڕوویــان دا و دواتــر کارەسات و جینایەتی
بــەردانــەوەی فڕۆکە نەفەرهەڵگرەکەی ئۆکڕاینی بــەدوودا
هات؛ ئەوەی بۆ ڕێژیم مایەوە هەر ڕیسوایی بوو .دەمێنێتەوە
ئەو بەناو دەسکەوتەی کە خۆی لە بریاری پارلەمانی ئێراق
بۆ کشانەوە و جێهێشتنی هێزە بیانیەکاندا دەبینێتەوە کە بە
لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی نێوخۆ و ناسەقامگیریی سیاسی
لەو واڵتــە ،چوونە بــواری جێبەجێکردنەکەی نە ئەوەندە
ئاسان بێ و نە لە ڕاستیشدا حکومەتی عێڕاقیش شتی وای
بــوێ .تەنانەت لە ئەگەری ئــەوەی کە دەسەاڵتی شیعەی
ئێراق هەر پێداگر بن لە سەر دەرکردنی هاوپەیمانان کە لە
 ٧٦واڵت پێک هاتووە ،ژێرخانی ئێراق تووشی دارمان دەبێ
و وەبەرهێنانی بیانیش تێدا بە شێوەیەکی بەرچاو لە کەمی
دەدا .بەتایبەت کە ترامپ هەڕەشەی ئەوەی لە عێڕاق کردوە
کە وەها گەمارۆی ئابووریی ئەم واڵتە دەدا کە گەمارۆکانی
ئێران لە چاو گەمارۆ ئابوورییەکانی ئێراق هەر هیچ نەبێت.
کشانەوەی ئێران لە بەڵێنەکانی بەرجامیش وایکردوە
کە سێ واڵتی ئورووپایی بریتانیا ،فەڕانسە و ئەڵمانیش
هەڵوێستیان بــەدژی ڕێژیم توند ببێ و لە هەڵوێست و
بڕیاردا لە ئەمریکا نیزیک ببنەوە ،ئەوانەش هەموو ئاماژەی
ڕوونن بۆ قەیرانێکی گەورە لە سیاسەتی دەروەی ڕێژیمدا؛
قەیرانێک کە لەگەڵ قەیرانە نێوخۆییەکان پێشبینیی ڕۆژ و
ئەیامێکی ناخۆش و چارەنووسساز بۆ دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی بکەن.

دوایین ههڕەشه له ئێران
ئاڵمان و فهڕانس ه و بریتانیا ،دهڵێن ئهو ه دوایین
ههڵهیە بۆ ئێران كه پێبهندیی تهواو نیشان بدا بۆ
ڕێكهوتن ه ئهتۆمییهك ه و ئهو ه دوایین ههوڵی ئێمهی ه
بۆ ڕزگاریی ئهو ڕێككهوتنه ،بهاڵم تــاران ههروا
الساری دهكا .ئێستا بارودۆخهكه وا ئاڵۆز بوو ه
وێدهچێ ب ه بنبهست بگا.
ههروهک وهزیرانی دهرهوهی ئاڵمان و فهڕانس ه
و بریتانیا دهڵێن ڕێكهوتن ه ئهتۆمییهكهی كێشهی
جیدی تێكهوتوه و پێی ناوهت ه قۆناغێكی ههستیار
و ،مهجبوورین دوایین بژارد ه چاالک بكهین.
لهم قۆناغهدا ههر كام ل ه الیهنهكانی واژۆكاری
ڕێكهوتنه ئهتۆمییهكهی ساڵی  ٢٠١٥دهتــوانــن،
ل ه ئـهگـهری ڕهچــاونـهكــردنــی تـ ـهواوی خاڵهكانی
ڕێككهوتنهكه ،ب ــژاردهی كۆمیسیۆنی كێشهكان
چــــاالک بــكــهن و كــۆمــیــســیــۆنـهكـه پــێــک هــاتــو ه
ل ـ ه ئ ـهنــدامــانــی ه ـهمــوو الی ـهن ـهكــانــی واژۆكــــاری
ڕێكهوتنهكه ،چین ،ڕووســی ـه ،ئاڵمان ،فهڕانس ه
و بریتانیا و ئێران ههروهها ،بهپێی ڕێكهوتن له
وهها حاڵهتێكدا ،بهرپرسی سیاسهتی دهرهوهی
یهكیهتیی ئــورووپــاش بهشدار دهبــێ كه ئهویش
جۆزێف بۆرێله ،ك ه دهڵێ ،هیوادارم ئێران لهماوهی
داهاتوودا نیشان بدا ك ه دهیههوێ بهربهستهكانی
ڕێكهوتنهكه چیتر نابهزێنێ و پێبهنده ب ه خاڵ به
خاڵی ڕێكهوتنهکەو ه چــون كێشهكه گهیشتۆت ه
قۆناغێكی ههستیار و مهترسیدار.

ئـــهو ه دوایــیــن لــێــدوانــی وهزی ــران ــی دهرهوهی
ئورووپاییهكان بووه.
گشت كۆمپانیا و شیركهت ه بازرگانییهكانی
ئ ــورووپ ــا لــه تــرســی گ ـهمــارۆكــانــی ئــەمــریــكــا،
ئێرانیان بهجێ هێشتوه ،ئورووپاییهكان پڕۆژهی
ئینستێكسیان دانــا بــۆ شكاندنی گهمارۆكانی
ئەمریكا ك ه ئهویش تا ئێستا سوودێكی وای
نهبووه .چون شیركهته ئورووپاییەکان نایانههوێ
بازاڕی ئەمریكا و دۆالر لهدهست بدهن و هەر
بۆیە پێویستیان به ئەمریكا زیاتره ههتا ئێران.
ئـــورووپـــایـــیـــهكـــان وی ــس ــت ــی ــان تــهن ــانــهت
چاوپێكهوتنێک ل ـ ه بهینی ح ـهس ـهن ڕۆحــانــی
ســهرۆک كــۆمــاری ئــێــران و تــرامــپ چــێ بكهن
ب ه مهبهستی هێوركردنهوهی وهزعـهكـ ه بهاڵم
سهركهوتوو نهبوون.
ئێستا ئورووپاییهكان باس ل ه دوایین ههوڵ
دهكــــهن ك ـ ه ئ ـهویــش مــــادهی ٣٦ی ڕێكهوتن ه
ئهتۆمییهكهیه ،ئهو كۆمیسیۆن ه  ١٥ڕۆژ كاتی
ههیه كێشهكه چارهسهر بكا ،ههڵبهت ئهو كات ه
دهتوانرێ بۆ چهندین جار درێژ بێتهو ه لهسهر
داوای الیهنهكان ،بهرپرسی سیاسهتی دهرهوهی
یهكیهتیی ئــورووپــا ئاغای بورێل دهڵــێ« :من
تهنیا هــیــوادارم ه ـهمــوو الی ـهن ـهكــان ب ـ ه ورەی
ئاشتیخوازان ه ب ه مەبهستی چارهسهری كێشهك ه
ههنگاو بنێن».

كێشمهكێشهكانی دهوڵهتی ترامپ و ئێران
مانگی مــای  ٢٠١٨دۆنــالــد تــرامــپ یهكالیهن ه
ئەمریكای لهو ڕێكهوتن ه ئهتۆمییه كشاندهو ه و
گهمارۆی خست ه سهر ڕێژیمی ئێران و بهڵێنی دا
زۆرترین فشار بخات ه سهر حكوومهتی ئێران ،ل ه
بهرانبهریشدا ئێران ل ه مانگی جووالی ههمان ساڵدا
دهستی كرد ب ه پێشێلكردنی خاڵهكانی ڕێكهوتنهک ە
و بهرهبهر ه یهكبهیهكی خاڵهكانی پێشێل كرد.
ئورووپاییهكان دهیانههوێ ب ه ههموو قیمهتێک
ڕێــك ـهوتــن ـهك ـ ه زی ــن ــدوو ڕاگــــرن لــەبــهر ئـــەوهی
لــێ ـکه ـهڵــب ـهزیــن ـهوهی زی ــات ــری لــێ بــك ـهوێــت ـهوه،
ههرچهند دهوڵهتی ترامپ و ڕێژیمی ئێران ههر
دێ و كێشهكانیان قووڵتر دهبێ .بەتایبهت دوای
كوژرانی فهرماندهیهكی گ ـهورهی سپای قودس،
قاسم سلێمانی له الیهن ئەمریكاوه ،ئێران ڕایگهیاند
بەبێ هیچ بهربهستێک دووبار ه ئۆرانیۆم دهپیتهنێ
و گوێ بۆ قسهی كهس شل ناكا.
ئورووپاییهكان ب ه چــاوی خۆیان دیتیان ك ه
تا ئێستا هیچیان لهدهست نههاتو ه بۆ ڕاگرتنی
ڕێككهوتنهكه و هـهوڵـهكــانــیــان بــێــســوود بــووه،

ســـزادان ل ـه ئ ـهگ ـهری ڕێكنهكهوتن لهو
قۆناغهدا
ئهگهر كۆمیسیۆنی چارهسهریی كێشهكان
دوای چهندین جار درێژكردنهوهی ماوهكهش
نـهتــوانــێ كێشهك ه چــارەســەر بكا ئــهو ه ب ـهرز
دهكــرێــت ـهو ه بــۆ وهزیــرانــی دهرهوهی واڵتــانــی
واژۆكــــاری ڕێككهوتنهكه ،ئـهوانــیــش دهتــوانــن
ههیئهتێكی ڕاوێژكاری سێكهسی دیاری بكهن
بۆ دوایین تاوتوێكان،كه ئهوهش دهتوانێ چهند
مانگ كاتی بــوێ كـ ه زان ــرا هــەمــوو ههوڵهكان
بێسوودن و الیهنەكان دهتوانن ل ه ڕێكهوتنهك ه
بكشێنهو ه و ل ه عهمهلدا ڕێكهوتنێک نامێنێ و
ت ـهواوی گهمارۆكانی ئورووپاییهكان دووبــار ه
دهگهڕێنهو ه بۆ سهر ڕێژیمی ئێران و ههروهها
كێشهكە دهچــێــتـ ه شـــۆڕای ئهمنیهتی نـهتـهو ه
یهكگرتووهكان .ههڵبهت ئورووپاییهكان چهندین
جــار جهختیان لهسهر مــوزاكــەره و وتووێژی
زیاتر كــردو ه و ئێرانیان دڵنیا كــردۆت ـهو ه ك ه
گهمارۆكان ناگهڕێنهو ه مادام وتووێژ ل ه ئارادا
بێ.

و :هێژا مەنگوڕ
ههڕهشهكانی تاران
ئـــهگـــهر ئـــێـــران پــێــبــهنــدی ڕێــكــهوتــنــهكــ ه نـهمــێــنــێ
ئورووپاییهكانیش نایانههوێ ڕوخساری خۆیان چیتر
خهدشهدار بكهن ،كهوات ه چ بژاردهیهک ل ه بهردهستیاندا
دهمێنێ لهوهها حاڵهتێكدا؟
حكوومهتی ئەمریكا ب ـهڕواڵ ـهت پشتیوانی ل ه چاالک
كــردنــی بــهنــدی  ٣٦كــــردو ه كــ ه هــهمــان چ ــارهســهری
كێشهكانه ،لهگهڵ ئ ـهوهشــدا ههوڵه دیپلۆماتیکهكان و
گهمارۆكانیش كاری خۆیان دهكهن و له بنهڕهتیشدا پێی
باشه ئورووپاییەکانیش وهک ئامریكا ل ه رێككهوتنهك ه
بكشێنهوه.
ئاڵمان و فهڕانس ه و بریتانیا لهسهر فشاری ل ه ڕاد ه
بهدهری گهمارۆكان بۆ سهر ئێران لهگهڵ ئەمریكا هاوڕا
نین بهاڵم ورده ورده درزیش دهبهرهی ئورووپاییهكان
دهكهوێ،
بۆریس جانسۆن سهرۆک وهزیری دهرهوهی بریتانیا
له وتووێژێکدا لهگهڵ بیبیسی ئهوهی ئاشكرا كرد و وتی،
الریمان نییه لهسهر ڕێکكهوتنێكی تر لهگهڵ ئێران مادام
به هیچ ئاكامێک ناگهین و ئهم ڕێككهوتنهمان بۆ ڕزگار
ناكرێ و وتی دهتوانرێ پڕۆژهكهی ترامپ جێگرهوهی
ڕێكهوتن ه ئهتۆمییهكه بێ و دۆناڵد ترامپیش له تویتێر
ئهوهی پشتڕاست كردهوه .
حهسهن ڕۆحانی سهرۆك كۆماری ئێران
حەسەن ڕۆحانی ڕهتی كردهو ه ك ه واڵتهكهی ئامادهی
ڕێكهوتنێكی نوێ بێ و وتی ئەمریكا دهتوانێ بگهڕێتهو ه
نێو ڕێككهوتنهكه و پێبهندی خاڵ به خاڵی نێو پهیمانهكه
ب
ێ و ئێمهش خاڵ بهخاڵی ڕهچاو دهكهین.
هــهروههــا ل ـ ه ه ـهمــان كــاتــدا ڕۆحــانــی هــهڕهشــهی ل ه
سهربازانی ئورووپایی له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست كرد و
وتی ب ه ئاڵۆزبوونی بــارودۆخ گیانی ئهوانیش دهكهوێت ه
مهترسییەوه.
له الیهكی ترهوه مێدیای ئێرانی باس لهوه دهكهن ،ك ه
باڵوێزی بریتانیا لهژێر فشاردا تارانی بهجێ هێشتو ه
و ل ه ئهسڵدا دهركــراوه ،دوای ئهوهی ناوبراو بهشداری
خۆپیشاندانەكانی دهربڕینی ناڕهزایهتیی خهڵكی ئێران
بووه ،ك ه به مهبهستی ئیدانه كردنی تهقاندنهوهی فڕۆك ه
ئۆكرانییهكه ل ه تاران ڕێك خرابوو .لهو خۆپیشاندانهدا
بۆ ماوهیهكی كــورت باڵوێزی بریتانیا له الیـهن سپای
پاسدارانەوە دهستبهسهر كرابوو و دوای ه ئازاد كرا.
قسهی كۆتایی ،نیشانهكان ئــامــاژ ه ب ـهوه دهدهن ك ه
ئورووپا و ئێران تا دێ زیاتر ڕووبهڕووی یهكتر دهبنهو ه
و زیاتر لێک ههڵدهبهزنهوه.
*ئهلكساندێر سارۆویچ
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گوتاری ڕۆشنبیریی کوردی*

فــرانــتــس نــویــمــان دەڵـ ــێ« :ڕۆشــنــبــیــران
ویژدانی ڕهخنهگرانەی کۆمهڵگەن یاخود
ئهشێ وا بن».
ڕۆشنبیری کورد چوار خاڵی الوازی ب ه
خۆیهوه ههڵگرتوه:
ی ـهک ـهم ،ڕۆشــنــبــیــری ک ــورد ههمیشه و
ئێستاشی لهگهڵ بێ ،له ڕوانگه و بازنهی
گوتاری ناڕاستهوخۆی زاڵد ،بیری کردۆتهو ه
و نوسخهی ههڵپێچاوه؛ واتە ئاسۆی واتایی
(افــق معنایی) ڕۆشنبیری کــوردی ،ههمان
تێڕوانین و خۆیندنهوهی هیتر ه ک ه ئهویش
خــۆی نهیخوڵقاندوه و وهریــگــرتــوه؛ وهک
گوتاری ئێرانی ،تورکی ،عهرهبی و...

و بونیادیی تایبهتمهندییهکانی فهرههنگی
و کۆمهاڵیهتیی خــۆی ههڵنههێناوهتهوه؛
ه ـهر بــۆیـهش لــێــدوان و دهرهــاوێــژی هزر
و ف ـهلــس ـهفــیــدهن ـهکــانــیــان! جــێــی متمانهی
کۆمهڵگە نهبوو ه ونهیانتوانیوه ئۆتێنتیسیت ه
(ڕەســـەنـــایـــەتـــی و کـــرۆکـــی نـــهگـــۆڕ)ی
کۆمهڵگەیهکهیان بدۆزنهوه.
بـ ه تێبینی لـهسـهر ئ ـهو بــاسـهی پێشوو
دهتــوانــیــن بـهگــشــتــی لــهســهر گــۆڕهپــانــی
ڕۆشنبیریی کـــوردی ئــامــاژ ه ب ـهو خااڵن ه
بدهین:
نابێ ئ ـهوه بشارینەوە ک ه وێن ه (شبهه)
ڕۆشــنــبــیــری کــــوردی ،زێهنێکی ئــاڵــۆز و

دووهم ،ڕۆشنبیریی کوردی ههمیش ه له
بازنهی دهسهاڵت و گوتاری سیاسی ،کێش ه
و کهندولهندی کۆمهاڵیهتی و ئابووری و
فهرههنگیی کۆمهڵگەیهکهی بینیو ه و هیچ
ئهرکێکی دیاریکراوی بۆ خۆی ب ه مهبهستی
کــار و کــــردهوهی بــنـهڕهتــیــی فهرههنگی،
ئاڵوگۆڕی هزری و دیالۆگی نیی ه و لهسهر
بــن ـهمــای گــوتــاری ڕهخــن ـهگــران ـ ه دانــهبــهر
نهکردو ه و خۆی له ژێری دهرهاویشتوه.
سێههم ،ڕۆشنبیری کورد ب ه هۆی الوازیی
تێئۆریک و بگر ه نهبوونی هیچ ڕوانگهیهکی
تێئۆریکی خــۆمــاڵــی و خــۆیــی ،بــــهردهوام
بهمالوئەوالدا سهری شۆڕ بووەتهوه.
چــــــــوارهم ،ڕۆشــنــبــیــریــی کــــــوردی ب ه
شێوهیهکی بنهڕهتی ،ههنگاوێکی داڕێــژراو
و سیستماتیکی بۆ توێژینهوهیستراتێژیکی

پــهرتــهواز ه و تــۆزاویــی ههی ه و بــه وتـهی
فۆکۆ «له ناخی ئێپیستمهی گوتاریی زاڵی
دهسـ ـهاڵت» و ســووژهی ئهویتردا نوقمه.
ل ه ڕاستیدا جــۆر ه تێرۆریزمێکی ن ـهزهری!
ئێپیستم ه و ئاگایی ڕۆشنبیریی کوردی کوێر
کردۆتهوه .ڕۆشنبیری کورد ئهشێ ههوڵی
ک بدا نهک
دۆزینهو ه و داهێنانی تێئۆرییه 
دهرکهوتهی تێئۆرییهکه بێ.
ب ه بــاوەڕی من دهبــێ ڕۆشنبیری کورد
ب ه دۆزینهوهی ئهسالهت و ڕهسهنایهتی و
کرۆکی نهگۆڕی دهقــی کۆمهڵگەی خۆی،
له ههوڵی داهێنان و خوڵقاندنی گوتار و
تێئۆرییهکی نوێی ڕوو له داهاتوو بێ که
ئاسۆی ڕابــردوو لهگهڵ ئاسۆی ههنووک ه
و داهــاتــوو ،ئاوێت ه و گرێبهست بکا؛ ههر
وهک بیرۆکهی گادامێر بهرجهستهبوونی

ئـــهم شــێــو ه خــوێــنــدن ـهو ه و لــێــکــدان ـهوهی
دهقهکان تاپۆ دهکــا .بهبێ نهخستنهڕووی
ئهم ڕهسهنایهتییه ،دازاین (بوون)ـی کورد
ک هایدێگێریش
شوناس ب ه خۆیهوهناگرێ؛ و ه 
بۆی دهچێ ،ئهشێ ڕۆشنبیری کورد دازاین
و بوونی خۆی بدۆزێتهوه و بهو ئاست ه ل ه
وشیاری بگا ک ه هیی دهقی خۆیهتی« :ئهز
هەم ،کەوابوو؛ بیر دهکهمهوه«.
گهلێک ڕوونـــ ه بــۆ ی ـهک ـهم هـهنــگــاو ئهو
زهروورهتـ ه مێژوویی ه دێت ه ڕوو که وێنهی
ڕۆشنبیری کورد ،لهیهکهم بڕگهدا ههوڵ بدا
گوتاری زاڵ ،بنهماشکێنی بکا و سووژهی
کـــورد لــه کۆیلهتیی ئــۆبــژهی پــهراوێــزی
گوتارهکانی تر ڕهها بکا .بهو مانای ه بهبێ
دڕدۆنگی ،کورد ڕۆشنبیری نییه.
ئهشێ ڕۆشنبیری کــورد لـ ه پێناس ه و
گوتاری نهریتیی ڕۆشنبیران جیا بێتهو ه و
بگات ه ڕۆشنبیری «ئهنداموار» .ئێرنێستۆ
الکالو و شنتال مووفه لهم بــارهو ه دهڵێن:
«بهپێچهوانهی ڕۆشنبیریی کالسیک ک ه
مهبهستیان ڕاکێشانی ئاپۆرهی خهڵک ه بهرهو
ههڵدێری نــادیــار ،ڕۆشنبیرانی ئهنداموار،
وێــڕای بنهماشکێنی ()deconstruction
ی گوتار و سیستمی ڕازاوهی زاڵ ،بۆ
خوڵقاندن و پێکهێنانی گوتارێک تێدهکۆشێ
ک ه خاوهنە سهرەکییهکهی خهڵکن ».ل ه و
ڕووهوه ،ڕۆشنبیر به و کهس ه دهگوترێ که
«ئهو ئهسالهت و سهنهدییهتەی گوتاریی
خ ــۆی ،ل ـهکــۆی داخــوازیــیـهکــانــی ن ـهت ـهوهدا
بدۆزێتهوه و بهگۆیرهی ئهوان و هاوتهریب
لهگهڵیان نزامێک ل ه وش ه و ڕست ه و شێوازی
داڕشتنی ڕێزمانێک دابێنێ کـ ه ههڵگر و
کــاردان ـهوهی بـهرژهوهنــدیــی گشتی بێت».
(آقا حسینی )26 ،1385 ،بێگومان گهڕانهو ه
سهر کرۆکی نهگۆڕی دهق ،خوێندنهوهیهکی
ڕاست و حهقیقی دهبێ .ههروهک «جیمز»
دهڵێ« :دهقهکان له فهرههنگ ه جیاوازهکاندا
سهقامگیر دهبـ ــن( ».یــارمــحــمــدی،1383 ،
 )33لهو هێڵهشهوه لێکدانهو ه و ئیستداللی
گرامشی ئهو ه بوو ک ه ئهسالهت و گهوههری
دهقی ههر کۆمهڵگەیهک تا ڕادهیهکی ئێجگار
زۆر نــهگــۆڕ ه وت ـهن ـان ـهت دهکــەوێــت ـ ه بـهر
شرۆڤ ه و خوێندنهوهی جــۆراوجــۆر ،بۆی ه
ڕۆشنبیر دهب ــێ ئ ـهم ک ــرۆک و گ ـهوه ـهر ه
ن ـهگــۆڕ ه  بــدۆزێــت ـهوه و ئاگایی بـهسـهردا

ههبێ( .آقا حسینی ،ههمان )27 ،ل ه ڕاستیدا
ب ه چاونووقاندن لهسهر کۆمهڵێک ڕهخنهی
مــــهزن لــهمــهڕ بــۆچــوون ـهکــانــی گــێــئــۆرک
لۆکاچ ،ئ ـهوهی به بارمته لێ وهربگرم ک ه
ئاگایی ڕاستهقین ه و «ئاگایی ل ه بێئاگایی
خۆی» ،کورد وێنهی نهتهوهیهکی ئینسانی
له «قۆناغێکی لهخۆیدا» بگوازێتهو ه بۆ
«قۆناغێکی بۆخۆی»؛وات ه نهتهوهیهک کهب ه
شوێنگه و ڕهساڵهت و ئهرکی ڕاستهقینهی
خــۆی ئ ــاگ ــاداره؛ ه ـهر لــێــرهش ـهوه دهکــرێ
ئهو ه لهگهڵ نهزهریهی گرامشی گرێ بدهم
کـه ،دۆزیــن ـهو ه و قۆزتنهوهی «وشیاریی
ئۆتێنتیسیتهدار» دهتوانێ هێژمۆنی پهیدا بکا
و جڤاک و کۆمهڵگەی کوردی و داهاتووهکهی
وهک هـهر کۆمهڵگەیهکی مرۆڤانهی دیک ه
بهرهو گواستنهوهیهکی نهزهری و عهمهلی
(یهکیەتیی سووژ ه و ئۆبژه) لهسهر بهرد 
ی
بناغهی گوتاری ڕاستهقین ه و خوڵقێندراوی
خۆی وێنا بکا و ،ئهمهش وهک پرۆسهیهکی
بـــــهردهوام و ههمیشهیی کــارتــێــکــردن و
کــارلــێــکــردنــی نــێــوان دۆزی کــۆمـهڵــگــە و
ڕۆشنبیریی کوردی و بهرهو پێشڤهچوون
بێ .دیار ه ئهز لهگهڵ ئهوهش کۆک نیم ک ه
له کردهویهکی کــاردان ـهوهی واکونێشی و
بــــهراوهژوودا ،ههمووشتێکی نێو گوتاری
ڕۆشنبیریی تر ،ڕهفز بکاتهوه و تۆڕی بدا
و هاوشێوهی ئ ـهو ،ب ـهاڵم ب ـهالی نێگهتیڤ
و بهرگریکردندا خــۆی بڕازێنێتهوه ،واتا
بـ ه جــۆرێــک لـ ه خۆتێگهیشتنێکی واژی و
بهراوەژووی ههبێ!
له ڕاستیدا ئاگاییهکی دهرهوێـــر(False
 )consciousnessلهمهڕ زێهنییهت و
کــردهوهی مێژوویی گوتاری ڕووناکبیریی
کــــوردی دزهی کــــردو ه و بــۆی ـه گهلێک
پێویسته ئاسۆی تێڕوانینی خۆی ل ه گوتاری
تێگهیشتنی ئـهویــتــر بــگــوازێــت ـهو ه بــۆ نێو
دهقــی گوتاری ئۆتێنتیسیتهدار و دازاینی
خــۆی .هۆسێرل لهسهر ئهم ڕای ـه سوور ه
که «هـهر زێهنێک ئاسۆیهکی واتایی (افق
معنایی) ههیه ک ه بههۆیهو ه له فۆنۆمێنهکان
تــێــدهگــا .دیــاردهکــان لـه چــوارچــێــوهی ئهو
ئاسۆ واتاییهو ه دهرک دهبن ،کاتێک ئاسۆی
واتایی دهگۆڕدرێ ،شێوازی وهدیارکهوتنی
دیاردهیی جیاواز دهبێت( ».خالقی،1383 ،
)57

بهکورتی مهبهست ئهوهیه ک ه ڕۆشنبیریی
کورد ،ئهشێ ئۆتێنتیسیتهی دهقی کۆمهڵگەی
خـــۆی بــێ و بـــهو جــــۆر ه بــ ه ئــاگــایــیـهکــی
ڕاستهقینه لهنێو گوتاری ههڵقواڵو له دهقی
خۆی بگا تا هێژمۆنی پهیدا بکا ،ئهو کاتهی ه
ک ه ڕۆشنبیریی کوردی لهدایک ئهبێ و ل ه
گــوتــاری «گــهل لــه ناخی خــۆیــدا» ب ـهرهو
قۆناغی «گ ـهل بــۆخــۆی» ،کــاری هــزری و
ڕۆشنبیرانه دهس پێدهکا .ڕهنگه له دوو
الی ـهن ـهوه دان بـ ه ڕاستبوونی ئ ـهم وتهیه
دابنێین؛ یهکهم :ڕۆشنبیریی کوردی ئێستا
لهپهراوێزی گوتاری زاڵــدا ڕۆڵ دهبینێ و
وهک ئهویتر (غیر) سهیری دهکرێ .دووهم:
ڕۆشنبیریی ک ــوردی شــونــاس و ڕهوایــی
(مشروعیت)ـی خۆی لهو پهراوێزهدا بهپێی
دهقی گوتاری زاڵ وهردهگرێ؛ کهوایه بهوه
دهگهین ک ه تاوهکوو ڕۆشنبیریی کوردی
له گوتاری دهقــی خــۆی ،ههڵگر و داگــری
ئۆتێنتیسیتهی کۆمهڵگەکهی نهبێ ڕهوایــی
وهدهست ناهێنێ و ههروا لهژێر قورسایی
ئهم بۆچوونهی فارووقدا مشوو ئهخواتهوە!
ڕۆشــنــبــیــری کــــورد بــه دهرهتــــــان ل ـهو
دوو بـــــوارهدا ئ ـهتــوانــێ ڕۆڵـــی ڕێــبـهریــی
ڕۆشنبیری بهخۆیه ببێنێ و لهگهڵ خۆی
وهک ڕۆشنبیرێکی تایبهت ،کۆمهڵگەکهی
بــــهرهو وشــیــاری لـهنــێــو ئــاخــنــی وێـــژ ه و
گــوتــاری ڕاستهقینه ڕێنوێنی بکا .دیــار ه
پێشهنگایهتی و ئهرکی ڕۆشنبیریی کوردی،
دۆزیــن ـهو ه و قۆزتنهوهی وشیاریی دهقی
کۆمهڵگە و داڕشتنی ل ه قاپووڕی گوتارێکی
ئۆتێنتیسیتهداری خــۆی ،وهک یهکیەتیی
ســـووژ ه و ئ ـۆبــژهی کــوردیــیــه بــۆ دهرب ــاز
بــوون له ژێدانوویزمی زاڵ و گهیشتن ب ه
ئامانجهکانی .ئـــهوهش ب ـه واتـــای پێگهی
ڕۆشنبیریی هێژمۆنیکه .واتا «ڕۆشنبیری
لهخۆیدا» ب ه «ڕۆشنبیری بۆخۆی».
***
* ئـــەم وتــــارەی د .جـــەالل حاجی
زادە لە فەیسبووکەکەی وەرگــیــراوە و
«کوردستان» بەنیشانەی ئەمەگ و وەفا
بۆ ئەو کەسایەتییە هزری و بیرمەندە
بەتوانایەی کورد باڵوی کردۆتەوە.

ویستی خەڵک و چاوەڕوانیی هەڵوێستی هونەرمەندان
«پ ــرس ــی ئــێــســتــای ئــێــمــە یەکیەتیی
سینەما لەگەڵ بزووتنەوەی کرێکاران و
خوێندکارانە کە هەر ئێستا لە فەڕانسە
لە ئارادایە .تەنانەت یەک فیلمیش نییە کە
باس لە کێشە هەنووکەییەکانی ئەم دوو
چینە بکا.
[بەتووڕەییەوە] من خەریکم قسە لە
یەکیەتیی سینەما لەگەڵ بزووتنەوەی
کرێکاران و خوێندکاران دەکــەم ،ئێوە
باسی «تراڤێلینگ» و «کلەوزاپ» بۆ من
دەکەن؟! تێگەیشتنتان نییە».
ئەمە بەشێک لــە وتەکانی ژان لۆک
گۆدار ،دەرهێنەری بەناوبانگی شەپۆلی
نوێی سینەمای فەڕانسەیە لــە یەکەم
ڕۆژی دەســپــێــکــی ٢١ـــهم ــی ــن خــولــی
فێستیڤاڵی کەن ،کە لە کۆتاییدا بایکۆت و
هەڵوەشانەوەی ئەم خولەی فستیڤاڵەکەی
لێ کەوتەوە.
بەدوای ئەوەی کە لە مانگی خەزەڵوەری
ئەمساڵدا زنجیرە ناڕەزایەتیدەربڕینێک
لە ئێران ڕووی دا و خەڵکی زۆر یەک لە
شارەکانی ئەم واڵتەی هێنایە سەر شەقام
و سەرکوتی توندی ئەم ناڕەزایەتییانەی
لــەدوا بوو و ،دواتریش بەهۆی خستنە
خـــــــوارەوەی بــەئــەنــقــەســتــی فــڕۆکــەی
ئۆکراینی لــەالیــەن سپای پــاســدارانــەوە
و ک ــوژران ــی هــەمــوو مــوســافــیــرەکــانــی،
تەرمی ســەدان کــەس لە ژن و پیاوان
و پیر و مندااڵنی ئێرانی کەوتە سەر
دەستی خەڵکی ئەم واڵتە و؛ کۆمەڵگەی
تاسەباری ئازیزانی لەدەست چوو کرد.
لەم نێوانەدا کەسانێکی خــاوەن ناو بە

دەربڕینی بۆچوونە پێوەندیدارەکانیان
بەم ڕووداوانەوە ،سەرنجەکانیان بۆ الی
خۆیان ڕاکێشا ،کە لەم نێوەدا ڕادەربڕینی
هونەرمەندان کاردانەوە و دەنگدانەوەیەکی
پتری بـــەدواوە بــوو .لــەگــەڵ ئ ــەوەی کە
زۆرینەی ئەو کەسانەی هەڵوێستێکیان
هەبوو لەم بارەوە ،ئیدانەی کردەوەکانی
حکوومەتیان کردبوو و خۆیان لە ڕیزی
خەڵکدا دەبــیــنــیــەوە؛ بــەاڵم کەسانێکیش
هــەبــوون کــە بەپێچەوانەوە هەڵوێستی
پێچەوانەیان هەبوو.
لــە یــەکــەمــیــن هــەڵــوێــســت نــوانــدنــەکــان
دەتـــوانـــیـــن ئــــامــــاژە بـــە بــەیــانــنــامــەی
خوێندکارانی سینەما لەژێر ناوی «سینەما
لەدژی سینەما» بکەین کە لەوێدا داوا لە
هونەرمەندان کرابوو« :ســەرەڕای ئیدانە
کردنی ڕووداوەکانی مانگی خەزەڵوەر ،بە
کــردەوەش لەگەڵ خەڵک بن و هەروەها
فێستیڤاڵی [حکوومەتیی فیلم نواندنی]
«فەجر» بایکۆت بکەن».
فێستیڤاڵی حکوومەتیی فیلمی فەجر
یەکەم جار نییە کە بەرەوڕووی ناڕەزایەتیی
هونەرمەندان دەبێتەوە ،بەاڵم لە زۆربەی
کاتەکاندا ناڕەزایەتییەکان بە شێوازی
بــەڕێــوە بــردنــەکــەی بــووە و کێشەیەکی
سێنفی بــووە هەتا کێشەیەکی بنەڕەتی
کە پێوەندیدار بە پرسی خەڵکەوە بێ.
هەرچەندە لە سااڵنی ڕابردوودا و لەدوای
ناڕەزایەتییەکانی ساڵی « ،٨٨بەهمەن
ف ــەرم ــانئ ــارا» ،دەرهــێــنــەری بــەتــوانــای
سینەمای ئێران کە پێشتر بۆ فیلمی «بوی

کــافــور ،عطر ی ــاس» خــەاڵتــی باشترین
دەرهــێــنــانــی وەرگــرتــبــوو ،بــە نیشانەی
ناڕەزایەتی لــەو ساڵەدا خەاڵتەکەی پێ
دانــەوە؛ کە هەڵوێستێکی توند و بوێرانە
بوو لە الیەن ئەم هونەرمەندەوە.
هـــــەر لـــــەم س ــاڵ ــی ــش ــدا «مــوحــســیــن
ئــوســتــادعــەلــی» دەرهـــێـــنـــەری فیلمی
دۆکیۆمێنتی ،کە بەبۆنەی فیلمی «خسوف»
خەاڵتی باشترین دەرهێنەری لە فێستیڤاڵی
«سینما حقیقت» کە لە تاالری وەحدەتی
تاران بەڕێوە چوو ،وەرگــرت ،لە پەیامی
کاتی وەرگرتنی خەاڵتەکەیدا ئــاوا دوا:
«ماوەیەکی زۆر بەسەر ڕووداوەکــانــی
خ ــەزەڵ ــوەردا تـێنــەپــەڕیــوە .کامێراکانی
ئــێــمــەی دۆکــیــۆمــێــنـتســاز کـــوژابـــۆوە و
موبایلی الوەکانی ئەم واڵتە هەڵکرابوون.
تۆمارکردنی ڕاستییەکان بە وەرگرتنی
خــەاڵت نییە ،بەڵکوو بــە بوێرییەکە کە
دەبێ لە تەنگانە کۆمەاڵیەتییەکاندا هەبێ.
ئەو کــارەی کە خەڵک کردیان و ئێمەش
سەیرمان کــردن .ئــەم خەاڵتە پێشکەش
دەکرێ بە گیانی بەرزی بوێرترین کامێرا
و دۆکیۆمێنتسازی ئــەم واڵت ــە؛ پوویا
بەختیاری و هــەمــوو ئــەو کامێرایانەی
هەتاهەتایە بە هەڵکراوی دەمێننەوە».
هەر لەم پێوەندییەدا هونەرمەندانێکی
وەک جــەعــفــەر پــەنــاهــی –کــە سااڵنێکە
ڕێگەی کاری هونەری و چوونە دەرەوەی
لە واڵتی لێ گیراوە ،-هەدیە تارانی ،ڕەزا
دۆرمیشیان و ڕەخشان بەنیئێعتماد ،لەبەر
زانستگەی ئەمیر کەبیری تاراندا هاوڕێ

لەگەڵ خوێندکاران لە ناڕەزایەتییەکاندا
بەشدارییان کــرد .کە بــەم بۆنەیەشەوە
خانمی بەنیئێعتماد لە دەنــگ و ڕەنگی
کۆماری ئیسالمی لەالیەن مامۆستایەکی
زانستگەوە کە سەربە دەسەاڵتە کەوتە بەر
هێرشی بێڕێزی و وتە سێکسیستییەکانی
ئەم کەسە و ئەمەش پتر لە پێش ڕوخساری
ڕاستەقینەی دەســەاڵت و کەسانی نزیک
بەوانی بۆ خەڵک دەرخست .کە هەر لە
ڕاستیشدا بایکۆتکردن دەبێ بە مەبەستی
یەکیەتی و لــەگــەڵ خەڵک بــوون بکرێ،
نەوەک هاوسۆزیدەربڕینێکی ڕووت؛ کە
ئەمەش لەالیەن هەندێک لە هونەرمەندە
ڕاستەقینەکانەوە کرا.
جـــارێ هــەتــا ب ــەم کــاتــە دژکـــــردەوەی
دەسەاڵت بەرامبەر بەم هەڵوێستانە ئەوە
بووە کە وتەبێژی کۆمیسیۆنی فەرهەنگیی
مەجلیس هەڕەشەی ڕێگری لە درێژەی
چاالکیی ئەم هونەرمەندانە لە داهاتوودا
کــردوە و ،بە وتــەی ئــەو« :ئــەم تاقمە لە
هونەرمەندان لەگەڵ خەڵک نین و ئێمەش
ناهێڵین چیتر درێــژە بە چاالکیی خۆیان
بدەن ».هەروەها ڕایگەیاند« :لە حەوتووی
داهاتوودا گەاڵڵەیەک دەبەین بۆ مەجلیس
کە لەوێدا بۆ ئەو هونەرمەندانەی وا لەگەڵ
خەڵک نین و دەست لە چاالکیی هونەریی
خۆیان دەکێشنەوە ،لە درێــژەی چاالکیی
ه ــون ــەری لــە [چ ــوارچ ــێ ــوەی] کــۆمــاری
ئیسالمیدا بەربەست دروست بکا».
ئەمە لە کاتێکدایە یەکێک لە ئەکتەرەکان
لـــە الپــــــەڕەی ئــیــنــســتــاگــرامــیــی خــۆیــدا

هەردی سەلیمی
دژکـــردەوەی جێپەسەندی دەسەاڵتی
لەمەڕ کوژرانی قاسم سولەیمانی باڵو
کردبۆوە و ،خەڵک لەوێدا بە نووسینی
ســـەدان پــەیــام بـــــەرەوڕووی گلەیی و
گـــازنـــدەی زۆر تــونــدیــان کـــــردەوە و
بەناچار ئەو پۆستەی سڕییەوە؛ ئەمە
خۆی دەرخەری ئەوەیە کە خەڵک کێن
و چییان دەوێ و خۆ ماتکردن لە پشت
سەنگەری خەڵکدا چیتر بــۆ کۆماری
ئیسالمی و کاربەدەستانی دەست نادا.
کــاتــێــک لــە فــەڕانــســە بــزووتــنــەوەی
مانگی مەی لە ئــارادا بــوو ،هونەرمەند
و نــووســەری وەک ژان پــۆل سارتر
هاوڕێ لەگەڵ هاوژینەکەی واتە سیمۆن
دۆبوار بەپێچەوانەی نووسەرانی وەک
دەوڵەتابادی نەتەنیا لە خۆپیشاندانەکاندا
بەشداریی بەرچاویان هەبوو ،بەڵکوو
بەیاننامەی کرێکاران و خوێندکارەکانیان
لەنێو خەڵکدا بــاو دەکـــردەوە و ،بەم
بــۆنــەیــەشــەوە ل ــەالی ــەن پــۆلــیــســی ئــەم
واڵتــــەوە دەســبــەســەر کــــران .لـــەدوای
ئەوەی کە دەوڵەتانێکی زۆر بەدرێژایی
ئەم سااڵنە هاتوون و ڕۆیشتوون بەاڵم
مێژوو لە دڵی خەڵکدا بۆ هەمیشە ناو
و یادی مافویستانەی ئەم هونەرمەندە
خەڵکییانەی بــەرز ڕاگــرتــووە و ،تۆزی
لەبیرچوونەوە نــاوی دەســەاڵتــدارانــی
داپــۆشــیــوە؛ لــەگــەڵ خەڵک بــوون یانی
بەردەوامی.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

کرانەوەی پەرتووکخانەی
کوردی لە دێی گاگەشی مەهاباد

ڕۆژی هەینی27 ،ی بەفرانبار لەالیەن خەڵکی ئاوایی
گاگەشی خــوارێ سەر بە شاری مەهاباد و بە هەوڵ
و هیممەتی چەند کەسایەتی و فێرگە و ئەنجوومەن،
کتێبخانەیەکی کوردی لەو گوندە دامەزرا.
لــەو ڕێــوڕەســمــەدا مامۆستا مــەال قــادر ،مامۆستای
ئاوایی گاگەش لە دەسپێکی بەرنامەکەدا چەند وتەیەکی
پێشکەش کــرد ،دوات ــر کــەمــاڵ شەریفگەیالنی وەک
نوێنەری ئەنجومەنی ئیزەرتوو وتارێکی پێشکەش کرد
و ڕێورەسمەکە بە سروودێکی گــرووپــی ســروودی
گاگەشی باوەمەر درێژەی پێدرا .لە بڕگەیەکی دیکەدا
سووسەن حەسەنزادە ،زمانناس و مامۆستای زمانی
کــوردی بە نوێنەرایەتیی فێرگەی کوردیی مامۆستا
زیرەک لەسەر چۆنیەتیی پەرەپێدانی خوێندنەوەی کتێب
بە وردی دوا و بە خوێندنەوەی شێعری بەندیخانەی
مامۆستا قانع کۆتایی بە وتــارەکــەی هێنا .هەروەها
ئــامــانــج مــحــەمــمــەدزادە ،بــەرپــرســی پــەرتــووکــخــانــەی
گاگەشی باوەمەر؛ ئازاد ئەمینی بە نوێنەرایەتی لە الیەن
ئەنجومەنی هیوای زانست و ئەنوەر ئیسماعیلپوور وەک
نوێنەری پەرتووکخانەی ڕووناکیی موکریانی شاری
گوێگتەپە ،وتاری خۆیان سەبارەت بە گرینگیی بوونی
پەرتووکخانە پێشکەشی ئامادەبوان کــرد .دوابڕگەی
کۆبوونەوەکە شانۆی بەیتی «سەرەمەڕ»ی مامۆستا
هەژاری موکریانی بوو.

KURDISTAN

کۆڕیادی شاعیر و بیرمەندی
کورد سوارە ئێلخانیزادە

کۆڕی فێرکاری و فهرههنگی و فێرگهی زمانی کوردیی ئهدهب
ڕۆژی چوارشهم ه 25ی بهفرانبار ب ه ئامادهبوونی شاعیران و
نووسهرانی شاری بۆکان بۆ رێزگرتن لە یادی شاعیر و نووسەری
کۆچکردوو مامۆستا سوارە ئیلخانیزادە بهڕێوه برد.
ل ـهو کـــۆڕهدا مامۆستایان سەعید نــەجــاری (ئــاســۆ) ،حوسێن
شێربەگی ،خاتوو ئامینە چاک ،مستەفا ئێلخانیزادە ،دوکتور عومەر
حیسامی ،ناتق مەجیدی (ســــۆران) ،نــوســرەت ســـەوارە ،یاسین
قوڕەیشی ،عەزیز میرزا قادری و خالید عەسکەری وتار و باس و
بابەتەکانیان پێشکەش کرد.
له بهشی کۆتایی ڕێوڕەسمەکەشدا پێشکێش بە بەڕێوەبەرانی
کۆڕی ئەدەب کرا و بەمجۆرە رێز لە تێکۆشانی چهندین ساڵهیان
نرا .کۆڕی فێرکاری و فهرههنگی و فێرگهی زمانی کوردیی ئهدهب
لەسەر دەستی کاک مستەفا ئیلخانیزادە بنیات نراوە .کاک مستەفا
ئیلخانیزادە ساڵی 1324ی هەتاوی لە ئاوایی سەردەرائابادی بۆکان
لەدایک بووە .تا ئێستا نزیک بە  50بەرهەمی ئەدەبیی لەچاپ داوە کە
زۆرتر لە بواری وەرگێڕان بە کوردی ،زمانەوانی و رێزمانن .دوای
خانەنشین بوون بەردەوام و نەسرەوتوو سەرقاڵی فێرکردنی زمانی
کوردی بە فێرخوازانە.

خەاڵتی هونەرمەندی ساڵی فستیڤاڵی
«گلۆبال» بە کەیهان کەلهوڕ درا

«کەیهان کەلهوڕ» ،ژەنیاری «سێ تار» و «کەمانچە» و ئاهەنگسازی
کوردی خەڵکی کرماشان ،لە الیەن فێستیڤاڵی «گلۆباڵ فەست»ەوە ،بوو
بە خاوەن خەاڵتی هونەرمەندی ساڵی .٢٠٢٠
ڕێوڕەسمی پێشکەشکردنی ئەو خەاڵتە ،ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە،
٢٥ی بەف رانبار ،بەبێ ئامادەبوونی «کەیهان کەلهوڕ» لە نیۆیۆرک بەڕێوە
چوو .دوات ــر دەقێک لە زاری بەڕێوەبەرانی ئەو خەاڵتە جیهانییەوە ،لە
الپەڕەی ئینستاگ رامیی هونەرمەند کەیهان کەلهوڕ داندرا کە تێیدا هاتوە:
«ئێمە شانازی دەکەین کە ئەم خەاڵتەمان بەو هونەرمەندە داوە».
ئ ــەو هونەرمەندە ک ــوردە ساڵی ڕابـــردووش بــراوەی ١٩یەمین خەاڵتی
جیهانیی هونەرمەندی ساڵی «ڤۆمێکس» و لە ساڵی ٢٠١٧دا لەگەڵ گرووپی
ڕێگای ئەوریشم بوو بە ب راوەی خەاڵتی «گێرەمی».

پەردەالدان لە کتێبخانەی گوندی «خانەگێ»
ڕۆژی پێنجشەممە٢١ ،ی بەفرانبار بە بەشداریی کۆمەڵێک لە نووسەران و
ئۆگرانی کتێب و خوێندنەوە و لە ڕێوڕەسمێکدا پەردە لەسەر کتێبخانەی گوندی
خانەگێ لە شاری مەهاباد الدرا.
بــەڕێــوەبــەرانــی کتێبخانەکە دەڵێن مەبەست لــەو کــارەیــان پــەرەپــێــدان بە
کولتووری خوێندنەوەی کتێب و بایەخدان بە کاری ئەدەبی و فەرهەنگی بووە.

کۆڕێک لە «ئاغجێوان»ی بۆکان
بۆ بڕوانامەپێدان بە

فێرخوازانی زمانی کوردی

رۆژی سێشەممە24 ،ی بەفرانبار له گوندی
ئاغجێوان سەر بەشاری بوکان لەالیەن ئەنجومەنی
«بەیان»ەوە کۆڕێک بۆ پێدانی بڕوانامەی کۆتایی
خوێندنی زمانی کوردی بۆ کومەڵێ لە قوتابیانی
ئەو ناوەندە پێکهات.
لەو کــۆڕەدا سەعید نەجاری (ئاسو) ،مستەفا
ئیلخانیزادە ،ئەمیر پیادە (بەرپرسی ئەنجومەنی
فەرهەنگیی بەیان) ،دوکتۆر ئازاد محەممەدیانی،
ناسر وەحیدی ،ناسر ناسری و کۆمەڵێ لە ئەدیبان
و قەڵەمبەدەستانی شاری بوکان وتار و بابەتیان
پێشکێش کرد.
ئەنجوومەنی فەرهەنگیی «بەیان» یەکێک لەو
ئەنجوومەنانە فەرهەنگیانەیە کە کۆڕسی فێربوونی
زمانی کــوردی بۆ منااڵن و فێرخوازانی زمانی
کوردی دەکاتەوە و لەو ئەنجوومەنەدا کۆمەڵێک
مامۆستای خۆبەخش و نیشتمانپەروەر دڵسۆزانە
وانەکانی زمانی کوردی دەڵێنەوە و لەو ڕێگەیەوە
خزمەت بە فەرهەنگ و زمان و ئەدەبی کوردی
دەکەن.
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بهر له مااڵوایی

کۆماری کوردستان و
کارتێکەریی لەسهر

نەوەکانی پاش خۆی
مــێــژوو پــڕە لــە چــیــرۆک و بەسەرهاتی ئەو
نەتەوە بندەستانەی بۆ وهدستهێنانی سەروەریی
سیاسی و بڕیاردان له سهر مافی چارهنووسی
خۆیان بــەدژی دەس ــەاڵت ڕاس ــاون و هەوڵیان
داوە لە ههموو شێوهکانی خهبات بۆ دەستەبەری
مافەکانی کەلک وەرگــــرن .ئــەم بــەســەرهــات و
چــیــرۆکــی ڕزگ ــاری ــی نــەتــەوەکــان لــە مــێــژووی
دیاکۆ دانا
هاوچەرخدا دیارتر و بەرچاوترە .نهتهوهی کوردیش
یهکێک لەو نهتهوانهیه که النیکەم لە یەک سەدەی ڕابردوودا بۆ بەرگری
لە شوناس و کێیەتیی خۆی وهک نهتهوهیەکی خــاوەن سەروەریی
نەتەوەیی خهباتی کردوه و ئەگەر لە زۆر بڕگەدا تووشی نسکۆ بووە؛
گەلێ دەستکەوتیشی بووە کە دامەزرانی «کۆماری کوردستان» یەک
لەو دەسکەوتە مەزنانەیە.
کۆماری کوردستان کە بەرهەمی خەباتی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە فۆڕمی نوێی شۆڕش لە چوارچێوەی حیزب و قۆستنەوەی
هەلێکی مێژوویی بەهۆی بلیمەتیی ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات بوو ،هەر
ڕووداوێکی مێژوویی تایبەت بە قۆناغێک لە مێژووی کورد نییە .ئەم
قۆناغە لە مێژووی سیاسیی کورد خاڵی وەرچەرخانی بزووتنەوەی
کوردە و کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر بزووتنەوەی سیاسیی دواتری
کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان داناوە.
کارنامەی درەوشــاوەی کۆمار لە ماوەی کورتی  11مانگ تەمەنی
دەسەاڵتەکەی لە بوارەکانی زمان ،بەرگریی نیشتمانی ،شوناسی میللی،
پــەروەردە ،ماف ،ئابووری و ئازادییە مەدەنییەکان و ...سەرچاوەی
ئیلهام بۆ دەســەاڵت و بەڕێوەبەریی دەوڵەتی کــوردی لە سەردەمی
ئێستاشن.
کۆماری کوردستان بناغەی پەرورەدەی نەتەوەیی و گواستنەوەی
ڕێبەریی ئەم بزووتنەوە شوناسخوازانەیە نەوە دوابەدوای نەوە بووە.
ئەوە کۆماری کوردستان بوو کە بە هەڵکردنی ئااڵی کوردستان هەستی
باوەڕبەخۆبوونی لەنێو نەتەوەی کوردا نەوە دوای نەوە دروست کرد و
ئەو باوەڕی بەدی هێنا کە کورد مافی خۆیەتی واڵت و دەوڵەتی خۆت
هەبێ و ئەگەر دەست بدا دەتوانێ بەباشی بەڕێوەی ببا .ئەم هەست
و شعوور و باوەڕەی نەوە بۆ نەوە گواستۆتەوە .یەکیەتیی الوان کە
یەکێک لە دەستکەوتەکانی کۆماری کوردستان بوو ،خۆی قوتابخانە
و مەڵبەندی پێگەیاندنی ڕێبەرانی دواتری شۆڕش و بزووتنەوە بوو.
بینیمان کە دوای نسکۆی کۆمار و شەهیدبوونی پێشەوا ،ئەوا کۆمەڵێک
لە پێگەیشتووانی یەکیەتیی الوان بــوون کە ئــااڵی خەباتی حیزب
و بزووتنەوەی کوردیان لــەدژی ڕێژیمی پاشایەتی بــەرز ڕاگــرت و
زیندانەکانی ئەم ڕێژیمەیان کرد بە مەتەرێزی تێکۆشان و بەرخودان.
دواتر و لە قۆناغێکی دیکەدا ئەوە نەوەی دووهەمی دوای کۆمار بوون
کە بەیرەقی ڕاپەڕینەکەی سااڵنی 47-46یــان گرتە دەست و دوڕگە
مەندەکەی نیزامی پەهلەوی لە ناوچەیان شڵەژاند.
بیری کۆمار و وانەکانی مەکتەبی پێشەوا بوو کە دوای شۆڕشی
گەالنی ئێران لە ساڵی 1357دا حیزبی دێموکراتی کوردستانی کردەوە
ئەکتەری سەرەکیی ڕووداوەکانی کوردستان و ،لەسەر دەستی نەوەی
سێهەمی حیزبی دێموکرات و کۆمار بوو کە کۆمەڵێک دەسکەوتی دیکە
بۆ بزووتنەوەی نەتەوایەتی لەسەر یەک داندرا .لەو بڕگە مێژووییەدا
حیزبی دێموکرات ئەمجارەیان لەژێر ڕێنوێنی و سەرکردایەتیی د.
قاسملووی گەورە ،قوتابییەکی دیکەی پێشەوا قازی محەممەد بوو توانی
کۆمەڵێک بەها و بایەخی جیهانگیر ئاوێتەی بزووتنەوەی شوناسخوازیی
کورد بکا و پرسی کورد لە سنووری ئێران بترازێنێ و لە ئاستی ناوچە
و جیهاندا بیکاتە پرسێکی ڕۆژەڤ و کاری بۆ بکا.
کۆماری کوردستان کەسایەتیی ئیرادەگەریی بە تاکی کورد بەخشی
و هەستی باوەڕبەخۆبوونی تێدا بەهێز کرد و ئــەوەش بۆشاییەکی
وای لە ئارمانخوازیی تاکی کورددا پڕ کردەوە کە قوتابیانی پێشەوا،
قاسملوو و شەرەفکەندی بتوانن هەتا ئیستاش لە سەنگەری خەباتی
شوناسخوازیی کورددا بمێننەوە و ئااڵهەڵگری بن.
فێرگەکانی حیزبی دێموکرات و هاتنی پۆل پۆل الوی کورد بۆ ڕیزی
حیزبەکەی پێشەوا قازی محەممەد پێمان دەڵێن کە حەوت دەیە دوای
کۆماری کوردستان ،خەون و خولیاکەی پێشەوامان نەوە دوای نەوە
هاتوە و ،ئامانجەکانی کۆمار هەروا ئامانج و مەبەستی خەباتی کوردی
ڕۆژهەاڵتن .پاش حەوت دەیە پێشەوا قازی محەممەد ئیدی نەک ڕەمز و
سیمبولی حیزبی دێموکرات ،بەڵکوو پێشەوای هەموو کوردان و ڕێبازی
نەتەوەییە و ،ڕيسالەت و شوناسخوازیی کۆماریش بووەتە ئامانجی
هاوبەشی هەموو شۆڕشگێران و الیەنە سیاسییەکان بۆ خەبات لەدژی
کۆماری ئیسالمیی ئێران.

