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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

واڵمی خەڵکی کوردستان بە کۆماری ئیسالمیی ئێران

سەروتار

ئەوکات نا ،ئێستاش هەر نا

بە ناوی خەڵک و
بۆ گیرفانی خۆیان
کەماڵ کەریمی
زیاتر لە دوو مانگ دەبێ دەرکەوتنی
ڤایرۆسی کــۆرۆنــا ســەرەتــا لــە چین
و دواتــر باڵوبوونەوەی لە نزیک بە
تەواوی واڵتاندا لەسەر گۆی زەوی،
جیهانی بە خۆیەوە سەرقاڵ کردوە.
هەرچەند لە سەرەتادا لە هێندێک لە
واڵتـــان کەمتەرخەمی دەوڵــەتــەکــان
هۆکاری پەرەگرتنی ئەم پەتایە بوو،
بـــەاڵم کــاتــێــک هــەســت بــە مەترسی
باڵوبوونەوەی زیاتری لەسەر ژیانی
خەڵک و کۆمەڵگەی بــەشــەری کــرا،
لــێــی وەخـــۆ کــەوتــن و بــە شــێــوازی
جــــۆراوجــــۆر و پــێــویــســت ل ــە هــەر
واڵتــێــکــدا هــەوڵــی بــەربــەســت کردنی
تەشەنەسەندن و جــێ خۆشکردنی
زیــاتــری ئ ــەم مــیــوانــە نـــەخـــوازراوە
درا .هەوڵێک کە ســەرەڕای قوربانی
بوونی نزیک لە  ٥٠هــەزار کــەس و
زیاتر لە  ٩٠٠هەزار تووشبوو بەپێی
ئــامــارە ڕاگــەیــێــنــدراوەکــان خەریکە
کــاریــگــەری خــۆی دادەنـــێ و ئاستی
ڕێژەی ڕۆژانــەی تووشبووان دێنێتە
خوارێ .ئەم بەاڵ البەالیە وەک هەموو
واڵتانی دیکە ئێران و خەڵکە هەژار و
لێقەوماوەکەشی تووش کردوە ،بەاڵم
بە جیاوازیی یەکجار زۆرەوە.
ئاشکرایە کە خەڵکی ئێران سااڵنێکە
بــە دەســـت قــەیــرانــی ج ــۆراوج ــۆری
سیاسی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە
دەناڵێنن .لە ئێرانی ژێــر دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا کە خەڵک تەنیا لە
پەسەنی کارەکانی ڕیژیمدا مافی دەنگ
هەڵبڕینی ئازادانەیان هەبووە ،دەنا
بۆ هەر دەنگێکیتر سەرکوت کراون،
بــەهــۆی نــاکــارامــەیــی و سیاسەتە
تەک ڕەهەندییەکانی دەسەاڵتەوە کە
هەرگیز بــەرژەوەنــدیــی خەڵکی تێدا
ڕەچاو نەکراوە ئابووری واڵت بەرەو
ئاقارێکی وەها خراپ برا کە ژیانی و
گوزەرانی تاک بە تاکی خەڵک جگە
لە بەشێک لە دەستووپێوەندەکانی
ڕێژیم کەوتووەتە مەترسیی گەورەوە.
هەرئەمەش زیانێکی قورسی لە...
درێژە بۆ الپەڕەی ٢

 ٤١ساڵ پێش و لە ڕۆژانی  ١٠و ١١ی خاکەلێوەی  ،١٣٥٨دەسەاڵتی سیاسیی نوێی
ئێران بەناو ڕێفڕاندۆمێکی بۆ دیاریکردنی ڕێژیمی سیاسیی داهاتووی ئێران بەڕێوە
برد .ئەم رێفڕاندۆمە تەنیا دوو پرسیار بوو :ئایا نیزامی پاشایەتی بێتەوە سەر کار یان
لەجیاتی ئەو کۆماری ئیسالمی دابمەزرێ؟!
ئەم هەڵبژاردنە نادێموکراتیکەی “کۆماری ئیسالمی ،بەڵێ یان نەخێر” لە کوردستان
وەاڵمی تایبەتیی پێدرایەوە .خەڵک و حیزبە سیاسییەکانی کوردستان کە چەند هەنگاوێک
پێش هەموو ناوچەکانی دیکەی ئێران بوون ،بە تێگەیشتنی زۆر دەقیق لە بیرکردنەوەی

ڕێبەرانی ڕێژیمی نوێ و نێوەرۆکی ئەو دەسەاڵتەی بەتەمای چێکردنی بوون؛ سەرەڕای
سیاسەتی هاندان و پاشان هەڕەشە و گوشاری دەسەاڵتی ناوەندی “نا”یەکی زۆر
گەورەیان بەو ڕێژیمە گوت.
کوردستان دوای  ٤١ساڵ ،سەرەڕای ئەو باجە قورسەی لە هەموو ئەو ماوەیەدا لە
دژایەتی کردنی کۆماری ئیسالمیدا داویانە ،شانازی بەو “نا”یە و بەو بایکۆتکردنەی
ڕاپرسییەکەی ١٢ی خاکەلێوە و بەردەوامیی “نا”گوتنەکانی دیکە بەو دەسەاڵتە توتالیتێر
و نادیموکراتیکە دەکەن.

ئێران لە  ،٢٠١٩ئێعدامی  ٢٨٠کەس و

زیاتر لە  ٤میلیۆن کرێکار لە ئێران

کوشتنی سەدان کەس لەسەر شەقام

ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران لە دوازدەهەمین ڕاپۆرتی سااڵنەی خۆیدا ڕایگەیاند :ئێران
لە ساڵی ڕابردووی زایینیدا  ٢٨٠زیندانیی ئێعدام کردوە .بەپێی ئەم ڕاپۆرتە لە سەتا٧٠ی ئەم
ئێعدامانە دەزگای قەزایی بەڕەسمی ڕاینەگەیەندوون و ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئێران ،لە
ڕێگەی سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانیەوە توانیویەتی دەستی بەم ئامارانە ڕابگا و پشتڕاستیان
بکاتەوە.
لە ڕاپۆرتەکەدا باس لە ئیعدامی مندااڵنیش کــراوە .ســەرەڕای ئەوەی ئێعدامی مندااڵن
پیچەوانەی کۆنڤانسیۆنی نێونەتەوەیی مافی مندااڵنە و ،ئێرانیش ئەم کۆنڤانسیۆنەی لە
ساڵی ١٣٧٢دا ئیمزا کردوە؛ بەاڵم بە ێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆڤ لە ئێران لە ساڵی
ڕابردووشدا بە النیکەم چوار منداڵ لە ئێران ئیعدام کراون.
لە درێژەی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆڤ لە ئێراندا باس لە خۆپێشاندانەکانی خەزەڵوەری
ساڵی  ٩٨کراوە و ڕەخنەیان لەو جۆرە هەڵسوکەوتە سەرکوتکەرانەی دەسەاڵتدارانی ئێران
گرتوە کە بە سەدان کەس بە گوللەی ڕاستەوخۆی هێزەکانیان لەسەر شەقامەکان کوژراون.

مەترسیی دەرکردن لە سەرکاریان لەسەرە
وەزارەتی “تەعاون ،کار و خۆشبژێویی کۆمەاڵیەتیـ”ـی ئێران ڕایگەیاندوە کە بەهۆی پەتای
کۆرۆناوە ،بارودۆخی کاروکاسبی بەرەو قەیرانی زیاتر دەڕوا و زیاتر لە  ٤میلیۆن و ٨٠٠
هەزار کەس لە ئێران مەترسیی بێکاری و دەرکردن لەسەرکاریان لەسەرە.
لەم ڕاگەیەندراوەدا هاتوە کە کۆرۆنا لە هەر دوو بواری خواست و خستەڕوو (عرضە
و تقاضا)دا کێشە و ئارێشەی بنەڕەتیی بۆ کەرتی وەبەرهێنان دروست کردوە و داخستنی
کارگە و کارخانەکان یان کەمکردنەوەی وەبەرهێنان لەواندا دەرکردنی هێزی کاری بەدوودا
دێ.
داننانی وەزارەتــی “تەعاون ،کار و خۆشبژێویی کۆمەاڵیەتیـ”ـی ئێران بە ڕاوەساتانی
ئابووریی و قەیران لە بازاڕی کاری ئێران لە ساڵی  ١٣٩٩لەحاڵێکدایە کە خامنەیی ،ڕێبەری
ڕێژیم ئەمساڵی بە ساڵی “جهش تولید” ناودێر کردوە.
کارناسانی ئابووری دەڵێن پێش لە باڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆناش ،ئێران زۆرترین نرخی
بێکاریی سااڵنی ڕابردووی هەبووە و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ئاستی ژیانی خەڵک خراپتر دەبوو.
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بە ناوی خەڵک و
بۆ گیرفانی خۆیان
٠٠٠پــێــوەنــدیــیــە کۆمەاڵیەتییەکانی خــەڵــک داوە و ژیانی
کۆمەاڵیەتی خەڵکی بەرەو لێکترازان بردوە .بۆ دروستبوونی ئەم
باروودۆخەش هەموو کەس دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی و
بێخەمییەکانیان بەرامبەر بە چارەنووسی خەڵک و واڵتی ئێران بە
بەرپرس دەزانن.
هــــەر ئــــەم جـــــارەش دیـــســـان گــوێــپــێــنــەدان بـــە چــۆنــیــەتــی
ڕووبەڕووبوونەوەی پەتای کوڕونا وپاراستنی گیانی خەڵک و
کەمکردنەوەی مەترسییەکانی ،وای کرد کە تەنیا بەپێی ئامارە
ڕەسمییەکانی خۆیان کە کــەس گومانی نیە کە بە درۆ و بە
شاردنەوەی قورسی کارەساتەکە باڵودەبێتەوە بە دەیان هەزار
کەس تووشبوون و هــەزاران کەسیش گیانیان لە دەست داوە.
ئەم ئامارە لەگەڵ درۆکانی ڕووحانیی سەرۆککۆمار کە پەردەی
شەرمی دڕانــدوە و لە کاتێکدا وەزیرەکانی لە سەرەتای مانگی
ڕێبەندانەوە لەم مەترسییە ئاگاداریان کردوونەوە بەاڵم جەنابی
دەڵی کە لە ٢٨ی ڕێبەنداندا زانیومانە کە کورونا هەیە ،دەریدەخا
کە ئــەم ڕێژیمە چەندە خــۆی لــەو خەڵکە هــەژار و بێدەرەتانە
بەخاوەن دەزانێ و چ کاتێک پێویستیی بەوانە .ئەوەی دیار بوو
دەمڕاستەکانی ڕێژیم پێش هەموو کەس زانیبوویان کە ئەم پەتایە
بەر دەرکــەی ماڵی هەمووانی گرتوە ،بەاڵم ئــەوان کە هەمیشە
بیریان الی خۆدەرخستن و نمایشی هێز بووە ئەویش بە پاڵپشتی
ئەو خەڵکەی کە چیتر وەدوایــان نەدەکەوتن لەبەر ڕێوڕەسمی
٢٢ی ڕێبەندان و بە تایبەت بەڕیوەچوون هەڵبژاردنەکانی مەجلێس
ئەم مەسەلە گرینگەیان شاردەوە مەبادا ئەو بەشە خەڵکەش کە
بەهەر بەهانەیەک دەچوون بەدەمیانەوە بترسن و لەو ڕۆژانەدا
لە حزووریی میلیۆنیی! خەڵکدا دەرنەکەون .ئەمەیە بیرکردنەوەی
ڕێژیمێکی ناپەرپرس و بەرپرسانێکی درۆزن .بەاڵم بە پێچەوانەی
دەمڕاستەکانی ڕێــژیــم لـــەوالوە واڵتــانــی جیهان بــە دەربڕینی
نیگەرانی لە دۆخی نالەباری ئێران و بە مەبەستی یارمەتیدان
بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و پێشگیری لە تەشەنەسەندنی کورۆنا
کەوتنەخۆ و ژاپۆن  ٢٣ملیۆن دوالر و یەکیەتی ئورووپا  ٢٠ملیۆن
یۆرۆ یارمەتیی کۆماری ئیسالمییان دا .لەگەڵ ئەوەش پزیشکانی
بێسنوور دەستیان بە سازکردنی بیمارستانێک بۆ نەخۆشەکانی
کورۆنا لە شیراز کرد کە بەداخەوە لەبەر ئەوەی پووڵی نەختی بۆ
ڕێژیم تێدا نەبوو پێشیان لە کارەکەیان گرت و بڕیاری وەدەرنانیان
لە ئێران دەرچوو .جگە لەمەش ئامادەیی ئەمریکا بوو بۆ ناردنی
کەرەسە و پێداویستی پێشگیری لەو پەتایە ،کە هەر زوو لەالیەن
دەسەاڵتدارانەوە ڕەتکرایەوە.
ئێستا بزانین هۆکارەکانی ئەم سیاسەتبازییانەی ڕێژیم چین
و بە دوای چییەوەن؟ ڕاستە کە گیرفانی خەڵک بەتاڵە و بەشی
ژیانی ڕۆژانەیانی تێدا نیە ،بەاڵم خۆ خەزێنەی ڕێبەر و داهاتە
بێ ماڵیاتەکانی ئەوەندەی تێدایە کە بۆ ڕۆژی تەنگانەی وا کەڵکی
لێوەرگرن .ئەوە نەبوو ساڵی  ٩٧و هەر دوای تێکچوونی بەرجام ٢
میلیارد و  ٥٠٠ملیۆن لە سندووقی پاشەکەوتی دراو ،لەالیەن ڕێژیم
بە ناوی بەهێزکردنی بونیەی بەرگری درا بە سپای پاسداران و
هەر دوای کوژرانی قاسم سولەیمانی بە بڕیاری ڕێبەر  ٢٠٠ملیۆن
یۆرۆ لەو سندووقە پێشکەش بە سپای قودس کرا ،لە حاڵێکدا
هەتا ئێستا ئامادە نەبووە بۆ ئەم بەاڵ کوشەندەیە لەو سندووقە
کەڵک وەربــگــرێ .ئــەدی چۆنە دیسان بۆ کــار و ژیانی خەڵک
کەوتوونەتە سواڵ و پاڕانەوە و هۆکاری هەموو نەهامەتییەکانی
خەڵکی ئێران دەبەستنەوە بە گەمارۆ ئابوورییەکانی سەریان؟
داخۆ بەڕاستی خەتای ئەو بەاڵیانەی بەسەر خەڵکی ئێران دێ
گەمارۆ ئابوورییەکانن یان بوونی ڕێژیمێکی نابەرپرس و نەزان و
کەمتەرخەم بەرامبەر بە واڵت و ژیانی خەڵکەکەی؟ ڕێژیمێک کە
ئەگەر کەمترین هەستی بەرپرسایەتی هەبووایە دەبوو لە جیاتی
شاردنەوەی ڕاستییەکان ،زۆر زوو خەڵک لە مەترسییەکانی ئەم
بەاڵیە ئاگادار بکاتەوە و ڕێوشوێنی کەڵکوەرگرتن لە هەموو
ئێمکاناتی پووڵی و تکنیکی و پزیشکی واڵت بخاتە بەرنامەی
کاری خۆیەوە .ڕێژیم لە جیاتی ئەوەی خەمی چارەسەری ئەم
پەتایە بخوا ئەمەی بە دەرفــەت زانیوە و دەزگــای دیپلۆماسی
و پاڕانەوەی خستوەتە کار و دەیــەوێ جیهان بێنێتە سەر ئەو
بــاوەڕە کە ئەگەر گەمارۆ ئابوورییەکان نەبن ئــەوان دەتوانن
چــارەســەری ئــەم کێشە و هــەمــوو کێشەکانی دیکە بــکــەن .لە
ڕاستیدا ئەوان بە ناوی خەڵکەوە و بۆگیرفانی خۆیان کەوتوونەتە
هــاوار .بەاڵم هەم خەڵکی ئێران و هەم هەموو واڵتانی جیهان،
جگە لە چەند دەوڵەتێک کە بەژەوەندییەکانیان گرێی خواردوە
بە بوونی ڕێژیمێکی دواکەوتووی وەک کۆماری ئیسالمی لەوە
باش تێگەیشتوون کە ئەو ڕێژیمە تەنیا چاوی لە بەدەست هێنانی
سەرچاوە پووڵییەکانە بۆ بردنەسەری توانایی خزمەتکردن بە
خۆیان و گرووپە تێرۆریستییەکانی بەستراوە بە خۆیانەوە .ئەی
لەخۆڕایە حەسەن نەسروڵاڵ لە لوبنانەوە وەدەنــگ دێ و دەڵێ
کێشەی ئێران گەمارۆ ئابوورییەکانە .بەڵێ خەڵکی ئێران دەزانن
گەمارۆکان کێشەی حێزبوڵال و هاوشێوەکانی ئەوانن و هەموو
هاتووهاوارەکەش بۆ ئەوەیە نەک لەبەر کێشەکانی خەڵکی ئێران.
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پێشەوا ڕەمزی خەباتی شوناسخوازیی کوردە و

کۆمارەکەشی ئیلهامە بۆ بنیاتنانەوەی کۆمارێکی دی
(پەیامی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی 10ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستان)
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
هاوسەن گەران ی شەهیدان!
پشتیوانان ی بەهێزی ج ــوواڵن ــەوەی
ڕزگاریخوازیی کوردستان!
ئـــەمـــڕۆ١٠ ،ی خــاکــەلــێــوە ،ڕۆژی لە
سێدارەدانی پێشەوای نەمر قازی محەممەد
و هاوڕێیانی ،ڕۆژی شەهیدانی سەربەرزی
کوردستانە .ڕۆژی ئەو گیانبەختکەرانەیە
کە بە خوێنی خۆیان سەنەدی ڕەوای ــی و
بەحەقی بزووتنەوەی گەلەکەیان مۆر کرد
و سەریان ک ــردە ب ــەردەب ــازی سەرکەوتنی
گــەلــە ب ــێ ــب ــەش ــەک ــەی ــان .هـــەر بــۆیــە ل ــەم
ڕۆژەدا پێویستە لە بەرانبەر گەورەیی و
خوێنی بە ن ــاح ــەقڕژاوی پێشەوای نەمر
و هاوڕێیانی و گشت شەهیدان سەری
کرنۆش و پێزانین دابنوێنین و لەمڕۆژەدا
کە بە ڕۆژی شەهیدان ناوزەد ک راوە بڵێێن:
هاورێیانی شەهید! ئەگەر ئێوە سەربازانی
نیشتمان کە گیانتان بە سەخاوەتەوە لە
سەر لەپی دەس ــت دان ــا و بۆ ئاسوودەیی
گ ــەل و نیشتمان و ب ــۆ چ ــەس ــپ ــان ــدن ــی و
پاراستنی شوناسی نەتەوەکەتان پێشکەش
کرد و چ ــاوە پڕ هومید و ئاواتەکانتان لە
سەریەک دان ــا ،ئێمەش لە گەڵ ڕووحتان
پەیمان نــۆێ دەک ــەی ــن ــەوە ت ــا زەردەخــەنــە
نەهێنینە سەرلێوی جگەرگۆشە و دایکانی
جــەرگســووتــاو و چـــــاوەڕوان و خەڵکی
تامەزرۆی ئ ــازادی؛ لە خەبات و تێکۆشان
ناوەستین و درێژەدەری ڕێگاتان دەبین.
ه ـــەروەه ــا بــە ئ ــی ــم ــان بــە س ــەرک ــەوت ــن ــی
خ ــەب ــات ــی م ــاف ــخ ــوازان ــەم ــان ،پێیان بڵێێن:
ئێمە هاوسەنگەرانی وەفادار ،لە سەر ڕێگا
و ڕێبازتان ق ــورس و قایم ڕاوەستاوین و
ل ــە پێناو ئامانجەکانتاندا ب ــەب ــەردەوام ــی
ت ێدەکۆشین و تا وەدیهاتنیان کۆڵ نادەین.
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
وەک هــەمــوو الیــــەک دەزانـــــن حیزبی
دێـــمـــوکـــرات هـــەمـــوو ســاڵــێــک لـــە ١٠ی
خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستاندا
ڕێوڕەسمی تایبەت بەم ڕۆژە بە شکۆوە
ب ــەڕێ ــوە دەب ــا و ب ــە چەپکەگوڵی وەف ــا و
پێزانینەوە س ــەردان ــی گڵکۆی شەهیدان
و ب ــن ــەم ــاڵ ــە ســەربــەرزەکــانــیــان ،لــە ه ــەر
شوێنێکی ئ ــەم جیهانە ب ــن و س ــەری ــان
نابێتەوە دەکا .بەاڵم ئەمساڵ بەو جۆرەی
کە پێویست بوو نەمانتوانی ڕێوڕەسمی
١٠ی خاکەلێوە لەسەر مەزاری شەهیدانی
خــــاک و ن ــی ــش ــت ــم ــان ــدا بــــەڕێــــوە ب ــب ــەی ــن.
هۆکارەکەشی باڵوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا
بوو کە دەبینین لە سەرتاسەری جیهاندا
ه ــەڕەش ــە ل ــە گیانی م ــرۆڤ ــای ــەت ــی دەکـــا و
بەداخەوە کوردستانیشی گرتۆتەوە .بۆیە
بە ڕەچ ــاوک ــردن ــی ئ ــەم پەیامە گشتییە کە
(هەموومان لە ماڵەکانمان دەمێنینەوە) و
لەبەر پاراستنی گیانی ڕۆلەکانمان ،لەگەڵ
داوای لێبووردن لە ڕووحــی شەهیدان و
بنەماڵەی شەهیدان ،خۆمان لە بەڕێوەبردنی
ڕێ ــورەس ــم و س ــەردان ــی بەکۆمەڵی گڵکۆی
شەهیدان پاراست .بەاڵم هەموو دەتوانین
لە ماڵەکانماندا بە ڕاگەیاندنی دەقیقەیەک
بێدەنگی ،ڕێز و حورمەتمان بۆ شەهیدان
ب ــە ج ــێ گ ــەی ــان ــدب ــێ و یــــادی هـــــاوڕێ و
هاوسەنگەرە شەهیدەکانمان کردبێتەوە.
خەڵ کی خەباتکاری کوردستان!
پێشەوا ق ــازی محەممەد  ٧٣ساڵ پێش
ئێستا ،دوای نسکۆی ڕووخانی کۆمار و
لەکاتی لەداردرانیدا فەرمووی بەکوشتنی
م ــن خ ــەب ــات ــی نـــەتـــەوەی کــــورد و ب ــی ــری
ئازادیخوازی لە کوردستان لەبەین ناچێ،
ب ــەڵ ــک ــوو ئــەم خ ــەب ــات ــە ه ــەت ــا سەرکەوتنی
ئەم میللەتە درێژەی دەبێ و لە داهاتوودا
بەهێزتریش دەبـــێ .ڕێ ــژی ــم ــی پاشایەتی
ب ــەه ــەڵ ــە پ ــێ ــیواب ــوو ک ــە بـــەو س ــەرک ــوت ــە
خوێناوییە و ئێعدامی ڕێبەرانی حیزبی
دێموک رات و کۆماری کوردستان دەتوانێ

“ڕێژیم ی پاشایەتی بەهەڵە پێ یوابوو کە بەو سەرکوتە خوێناوییە و
ئێعدام ی ڕێبەران ی حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردستان دەتوانێ ئەم
بیرە لە ڕەگوڕیشەدا هەڵ کێشێ .بەاڵم ئەمڕۆ دەبینین کە پێشەوا بۆتە
ڕەمزی کورد و خەباتە حەقخوازانەکەی لە هەموو بەشەکان ی کوردستان،
کۆمارەکەش ی بووەتە نوێنگە و ئیلهام ی بۆ بنیاتنانەوەی وەها کیانێکی
سیاس ی”
ئەم بیرە لە ڕەگوڕی ــش ــەدا هەڵکێشێ .بەاڵم
ئ ــەم ــڕۆ دەبینین ک ــە پێشەوا بۆتە ڕەم ــزی
کورد و خەباتە حەقخوازانەکەی لە هەموو
ب ــەش ــەک ــان ــی ک ــوردس ــت ــان ،ک ــۆم ــارەک ــەش ــی
بووەتە نوێنگە و ئیلهامی بۆ بنیاتنانەوەی
وەهـــا کیانێکی س ــی ــاس ــی .لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی
کوردستانیش ب ــی ــروب ــاوەڕی پێشەوا ق ــازی
محەممەد و ئامانجەکانی کۆماری کوردستان
هەروا ڕووناکیدەری خەباتی نەتەوەکەی بۆ
ڕزگاری لە بندەستین .ئەمڕۆکە بزووتنەوەی
سیاسیی کورد لە ئێ ران کە می راتگری خەبات
و گیانبازیی پێشەوا قازی محەممەد لەپێناو
مافەکانی گەلی کـــوردە ،بۆتە فاکتەرێکی
بەهێزی خەبات و تێكۆشان بۆ ئ ــازادی و
دێموک راسی لە ئێ راندا.
هاوڕێیان ی خۆشەویست!
ئێمە ئەمساڵ لە کاتێکدا یادی ڕێبەرانی
شەهیدمان و یادی شەهیدانی سەربەرزی
نیشتمانەکەمان دەک ــەی ــن ــەوە ،ک ــە دەبینین
بارودۆخی ئێ ران و کوردستان بە تایبەت پێی
ناوەتە قۆناغێکی دژوار و لە هەمان کاتدا
چارەنووسساز .بەهۆی کەڵەکەبوونی قەی رانە
سیاسی و ئابوورییەکان و ب ێکیفایەتیی
کاربەدەستان ئێعت راز و ناڕەزایەتییەکان هەتا
هاتوو بەرباڵوتر و گشتگیرتر بووە .ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیش بەجێی بەخۆداهاتنەوە و
هەوڵدان بۆ چارەسەری کێشەکان ،هەر وەک
پێشوو بە زەبری چەک و سەرکوت بەسەر
ئەم ناڕەزایەتییانەدا زاڵ بووە .بەاڵم هەر بەو
هۆیەش نە لە نێوخۆی واڵت و نە لە دەرەوەی
واڵتیش هیچ متمانە و ئێعتبارێکی بۆ خۆی
نەهێشتۆتەوە.
سیاسەتی چەوتی بەڕێوەبەرانی کۆماری
ئیسالمی ب ــووەت ــە هــۆی ئـــەوەی ئــەم واڵت ــە
بخرێتە ژێــر سەختترین ســزا و گ ــەم ــارۆ
ئابوورییەکان ،ه ــەروەه ــا بەهۆی الساریی
ئ ــەم ڕێژیمە لە خ ــۆب ــواردن و خۆدزینەوەی
لـــە دەروەس ــت ــی ــی ــەک ــان ــی بـــە ڕێ ــک ــک ــەوت ــن ــە
نێونەتەوەییەکان ل ــە بـــواری گ ــەڕان ــی دراو
و سیستمی ب ــان ــک ــی ــدا؛ چـــــاوەڕوان دەکــرێ
گوشار و سزا ئابوورییەکانی سەر ڕێژیم
ل ــە داهـــاتـــوودا زی ــات ــری ــش ب ــب ــن .سیاسەتی
دەستێوەردەرانەی ڕێژیم لە هاوکێشەکانی
ناوچەش کە خۆی لە خەرجکردنی سەرچاوە
و سامانە گشتییەکانی واڵت بۆ تەیارکردنی
گـــرووپ و میلیشیا ج ــۆراوج ــۆرەک ــان ــی لە
واڵتانی لوبنان ،سووریە ،عێ ڕاق و یەمەندا
دەدیتەوە ،ئەویش تووشی بنبەست و شکست
هاتوە .ڕیسواییەکانی ڕێژیم دواتر گەیشتە

ب ــەردان ــەوەی بەئەنقەستی فڕۆکە ئۆک ڕاینییەکە
کە کوژرانی  ١٧٦کەسی لێکەوتەوە و پاشان لە
هەڵبژاردنەکانی خولی یـــازدەی مەجلیسیشدا
بینیمان کە خەڵک چ “نا”یەکی گەورە و ماناداری
دیکەی بە ڕێژیم گوت و چۆن ڕێی خۆیان لەگەڵ
کۆماری ئیسالمی جیا کردەوە.
ڕێژیم لە نێوخۆی واڵتیشدا بۆ خۆ دەرباز کردن
لەو قەی رانانەی کە سەرتاپای پێکهاتەکەی داگرتوە،
_وەک قەی رانە سیاسی و ئابووری و پەرەسەندنی
قەی رانە کۆمەالیەتییە چ ــارەس ــەرن ــەک ـراواوەک ــان_
دەس ــت ــی ل ــە هیچ کــردەوەیــەکــی دژی ئینسانی
نەپاراستوە و میکانیزمی دیتنەوەی ڕێگاچارەی
تەنیا لە سەرکوتی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک ،گرتن
و کوشتن و بێسەروشوێن و زیندان یکردنی
خ ــەڵ ــک ــی وەزاڵ ــەه ــات ــوو و چ ــاالک ــان ــی م ــەدەن ــی ــدا
دۆزی ــوی ــەت ــەوە .ب ــەاڵم س ــەرب ــاری هەموو ئەوانەدا
نەیتوانیوە بەر بە پەرەسەندنی ڕەوتی مافخوازیی
خەڵک بگرێ و ئەمڕۆکە دەبینین کە کارنامە و
ئاکاری کۆماری ئیسالمی هێندەی دیکە خەڵکی لە
سەر بڕیاری گۆڕینی هەلومەرجی ئارایی و خەبات
بە دژی ئەم ڕێژیمە سوورتر و لێب ڕاوتر کردوە.
ناڕەزایەتییە یەک لە دوای یەکەکانی خەڵک لە
هەموو چین و توێژەکان بەتایبەت لە چەند ساڵی
ڕابردوودا و بە سەرنجدان بە دروشم و نێوەرۆکی
خۆپیشاندانەکان پێمان دەڵێن کە خەڵک ئیدی ئەم
ڕێژیمە گەندەڵە لە تەواوەتیی خۆیدا ڕەت دەکەنەوە
و ئامادەن بۆ گۆڕینی ئەم ڕێژیمە و سەرخستنی
ویستەکانیان هەموو تێچوویەک بدەن.
بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
لە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی
کوردستان س ــاو و ڕێ ــز دەنێرین بۆ سەرجەم
شەهیدانی کوردستان و جارێکی دیکە لە بەرانبەر
ڕووحـــی شەهیدانی ســەربــەرز بەڵێن دەدەی ــن
و بنەماڵە س ــەرب ــەرزەک ــان ــی ــان دڵنیا دەکەینەوە
تاگەیشتن بە خەونە زێڕینەکانیان و ئەو ڕێگا
و ڕێبازەی لە پێناویدا گیانیان بەخت کرد دریژە
بدەین ،تا سەرکەوتن.
سەری وەفا و ڕێز و ئەمەگناسی دادەنوێنین
ل ــە ب ــەران ــب ــەر ک ــەس ــوک ــاری ش ــەه ــی ــدان و منداڵە
نازلیشێواوەکانی شەهیدان.
ساڵو لە گیانی پاکی ڕێبەرانی شەهید قازی،
قاسملوو ،شەرەفکەندی
ساڵو لە شەهیدانی ڕێگای ئازادی
ســاو ل ــە ب ــن ــەم ــاڵ ــەی ش ــەه ــی ــدان و بنەماڵەی
زیندانیانی سیاسی.
کۆمیسیۆن ی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان
١٠ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

ژماره771 :

3

15ی خاکەلێوە 3 _ 1399ی ئاوریلی 2020

سووچی گەمارۆکانە یان

عەلی بداغی

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی

کوردستان بۆ بنەماڵەی شەهیدانی کوردستان

بێکیفایەتی و گەندەڵیی خۆیان؟

س ــێ م ــان ــگ دوای بــاوبــوونــەوەی نەخۆشیی
کۆرۆنا دەرکەوت کە دردی سەرەکی لە ئێ ران ئەم
پەتایە نییە ،بگرە حکومەتێکە کە هەر لەج ێدا
بۆخۆی هێشتی کۆنتڕۆڵی ئەم نەخۆشییەی لە
دەست بت رازێ ،ئەوەش وایکردوە کە تا نووسینی
ئەم دێ ڕانە بەپێی ئامارە ڕەسمییەکانی وەزارەتی
بێهداشتی ئێ ران ،کۆرۆنا نیزیک بە  ٧٥هەزار کەسی
لەم واڵت ــە لە نەخۆشخانەکان خستبێ و گیانی
زیاتر لە  ٥هەزار کەسیش ئەستاندبێ .بەردەوامیی
گەمارۆکانی ئەمریکا ،ڕاگی رانی بازرگانی لەگەڵ
واڵتان بەتایبەت عێ ڕاق وەک گەورەترین شەریکە
مەعامەلە لەگەڵ ئێ ران ،لەکی سچوونی زیاتر لە ١٠
میلیارد دۆالر لە داهاتی توریسم و گەشتیاریی
شوێنە ئاینییەکان و دابەزینی زیاتر لە سەتا
٣٠ی بەرهەمهێنانی پاکنەک راوی نێوخۆیی ئاماژە
ب ــۆ ڕاستییەکی ت ــاڵ ــن :ق ــووڵ ــب ــوون ــەوەی قەی رانی
ئابووری ،دابەزینی زیاتری توانای کڕینی خەڵک
و چوونەسەرێی زیاتری ئاماری مردنەکان بەهۆی
پەتای کۆرۆناوە.

وەک “ئێف ئەی تی ئێف” ئیمزا بکەن بۆوەی
دەرگ ــا داخ ـراوەک ــان ــی ــان بـــەڕوودا بکرێتەوە؟
ئەدی سەدان میلیارد دۆالر داهاتی ئێ ران لە
فرۆشی نەوت و هەناردەکانی واڵت لەکوێن؟
ئ ــەو س ــەدان بنیاتی ئ ــاب ــووری و ماڵییەی
سەربە بەیتی ڕێبەری و دامودەزگا دەوڵەتی
و ئەمنیەتی و نیزامییەکانی واڵت کە چوار
دەیەیە هەموو جومگە ئابوورییەکانی واڵتیان
پاوان کردوە و ماڵیاتیش نادەن لەکوێی ئەم
ه ــاوک ــێ ــش ــەی ــەدا ج ــێ دەگـــرن ،ب ــۆ دەس ــت لە
باخەڵی ئەوان ڕۆناکەن؟ مەگەر دوای بەرجام
کە بە میلیارد دۆالر ڕادەستی ئێ ران ک رایەوە،
چەند لەو دراوە خەرجی ژێرخانی ئابووریی
واڵت و ئارێشەکانی کۆمەڵگە ک را ،چەندەی
خەمی خەڵک سووک کرد و مەگەر هەمووی
خەرجی بەرنامە نیزامی و ئەمنیەتییەکانی
ڕێ ــژی ــم و چاالکییەکانی س ــپ ــای پ ــاس ــداران
نەک را؟

لەو بارودۆخەدا حکوومەتی ئێ ران پتر لەوەی
لە خەمی م ــان و ژیانی خەڵکدا ب ــێ“ ،ک ــۆرۆن ــا”
بە نێعمەت و بەرەکەتێکی ی ــەزدان ــی دەبینێ و
هەوڵێکی دیپلۆماسیی بەرینی وەڕێ خستوە
بۆوەی بە هەڵخ ڕاندنی بیروڕای گشتیی جیهانی
و ب ــەب ــی ــان ــووی ب ــەرب ــەرەک ــان ــی ل ــەگ ــەڵ ک ــۆرۆن ــا،
گەمارۆکانی سەر خۆی الببا .بەاڵم ئاخۆ هۆکاری
پەرەسەندنی کۆرۆنا لە ئێ ران و سەرتربوونی
ئەژماری مردنەکان لەم واڵتە لە چاو واڵتانی دی
گەمارۆکانی سەر ئێ رانن یان گەندەڵیی سیستمی
ئ ــی ــداری و ب ێکیفایەتی و ن ــادەروەس ـتب ــوون ــی
بەڕێوەبەران و کاربەدەستانی ئەم واڵت ــە؟ چۆنە
ئێ ران بە بیانووی ئ ــەوەی گەمارۆکان ڕێیان لە
پرسی چارەسەر و پێ ڕاگەیشتن بە نەخۆشەکانی
کۆرۆنا لە واڵت گرتوە ،داوای البردنیان دەکەن؛ بەاڵم
ڕێگە لە بەرنامە پزیشکی و خزمەتە دەرمانییەکانی
ڕێکخ راوی پزیشکانی ب ێسنوور لە پێ ڕاگەیشتن
بە توشبووانی کۆرۆنا لە نێوخۆی واڵتدا دەگرن؟
کۆماری ئیسالمی کە چاوی لە گۆڕانی سیاسەتی
واڵتانی دی ،بەتایبەت ئەمریکا و ئورووپا لەسەر
خۆیەتی _بە دیاریک راوی هەڵگرتنی گەمارۆکان_،
ئەدی بۆ خۆی چ گۆڕانکارییەکی لە سیاسەتی
توندئاژۆ و ڕەفتاری دوژمنکارانەی بەنیسبەت
بەرژەوەندییەکانی ئەم الیەنانە کردوە هەتا ئەم
چاوەڕوانییەی لێیان هەبێ؟ ئاخۆ گەمارۆکان
بوونە ه ــۆی ڕەگداکوتانی کۆرۆنا لە ئێ ران یان
شاردنەوەی لە الیەن حکوومەت بۆ ماوەی زیاتر لە
مانگێگ لەبەر هەڵبژاردنەکان و خۆپیشاندانەکانی
٢٢ی ڕێبەندان؟ تەشەنەکردنی کۆرۆنا لە واڵت
سووچی گەمارۆکان بوو ،یان ب ێکیفایەتی ئەوان
ل ــە ئ ــی ــدارەک ــردن ــی ئ ــەم ق ــەی ـران ــەدا ب ــە ڕێ ــگ ــەدان بە
بەردەوامیی ڕێوڕەسمە ئایینییەکان و قەرەنتینە
نەکردنی ش ــارەک ــان ،بەتایبەت ش ــاری ق ــوم وەک
سەرچاوەی سەرەکیی باڵوبوونەوەی ئەم پەتایە؟
ڕێ ــب ــەران ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی دەڵ ــێ ــن دراو و
سەرچاوەی ماڵیی پێویست بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ
کۆرۆنایان لەبەردەستدا نییە و چاویان لەوەیە
گەمارۆکانیان لەسەر البچێ ،باشە ئەگەر وایە
بۆچی ئامادە نین ڕێککەوتننامە نێونەتەوەییەکانی

پێش ئەویش خەڵک و کۆمەڵگەی جیهانیش
لەبیریانە کە دوای بوومەلەرزەکەی شاری
“بــــەم” دەیــــان هــــەزار خــێــوەت و پ ــەت ــۆ بۆ
زیاندیتووانی ب ــووم ــەل ــەرزە درانــە کۆماری
ئ ــی ــس ــام ــی ،بــــەاڵم بــەشــی هــــەرە زۆریــــان
خ رانە ب ــازاڕەک ــان ــەوە .خەڵک لە هیچ کوێی
ه ــاوک ــێ ــش ــەک ــان ــی ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمیدا نییە ،وەک چۆن دەبنین ئێستاش
قوربانیانی بوومەلەرزە و الفاوەکانی ئەم
سااڵنەی دوایی لە خێوەت و کانتینێرەکاندا
دەژیــــن ،ک ــەچ ــی ســـــەرەڕای داوای دەوڵـــەت
لە خامنەیی بۆ هەڵگرتنی بڕە پارەیەک لە
سندووقی گەشەی نیشتمانی؛ ئاوڕ لەو خەم
و دەردەی خەڵک نەدرایەوە.
ب ــێ ــگ ــوم ــان الب ــردن ــی گــەمــارۆکــانــی س ــەر
ح ــک ــووم ــەت و دەس ــک ــەوت ــن ــی داه ــات ــی زیاتر
ئ ــاخ ــۆ دەچ ــێ ــت ــە گیرفانی س ــپ ــای پ ــاس ــداران
یان خەرجی دەرد و مەرگی خەڵک دەکرێ،
م ــەگ ــەر هــەم خەڵکی ئ ــێ ـران و هــەم الیەنە
بیانییەکان ئ ــەم ــەی ــان ئ ــەزم ــوون ن ــەک ــردوە؟
پاشان ،چۆنە خامنەیی لە سندووقی گەشەی
نیشتمانیی واڵت ب ــڕی دوو میلیارد و ٥٠٠
میلیون دۆالر (س ــاڵ ــی  )١٣٩٧ب ــۆ بەرنامە
نیزامی و شەرەنگیزییەکانی حکوومەتەکەی
لە ناوچە تەرخان دەکا ،یان دوای کوژرانی
قاسم سولەیمانی ( )١٣٩٨بە دیاریک راوی
 ٢٠٠میلیون ی ــۆرۆ دەخاتە حسێبی سپای
پاسداران؛ بەاڵم لەو کاتە ئەستەم و قەی رانەدا
کە بەرۆکی خەڵکی واڵتی گرتوە بۆ دراوەکانی
ئەم سندووقە ناگەڕێتەوە؟
ئ ــەم ب ــارودۆخ ــە ت ــاوان ــی گەمارۆکانە یان
دەرەن ــج ــام ــی گ ــەن ــدەڵ ــی ــی ت ــا مــان ه ــات ــووی
کاربەدەستانی حکوومەت؟ مەگەر ساڵی
ڕاب ــردوو سەعید نمەکی ،وەزی ــری بێهداشت
لە زمانی دەرنەپەڕی کە ئەو زیاتر لە یەک
میلیارد دۆالر دراوەی بۆ کڕین و ه ــاوردەی
داودەرمان تەرخان ک رابوو ون بووە و کەس
بە سۆراغی نازانێ؟
ئ ــای ــا ه ــۆک ــارەک ــان ــی ب ــێ ــک ــاری ،وەس ــت ــان ــی

ئــابــووری ،داخــرانــی ک ــارخ ــان ــە و ڕاوەس ــت ــان ــی
ب ــەره ــەم ــه ــێ ــن ــان ،ک ــەم ــای ــەس ــی ــی داودەرمــــــان
و کــەرەســتــەی پ ــزی ــش ــک ــی ،س ــی ــاس ــەت ــەک ــان ــی
ئەمریکایە لەهەمبەر ئێ ران؛ یان ب ێکیفایەتی
و گەندەڵپیشەیی کاربەدستانی ئەو ڕێژیمە
کە سەرەڕای ژێرخانی ئابووریی پتەوی ئێ رانی
س ــەردەم ــی پاشایەتی و چــوار دەیــە داهاتی
زۆروزەوەندی نەوت ،لەبەر دزیوفزی و تااڵن
و ب ــڕۆ نەیانویستوە و وێ ڕانەگەیشتوون
ئاوڕێک لە بارودۆخی واڵت بدەنەوە؟
ئــــەوەی ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی لــە هەڵمەتی
بەرباڵوی البردنی گەمارۆکاندا لێی دەگەڕێ،
تــۆ ب ــڵ ــێ ــی کـــەس ن ــەزان ــی بــە ب ــارم ــت ــەگ ــرت ــن ــی
خەڵک و دۆخی کۆرۆنایە تەنیا بە مەبەستی
دەس ــخ ــس ــت ــن ــی دراوی زیـــاتـــر ،ئ ــەوی ــش بۆ
قەرەبووکردنەوەی کورتیهێنانی بودجەی  ٩٩و
بەرنامە نیزامی و ئەمنیەتییەکانی دیکەیەتی.
ڕوون و ئاشک رایە کە مەبەستی حکوومەت لەو
هەڵمەتە _هەڵگرتنی گەمارۆکان_ ئاخنینی
گیرفانی خۆیەتی ،نەک بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ
کۆرۆنا و وەاڵمدانەوەی خەم و پێداویستیەکانی
خەڵک و تێپەڕین لەم قەی رانە .ئەگەر وا نییە،
چ ــۆن ــە ئێستاش ل ــە بــاوکــردنــەوەی ئ ــام ــار و
ڕاستییەکانی زیان و قوربانییەکانی کۆرۆنا
خۆ دەبوێرن؟
ئەگەر کۆرۆنا بەو مەترسییە گەورە دەزانن
چۆنە ئیزنیان دا ل ــە ڕۆژانـــی نــــەورۆزدا پتر
ل ــە چەند میلیون ک ــەس س ــەردان ــی مەشهەد
و ش ــارەک ــان ــی ب ــاک ــووری ئ ــێ ـران بکەن و هیچ
بڕیارێکی مەنعی هاتوچۆیان نەدا؟ چۆنە هەتا
گ ــوش ــاری کارناسان ،خەڵک ،ک ــۆڕ و کۆمەڵە
مەدەنی و کەرتی پزیشکیی واڵت نەگەیشتە
ئـــەوپـــەڕی خـــۆی ئـــامـــادە نـــەبـــوون ڕێ لە
هاتوچۆی گشتیی خەڵک بگرن؟ چۆنە بەجێی
سپاردنی ئەم ئەرکە بە وەزارەت ــی بێهداشت و
نێوخۆ دەیان گرووپی هاوتەریب لەژێر ناوی
جۆراوجۆری “ستاد” و “قەرارگا” و “بەسیج”
دروست ک راون کە بە هەموویان نەیانتوانیوە
بڕیارێکی شیاویان هەبێ و ڕێوشوێنێکی
دروس ــت ب ــۆ ب ــەرەن ــگ ــارب ــوون ــەوەی ئ ــەم پەتایە
ب ــگ ــرن ــە بـــەر؟ چ ــۆن ــە ن ــەک ه ــی ــج ب ــای ــەخ ــێ ــک بە
کاری پڕبایەخی ڕێکخ راوە و کۆمەڵە مەدنییە
خەڵکییەکان ن ــادەن ،بگرە لە زۆر شوێن _بۆ
نموونە کوردستان_ کێشە و ئاستەنگیشیان
بــۆ دروســــت دەکــــەن؟ چ ــۆن ــە لــە بــارودۆخــی
ق ــەی ـران ــاوی ــی ئێستا ی ــارم ــەت ــی ــی  ١٠٠میلیون
دۆالریـــی ئەمریکا ڕەت دەک ــەن ــەوە و ل ــەوالش
لە ڕێگەی واڵتی سویسەوە کیتی دەرکەوتنی
نەخۆشیی کۆرۆنا بۆ خەڵکی “موستەزعەف” و
ب ێئەنوای! ئەمریکا دەنێرن؟
گاڵتەجاڕی شەڕ و دوژمنایەتیی “جندۆکەکان”
لە زمان خامنەیی لەهەڵ کۆماری ئیسالمی و،
پاشان “طب اسالمی”“ ،ڕۆنی وەنەوشە”“ ،خاک
و خۆڵی کەربەال و شارە مەزهەبییەکانی دی”
و “عەتری پێغەمبەر”یش با لەوال بوەستێ کە
چ سووکایەتییەک بوو بە عەقڵ و کەرامەتی
خەڵکی ئەم واڵتە.
بۆیە بەلەبەرچاوگرتنی هەموو ئەو شتانەی
ب ــاس کـــران ،ب ــۆ ب ــەش ــی ه ــەرە زۆری خەڵکی
ئێ ران و بارودۆخی ژیان و گوزەرانیان ،ئێ ران
چ گەمارۆی لەسەر بێ و چ گەمارۆی لەسەر
هەڵگیرێ ،ف ــەڕق ناکا .چونکی بەشی هەرە
زۆری سەروەت و سامانی واڵت لە پاوانی مافیا
و تاقمی دەسەاڵتدایە .کارنامەی چوار دەیەش
دەسەاڵتی ئەم ڕێژیمە جێی شک و گومانی
ب ــۆ هیچ ک ــەس و الیەنێک نەهێشتۆتەوە کە
ئەوەی بۆ کۆماری ئیسالمی گرینگ و لەپێشە
خزمەتکردن و پێ ڕاگەیشتن بە خەڵک نییە،
بەڵکوو چەندیوچۆنیی سەرکوتی ناڕەزایەتی و
مافخوازیی ئەوانە.
هەروەها ئەم هەواڵنەی دەزگای دیپلۆماسیی
کــۆمــاری ئیسالمیش وێ ــن ــاچ ــێ دەس ــک ــەوت ــی
شایانی سەرنجی بۆ ڕێژیم هەبێ ،چونکی
پەرەسەندنی گرژی و ئاڵۆزییە زارەکییەکانی
کاربەدەستانی تاران و کۆشکی سپی و ،سزا
ئابوورییە نوێیەکانی ئەم ماوەیەی ئەمریکا
لــەدژی ئێ ران پێمان دەڵێن هەوڵی ئێ ران بۆ
البردن یان تەنانەت سووککردنی گەمارۆکان
ئاو دەبێژنگ کردنە.
***

بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان!
مــێــژووی جــوواڵنــەوەی ڕزگــاریــخــوازیــی کــورد قــەرزبــاری ڕۆڵە
خەباتکار و تێکۆشەرەکانیەتی کە لەپێناو سەربەستی نیشتمان و
سەرخستنی بزووتنەوەکەدا خۆنەویستانە گیان و ژیانی خۆیان
بەختی ئەم ئامانجە کردوە.
بەردەوامیی خەباتی نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دوای
ڕووخانی کۆماری کوردستان و شەهیدکرانی پێشەوای سەرکۆمار
و پەرەسەندنی بیری نەتەوایەتی و خەباتی شوناسخوازیی ئەم
گەلە ،بێگومان بەرهەمی گیانفیدایی کەسانێکە ،کە لە سەنگەرەکانی
پارێزگاری لە مان و بوونی ئەو گەلەدا بە سەخاوەتەوە گیانیان
بەخشیوە و ئااڵی خەباتی نەتەوەکەیان شەکاوە ڕاگرتوە.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژی ١٠ی
خاکەلێوە ،ڕۆژی “شەهیدانی کوردستان”دا وێــڕای ناردنی ساڵو
بۆ گیانی پاکی هەموو شەهیدانی کوردستان ،قــەدر لە بنەماڵەی
ســەربــەرزی شەهیدان دەگــرێ و ســاو بۆ بــاوەڕ و خۆڕاگرییان
دەنێرێ.
ئێمە هــەر لــە ڕێــبــەرانــی شــەهــیــدمــان فێر بــوویــن کــە باشترین
پاداش بۆ شەهیدان درێژەدانی ڕێگەیانە ،بۆیە لەو ڕۆژەدا وێڕای
بەرزڕاگرتنەوەی یادی شەهیدان ،پەیمانیان لەگەڵ نوێ دەکەینەوە
کە هەتا وەدیهاتنی ئامانجەکانیان کە ئازادی و ڕزگاریی کوردستانە،
لە سەنگەری ئەم خەباتە ڕەوایەدا دەمێنینەوە و ،درێژەدەری ڕێگای
خەباتگێرییان دەبین.
ساڵو لە شەهیدانی کوردستان،
ساڵو لە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٩ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب
یادی شەهیدان بەرز ڕاگیرا

لە ڕێوڕەسمێکدا کە بە بەشداریی ئەندامانی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان بــەڕێــوەچــوو ،یــاد و بیرەوەریی
شەهیدانی کوردستان بەرز ڕاگیرا.
پێشنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە١٠ ،ی خاکەلێوە ،هەیئەتێکی
حیزبێکی دێموکراتی کوردستان بە بەشداریی ئەندامانی دەفتەری
ســیــاســی لــەســەر مــــەزاری شــەهــیــدان لــە دەورووبــــــەری بنکەی
دەفــتــەری سیاسی کــۆبــوونــەوە .لــەو ڕێوڕەسمە سیمبولیکەدا کە
بەهۆی باڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا و بۆ ڕەچاوکردنی ڕێنماییە
تەندروستییەکان سنووردار بەڕێوەچوو ،بەشداران سەردانی گڵکۆی
شەهیدانیان کرد و وێڕای ناردنی ساڵوی وەفا ،پەیمانی درێژەدانی
ڕێگای خەباتیان لەگەڵ نوێ کردنەوە.
لەم ڕێورەسمەدا تاجەگوڵینەی بەرزڕاگرتنی یاد و بیرەوەریی
شەهیدان لە الیــەن بەڕێز مستەفا مــەولــوودی ،جێگری سکرتێری
گشتیی حیزبەوە لەسەر مەزاری شەهیدان داندرا.
پێشتر کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکرات پەیامێکی
بەبۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستان باڵوی
کردبۆوە .لە بەشێک لەو پەیامەدا هاتوە کە حیزبی دێموکرات هەموو
ساڵێک لە ١٠ی خاکەلێوە ،ڕۆژی شەهیدانی کوردستاندا ڕێوڕەسمی
تایبەت بەم ڕۆژە بە شکۆوە بەڕێوە دەبا و بە چەپکەگوڵی وەفا و
پێزانینەوە سەردانی گڵکۆی شەهیدان و بنەماڵە سەربەرزەکانیان دەکا.
بەاڵم ئەمساڵ بەو جۆرەی کە پێویست بوو نەمانتوانی ڕێوڕەسمی
١٠ی خاکەلێوە لەسەر مەزاری شەهیدانی خاک و نیشتماندا بەڕێوە
ببەین .هۆکارەکەشی باڵوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا بوو کە دەبینین لە
سەرتاسەری جیهاندا هەڕەشە لە گیانی مرۆڤایەتی دەکا و بەداخەوە
کوردستانیشی گرتۆتەوە .بۆیە بە ڕەچاوکردنی ئەم پەیامە گشتییە
کە (هەموومان لە ماڵەکانمان دەمێنینەوە) و لەبەر پاراستنی گیانی
ڕۆلەکانمان ،لەگەڵ داوای لێبووردن لە ڕووحی شەهیدان و بنەماڵەی
شەهیدان ،خۆمان لە بەڕێوەبردنی ڕێورەسمی گەورە و سەردانی
بەکۆمەڵی گڵکۆی شەهیدان پــاراســت .بــەاڵم هەموو دەتوانین لە
ماڵەکانماندا بە ڕاگەیاندنی دەقیقەیەک بێدەنگی ،ڕێز و حورمەتمان
بۆ شەهیدان بە جێ گەیاندبێ و یــادی هــاوڕێ و هاوسەنگەرە
شەهیدەکانمان کردبێتەوە.
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران
» و «تۆتالیتاریزم»دا
لەنێوان «ئۆتۆریتاریزم 
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دیالن هەردی

(له پهڕاوێزی ڕاکردنی زیندانیان له زیندانهکاندا)
کــارامـهیــی سیستهم ه سیاسییهکان لـ ه کاتی
سهرههڵدانی قهیرانهکاندا ئاشکراتر و ڕوونتر
دهردهکـهوێ .کاتێک واڵت دهکهوێت ه باردۆخێکی
ئــــاوارتــــهی وههــــا کــه ڕووبــــهڕووبــــوونــــهوهی
بارودۆخهک ه پێویستی ب ه تهرخانکردنی سهرچاو ه
مرۆیی و ماددییهکان و بهڕێوهبردنی بهرنام ه
بـــۆداڕێـــژراوی دامـــــهزراوه نیشتمانییهکانه بۆ
ڕەحمان سەلیمی بهرهنگاربوونهوهی مهترسییهکانی سهر کۆمەڵگە،
ئاستی کارامهیی و توانایی بهڕێوهبهریی دهوڵهت
باشتر وهدیار دهکهوێ .ئهوهش ڕاستهوخۆ پهیوهندی ههیه ب ه متمانهی
هاوواڵتیان ب ه سیستمه سیاسییهكهیانهوه.
جـــۆری ڕێــژێــمــی ســیــاســی کــاریــگ ـهریــی ڕاســتــهوخــۆی ل ـ ه سـهر
واڵمدهربوونی دهوڵهت ههیه بهرامبهر هاوواڵتیان ،ب ه جۆرێك ک ه ل ه
سیستهم ه دیمۆکڕاتیک و خهڵکیهکاندا ،دهوڵهت له ڕوبهڕووبوونهوهی
دۆخــی ئــاوارت ـهدا کارامهتر ه و باشتر و زووتــر دهتــوانــێ ب ه سهر
قهیرانهکاندا زاڵ بێ ،دیار ه نابێ ئهو ڕاستییهش لهبیر بکرێ ک ه ل ه
ههندێ حاڵهتدا دهوڵـهتــانــی نــاوهنــدگـهرا و نادیمۆکڕاتیک ل ه کاتی
ڕوودانــی قهیرانهکاندا کارام ه و بهتوانا دهردهکــهون و واڵتهکهیان
بهرهو کهناری ئارامی و سهقامگیری دهبهن .لهو واڵتانهدا سهرهڕای
نهبوونی گهشهی سیاسی ،گهشهی ئابووری و کۆمهاڵیهتی ڕوو دهدا،
ک ه هۆکاری تایبهتی وهک سانایی بڕیاردان بههۆی یهکدهست بوونی
دهسهاڵتی بڕیاردان و پێشکهوتنی تێکنۆلۆژی و هتد ..یارمهتیدهر دهبن
بۆ ڕووبهڕووبوونهوهی دۆخهکه.
ل ـه ڕۆژانـــی ڕابـــــردوودا ل ـ ه ژمــارهیــهک ل ـ ه زیندانهکانی ئێراندا،
زیندانییهکان ڕاپهڕین و تهنانهت النیکهم له یهک کهیسدا (زیندنی سهقز)
توانیان ل ه زیندان ڕابکهن .ئازادکردنی ژمارهیهک ل ه زیندانییهکان
ب ه مهبهستی بهرگرتن له باڵوبوونهوهی نهخۆشی کڕۆنا ،الوازیی
دامهزراوهکانی دهسهاڵت ل ه بهڕێوهبردنی واڵت ،نیگهرانیی زیندانییهکان
ل ه تهشهنهکردنی ویرووسی کڕۆنا ل ه نێو زیندانهکاندا و گرینگتر
لهوان ه نهبوونی متمان ه الی زیندانییهکان به پاراستنی تهندروستیان
ل ه الیهن بهرپرسانی دهوڵهتهوه ،ل ه هۆکار ه سهرهکییهکانی ڕاپهڕینی
زیندانییەکانن .ناکارامهیی دهوڵـ ـهت ل ه پاراستنی زیندانیهکان و
ههڵوێستی کۆمەڵگە بهرامبهر ڕاکردنی زیندانیان ،کاردانهوهی زۆری
ل ه ناو میدیا و تۆڕه کۆمهاڵیهتییهکان له نێوخۆ و دهرهوهی ئێران
بهدوای خۆیدا هێناوه.
ڕاکردنی زیندانی ل ه ههموو سیستمه یاسایی و قهزاییهکانی جیهان
به تــاوان دادهنــرێ و وهک ههڕهشه بۆ سهر ئهمنیهت و ئاسایشی
کۆمەڵگە له قهڵهم دهدرێ .سهرهڕای ئهو پڕنسیپه یاساییه و ل ه ههمان
کاتدا ئهو مهترسیانهی تاوانبار بۆ سهر کۆمەڵگە ههیهتی ،له پرسی
ڕاپهڕینی زندانییهکانی ئێران و ڕاکردنیان ل ه زیندانهکان ،شاهیدی
شهپۆلێک ل ه ڕهزامهندی و خۆشحاڵیی خهڵکی ئێران و کوردستانین.
بۆ ڕوونکردنهوهی ئهو پهیوهندیی ه دژوازه ،پێویست ه باس له چهمکێک
بکهین ک ه ل ه دهالقهیهو ه دهتوانین ڕهفتاری کۆمهاڵیهتیی خهڵک ل ه
ههمبهر ڕاکردنی زیندانیان شی بکهینهوه“ .متمانهی کۆمهاڵیهتی” یان
ههمان سهرمایهی کۆمهاڵیهتی لهو چهمکانهیه ک ه النیکهم ل ه سهردهمی
دروست بوونی دهوڵهتی مۆدێڕنهو ه بهشێوهیهکی دیاریکراو هاتۆت ه
ئهدهبیاتی سیاسییهوه .ڕۆسۆ بیرمهندی فهڕانسهوی ل ه شیکردنهوهی
بیردۆزی ڕێککهوتنی کۆمهاڵیهتیدا دهڵێ“ :دهوڵهت بهرهنجامی ههوڵی
پالنمهندی مرۆڤهکان ه بۆ وهدیهێنانی نهزم ،ئهمنیهت و ئازادی ک ه ل ه
ڕێگای ڕێککهوتنێکی کۆمهاڵیهتییهو ه بهدی دێ ”.ڕێککهوتنی کۆمهاڵیهتی
ک ه ب ـهزۆری خۆی ل ه یاسای بنهڕهتیی واڵتــدا دهبینێتهوه ،متمانهی
کۆمهاڵیهتی دروست دهکا و تاکهکانی کۆمەڵگە به ڕایهڵهیهک له نۆڕم
و ههنجارهکان ب ه یهکترهوه دهبهستێتهو ه كه ل ه ڕاستیدا ڕێککهوتن ل ه
سهر ئهو بهها و بایهخانهیه ک ه دهوڵهت و سیستمی سیاسی دروست
دهکــا و تایبهتمهندییهكانی پێ دهبهخشێ .کاتێک پهیوهندیی نێوان
خهڵک و دهسهاڵت کهلێنی تێدهکهوێ و ئهو ڕێککهوتن ه کۆمهاڵیهتییهی
دهوڵهتی له سهر دامهزراوه چیتر بهرههمی دیمۆکڕاسی یان ویژدانی
جهمعی نییه ،نه تهنیا دهسهاڵت ناتوانێ ئهرک و بهرپرسیارهتیی خۆی
جێبهجێ بکا ،تهنانهت بنیات ه کۆمهاڵیهتییهکانیش ب ـهرهو داڕمــان و
ههرهسهێنان دهڕۆن.
کۆماری ئیسالمی ههر له دامهزرانییهو ه سهرچاوهی مهشرووعیهتی
خــۆی ب ه متمانهی هــاوواڵتــیــان نهبهستهوه ،بهڵکوو نوێنهرایهتیی
دهسهاڵتێکی خوایی کــرد ه ههوێنی حوکمڕانیی ،که ب ه هیچ جۆر
خۆی بهرامبهر گهل به بهرپرسیار نازانێ .ل ه دوو دهیهی یهکهمی
دهسـهاڵتــداریــی کۆماری ئیسالمیدا ،ڕێبهرانی ئـهو ڕێژیم ه توانیان
به ههڵخڕاندنی دهمارگیریی ئایینزایی تێکهڵ ب ه پاشماو ه فکریی ه
نهتهوهییهکانی س ـهردهمــی پێشوو ،مهشرووعیهتێکی ڕێــژهیــی بۆ
خۆیان دهستهبهر بکهن .بهدوای پهرهگرتنی ئامرازهکانی پهیوهندی
و پێگهیشتنی نهسلهکانی پاش شۆڕشی  ٥٧و هاوکات ئاشنابوونی
ئهو نهسل ه ب ه حکوومهت ه واڵمدهرهکانی س ـهردهم ،درزێکی گهور ه
کـهوتـ ه مهشرووعیهتی رێــژیــم ،بـ ه شێوهیهک کـه کۆمەڵگە ب ـهرهو
جهمسهربهندییهکی ڕووتی دهسهاڵت – هاوواڵتی ههنگاوی نا .ئهوهی
ئهوڕۆ ل ه سهحنهی سیاسی و کۆمهاڵیهتیی ئێراندا دهبینرێ ،دهرخهری
ئهو ڕاستییهی ه ک ه نهمانی متمانهی کۆمهاڵیهتی ل ه ئێراندا بۆت ه هۆی
ئهوهی ک ه تێچووی بهرهوپێشچوونی سیاسهت و بهرنامهکانی دهوڵهت
زۆر بهرز ببێتهوهو دهوڵهت تووشی گرفتی گهوره بكا .کاتێک کهلێنی
نێوان خهڵک و دهسهاڵت دهگات ه ئهو ئاستهی ک ه ههرچی لهنێو واڵتدا
ڕوویدا گومانی ئهوهی لێکرا ک ه دهوڵهت بۆ دژایهتیی گهل کردوویهتی،
دهوڵهت...
درێژە لە الپەڕەی ١١

ڕۆژی ٢٢ی ڕێبەندانی هــەر ساڵێک ،ساڵڕۆژی
بە دەسەاڵت گەیشتنی کۆماری ئیسالمییە لە ئێران.
ڕێژیمێکی سیاسی بە دوو ڕەهــەنــدی جــیــاوازەوە،
ڕەهەندێکی کــۆمــاری ،کە وا دەردەخـــا ،دەسەاڵتی
سیاسی ،ڕەوایـــی خــۆی لــە خــەڵــک وەردەگــــرێ و
خەڵکی ئێران ڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی هەڵبژاردنی
نوێنەرەکانیانەوە بەشداری لە دەسەاڵتی سیاسیدا
دەکەن .ڕەهەندێکی ئایینیش کە پێیوایە نوێنەرایەتیی
ی دەکا و ڕەوایی خۆی
دەسەاڵتی خودا لەسەر زەو 
لە خەڵک وەرناگرێ ،بەڵکوو لە ئاسمان و لە خودای
وەردەگرێ .واتە ،لە الیەک ،دەسەاڵتەکانی یاسادانان
و جێبەجێکردن کە ڕەوایــی لە خەڵک وەردەگــرن،
لە الیەکیتریش ،دەسەاڵتە ئایینییەکان کە ڕەوایی لە
ن وەردەگ ــرن .لەو توێژینەوەدا هــەوڵ دەدرێ
ئایی 
بەوردی ئەو پارادۆکسەی ڕێژیمی سیاسیی ئێران
شی بکرێتەوە کە لە الیەک باس لە بەشداریی خەڵک
و الیەنە جیاوازەکان لە دەسەاڵتدا دەکا و لە الیەکی
دیکەوە باس لە دەسەاڵتی بێسنووری وەلی فەقیهـ
وەکوو نوێنەری خودا لە سەر زەوی دەکا.
هــەمــوو ساڵێک لــە ســەروبــەنــدی ســاڵــڕۆژی بە
دەسەاڵت گەیشتنی کۆماری ئیسالمیدا ،ئەو ڕێژیمە
سیاسییە دەبــێــتــە مـــژاری گــەرمــی ن ــووس ــەرا 
ن و
ی و بیانی .ئەگەر
شرۆڤەکاران و مێدیاکانی ئێران 
الیەنگرانی حکومەت ،مانەوەی کۆماری ئیسالمی لە
دەسەاڵتدا بەهۆی خەڵکیبوون و جەماوەریبوونی
ئەو نیزامە ئەژمار دەکەن ،لە بەرامبەردا ،نەیارانی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران ،ئ ــەو حــکــوومــەتــە بە
دەسەاڵتێکی ناڕەوا و ناجەماوەری وەسف دەکەنو
پێیانوایە کە ئەو دەسەاڵتە تەنیا بە زەبری چەک و
سەرکوت خۆی پاراستوە .پڕەنسیپی ویالیەتی فەقیهـ
یەکێک لەو بابەتانەیە کە لێکدانەوەی زۆر و قسەی
زۆری لەسەر دەکرێ ،بەاڵم جگە لە لێکدانەوی سیاسی
و مێدیایی ،پێویستە سیستەمی سیاسیی ئێران بە
شێوەیەکی ئاکادیمیان ە و زانستییانە شیکردنەوەی بۆ
بکرێ .توێژینەوەی زۆر لەسەر سیستەمی سیاسیی
ئێران کــراون .هەر کام لە توێژینەوەکان ،هەندێک
لە تایبەتمەندییەکانی سیستەمی سیاسیی ئێران
دەخەنە بــەر لێکۆڵینەوە و لەسەر ئەو بنەمایەش
پێناسەی دەکەن .بۆ بەشێکیان ،سیستەمی سیاسیی
ئێران سیستەمێکی ئۆتۆریتە ،یان دەسەاڵتخوازە کە
پلۆڕالیزمێکی سنوورداری تێدایە .لەو سیستەمەدا
هەندێک گرووپی سیاسی ڕێگەیان پێدراوە کە بە
شێوەیەکی سنووردار بەشداری لە دەسەاڵتدا بکەن
و لەو ڕێگەیەوە هاوواڵتیانیش بتوانن بە شێوەی
سنووردار کاریگەرییان بەسەر دەسەاڵتەوە هەبێ.
بەشێکی دیکە لە توێژینەوەکان ورد دەبنەوە لەسەر
هەندێک تایبەتمەندی ،کە سیستەمی سیاسیی ئێران
وەکوو سیستەمێکی تۆتالیتەر یان تەواوخواز پێشان
دەدا ،چونکە دەســەاڵتــێــکــی مەزهەبیی بێسنوور
هەموو دەسەاڵتەکانی دیکەی نێو سیستەمی سڕ
ک و بەشدارییەکی
کردوە و هەر جۆرە پلۆڕالیزمێ 
هاوواڵتییانی پەک خستوە .ئەو دەسەاڵتە مەزهەبییە
کە لە الیەن ڕێبەری ئایینییەوە نوێنەرایەتی دەکرێ،
لە ڕێگەی ئایدۆلۆژیایەکی بەهێزی دەوڵەتییەوە
بەناوی “ویالیەتی فەقیهـ” جێبەجێ دەکرێ کە هەموو
جۆرە چاالکییەکی سیاسیی واڵت سنووردار دەکا.
توێژینەوەی ئاکادێمی زۆر لەسەر ڕێژیمی سیاسیی
ئێران کــراون کە نیزیک بە تەواویان بەو ئەنجامە
گەیشتوون کە ڕێژیمی سیاسیی ئێران ڕێژیمێکی
نادێمۆکراتە ،لەبەر ئــەوەی بنەماکانی دێمۆکڕاسی
لەنێو ئەو ڕێژیمەدا بوونیان نییە.
ڕێژیمە سیاسییەکان هەمان مۆدێلی ڕێکخستنی
دەسەاڵتی سیاسین کە دەتوانرێ بە چەند شێوەی

جــۆراوجــۆر پۆلێنبەندی بکرێن ،وەکــوو ژمــارەی
بــەڕێــوەبــەرانــی دەســـەاڵتـــی ســیــاســی ،شــێــوازی
دەستنیشانکردنی بەڕێوەبەران ،جیایی نێوان ئەو
دامەزراوانەی حکوومەت دەکەنو هەروەها جۆری
پەیوەندیی نێوان دەسەاڵتدارانو خەڵک .هەر بەپێی
ئــەو پێوەرانە ،چەندین ڕێژیمی سیاسیی جیاواز
هەن ،وەکوو دێمۆکراسی ،دیکتاتۆڕی ،تۆتالیتاریزم،
ئۆتۆریتاریزم ،پاشایەتی ،کۆماری ،پاڕلمانی و هتد.
ڕێژیمەکان زیاتر لە دوو ڕوانگەوە خوێندنەوەیان
بۆ کراوە :یەکەمیان ڕوانگەی یاسایییە کە زیاتر ورد
ی و دامەزراوەکانی
دەبێتەوە سەر بنەمای دەستوور 
دەسەاڵتی گشتی .ڕوانگەی دووهەمیان ڕوانگەی
ئاکادێمییە ،کــە بــە شێوەیەکی کەمتر فــەرمــی و
بێسنوور دەڕوانێتە ڕێژیمەکان .لەو ڕوانگەیەوە،
ڕێژیمە سیاسییەکان لە ڕەهــەنــدی دامــەزراوەیــی
و یاسایییەوە سنوردار ناکرێنەوە ،بەڵکوو ڕۆڵی
ئەکتەری دیکەش لەبەر چاو دەگیرێن کە دەیانهەوێ
کاریگەرییان لەسەر دەسەاڵتی گشتی هەبێ ،وەکوو
حیزبە سیاسییەکان ،مێدیاکان ،سەندیکا و هتد.
لە پێناسەی هاوچەرخی ڕێژیمە سیاسییەکاندا،
دێمۆکڕاسی وەکــوو پێوەرێک بۆ بەراوردکردنی
ڕێژیمە سیاسییەکان بەکار دەهێنرێ .هەر ڕێژیمێک
کە وەاڵمدەری تایبەتمەندییەکانی دێمۆکراسی نەبێ،
وەک ــوو ڕێژیمێکی نادێمۆکرات ئــەژمــار دەکــرێ.
زۆر حــکــوومــەت ه ــەن کــە لــە نــێــو دەســتــووری
بنەڕەتیی واڵتەکەیاندا خۆیان وەکــوو ڕێژیمێکی
کۆماری پێناسە دەکــەن ،بــەاڵم دێمۆکڕاتیک نین.
لە بەرامبەردا ،هەندێک حکوومەت هەن کە خۆیان
وەکوو پاشایەتی پێناسە دەکەن ،بەاڵم دێمۆکڕاتیکن.
هەتا ساڵی  ،١٩٦٠ڕێژیمەکان بەسەر دوو دەستەدا
دابــەش دەب ــوون :دێمۆکرات و نادێمۆکڕات (یان
تۆتالیتەر) ،بەاڵم دواتر ڕێژیمە نادێمۆکڕاتەکانیش
بەسەر دوو دەستەدا دابــەش کــران :ئۆتۆریتەر و
تۆتالیتەر .پێشتر ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکانیش هەر
وەک ــوو ڕێژیمە تۆتالیتەرەکان ئــەژمــار دەک ــران.
یەکەم تێۆری ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان لە الیەن ژوان
لەنزەوە توێژینەوەی لەسەر کرا کە بە شێوەیەکی
ورد تــوانــی جــیــاوازیــی لــە نــێــوان تۆتالیتاریزم و
ئۆتۆریتاریز م و هەروەها جۆرەکانی دیکەی ڕێژیمە
نادێمۆکراتەکان دابنێ .ژوان لەنز پێیوایە کە ڕێژیمە
ئۆتۆریتەرەکانو تۆتالیتەرەکان بە النیکەمەوە یەک
تایبەتمەندیی هاوبەشیان هەیە ،ئەویش ئەوەیە کە
هەردووکیان نادێمۆکراتن.
ئەمڕۆکە لە جیهاندا نزیک بە  ١٠٠ڕێژیم هەن کە نە
دەتوانرێ لە ڕیزی ڕێژیمە دێمۆکراتەکان پۆلێنبەندی
بکرێن ،نە لە ڕیــزی ڕێژیمە تۆتالیتەرەکاندا .ئەو
ڕێژیمانە بە ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان ناسراون.
ساڵی “ ،١٩٦٥ڕایــمــۆنــد ئــــاڕۆن” ،کۆمەڵناسی
فەڕانسەیی ،ڕێژیمە سیاسییەکان بەپێی پڕەنسیپێکی
دیکە پۆلێنبەندی دەکا ،ئەویش ڕکابەریی نێوان پارتە
سیاسییەکانە ،ئەو پێیوایە ئەو ڕکەبەرییە تەنیا
پێورێکە کە دەتوانێ دێمۆکراسی لە تۆتالیتاریزم
جیا بکاتەوە .هەروەها پێوەری دەستنیشانکردنی
دێمۆکراسی لە ڕێژیمێکی چەند حیزبیدا ،زۆربوونی
ژمارەی حیزبەکان نییە ،بەڵکوو بۆشایی و کەلێنی
سیاسی و کۆمەاڵیەتییە لەنێو ئەو ڕێژیمەدا ،وکوو
دابەشبوونی حیزبەکان بەسەر بــەرەی چــەپ و
ڕاستدا .هەر لەو ڕوانگەیەشەوە ،زانا سیاسییەکان
دەڕوان ــن ــە ک ــار و کــــردەو ە و ڕەف ــت ــاری ڕێژیمە
ی و دەستوری.
سیاسییەکان نەک تەنیا الیەنی یاسای 
بــەو شێوەیە چەمکێکی سیستەمیکتر لە ڕێژیمە
سیاسییەکان دێتە کایەوە ،هەر بۆیەش لەنێو زانستە
سیاسییەکاندا زیــاتــر باسی سیستەمی سیاسی

دەکــرێ .چەمکی سیستەمی سیاسی لە چەمکی
ڕێژیمی سیاسی بانتر و فراوانترە .سیستەمێکی
سیاسی دەتــوانــێ چەند ڕێژیمی سیاسی وەک
پارڵمانی ،سەرۆکایەتی ،پاشایەتی یان تێکەڵەیەک
لە چەند دانەی جیاواز لەخۆ بگرێ .لەگەڵ ئەوەشدا
کــە چــەمــکــی ڕێــژیــم و چــەمــکــی ســیــســتــەم لێک
جیاوازن ،بەاڵم هەردوو چەمک زۆر جار لە جیاتی
یەکتر بەکار دەهێنرێن .ڕێژیمی سیاسی بریتییە
لە بنەمای دەستووریی دامەزراوە سیاسییەکان ،لە
کاتێکدا سیستەمی سیاسی ،سیستەمی دەسەاڵتە
کــە لــە ئەنجامی ڕێژیمی سیاسی دێتە کــایــەوە.
ڕێژیمی سیاسی رێکخەری فەرمیی دەسەاڵتە ،کە
دەستوورو کۆمەڵێک یاسا و ڕێسای باو دەگرێتە
خۆ ،بەاڵم سیستەمی سیاسی زۆر بەرفراوانترە
و تــەواوی دام ــەزراوە سیاس 
ی و حکوومییەکان،
یاسا ،ڕێسا ،ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،حیزبی
سیاسی ،ئەکتەرە سیاسییەکان ،سەندیکا ،مێدیا و
هەموو ئەو کەسایەتی و دامەزراوانەی کە ڕۆڵی
کارایان هەیە ،دەگرێتە خۆ .هەموو ئەوانەش لە
چوارچێوەی دەوڵەتدا ڕێک دەخرێن .لە زانستی
سیاسیی بەراوردکاریدا ،چەمکی ڕێژیمی سیاسی
ن و ناسینی پێکهاتە و سروشتی
بــۆ تێگەیشت 
ڕەســمــی و ناڕەسمیی دەســەاڵتــی سیاسی نێو
چوارچێوەی دەوڵەت بەکار دێ.
ن
بۆ زیاتر ناسینی تایبەتمەندییە بنەڕەتییەکا 
ی و تۆتالیتاریزم و
و جیاوازیی نێوان دێمۆکڕاس 
ئۆتۆریتاریزم ،پێویستە هەر سێ جۆر لە ڕێژیمی
سیاسیی بە شێوەیەکی وردتر پێناسە بکرێن.
دێمۆکراسی (دەسەاڵتی خەڵک)
دێــمــۆکــراســی ڕێژیمێکی سیاسییە کــە لــەودا
ســــەروەری دەگــەڕێــتــەوە بــۆ خــەڵــک ،ئــەویــش لە
ڕێگەی بەشداریی ئازادانەی خەڵک لە دەسەاڵتی
سیاسیدا“ .حکوومەتی خەڵک لە ڕێگەی خەڵکەوە
بــۆ خــەڵــک” (فــۆرمــۆڵــی لینکۆڵن) .مەرجەکانی
پێویست بۆ دێمۆکراسی ئەوانەن :یەکەم ،بەشداریی
خەڵک لە حکوومەت ،ڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی
نوێنەرەکانیانەوە .دووهــەم ،پلۆڕاڵیزم ،کە تێیدا
جیاوازی و بەرژەوەندیی گرووپە جیاوازەکانی
کۆمەڵگە لە ڕێگەی حیزبەکانو دامەزراوەکانی
کۆمەڵگەی مەدەنی نوێنەرایەتی بکرێ .سێهەم،
سنووردار بوونی مــاوەی حکوومەت ،بۆ ئەوەی
دەســـەاڵتـــی ســیــاســی بــۆ مــاوەیــەکــی زۆر یــان
هەتاهەتایی لە الیــەن ئەکتەرە سیاسییەکانەوە
دەستی بەسەردا نەگیرێ .پێویستە دوو مەرجی
دیکەش بەو سێ مەرجانەوە زیاد بکرێن :دەوڵەتی
یــاســا ،کــە لــە الیــــەن سیستەمێکی دادوەریـــــی
ســەربــەخــۆوە گەرەنتی دەک ــر 
ێ و دەبێتە هۆی
پاراستنی مافە بنەڕەتییەکانی هاواڵتییان.
ئالێن سیارۆف پێیوایە ،ڕێژیمێکی دێمۆکرات
دەبێ سێ ڕەهەندی بنەڕەتیی هەبێ :هەڵبژاردنی
ڕکــەبــەرایــەتــی ،گشتگیربوونی هــەڵــبــژاردن و
حکوومەتێکی بــەرپــرســیــار .هــەروەهــا پێیوایە،
جـــیـــاوازی لــەنــێــوان دێــمــۆکــراســیــی لــیــبــڕاڵو
دێمۆکراسیی هەڵبژاردەیی هەیە .ئەو ڕێژیمانەی
کە سێ لەو تایبەتمەندییانەی سەرەوەیان تێدایە،
دێمۆکراسی هەڵبژاردەیین .دێمۆکراسییە لیبڕاڵەکان
جگە لەو سێ تایبەتمەندییە ،چەند تایبەتمەندیی
دیکەشیان تێدایە وەکــوو ئازادییە مەدەنییەکان،
دەوڵەتی یاسای بەهێز ،بەرپرسیاریەتیی کەسانی
هــەڵــبــژێــردراوو بــارودۆخــێــک کــە تێیدا ڕێــژەی
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گــەنــدەڵــی زۆر نــزم بــێ .بــەشــێــوەیــەکــی گشتی،
ڕێژیمێکی دێــمــۆکــرات بــە ڕێژیمێکی سیاسی
دەگوترێ کە پێنج تایبەتمەندیی سەرەکی تێدا بێ:
 )١هەڵبژاردنی ئــازاد و دادپــەروەرانــە بۆ هەموو
هاوواڵتیان )٢ ،شێوازێ هەڵبژاردنی گشتگیر و
یەکسان )٣ ،نوێنەرانی بەرپرسیار لە بەرامبەر
خەڵک )٤ ،ئازادییە مەدەنییەکان )٥ ،دەوڵەتی یاسا
بۆ گەرەنتی کردنی ئازادییە مەدەنییەکان.
ئەو ڕێژیمانەی کە تایبەتمەندییەکانی یەکە م و
دووهەم تێیاندا بەدی ناکرێ ،بە ڕێژیمی ئۆتۆکرات
دادەنرێن ،واتە لەو ڕێژیمانەدا هەڵبژاردنی ئازادو
یەکسان بوونی نییە ،هەروەها ،ڕێژیمە ئۆتۆکراتەکان
جگە لەوەی نادێمۆکراتن ،سەرۆکێکی بەهێزیشیان
هــەیــە .وشـــەی دیــکــتــاتــۆر لــە زمــانــی ئــاســایــیو
هەروەها لە بەرهەمە زانستییەکانی کاڕڵ ماڕکس،
ساتۆڕی ( ،)١٩٦٢كاڕڵ شمیت ()١٩٢٨و گاریباڵدی،
بۆ حکوومەتە نادێمۆکراتە مۆدێڕنەکان بەکار
دەهێندرێ .سێ جۆری سەرەکی لە ئۆتۆکراسی
ه ــەن :ڕێــژیــمــە تــۆتــالــیــتــەرەکــان (تـــەواوخـــوازی)،
ڕێــژیــمــە ئــۆتــۆریــتــەرەکــان (دەســـەاڵتـــخـــوازی)و
ڕێژیمە سوڵتانییەکان .لە ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکاندا،
سەرۆک وەکوو تاک گرنگە و لە ئەگەری نەمانی،
دەسەاڵتەکەشی کەم دەبێتەوە یان لەنێو دەچێ،
بەاڵم لە ڕێژیمە تۆتالیتەرەکاندا ،لە ئەگەری نەمانی
ســەرۆک ،هــەر کەسێکیتر کە جێگەی بگرێتەوە،
هەمان گرنگی پێ دەدرێ ،چونکە سەرۆکایەتی
بە دام ــەزراوە کــراوە .ڕێژیمە سوڵتانییەکان بەو
ڕێژیمانە دەگــوتــرێ کە لە دەوری یــەک بنەماڵە
دروست دەبن .ڕێژیمە سوڵتانییەکان گرنگییەکی
ئەوتۆیان بۆ ئەو توێژینەوە نییە و پێویست بە
پێناسەکردنی وردتریان ناکا.
تۆتالیتاریزم (تەواوخوازی)
تۆتالیتاریزم یان تەواوخوازی بە سیستەمێکی
زاڵ دەگوترێ کە لەودا دەوڵەت یان حکوومەت بە
تەواوەتی بەسەر کۆمەڵگە و تاکدا زاڵه .لەو جۆرە
سیستەمەدا ،دەوڵــەت بەشێوەیەکی زۆرەملێیانە
دەستێوەردان لە تەواوی سێکتەرەکانی سیاسی،
ئــابــوور 
ی و کۆمەاڵیەتیدا دەکــا .سیستەمێک کە
لەودا ،هەموو بەشەکانی کۆمەڵگە لە ژێر کۆنتڕۆڵی
دەوڵەتدان .تۆتالیتاریزم بووە بە مژاری دیبەیتی
زۆرێک لە توێژەرانی وەکوو هانا ئارێنت ،کاڕڵ
پۆپەر ،ڕایمۆند ئــاڕۆن ،ژوان لەن ز و هتد .هەر
کام لە توێژەران چەند تایبەتمەندییەکی هاوبەشی
ڕێــژیــمــەکــان دەخــەنــە بــەر تــوێــژیــنــەوە ،ب ــەاڵم بە
شێوەیەکی گشتی ،تۆتالیتاریزم سیستەمێکی
سیاسییە کە خاوەن چەند تایبەتمەندییەکی بنەڕەتییە
وەکـــوو :ئــایــدۆلــۆژیــا ،تــاکحــیــزبــی ،توندوتیژیی
پۆلیسی ،پڕوپاگەندا و ئابوورییەکی کۆنتڕۆڵکراو.
لە دوای ساڵی ١٩٤٥ـەوە ،هەندێک توێژەر هەوڵیان
داوە بە لێکۆڵینەوە لە چەند نموونە لە جیهاندا،
تایبەتمەندییە گشتییەکانی ڕێژیمە تۆتالیتەرەکان
ی دیکە لە
دەستنیشان بــکــەن ،بــەاڵم دەستەیەک 
توێژەران لەسەر ئەو بڕوایەن ،لەگەڵ ئەوەشدا کە
کۆمەڵێک تایبەتمەندیی هاوبەش لەنێوان ڕێژیمە
تۆتالیتەرەکاندا هەیە ،بەاڵم هەر کام لەو ڕێژیمانە
تایبەتمەندیی ناهاوبەش و تایبەت بە خۆیانیشیان
هەیە کە لە یەکتر ناچن.
هانا ئارێنت ،فەیلەسۆفی ئەمریکیی بە ڕەگەز
ئەڵمانی ،یەکێک لەو توێژەرانەیەیە کە بۆ یەکەمجار
تــۆتــالــیــتــاریــزمــیــان تــیــۆریــزە کـــرد .الی ئــارێــنــت،
ڕێژیمێکی تۆتالیتەر ڕێژیمێکی تایبەتە ،چونکە
ئــەوەی کە ڕەسەنایەت 
ی و بنەمای تۆتالیتاریزم
پێک دێنێ ،بریتییە لە زێدەڕۆیی لە “ئیزمەکان”دا:
هیستۆریسیزم (مێژووگەری) ،یوتۆپیزم ،ئەنتی
لیبڕاڵیزم ،رۆمانتیزم و هتد .دابڕانێکە لە هەموو
جــۆرە ڕێژیمێکی سیاسی کــە پێشتر هــەبــوون،
چونکە تۆتالیتاریزم هــەوڵ دەدا هەموو شتێک
ت و جیهان .ئەو جۆرە
وێران بکا؛ مرۆڤ ،سیاسە 
ڕێژیمە هەوڵ دەدا لە ڕێگەی هەڵوەشاندنەوەی
حیزب و ڕێکخراوەکان ،تاکەکان لە هەموو جۆرە
بەستراوەییەک تەریک بخاتەوە .ئارێنت ناوی
ئەوەی ناوە “ئەتۆمیزاسیۆن”ی کۆمەڵگە .بۆ ئارێنت،
تۆتالیتاریزم زیاتر لە ڕێژیمێک ،بزووتنەوەیەکە کە
هەوڵی لە نێوبردنی واقیعو پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان
دەدا ،دیــاردەیــەکــی جــەمــاوەریــیــە .لــە ڕێژیمێکی
تــۆتــالــیــتــەریــدا ،خــەڵــک دەگــــۆڕێ بــۆ جــەمــاوەر،
چونکە تێکەڵبوونی تاکەکان بەو ڕێکخراوانەی کە
لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش دروست
بــوون ،ئەستەمە .بۆ جەماوەرێک کە بە شێوەی
هــزری بێمەیل کــراوە ،پەسندکردنی ئایدۆلۆژیا
زۆر ئاسانە .ئارێنت چەمکی “دێزۆالسیۆن” یان
“وێرانی” وەکــوو لێکگرێدانی سێ فاکتەر بە کار
دێنێ :تۆقاندن ،ئایدۆلۆژیا و تەیارکردنی جەماوەر.
تۆقاندن بە مەبەستی لەنێوبردنی ئازادیی دەرەکی،
ئــایــدۆلــۆژیــا بــە مەبەستی لەنێوبردنی ئــازادیــی
دەروونــــی ،لــە کۆتاییدا ،لەنێوچوونی ئــەو دوو
ئازادییەش دەبێتە هــۆی تەیارکردنی جەماوەر
بە شێوەیەکی ئاسان .ڕێژیمی تۆتالیتەر لە الیەن
حیزبێک یان گرووپێک بەڕێوە دەبرێ کە خاوەن
پێکهاتەیەکی سێکتەر 
ی و ئایدۆلۆژیکە .بوون بە
ئــەنــدام لە حیزب بە شێوەی جەماوەرییە و لە
ســەر بنەمای رازیبوونی تــاک نییە ،بەڵکوو لە
سەر بنەمای نەزانیو شەیدایی بە کۆمەڵە ،کە لە
ڕێگەی ڕێوڕەسمەکانەوە بەردەوامی پێدەدرێ .لەو
سیستەمەدا ،دەوڵەت لەنێو حیزبدا دەتوێندرێتەوە
و ناوەندی دەسەاڵتی سوپا دەچێتە نێو پۆلیس .ئەو
ڕێژیمە چەشنێک لە سیاسەتێکی دەرەکی دەگرێتە
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بەر ،کە هەوڵ دەدا زاڵ بێ بەسەر تەواوی جیهاندا .بۆ
ئارێنت ،تۆتالیتاریزم “ بزووتنەوەیەکی نێونەتەوەییە
لە ڕێکخستنیدا ،جیهانگیرە لە ئامانجی ئایدۆلۆژیایدا،
زەمینییە لە ڕێبازە سیاسییەکانیدا”.
کــاڕڵ یواکیم فرێدریش بیرمەندێکی دیکەیە کە
تــوێــژیــنــەوەی لــە ســەر تۆتالیتاریزم کـــردوە و بە
ڕێژیمێکی سیاسی پێناسەی دەکا کە خاوەن شەش
تایبەتمەندییە )١ :ئایدۆلۆژیایەکی ڕەسمی کە تەواوی
ژیانی کۆمەڵگە دادەپۆشێ )٢ ،حیزب یان گرووپێکی
سیاسی کــە پــەیــڕەوی لــە ئــیــرادەی تاکێک دەکــا و
ئایدۆلۆژیاکەی جێگیر دەکا )٣ ،کۆنتڕۆڵی کۆمەڵگە لە
الیەن پۆلیسێکی نەهێنیی تۆقێنەر )٤ ،دەسەاڵتێک کە
دەست بەسەر هەموو ڕێگاکانی پەیوەندیدا دەگرێ)٥ ،
دەسەاڵتێک کە دەست بەسەر کەرەستەو ئامرازەکانی
توندوتیژیدا دەگــرێ )٦ ،دەسەاڵتێک کە کۆنتڕۆڵی
هــەمــوو سێکتەرەکانی ئــابــووری دەک ــا بــۆ ئــەوەی
ئابوورییەکی ناوەندگرا بێنێتە کایەوە.
تۆتالیتاریزم بۆ ڕێیمۆند ئــارۆن (دێمۆکراسی و
تۆتالیتاریزم“ ، )١٩٤٥ ،توانەوەی کۆمەڵگەیە لەنێو
دەوڵەتدا” .ئارۆن ،تۆتالیتاریزم بە پێنج تایبەتمەندیی
بنەڕەتییەوە پێناسە دەکا کە لە نێو پێناسەکەی کاڕڵ
“یواکیم فرێدریش“دا هەن .بۆ ئــارۆن ،تۆتالیتاریزم
ڕێــژیــمــێــکــی ســیــاســیــیــە ک ــە ل ــە الیــــەن حــیــزب یــان
گرووپێکەوە بەڕێوە دەبرێ ،ئایدۆلۆژیا تێیدا بەهێزە،
دەست بەسەر ئامرازەکانی هێ ز و ڕێگەکانی پەیوەندیدا
دەگــرێ ،تۆقاندنی پۆلیسی و ئابوورییەکی دەوڵەتی
تێیدا بوونی هەیە .بۆ سیگمۆند نیومەن (،)١٩٤٠
تۆتالیتاریزم جۆرێک لە دەوڵەت نییە ،بەڵکوو جۆرێک
لە کۆمەڵگەیە .ئەو کۆمەڵگەیە ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی
زۆرەملێیانە بە ناوی دەوڵەتەوە لە الیەن یەک یان
چەند گــرووپــی زاڵ ــەوە کۆنتڕۆڵ دەک ــرێ .دەوڵەتی
تۆتالیتەر “بە پێچەوانەی کۆنسێرڤاتیزمی زۆردارە
کالسیکەکان” ،شــۆڕش بــە دام ــەزراوەی ــی دەکــا بە
مەبەستی گەرەنتیکردنی هەتاهەتایی ،واتە “شۆڕشی
هەتاهەتایی” .ئێدوارد هالێت کاڕ ( )١٩٤٩پێیوایە،
تۆتالیتاریزم “بیروباوەڕێکە کە لەودا ،گرووپێک یان
دامەزراوەیەکی ڕێکخراو ،مەزهەبی ،حکوومی یان
حیزبی ،مافی تایبەتیی بۆ دەستڕاگەیشتن بە هەقیقەت
هەیە”.
پێناسەکانی تۆتالیتاریزم ،یان وەکوو ئەوەی هانا
ئارێنت زۆر ســنــووردارن ،کە جگە لە ئاڵمانی نازی
دوای ١٩٣٨و ڕێژیمی ستالینی دوای  ،١٩٣٠لەگەڵ
شوێنی دیک ە و ڕێژیمی دیکەدا زۆر گونجاو نییە،
یان زۆر بەرفراوانن ،وەکوو ئەوەی ئێدوارد هالێت
کــاڕ ،کە کۆمەڵێکی زۆر ڕێژیم لەخۆ دەگ ــرێ ،یان
زۆر ڕواڵەتین وەکــوو ئــەوەی کــاڕڵ فرێدریش ،کە
لە الیــەکــەوە ،دینامیکی سیستەمەکە نــاڕوونــە و لە
الیەکیترەوە ئەگەری ئەوە هەیە لەگەڵ ئۆتۆریتاریزم
بــە هــەڵــە بگیرێ و جــیــاکــردنــەوەیــان ئــاســان نەبێ.
لەبەر ئــەوە ،توێژەرانی دیکە وەکــوو کاڵود لێفۆر 
ت
و ئالێن بۆزانسۆن هەوڵ دەدەن هەم لەنێو مەنتقی
ئایدۆلۆژیادا و هەم لەنێو دینامیکی سیستەمدا بە دوای
تایبەتمەندییەکانی تۆتالیتاریزمدا بگەڕێن .بۆ لێفۆرت،
تۆتالیتاریزم بە واتــای ئەو سیستەمە دێ کە لەودا
کۆمەڵگە لەنێو دەوڵەتدا تواوەتەو ە و دەسەاڵتەکانی
سیاسی ،ئــابــووری و کۆمەاڵیەتی سەربەخۆ نین.
یــەکــگــرتــووکــردن ،بــەنــاوەنــدکــردن و چــڕکــردنــەوەی
دەس ــەاڵت لە کەسێک یــان گرووپێکی سیاسیدا ،لە
ن و دابەشبوونی
تایبەتمەندییەکانی ئەو سیستەمە 
کۆمەاڵیەتی و ناهاوچەشنی تێیدا ڕەت دەکرێنەوە.
ت و تاکخوازی و بەتاککردن لە الیەن
گرووپی تایبە 
دەوڵەتەوە دانی پێ دانانرێ .تۆتالیتاریزم هەوڵ دەدا
مرۆڤێکی نوێ لە بواری هزرییەوە بەرهەم بێنێتەوە.
ئالێن بۆزانسۆن پێیوایە ،بۆ تۆتالیتاریزم “نەک تەنیا
ئامانج پاساودەری ئامرازە ،بەڵکوو تۆتالیتاریزم بە
سەپاندنی “سورڕێئالیزمی ئایدۆلۆژیک” ،سەربەخۆیی
تاک ڕەت دەکاتەوە”.
ژوان لــەنــز ل ــە کــتــێــبــەکــەیــدا (تــۆتــالــیــتــاریــزم و
ئۆتۆریتاریزم) ،شیکردنەوەیەکی بــەراوردکــاری بۆ
پێناسە جیاوازەکانی تۆتالیتاریزم دەکا و لە ئەنجامدا
سێ تایبەتمەندیی بنەڕەتیی سیستەمێکی تۆتالیتەر
دەستنیشان دەکـــا )١ :هــەبــوونــی ئــایــدۆلــۆژیــا)٢ ،
تاکحیزبی یان هەبوونی ئۆرگانی دیکەی تەیارکردن،
 )٣تاکێک کە دەستی بەسەر هەموو دەسەاڵتەکاندا
داگــرتــوە .لەنز پێیوایە ،ئــەو سێ تایبەتمەندییانەن
کە تۆتالیتاریزم لە ڕێژیمەکانی دیکە جیا دەکەنەوە،
بــەاڵم دەبــێ هــەر ســێ تایبەتمەندی پێکەوە هەبن،
چونکە هەر کام لەو تایبەتمەندییانە بەتەنیا لە ڕێژیمە
ناتۆتالیتەرەکانیشدا هــەن .هەندێک تایبەتمەندیی
دیکەش هەن کە لەنز وەکوو تایبەتمەندیی بنەڕەتی
ئــەژمــاریــان ناکا ،وەک ــوو :ڕەتــکــردنــەوەی جیاوازی
چینایەتی ،نەبوونی ڕۆڵی سەرەکی و گرنگی هەندێک
دامــــەزراوەی وەکــوو مــزگــەوت و کەنیسە ،سوپای
واڵت و دامـــــەزراوەی پیشەیی (ئ ــەو دام ــەزراوان ــە
لــە هێڵی پــێــشــەوەی ملمالنێیەکانی گــەیــشــتــن بە
دەســەاڵت نین) ،ملکەچیی سوپای واڵت ،لەنێوبردن
یــان هــەڵــوەشــانــدنــەوەی تـــەواوی ئــەو دامــــەزراو ە و
ڕێکخراوانەی کە پێشتر هەبوون و ڕێکخستنەوەیان
بە ئێلیتی نوێ .لەنز پێیوایە ،چەشنێک لە پلۆڕاڵیزمی
ســنــووردار لە هەندێک ڕێژیمی تۆتالیتەردا هەیە.
پلۆڕالیزمی سنووردار یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی
ئۆتۆریتاریزمە.
ئۆتۆریتاریزم (دەسەاڵتخوازی)
پێناسەکردنێکی ڕوونــی ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان
دژوارە ،چونکە چەمکەکە کۆمەڵێکی زۆر و جۆراوجۆر
لە فۆڕمەکانی دەسەاڵت لەخۆ دەگرێ .ئۆتۆریتاریزم
بە چەندین جۆری ڕێژیم دەگوترێ کە نە دێمۆکراتن

نە تۆتالیتەر ،وەکوو :ڕێژیمە نیزامییەکان ،هەندێک
لە پاشایەتییەکان ،هەندێک لە کۆمارییەکان و
ی دیکە ،بەاڵم خاڵی هاوبەشی هەموویان
جۆرەکان 
کەڵکوەرگرتنی خراپە لە دەسەاڵت .لە هەموویاندا،
دەوڵەت هەوڵ دەدا لە جێگەی سازش لەگەڵ گرووپ
و چین و توێژەکانی کۆمەڵگە ،لە ڕێگەی هێزەوە
حکوومەت بکا ،لە جێگەی قەناعەتپێهێنان فەرمان
بدا و لە جێگەی مافەکان ڕێسای کردەیی جێگیر
بکا .بە پێچەوانەی ڕێژیمە تۆتالیتەرەکان ،ڕێژیمە
ئۆتۆریتەرەکان بەردەوام هەوڵ دەدەن وێنەیەکی
دێمۆکراتیک لــە خــۆیــان پێشان ب ــدەن ،تەنانەت
هەندێکیان خۆیان بە دێمۆکراتیک ناو دەبەن .بەپێی
پۆلێنبەندیی هاوچەرخی ڕێژیمە سیاسییەکان،
ڕێــژیــمــە ئــۆتــۆریــتــەرەکــان نــە دێــمــۆکــراتــیــکــن نە
تۆتالیتەر ،بەڵکوو لە نێوان هەردوو جەمسەر دان.
لە ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکاندا ،ئــازادی و پلۆڕاڵیزم
سنووردارنو ئایدۆلۆژیای حیزبی دەسەاڵتدار یان
حکوومەت بەسەر تەواوی کۆمەڵگەدا ناسەپێندرێ.
ئەگەر ڕێژیمە تۆتالیتەرەکان ،کۆنتڕۆڵی تەواویان
بــەســەر کــۆمــەڵــگــەدا هــەیــە و تــەنــانــەت مــۆدێــل و
شێوازی بیرکردنەوەش بۆ خەڵک دیاری دەکەن،
ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان زیاتر گوشار دەخەنە سەر
ناڕازیان و ئۆپۆزیسیۆن.
یەکێکی دیکە لە تایبەتمەندییەکانی ئۆتۆریتاریزم
کــە لــە الیـــەن” زاڤــیــێ کرێتیێ”ـوە توێژینەوەی
لەسەر کراوە“ ،ئابووری تااڵنکردن”ــە .بەپێی ئەو
تایبەتمەندییە ،ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان هەوڵی بە
کەسی کردن و بنەماڵەیی کردنی سەرچاوەکانی
دارایـــــی واڵت دەدەن .لــە هــەنــدێــک مــۆدێــلــدا،
ئایدۆلۆژیایەکی میانەڕەو هەیە کە هــەوڵ دەدا
کۆمەڵگە بێنێتە نێو دەوڵـــەت .بۆ ئــەو جــۆرە لە
ئۆتۆریتاریزم ،مۆدێرنیتە وەکوو هەڕەشە سەیر
دەکرێ .سەبارەت بە سەرکوت ،لە ئۆتۆریتاریزمدا،
سەرکوتکردن ناگشتێندرێ ،بەڵکوو تەنیا کۆمەڵێک
خەڵک یان چەند گرووپێکی تایبەت دەکرێنە ئامانج.
هانا ئارێنت پێیوایە ،ئەگەرچی لە ئۆتۆریتاریزمدا
ئازادییەکان سنووردار کراون ،بەاڵم بەتەواوەتی
وەال نــەنــراون .ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان بەرگەی
کۆمەڵگەیەکی مەدەنی سنووردار و ئۆپۆزیسیۆنێکی
نەرم لە سەر شەقامو لەنێو باڵوکراوەکاندا دەگرن
و ڕەتی ناکەنەوە.
ژوان لەنز ســێ تایبەتمەندیی ســەرەکــیــی بۆ
ڕێژیمە ئۆتۆریتەرەکان دیاری دەکا )١ :پلۆڕاڵیزمی
ســنــووردار ،لەبەر ئــەوەی پلۆڕاڵیزمی بێسنوور
تــایــبــەتــە بــە دێــمــۆکــراســی لــیــبــڕاڵ و نــەبــوونــی
پلۆڕاڵیزمیش تایبەتە بە ڕێژیمە تۆتالیتەرەکان،
 )٢هەبوونی مێنتاڵیتە لەجیاتی ئایدۆلۆژیا ،چونکە
ک و
ئــایــدۆلــۆژیــا نــەگــۆڕ ،سیستەماتیک ،یوتۆپی 
گشتگیرە و بەشێوەی عەقاڵنی گەشەی پێدراوە،
بەاڵم بە پێچەوانەوە ،مێنتاڵیتە شێوەی بیرکردنەوەیە
و کەمتر سیستەماتیکە و زیاتر ئامۆڕف و بێ
فــۆڕمــە ،کەمتر عەقاڵن 
ی و زیــاتــر ئیحساسی و
عاتفییە )٣ ،نەبوون یان الوازبوونی تەیارکردنی
سیاسی ،چونکە بــە نــەبــوونــی ئایدۆلۆژیایەکی
بەهێز ،تەیارکردن دژوار یان ئەستەمە .ڕێژیمە
ئۆتۆریتەرەکان سیستەمگەلێکی ئــاڵــۆزن ،لەبەر
ئەوەی تایبەتمەندی و توخمی مۆدێلی دژ بەیەک
پێکەوە کۆ دەکەنەوە و پێکەوە دەیانگونجێنن .لە
هەندێک لە ڕێژیمە نادێمۆکراتیکەکاندا ،دۆزینەوەی
سروشتو نێوەرۆکی ڕێژیمە سیاسییەکە دژوارە،
لەبەر ئــەوەی ڕێژیمەکە تایبەتمەندیی چەندین
جۆری ڕێژیمی لە خۆیدا کۆ کردۆتەوە.
لەبارەی ڕێژیمی سیاسیی ئێران ،سنوورەکانی
نێوان ئۆتۆریتاریزم و تۆتالیتاریزم ڕوون نین،
لەبەر ئــەوەی ئایدۆلۆژیای دەوڵــەتــی (ویالیەتی
فەقیهـ) ،کە لە تایبەتمەندییەکانی تۆتالیتاریزمە
لــەگــەڵ جــۆرێــکــی س ــن ــووردار لــە پــلــۆڕاڵــیــزم کە
تایبەتمەندیی ئــۆتــۆریــتــاریــزمــە گــونــجــێــنــدراوە،
بــەاڵم بەپێی توێژینەوەکەی ژوان لەنز ،جۆرێک
لــە پــلــۆڕالــیــزمــی زۆر ســـنـــووردار لــە ڕێــژیــمــە
تۆتالیتەرەکانیشدا هــەیــە .لــە ڕێژیمی سیاسیی
ئێراندا ،لە الیــەک ،پلۆڕاڵیزمی سیاسی تەنیا ئەو
الیەنانە لە خۆ دەگرێ کە وەفادارن بە بنەماکانی
کۆماری ئیسالمی و ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهـ
 ،لە الیەکی دیکەوە ،ڕێبەر یان وەلی فەقیهـوەکوو
نوێنەری دەسەاڵتی ئایینی ،هێز و دەسەاڵتێکی
بێسنووری پێ بەخشراوە بەجۆرێک کە ،هەموو
دەسەاڵتەکانی دیکەی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لەژێر کۆنتڕۆڵی ئـــەودان .تایبەتمەندیی دیکەی
ڕێــژیــمــی سیاسیی ئــێــران ئ ــەوان ــەن :سەرکوتی
لە ڕادەبـــەدەر ،نەبوونی ئازادییە بنەڕەتییەکان،
تۆقاندن (تۆقاندن جیاوازە لە ترس ،لەبەر ئەوەی
تــرس کاتییە و کــۆتــایــی پــێــدێ ،ب ــەاڵم تۆقاندن
ترسێکی بــەردەوامــە و کۆتاییەکەی دیــار نییە)،
دەستگرتن بەسەر ئامراز و ڕێگاکانی پەیوەندی،
تەیارکردنی کۆمەڵگە ،ئابوورییەکی دەوڵەتی کە لە
دەست چەند تاک و گرووپی سەربە دامــەزراوە
ئایینیەکاندایە و لە کۆتاییدا لەژێر کۆنتڕۆڵی وەلی
فەقیهـ دایە ،هەروەها کۆمەڵێک تایبەتمەندی دیکە
کە ئەو توێژینەوەیە هەوڵی ناسینەوەیان دەدا .لەم
توێژینەوەیەدا هەوڵ دەدرێ بەوردی واڵمی ئەو
پرسیارە بدرێتەوە:
ســــروشــــتــــی ڕێــــژیــــمــــی س ــی ــاس ــی ــی ئـــێـــران
چییە (ئــۆتــۆریــتــاریــزم ی ــان تــۆتــالــیــتــاریــزم؟) و
تایبەتمەندییەکانی وەکوو کۆمارێک و دەوڵەتێکی
مەزهەبی چین؟
(درێژەی هەیە)

بەسیجی سایبێریی ڕێژیم
زۆریەک لە ئێمە هەواڵی کامێنت نووسە هەشت
هەزار تمەنییەکان و لەشکری بەسیجی سایبێریی
نێو دنیای مەجازییمان بیستوە .ئەمانە گرووپ
گەلێکی ج ــۆراوج ــۆرن کــە ک ــاری سەرەکییان
لەسەر تێلێگرام و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی تر
بریتییە لە:
کامێنت دانانی بە لێشاو و بە کۆمەڵ لەسەر ئەیوب شەهابیڕاد
بابەتەکانی دژبــە ڕێژیم ،ئامادەکردنی ڕاپۆرتی
بە کۆمەڵ و ناڕاست بە مەبەستی داخستنی پێگە ئینتێرنێتییەکانی
جیابیران و ڕەخنەگرانی نێوخۆ و بە گشتی هەر جۆرە چاالکییەکی
بەسیجییانە لە چوارچێوەی فەرمانی بەڕێوەبەرانی سایبێریی ڕێژیم.
هەندێک لەم گرووپە بەسیجییانە خۆیان وەک ئەفسەرانی شەڕی
نەرم دەناسێنن کە بە پێچەوانەی واڵتانی پێشکەوتوو کە دەوڵەتەکانیان
هەموو هەوڵیان ئەوەیە کە بڵێن هاوواڵتییانیان بە خواست و مەیلی
خۆیان لەنێو دنیای مەجازیدا چاالکن ،بەاڵم لە ئێراندا بۆ ئەم جۆرە
گــرووپ و کەسانە مووچە و ئیمتیازی تایبەت دیــاری کــراوە و
ڕێوڕەسمی ڕێزلێگرتنیان بە بۆنەی چاالکی و بەشدارییان لە شەڕی
نەرم و بەرگریی سایبێری ،لە الیەن ئۆرگانە نیزامییەکانی بەسیج و
سپای پاسدارانەوە بەڕێوە دەچێ.
ئێستا ناوەندە نیزامییەکانی ڕێژیم پێی خۆیان لەمەش درێژتر کردوە
و بە وتەی ڕاگەیەندنەکانی خۆیان تەشکیالتێکی  ١٨هەزار کەسییان
بە ناوی “گوردانەکانی بەسیجی سایبێری” دروست کردوە .ئەگەر
بابەتی فیلتێرینگی زیرەکمان لە بیر مابێ کە بڕیار بوو نەرمامێرێکی
زۆر بەهێز و تایبەت دروست بکەن کە توانایی ئەوەی هەبێ وێنەی
بێڕووپۆشی ژنان ،فیلتێر بکا و وێنەی “حەاڵڵ” نیشانی کاربەران بدا؛
نەرمامێرێک کە بە دەیان میلیارد تمەنی تێچوو هەبووە ،بەاڵم هەر
لە سەرەتاوە تا ئێستا وەک خەیاڵێکی وەهمی و بێئاکام ماوەتەوە.
ئێستا لە جێی ئەم نەرمامێرە ١٨ ،هــەزار بەسیجی سایبێرییان
ئەرکدار کردوە کە لەنێو تۆڕی ئینتێرنێتدا بگەڕێن و بابەتە حەرامەکان
بــدۆزنــەوە ،تا گرووپێک بە نــاوی (گــرووپــی کاریی دیاریکردن و
ناساندنی دەق و نێوەرۆکی تاوانبارانە) بڕیار لەسەر فیلتێرکردن و
داخستنی هەژمار ،کاناڵ یان پێگە ئینتێرنێتییەکان بدەن.
وردبوونەوەی زیاتر لە سیاسەت و کردەوەکانی ڕێژیم لە پێوەندی
لەگەڵ دنیای مەجازیدا ،وەبیرمان دێنێتەوە کە  ٢٠ساڵ سیاسەتی
فیلتێرینگ و خەرجکردنی میلیاردها دۆالر بۆ فیلتێرکردن لەسەر
بنەمای ناوی (پاشگر ،پۆرت ،وشەی کلیلی ،سێرڤیزی ڤیپیئێن ،ئایپی
ئــەدرەس) و هەموو تێکنیکە زیرەک و نازیرەکەکانی تر و گوشار
خستنە سەر شیرکەتە نێونەتەوەیی و سەدان شێوازی جۆراوجۆری
تر ،گۆڕدراوە بۆ دامەزراندنی هەزاران کەس کە لە بەرامبەر گەڕان
لەنێو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،دۆزینەوەی بابەتەکانی دژبە یاسا و
ڕێساکانی ڕێژیم و پاشان ڕاپۆرتی ناو و پێناسەی کاربەر و خاوەن
کاناڵ و ماڵپەڕەکان ،بڕیارە مووچە وەربگرن.
بەاڵم ئەم خااڵنەی ئاماژەیان پێ کرا ،دەربڕی هەموو داستانەکە
نییە ،چونکە سیخوڕی کردن و گــەڕان بە دوای بە وتەی خۆیان،
نێوەرۆکە “ناشەرعی و حەرامەکان” تەنیا بەشێکە لە ئەرکی بەسیجە
گیان فیدا سایبێرییەکانیان.
بە گەڕانێکی سەرپێیی لەنێو گووگڵدا ،دەتوانین هــەزاران الپەڕە
بە ناوەکانی (قەرارگای دنیای مەجازی ،گوردانی سایبێری ،پایەگای
مەجازی) و زۆر ناونیشانی هاوشێوە بدۆزینەوە کە زۆرێک لەمانە
ئۆرگانی فەرمیی ناوەندە نیزامییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانن .بەشێکی تر لە ئەرکە سایبێرییەکانی ئەم گرووپە مەجازییانە
بریتین لە :سیخوڕی و چاودێریی جیابیران ،چاالکانی مەدەنی و بە
تایبەت بزووتنەوەی مافخوازانەی کوردستان .لەم پێوەندییەدا ،ئەم
گرووپە سایبێرییانە هەم بەردەوام ڕاپۆرت بۆ ناوەندە ئەمنیەتییەکانی
ڕێژیم دەنێرن و هەم ڕێنوێنییان لێ وەردەگرن.
ئەگەرچی هیچ ســەرچــاوەیــەکــی فــەرمــی لــە ئێراندا ئــامــادە نییە
بــوودجــەی ئاشکرا و نهێنیی چاالکییە سایبێرییەکانی بەسیج و
قەرارگاکانی تری سەر بە سپا باس بکا ،بەاڵم کارناسان تەنیا بەشێک
لە بوودجەی چاالکییە (سایبێری-بانگەشەییەکانی) قەرارگایەکی وەک
(عەممار) و قەرارگاکانی تری تایبەت بە فەزای مەجازی لە واڵتدا ،بە
زیاتر لە  ٣هەزار میلیارد تمەن بەراورد کردوە .بوودجەیەک کە دە
بەرامبەری هەموو ئەو بوودجەیەیە کە لە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا
بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ئەو (تۆز و خۆڵەی) کە ناسراون بە (ڕیزگەرد)
و هەناسە هەڵکێشانی میلیۆنان کەسیان لە پارێزگاکانی باشووری
ڕۆژئاوای ئێران تووشی کێشەی جیدی کردوە.
هەر بە پێی ئەو ئامارانەی بە دەستمان گەیشتوە ،تەنیا لە کوردستان،
تێچووی مادیی ئەو گرووپە سایبێرییانە بۆ چاودێری و سیخوڕی
کردنی بزووتنەوەی سیاسی و چاالکانی مەدەنیی کوردستان ،زۆر
زیاترە لە بوودجەی هەموو ناوەندە پەروەردەییەکان.
بە پێی ئەو بەڵگانەی لە بەردەست دان“ ،جیهادی سایبێری” لە
ئێراندا ،بۆتە جۆرێک لە کار و بازرگانی کە قازانجێکی زۆری تێدایە.
کاتێک کە بۆ دروستکردنی ئەنیمەیشێنێکی ئاسایی ،سەرەتایی و
ویالیەت پەسەند ،دەتوانی چەند بەرابەری مووچەی چەندین ساڵەی
مامۆستایەکی زانکۆ وەربگری ،لێرەدا ترسی ڕێژیم لە پێوەندییەکانی
نێو دنیای مەجازی و بە فیڕۆدانی سامانی واڵت ئاشکراتر دێنە
بەرچاو.
 ١٨هــەزار بەسیجی چــاالک لە نێو فــەزای مەجازیدا ،کۆمەڵێک
مرۆڤی بێکەلک و مشەخۆرن کە ئەوانیش وەک هەموو بەرپرس و
ڕێبەرە جەنایەتکار و تااڵنچییەکانیان ،بوونەتە ئافەت و بەاڵ بۆ گیان
و سامانی کۆمەڵگەی ئێران.
***
سەرچاوە :ماڵپەڕی (تەوانا)
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پێشهوا

دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

دادگایی کردنی
نێردراوی بەیتی ڕێبەری
(بەشی دووهەم و کۆتایی)

كاریزمایهكی ڕووناكبیر

فەتاح ڕەسووڵی

وردە وردە ئاراستەی چاالکییەکانم گۆڕی و زیاتر ڕووم کردە چاالکیی
مەدەنی و تێکەاڵوی لەگەڵ خەڵک ،بەاڵم بە تەلەفوون ئاگاداریان دەکردمەوە کە
هەر لەژێر چاودێریدام .هەر ئەو کاتە چەند جاران لە کۆیە بە نهێنی سەردانی
سەرکردایەتیی حیزبم کرد.
لە ساڵی  ١٣٨٣تێکهەڵچوونێک لە نێوان بنەماڵەکەم و مەئمووران ڕووی دا
کە دەیانویست بچنە نێو حەوشەی ماڵەکەمان و زۆر بەتوندی پێشیان پێگرتن.
گرتن و لێدانێکی باشیان وێکەوت و دەریانپەڕاندن .لە دادگا پەروەندەیەکیان
بۆ کردنەوە ،هاتن قۆڵبەستیان کردن و بەرەو دادگایان بردن ،بەاڵم پێش ئەوەی
قازی حوکمیان بدا ،بە پارە دۆسییەکەم داخست ،نەمهێشت بچنە زیندان.
ڕۆژیک لە الیەن فەرماندار و فەرماندەی نیرووی ئینتزامییەوە ئەمن و
هەموو ئەندامی بنەماڵەکەم بانگ ک راین و گوتیان لە دەستتان وەزاڵە هاتووین
و تکاتان ل ێدەکەین دەست لە کاری سیاسی هەڵبگرن ،دەنا ئاکامێکی باش بە
خۆتانەوە نابینن.
ڕۆژی ٢٠ـی خاکەلێوەی  ٨٨دەمەویست بەرەو کارگەی بلووکان بڕۆم،
کوتوپڕ دوو ماشێن ئەم سەرەوسەری کۆاڵنەکەیان گرت ٩ .کەسی چەکدار
دەوری منیان دا گوتیان ماڵی فەتاح ڕەسووڵیمان دەوێ .گوتم ئەمە ماڵەکەی
و خۆشم ئەو کەسەم ،ئێوە کێن؟ وتیان لە ئیتالعاتی ورمێ و پی رانشارین و
هاتووین بۆ دەسبەسەرکردنی ئێوە ،هەندێک پرسیارە لێت دەکرێن و دوایی
دێنەوە .گوتم دەی فەرموون ،گوتیان نا بەاڵم ماڵەوەش دەپشکنین .موبایلەکەم
لە گیرفاندا کوژاندەوە و دەگەڵیان چوومە ژوورێ ،زوو موبایلەکەم فڕێ هەڵدا
بۆ خێزانم .لێم تێگەیشت و ب ێترس و بێ ئەوەی بزانن شاردییەوە.
دەستیان بە گەڕان کرد هیچیان دەست نەکەوت ،پێشتر هەموو ئەو شتانەی
کە خۆم دەمزانی دەبنە کێشە ڕامگواستبوون .پاشان گوتیان موبایلەکەتمان
دەیە گوتم ئەمڕۆ بەیانی لە دەستم کەوتە خوارێ و ناردوومەتە مەهاباد بۆم
چاک کەنەوە .گوتیان درۆ دەکەی تا یەک ساعەت لەمە پێش قسەت پ ێدەکرد
وتم بەڵێ وایە پێش هاتنی ئێوە وای ل ێهات.
قۆڵبەستیان کردم بەرەو ئیتالعاتی پی رانشار .لە پێشدا لێدانێکی باشیان لێدام
هەرچی گوتیان وەرم نەگرت ،گوتم هیچ پێوەندییەکم بە حیزبی دێموک راتەوە
نییە ،حەوت تۆمەتیان وەپاڵ دابووم _١ :دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ ڕێبەرایەتیی
حیزب _٢ ،هەوڵدان لەدژی بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم _٣ ،باڵوکردنەوەی ت راکت
و ئاگرکردنەوە لە بۆنە حیزبییەکاندا  _٤بەزاندنی سنوور  _٥ناردنی الوان
بۆ نێو ڕیزەکانی پێشمەرگە و دێموک رات  _٦دانی زانیاری و هاوکاریی هێزی
پێشمەرگە لە نێوخۆدا  _٧پێوەندیی تەلەفوونیی بەردەوام لەگەڵ ڕێبەرایەتیی
حیزب .دوای  ٣ڕۆژ و شەوان ئەشکەنجە و هەڕەشە هیچیان دەست نەکەوت.
دوایە درامە دادگا .لەوێ ساڵوم لە قازی کرد ،بەاڵم واڵمی نەدامەوە .بە
تووڕەیی گوتی دانیشە .گوتی «چەند کەست کوشتوە؟» .پێکەنیم؟گوتی
بۆچی پێدەکەنی؟ گوتم ساڵوم کرد واڵمت نەداوەمەوە ،ئێستاش دەبێ دەستم
بکرێتەوە و مەئمورەکانیش بچنە دەرەوە .گوتی« :وادیارە لە قانونیش دەزانی،
ئەدی بۆچی کارەکانت هەمووی نایاساییە؟» دەستیان کردمەوە و مەئمورەکان
چوونە دەرەوە .گوتی واڵمی پرسیاری یەکەمم بدەوە ،گوتم ئەمن پیاوکوژ نیم.
گوتی مەگەر پێشمەرگەی دێموک رات نەبووی؟ گوتم ئەمە  ٣٠ساڵ پێش بووە.
گوتی پەروەندەی ئەوەش گەڕاوەتەوە سەر ئەم پەروەندەیەت .گوتم بەڵێ ئەوکات
لەگەڵ بوومە بەاڵم ئەوەی ئیدارە ئیتالعاتی دەیکا تەنیا تۆمەت و بوختانێکە و
هیچی دی .زۆر بە توڕەیی گوتی وەرن بیبەن.
بەڕێیان کردم بۆ ئیتالعاتی ورمێ .لەبەر درەنگ گەیشتنمان ناردیانم بۆ
زیندانی ناوەندیی ورمێ و ماوەی چەند حەوتویەک لەوێ مامەوە .لە ژوورێکی
تاکەکەسیدا بۆ ماوەی  ٤٠ڕۆژان ڕایانگرتم .دوایی کەسێکیان هێنایە الم تەمەنی
نیزیک بە  ٣٠ساڵ دەبوو ،بە زمانی کوردی و فارسی و تورکی قسەی دەکرد.
ڕۆژی یەک-دوو جار دەیانبردم بۆ بازجوویی .چوار ڕۆژان ئەو کەسە لەالم
بوو ،ژوورەکەمان تاکەکەسی بوو و توالێت و حەمامیش کە دیوارەکەی نیو
میتر بوو هەر لەنێو ژوورەکەدا بوو .دەبوو بە نۆرە یەکمان لەسەر دیواری
توالێتەکە دانیشین و یەکیشمان بخەوێ .بەاڵم کاتێک نۆرەی خەوتنی من
دەهات تا خەوم لێدەکەوت ،دەیقی ڕاند .تا چوار شەو و ڕۆژان بەردەوام بوو.
ب ێخەوی بڕستی لێ بڕیبووم .ئاخری لێم دا و هاواری لێ بەرز بۆوە و هاتن
بە فریای کەوتن و بردیانە دەرێ ،زانیم فێر ک رابوو .بۆ ڕۆژی دواتر بردیانم
بۆ بازجوویی لەسەر ئەو کەسە و لێدانێکی زۆریان لێدام ،دوای دوو ڕۆژان
دیسان بازجووییەکانم دەستیان پ ێکردەوە ،واڵمی منیش هەر ئەوە بوو کە لە
پێشدا گوتبووم.
دوایی  ٤٠ڕۆژان بە دەست و چاوی بەست راوەوە بردیانم بۆ جێیەکی دیکە،
دەنگی بازجووەکەم نەدەناسی .گوتی تۆ ب رای منی ئێمە هەر دووکمان
هاونیشتمانیی یەکترین ،من بازجوو نیم ئەو پرسیارانەم هیچ پێوەندییەکی بە
پەروەندەکەتەوە نییە .من لە الیەن بەیتی ڕێبەرەوە هاتووم .شانسی پەروەندەی
تۆم دەست کەوتوە ،بەبێ ترس واڵمی پرسیارەکانی من بدەوە دیسانیش دڵنیات
دەکەمەوە هیچ کاریگەرییەکی لەسەر دۆسییەکەت نابێ ،واڵمی پرسیارەکانت
لەگەڵ خۆم دەبەمەوە تاران .باسێکی زۆر دوور و درێژمان کرد و لە ڕاستیدا
من ئەوم بازجوویی کرد و ،واڵمێکی پ ێنەبوو بۆ پرسیارەکانم.
بۆ بەیانی بردیانم بۆ دادگای ئینقالبی ورمێ کە گەیشتمە وێ ب راکەم و
خزمەکانم لەوێ بوون .وتیان ئەوە پارێزەری تۆیە ساڵوم لێ کرد نەیوێ را واڵم
بداتەوە .وتم ئەو کەسە ناوی چییە و خەڵکی کام شارە؟ گوتیان ناوی ئەوەیە و
خەڵکی پی رانشارە .گوتم کوڕی فاڵن کەسە؟ گوتیان بەڵێ .بە پارێزەرەکەم گوت
کاکە تۆ پارێزەری من نابی خواحافیزت بێ .هەرچەند ب راکەم تووڕە بوو ،گوتم
خۆم لە خۆم دیفاع دەکەم .بە تەنیا چوومە دادگا .قازی گوتی بیبەنە زیندانی
نەغەدە و دوای چەند ڕۆژ ئازاد دەبی .کەچی چەندین مانگی دیکە لە زیندانی
نەغەدە مامەوە .پاش ئازادبوونم لە ساڵی ٩٠یشدا دیسان کەوتمەوە زیندان و
دوای چەند مانگان ئازاد ک رام.
گوشارەکان لەسەرم هەر بەردەوام بوون و هەتا لە ساڵی  ،٩٥بە تەلەفوون
بانگیان کردم و منیش وتم لە تەورێز لەالی دوکتورم ،بێمەوە پێوەندییتان
پێوە دەگرم .زانیم ئەم جارە بگیرێم ڕزگار بوونم ئەستەمە و هەر بۆیە
ڕۆژهەاڵتم بەجێ هێشت و هاتمە کۆیە و پێوەندییم گرت بە حیزبی دێموک راتی
کوردستانەوە .بەمجۆرە تێکەڵ بە ڕیزەکانی ئاشک رای حیزبەکەم بوومەوە.

“پێش هوا ل هس هر بن همای پاشخانێكی فكریی ل هوهپێش ،ل هگ هڵ هاوڕێیان ی
ب ه خوێندن هوهی هك ی دروست و واقعبینان ه و ل ه ه همان كاتدا پێویست ،بن همای
گوتارێک دادهم هزرێنن ک ه گوزارشت ل ه خ هون و خولیاکان ی ن هت هوهی هک دهکا ک ه
توخم ی شوناس و پێناس هی ن هت هوای هتی ل ێ س هندرابوو .بێ هیچ شك و گومانێك
ئ هم گوتاره وامداری ك هسای هتیی كاریزما و هزری ڕووناكبیری پێش هوای ه”
لە مێژووی ڕزگاریخوازیی نەتەوەی كورددا،
كارەكتێری كاریزما و چەمكی كاریزمایی
دەورێكی بنەڕەتییان گێڕاوە .دیارە نموونە
زۆرن كە دەكــرێ بە نیسبەت كاریگەریی
ب ــەرب ــاوی ــان ،یــا ئاستێكی ســنــووردارتــر،
باسیان لێوە بكەین ،بۆ وێنە كەسایەتییەكی
كاریزما دەتوانێ تەنیا سەرۆك عەشیرەتێكی
كـــورد بــێ ی ــان ســـەركـــردەی ڕاپــەڕیــنــێــكــی
بەرینی ج ـهمــاوهری یــان گشتگیرتر ،وهك
بزووتنهوهیهكی نهتهوهیی.
هــەنــدێ كــەســایــەتــی لــە پـــاش مــەرگــیــان
الیەنە كاریزماتییەكەیان تۆختر دەبێتەوە
كە ڕەنگە ئەمیش بەشێكی بگەڕێتەوە سەر
چەمكی مەرگ بە تایبەتی لە قالبی كوژران
بە دەستی نەتەوەی بااڵدەست كە دواجــار
دەبێتە چەمكێكی ڕهمــزی وهك شەهید بۆ
نــەتــەوەی بــنــدەســت .ئــەم شەهید بــوونــە لە
پــێــنــاو گ ــەل و نــەتــەوە جـــۆرە پــیــرۆزیــیــەك
دەبەخشێتە كاریزما ،كە شوورەیەكی پۆاڵیین
لە خۆشەویستیی خەڵك بە دەوریدا دەكێشێ
و تەنانەت ئەوەندە ئەم ڕێز و سۆز ه بەرز
دەبێتەوە كە بە هیچ كلۆجێك كۆمەڵگە تابشتی
بچووكترین ڕەخنەی لە كاریزما نامێنێ و
ڕەنگە بۆ نەتەوەیەكی ژێردەستی بێبەش
لــە هــەمــوو مافەكانی ،شتێكی سەیر نەبێ
وەهــا پارێزگارییەك لە كاریزماكەی خۆی.
بۆیە ماكس ڤێبەر گوتەنی جۆری پەیوەندی
كاریزما و خەڵك ،زیاتر دێتە خانەی هەست
و سۆزدارییەوە ،بەتایبەتی كاریزمایەك كە
ڕەهەندی ڕووناكبیریشی پێوە دیار بێ.
سهبارهت ب ه ڕهههند ه ڕووناكبیرییهكهو ه
ڕهنگ ه كهلكوهرگرتن ل ه ڕوانــگـهی ئێدوارد
سهعید بۆ جۆرهكانی ڕووناکبیر بۆ شرۆڤهی
باسهكهمان ب ـهســوود بــێ .سهعید قایل ب ه
بوونی دوو جۆر ه ڕووناكبیره :ڕووناکبیر ه
سوننهتییهکان و ڕووناکبیر ه ئۆرگانیکهکان.
به باوهڕی ئهو ،ڕووناکبیری سوننهتی _وهک
مامۆستایانی ئایینی_ زیاتر له ڕوانگهی پهند
و نسحهتهو ه مامهڵ ه لهگهڵ کۆی دیاردهکان
دهکـــــهن .بــــهاڵم ڕوونــاکــبــیــری ئــۆرگــانــیــک
بوونهوهرێکی شوێندانهر و شوێنوهرگره.
ڕووناکبیرانی ئۆرگانیک لهگهڵ بارودۆخی
واڵت و زرووفی زهمانی بیر و باوهڕیان بیچم
دهگرێ و دهبن ب ه بهرههمهێنهری گوتار.
بهم تایبهتمهندییان ه دهكرێ پێشهوا قازی
محهممهد وهك كاریزمایهكی ڕووناكبیر ل ه
قهڵهم بــدرێ .دهكــرێ بڵێین پێشهوا لهسهر
بنهمای پاشخانێكی فكریی لهوهپێش ،لهگهڵ
هــاوڕێــیــانــی ب ـ ه خــوێــنــدنـهوهیـهكــی دروســت
و واقعبینان ه و لـ ه هـهمــان كــاتــدا پێویست،
بنهمای گوتارێک دادهمهزرێنن ک ه گوزارشت
ل ه خهون و خولیاکانی نهتهوهیهک دهکا ک ه
توخمی شوناس و پێناسهی نهتهوایهتی لێ
سهندرابوو .بێ هیچ شك و گومانێك ئهم
گوتار ه وامداری كهسایهتیی كاریزما و هزری
ڕووناكبیری پێشهوایه .گوتارێك كه دواجار
دهبێت ه گــوتــاری زاڵــی كۆمهڵگە ،ل ه كاتێكدا
ههندێ ئاماڵ گوتاری ئایینی و ئاماڵ گوتاری
“كۆیل ه _ ئاغا” و سوننهتیش باڵی بهسهر
كۆمهڵگەدا كێشاوه ،لهڕاستیدا لـ ه ههموو

بوارهكانی پهیوهندیی كۆمهاڵیهتیدا هاوكێشهی
“چهوسێنهر_چهوساوه“ بهڕوونی دهدیترێ .بۆ
وێنه ژن به گشتی ،منداڵ ،چینی ههژاری الدێیی،
چینی مامناوهندی شار ،ڕووناكبیری پهراوێزخراو
و ...ههموو لهم هاوكێشهیهدا دهچهوسێندرێنهوه.
تا سـهرهتــای دام ـهزرانــی كۆماری كوردستان
ڕووناکبیرانی سوننهتی ،بههۆی پێگهی كۆمهاڵیهتی،
ئایینی و ئابوورییان ل ه لووتکهی دهسهاڵتدا بوون
و هێزێکی یهکجار زۆریان ههبوو ،بهاڵم توانایی
گــوتــارســازی و ج ـهرهیــانــیــان نــهبــوو ،چ ــون ل ه
حهقیقهتدا نه به تیۆری پشتئهستوور بوون و ن ه
به پێشوازییهکی ئهوتۆی خهڵکی چهوساوه .ههر
بۆی ه لهگهڵ ههرهسی کۆمار ههر ئهوانن ک ه دهبن ه
هاودهست و هاوداستانی ئهرتهشی پاشایهتی .بەاڵم
بهپێچهوانهو ه ڕووناکبیرانی ئۆرگانیک ،ب ه ناسینی
دۆخی واڵت و كهلكوهرگرتن له ههلی ههڵكهوتوو،
بهرهبهر ه گوتاری ناسیۆنالیزمی کوردی لهسهر
بنهمای پێناسه و شوناسی نهتهوایهتی دهكـهن
بـ ه گــوتــاری زاڵ بــۆ ڕووخــانــدنــی ئــامــاڵ گوتار ه
سوننهتییهكان و دواجار لهنێو بردنی هاوكێشهی
چهوسێنهر_ چهوساوه.

ناسر باباخانی

ئ ــاوا بــێ ك ـ ه ئـ ـهوه پــێــشـهوایـ ه ك ـ ه هــزرهك ـهی
كــۆمـهڵـهی ژێــكــاف ل ـ ه چینی ڕوونــاكــبــیــرهو ه
دهگوازێتهو ه قالبی دامهزراوهیهك وهك حیزبی
دێــمــوكــراتــی كــوردســتــان ،ك ـ ه ئــهم جــارهیــان
ن ـهك ه ـهر ئێلیتهكان و ب ــژاردهك ــان ،بهڵكوو
كۆمهاڵنی هـــهراوی خهڵك لهخۆ دهگ ــرێ بۆ
ئهوهی هاوكێشهی “چهوسێنهر_چهوساوه“ ب ه
یهكجاری لهنێو بچێ .ئهوه ڕێك بهشینهوهی
ناسنامهیهكه ب ه سهرجهم تاكهكانی نهتهوهیهكی
حاشالێكراو و ل ه ههمان كاتدا كردنی پرسێكی
نهێنی و دهروون ــی و خۆجێیی ،ب ه پرسێكی
سهرانسهری و ههروهها تێوهردان و سهرنج
ڕاكێشانی زهلهێزهكانی جێگیر له ناوچهك ه بۆ
پرسی كورد.
پێشهوا ل ه ت ـهواوی ئهو مــاوهیـهدا ك ه وهك
ڕهئــیــس جــمــهــووری كــۆمــار كــــاری كـــردو ه
بهردهوام ههندێ كۆدی تایبهتی باڵو كردۆتهو ه
ك ه ل ه زۆر شوێنی ڕۆژنامهی “كوردستان”دا
_ئۆرگانی حیزب_ دهدیترێ ،كه دهكرێ وهك
كلیل وشهكانی گوتاری كۆماری كوردستان
سهیر بكرێن ،ئیتر ل ه قۆناغی بوونی كۆمهڵهی
ژێكاف به حیزبی دێموكراتی كوردستان ك ه
وهك دهسپێك ،كهسایهتیی كاریزمای پێشهوا
ئهم حهول ه به ئهنجام دهگهیهنێ ،لهمهوبهدوا
دهوری پێشهوا جگه ل ه دهوری كارگێڕێكی
كاریزما ،دهوری ڕووناكبیرێكی بهرههمهێنهری
گوتاریش بهخۆوه دهبینێ.
ئهگهر سهیری كلیل وشهكانی ئهم گوتار ه
بكهین :ئــااڵ ،پێشمهرگه ،كــۆمــار ،ســروودی
نهتهوهیی ،میللهت ،سهربهخۆیی ،ئیستقالل و...
ئهمان ه ههموویان ل ه ڕۆژنامهی كوردستاندا
بــــهردهوام وهك مۆتیڤی س ـهرهكــی دووپــات
دهبنهوه .لهپاڵ ئهمانهو ه پێشهوا ههندێ كۆد
دهدادته دهرهو ه كه دهكرێ وهك بنهمایهك بۆ
پرسی مافی چارهنووسی دواڕۆژ خوێندنهوهیان
بۆ بكرێ و پشتیان پێو ه ببهسرێ .بۆ نموون ه
پێداگری پێشهوا لهسهر مهنشووری ئاتاڵنتیك
وهك جــاڕنــامـهیـهك كـ ه ڕێــز لـه دیاریكردنی
مافی چارهنووسی نهتهوهكان دهگــرێ ،كاتێ
ڕاستهخۆ له ڕۆژنامهی كوردستان سوێند ب ه
شهرافهتی میللیی کورد و به ئااڵی موقهددهسی
کوردستان دهخــوا بۆ ڕاگرتنی سهربهخۆیی

ئ هگ هر س هیری كلیل وش هكان ی گوتارەکەی پێشەوا بك هین :ئااڵ ،پێشم هرگ ه ،كۆمار،
سروودی ن هت هوهیی ،میلل هت ،س هرب هخۆیی ،ئیستقالل و ...ئ همان ه ه هموویان ل ه
ڕۆژنام هی كوردستاندا ب هردهوام وهك مۆتیڤ ی س هرهك ی دووپات دهبن هوه .ل هپاڵ
ئ همان هو ه پێش هوا ه هندێ كۆد دهدادت ه دهرهو ه ك ه دهكرێ وهك بن همای هك بۆ پرس ی
ماف ی چارهنووس ی دواڕۆژ خوێندن هوهیان بۆ بكرێ و پشتیان پێوه بب هسرێ
“دهسكهوت”هكانی كۆماری كوردستان له ماوهی
كهمتر ل ه یهك ساڵدا وهك دهركهوت ه و دهرئهنجام
گرینگترین چهمكی لێكدانهوهی شرۆڤهكارانه بۆ
ئهم كۆماره ساوایه ،ك ه زۆربـهی دهسكهوتهكان
خۆی له ههندێ دامهزراوه و ڕێكخراوهی تایبهتدا
دهبینێتهو ه ك ـه لــهو ه پێش بــوونــیــان ن ـهبــووه و
سهرجهمیان تهعبیر له دهسهاڵتی خهڵكی دهكهن،
وهك شههید دوكتور قاسملوو دهڵــێ“ :كۆماری
كوردستان كۆمارێكی گهلی بوو ،بۆ یهكهم جار ل ه
مێژووی نهتهوهی كورددا بهڕێوهبهری جوواڵنهو ه
ب ه دهســت ئاغایهك ،ســهرۆك عهشیرهتێك یان
شێخێك نهبوو .ڕاست ه هێندێك لهمانه ل ه كۆماری
كوردستاندا خاوهن دهسهاڵت بوون بهاڵم ههوڵ
درا كـه كۆمهاڵنی ســاده واتــه خهڵكی كــۆاڵن و
بازاڕ نوێنهرانی خۆیان به شێوهیهكی دێموكراتی
ههڵبژێرن و بهرێوهبهرانی خۆیان دیاری بكهن .بۆ
یهكهم جار جوواڵنهوهیهكی پانوبهرینی گهلی پێك
هاتبوو كه پشتیوانی ئامانجهكانی خۆی و كۆماری
خۆی بوو”.
ئـهوهی ڕاستی بێ ئهم دهسكهوتان ه بهرههمی
ئاڵۆگۆڕێكی مێژوویین ،یان وردتر بڵێم خاڵگۆڕانێكی
مێژوویی كه لهسهر دهستی پێشهوا ڕوو دهدا ك ه
بریتی بوو له گۆڕانی كۆمهڵهی ژێكاف به حیزبی
دێموكراتی كــوردســتــان .بـ ه تهعبیری مامۆستا
هـــهژار حیزبی دێــمــوكــراتــی كــوردســتــان لهسهر
داروپــــهردووی ژێكاف س ـهره ـهڵــدهدات ـهوه ،ڕێك
ئـهوهی نهمر زهبیحی باس لێوه دهكا ك ه حیزبی
ئازادیی كوردستان و كۆمهڵهی ژێكاف و حیزبی
دێموكراتی كوردستان ،له ڕاستیدا یهك حیزب
بوون بهاڵم ل ه سێ قۆناغی زهمەنیی جیاوازدا.
دهكرێ جۆری خوێندنهوهمان بۆ ئهم خاڵگۆڕان ه

كوردستان ،كاتێ كاروباری دهرهو ه و پهیوهندی
لهگهڵ بیانییهكان دهسپێرێته زهبیحی ،كاتێ
چهمكهكانی سهربهخۆیی ل ه ڕۆژنامهدا دهبن ه
مۆتیڤی سهرهكی ،كاتێ خهریتهی كوردستانی
گ ـهور ه ل ه ژووری كارهكهی ههڵداوسێ و...
ههمووی ئهوانه تهعبیر لهو ه دهكهن ك ه پێشهوا
چاوی بڕیوته دواڕۆژی گهلهكهی.
كۆی ئهم كۆدان ه و ههروهها مێژووی زارهكی
تایبهت ب ه كۆماری كوردستان ،پێمان دهڵێ ك ه
پێشهوا مرۆڤێكی دوورهدهســـت ڕوان بووه،
بیری ههر له سهردهمی خۆیدا قهتیس نهماو ه و
گهشبین بوو ه ب ه داهاتوو ،ئهگینا ههرگیز گیانی
خۆی بهخت نهدهكرد .ئهو بێگومان گیانی ل ه
پێناو ئامانجێك دانا كه ل ه سهردهمی ئێستادا
بۆته خولیای تاكی كــورد ك ه ئهویش پرسی
دیاری كردنی مافی چارهنووسه!
***
پهراوێز:
 )١وەك كەوانەیەك ،وەبیرهێنانەوەی ئەم
خاڵە زۆر گرینگە كە هەندێ جار سنوورێكی
زۆر ورد لە نێوان كاریزماتیسم و دیماگۆژیسم
هەیە .دیماگۆژیسم لەسەر بنەمای درۆ و فریو
و بەالڕێدا بردنی خەڵك دامــەزراوە و بەپێی
بەرەوپێشچوونی زەمــان ڕووە شاراوەكەی
وەدەردەكـــەوێ و خۆ دەدۆڕێــنــێ ،كەچی ئەم
جۆرە كاریزمایەی وەك لە سەرەوە باسم كرد،
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕیشەكانی زیاتر ڕۆدەچێتە
قوواڵیی هەست و ئاوەزی خەڵكەكەیەوە.
 )٢ڕهنگه من لهگهڵ دهستهواژهی ڕووناكبیری
سوننهتی گرفتم ههبێ ،بهاڵم ئهم دابهشكردنهم
بۆ ئهم بابهت ه پێ گونجاو بوو!
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کوردستان خۆی بەڕێوە دەبا
سمایل شەرەفی

هەر لە یەکەم ساتەکانی دوای باڵوبوونەوەی
هەواڵی پەیدابوونی پەتای کۆرۆنا لە ئێران و
کوردستان ،لە کەس شــاراوە نەبوو کە ڕێژیمی
کــۆمــاری ئیسالمی ئێران زۆر لــەوە بێتواناتر،
نابەرپرسیارتر و بێلیاقەتترە کە بتوانێ خەڵک
بپارێزێ .کاربەدەستانی ڕێژیم هەر لە سەرەتاوە
بــە درۆکـــردن لــە گــەڵ خەڵک و بــاوکــردنــەوەی
هــەواڵــی نــاڕاســت و کەمتەرخەمبوون بەرانبەر
بــە گیانی خەڵکی واڵت ،نیشانیان دا کــە لەم
قەیرانەشدا ئــەوەی بۆیان گرینگ نیە ،خەڵک و
ساڵمەتیی کۆمەڵگەیە .بۆیە خەڵک بــێ ئــەوەی
چاوەڕوانی “قیمەت” و “هیمەت”ی ئەم ڕێژیمە بن،
بە وەڕێخستنی کەمپەینی جۆراوجۆر هاوکاری و
خۆپاراستن ،قۆڵیان لە بەربەرەکانێ لەگەڵ ئەم
پەتای پڕمەترسییە جیهانییە هەڵماڵی.
ک ــوردس ــت ــان ،وەک هــەمــیــشــە درەوشـــایـــەوە
و بــە بــەکــارهــێــنــانــی چــەکــی “یــەکــگــرتــوویــی” و
“هاودڵی” بەربەرەکانیی دژ بە هەر دوو پەتای
“کــۆرۆنــاویــرووس” و “ڕێــژی ـمویــرووس” دەست
پێکرد .لە ماوەی کەمتر لە چەند ڕۆژدا و دوای
باڵوبوونەوەی پەیامی هێز و الیەنە سیاسییەکان،
کۆڕوکۆمەڵە مەدەنییەکان ،پزیشکانی دڵسۆز و
کەسایەتییە جۆراوجۆرەکانی کوردستان ،خەڵک
بە مانەوە لە ماڵەکانیان پێش هەموو شتێک یەکەم
هەنگاوەکانی خۆپاڕاستنیان هەڵێنایەوە .ڕێژیم کە
هەر لە یەکەم ڕۆژەکاندا تەنانەت توانای گەیاندنی
ماسک بە خەڵکیشی نەبوو ،بە دەیــان کــەس لە
خەیات و بەرگدرووەکان کارەگە چووکەکانیان
ت ــەرخ ــان کـــرد بــۆ درووســتــکــردنــی مــاســک و
دابەشکردنیان بە نێو خەڵکدا .بە دەیان گرووپی
خۆڕسک درووست بوون کە خەڵک لە خۆپاراستن
ئاگادار بکەنەوە و داوایان لێ بکەن لە ماڵەکانیان
بمێننەوە.
هاوکاتبوونی باڵوبوونەوەی ئەم پەتایە لە گەڵ
نزیکبوونەوە لە نەورۆز و نوێبوونەوەی ساڵ کە
بە الی خەڵکی کوردستانەوە وەرزی خۆشی و
سەیران و گــەڕان و بەڕێوەبردنی جێژنە ،بەسە
بۆ ئەوەی بزانین کە بڕیاری مانەوە لە ماڵەکان
و خ ــۆب ــواردن لــە ڕێــوڕەســمــەکــانــی نــــەوڕۆز و
سەری ساڵ و پەکخستنی دیداری خزمان ،چەندە
سەخت و دژوارە .خۆقەرەنتینەکردن لە مااڵن و
پەکخستنی کار و کاسبی لە کوردستان ئەویش
ل ــەو هــەلــومــەرجــە ئــابــووریــیــەی کــە لــە ســایــەی
سیاسەتەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا بە سەر
خەڵکی واڵتــدا زاڵــە ،هــەروا ئاسان نەبوو و نیە.
بۆیە هەر وەک لە پەیامی زۆرێــک لە حیزبەکان
و ڕێکخراوە مەدەنییەکانی کوردستاندا پێداگری
لەسەر کرابوو ،بەخۆشییەوە زۆرێــک لە خەڵکی
دەستڕۆیشتووی کۆمەڵگەی کوردستان بە شێوەی
جۆراوجۆری وەک؛ تەرخانکردنی پوڵ و پارەیەکی
بەرچاو بۆ سازکردنی ناوەندگەلی تەندرووستیی
وەک نەخۆشخانە ،خۆپاراستنی لە وەرگرتنی کرێ
ماڵ و کرێ دووکان و وەرگرتنی قیستی مانگانە و
یارمەتیدان بە کەمپەینەکانی بەربەرەکانێ لە گەڵ
پەتای کۆرۆنا و هاوکاریکردنی کەسانی دەستەنگ،
ئەرکی خۆیان بەجێ گەیاند و لێی بەردەوامن .هەر
لەم پێوەندییەدا چاالکانی مەدەنی لە چوارچێوەی
کــۆڕوکــۆمــەڵــە مــەدەنــیــیــەکــانــدا بــە وەڕێخستنی

سماندنی گرێی

سەوزەی سێزدەبەدەر
دەیان کەمپەینی جۆراوجۆری وەک؛ کۆکردنەوەی
پێداویستییەکانی ڕۆژانەی خەڵک ،ڕشاندنی کۆاڵن
و شەقامەکان بە ماددەی دژە ویرووس ،گەیاندنی
ماسک و شت و مەکی دیکەی بێهداشتی بە خەڵک
و ،هاندانیان بۆ مانەوە لە ماڵەکانیان وەک هەمیشە
پشت و پــەنــای خەڵک بــوون و هــەن و لــە پێناو
ساڵمەتیی گەل و نیشتماندا خزمەت دەکەن.
لــەم نــێــوەدا ڕۆڵــی پزیشکان و پــەرەســتــاران و
بــە گشتیی ک ــادری دەرمــانــیــی بیمارستانەکان و
ناوەندە بێهداشتییەکان بۆ هەمیشە شانازی پێوە
دەکرێ .ئەوان جیا لەوەیکە لەو ماوەیەدا دوورییان
لــە مــاڵ و خێزانی خــۆیــان تەحەممول کـــردوە و
دەیــکــەن ،ئــامــادەبــوون و هــەن کــە بــۆ پاراستنی
گیانی هاونیشتمانانیان ،ساڵمەتیی خۆیان بخەنە
مەترسییەوە .هــەر لــەم پێوەندییەدا زۆر بــوون
ئــەو پزیشکە بەرێز و دڵــســۆزانــەی کە لە ڕێگای
بــاوکــردنــەوەی ویدیۆ لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان،
زانــیــاریــیــان لــە س ــەر چــۆنــیــەتــی خــۆپــاراســتــن لە
تــووشــبــوون بــە کــۆرۆنــا بــاو دەکـــــردەوە .ئــەوان
بەوپەڕی بێئیمکاناتی و ،زۆر جــاران بە دەستی
بەتاڵ هەموو هەوڵی خۆیان دا و لێی بەردەوامن کە
هەر وەک ئاماژەی پێکرا گیانی هاونیشتمانەکانیان
بپارێزن.
***
ئــەوەی ئاماژەمان پێکرد تەنیا زەڕەیــیــەک لەو
ئیرادە ئینسانی و نەتەوەییەن کە ئەمڕۆژانە ئێمە
لــە ش ــار و نــاوچــەکــانــی کــوردســتــانــدا دەیبینین.
نموونەی ئــەوەی لە کوردستان بەڕێوە دەچــێ لە
واڵتان و لەنێو گەاڵنی دیکەشدا هەن و دەیانبینین،
بــەاڵم ئ ــەوەی لــە نیشتمانی ئێمە ،لــە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان بەڕێوە دەچێ ،شتێکی دیکەیە .ئەوەی
گەالنی دیکە لە کۆمەڵگەکانی دیکە و لە زۆرێک لە
واڵتاندا دەیکەن ،لەگەڵ ئەوەی لە کوردستانی ئێمەدا
دەکــرێ زۆری جــیــاوازی و تەوفیر هەیە .لەوانی
دیکەدا دامەزراوەیەکی دێموکراتیکی خەڵکی هەیە بە
ناوی “دەوڵەت” کە بە سەدان دامــەزراوەی دیکەی
ژێرکۆی خۆیەوە ،بە هاوکاریی دەیان دامەزراوەی
مــەدەنــی کــە بــە فــەرمــی ن ــاس ــراون و مــۆڵــەت و
پشتیوانیان هەیە کار دەکــەن .بەاڵم لە کوردستان
ڕێژیمێکی نادێموکراتیکی داسەپاوی بێمەسئولییەت
هەیە کە نەتەنیا گیان و ماڵی خەڵکی بۆ گرینگ
نییە ،بەڵکوو گیان و ماڵی هەموو ئەو کەسانەشی
کە دەیانهەوێ بە دەستی بەتاڵ و تەنیا بە پشتی
بەستن بــە ئــیــرادەی خــۆیــان خــزمــەت بــە خەڵک
بکەن ،خستۆتە مەترسییەوە .ئەوەی ئەمڕۆژانە لە
واڵتان و لەنێو گەالنی دیکەدا دژ بە پەتای کۆرۆنا
دەکــرێ ،پشتیوانەیەکی زەبەالحی مــادی ،سیاسی،

ئەمنیەتی ،دەرمانی و میدیایی لە پشتە کە ئاسایشی
نەتەوەیی و نیشمانیی تیایدا هاوسانە بە مانای
پاراستنی خەڵک و واڵت لە هەموو جۆرە بەاڵیەک.
بەاڵم ئەوەی ئەمڕۆژانە لە کوردستان لە ئارادایە،
هەوڵێکی ئازایانەی میللەتێکی دەست بەتاڵی بەاڵم
خاوەن ئیرادەیە ،بۆ خۆپاراستن لە دوو بەاڵ و پەتای
گەورە بەناوی ویرووسی کۆرۆنا و ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێران کە هەر دووکیان هەرکام بەجۆرێک
ساڵمەتی و ئاسایشی نیشتمانی و نەتەوەیی ئەم
میللەتەیان خستۆتە مەترسییەوە.
لە بــەراوەردی ئەوەی ئەمڕۆژانە لە کوردستانی
ئێمە و واڵتانی دیکەدا دەگـــوزەرێ ،جێی خۆیەتی
وەک هەمیشە بە چاوی هیوا و دڵخۆشییەوە بڕوانینە
خەڵکی خــۆمــان .کۆمەڵگەی کوردستان بەتایبەت
لە مــاوەی پــازدە ساڵی ڕابــردوودا نیشانی داوە کە
خۆڕێکخستنێکی جــەمــاوەری تیایدا شکڵی گرتووە
کە دەکرێ خوێندنەوەی جۆراوجۆری بۆ بکرێ .بۆ
خۆشییەوە کۆمەڵگەی کوردستان – بەپێچەوانەی
هــەمــوو ئ ــەو ه ــەواڵن ــەی کــە لــە الیـــەن سیستەمی
دژیگەلییەوە بۆ کپکردن و بێتەفاوەتبوونی درا –
لەسەر ئەساسی ئەو وشیارییە سیاسی و نەتەوەییەی
کە هەیەتی ،کۆمەڵگەیەکی لەسەر هەست و لەسەر
پێیە.
وەک زۆر جار باسی لە سەر کراوە ،بزووتنەوەی
سیاسیی کوردستان کە کۆڵەکە ئەساسییەکانی لە
سەر هەوڵدان بۆ دەستەبەرکردنی مافی نەتەوەیی
لــە چــوارچــێــوەی مــافــی دیــاریــکــردنــی چــارەنــووس،
بنیات نــراوە ،پاشخانێکی دەوڵەمەندی لە خەبات و
تێکۆشانی فرەڕەهەنددا هەیە کە هەر هەموویان جێی
شانازی پێوەکردنن .ئەوەی لەم قۆناغە لە خەباتی
جەماوەریی خەڵکی کوردستاندا خاوەنی زۆرترین
کاریگەری لە سەر رێکخستنی ڕەفتارەکانی خەڵکە،
کۆی ئەو جموجۆاڵنەیە کە لە نێوخۆی واڵت و لە نێو
کۆمەڵگەدا بوونی هەیە .بە خۆشییەوە یەکانگیربوونی
خــەبــات و تێکۆشانی چــاالکــان و رێکخراوەکانی
نێوخۆی واڵت لە چوارچێوەی جموجۆڵی مەدەنی،
لەگەڵ خەباتی سیاسیی حیزبەکان ،هێزێکی تۆکمە و
پتەوی بە جۆری خەباتی جەماوەری لە نێوخۆی واڵت
بەخشیوە .درووستبوونی ئەم متمانەپێکردنە لە نێوان
بەستێنە جیاوازەکانی خەباتدا ،دیاردەیەکی بەهێزی
لە “یەکڕیزی و یەکگرتوویی” لە نێو کۆمەڵگەی
کــوردســتــانــدا درووســـت کـــردوە کــە بەخۆشییەوە
نەتەنیا هەستی پــێ دەکـــرێ ،بەڵکوو بــە تــەواوی
بۆتە هۆکارێکی سەلمێندراو بۆ بوونی ئەو نیزامە
خۆبەرێوەبەرییەی کە ئێمە لەم زەمەنە لە خەباتی
نەتەوەکەماندا بە ڕەفتاری کۆمەڵگەی کوردستانەوە
دەیبینین.

کارەساتی مرۆیی لە زیندانەکاندا بەڕێوەیە
(بەیاننامەی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەبارەی ڕاکردنی زیندانیانی زیندانی سەقز)
له كومهڵگای پێشکەوتوو و مرۆڤساالری ئەمڕۆدا،
یاسا پارێزهر و پشتیوانی بەها بنەڕەتییەکانی كۆمهڵگای ه
و له گرینگترینی ئهو بایەخانە ،ڕێزگرتنە له كهرامهتی
زاتــیــی ه ـهمــوو مــرۆڤ ـهكــان ،ب ـهبــێ ل ـ ه بهرچاوگرتنی
بـــارودۆخـــی ك ـهســی ی ــان كــۆم ـهاڵی ـهتــیــان .یـهكــێــك ل ه
گهورهترین ئاراستەکانی ئهو ڕێزگرتنە له مرۆڤەکان ،ل ه
شێوازی رهفتاری دەوڵەت لهگهڵ كهسانی تۆمەتبار یان
تاوانبار و زیندانیدا خۆی دەبینێتەوە.
لە واڵتانی دێموکراتیکدا ئەو کەسانەی دهستبهسهر یان
زیندانی دهكرێن ،بهبێ ل ه بهرچاوگرتنی بڕ و گهورهیی
ئهو تاوانهی ك ه بههۆیهو ه تۆمهتبار یان حوكم دراون،
بەڕێزەوە و بە شێوەیەکی شایستەی مرۆڤ ،مامەڵەیان
لەگەڵ دەکرێ و نەتەنیا بێڕێزیان پێ ناکرێ ،بەڵکوو لە
هەموو مافەکانی تایبەت بە زیندانیان ،بەهرەمەندن.
کــۆمــاری ئیسالمی بە هــۆی چیەتی نادێموکراتیک
و دژیــگــەلــی ،نەتەنیا گــوێ نــاداتــە یاسا و ڕێساکانی
نێونەتەوەیی پێوەندیدار بە مافی زیندانیان ،بەڵكوو بە
شێوەیەک مامەڵە لەگەڵ زیندانیان دەکا ،وەک ئەوەی
هەر مرۆڤیش نەبن.
کۆماری ئیسالمی لە دۆخــی ئێستادا کە نەخۆشی
کۆڕۆنا بە هۆی ناکارامەیی سیستمی بەڕێوەبەریی واڵت،
بەشێوەیەکی بەرین باڵو بۆتەوە و لەم نێوەدا بە هۆی

دۆخی نالەباری زیندانەکان لە ڕووی تەندروستییەوە،
کە ئەگەری ئەوە هەیە کارەساتی مرۆیی لێبکەوێتەوە،
هەروا لەسەر گوێنەدان بە دۆخی تەندروستی زیندانیان
بێخەم و کەمتەرخەمە .هەر بۆیە ژمارەیەکی بەرچاو لە
زیندانیانی زیندانی سەقز دوێنێ ٨ی خاکەلێوە لە دژی
زیندانبانان ڕاپەڕیون و دەرگای زیندانیان شکاندوە و
ڕایانکردوە.
یەکەم؛ بە ناسینێک کە لە کۆماری ئیسالمیمان هەیە و
بە لەبەرچاو گرتنی پرۆسەی پڕ لە کەمایەسیی دادگایی
و سزادانی تاوانباران لە کۆماری ئیسالمیدا ،دەتوانین
بڵێین بەشێک لەو کەسانەی زیندانی دەکرێن ،لەڕاستیدا
بێتاوانن و بە ناحەق زیندانی کراون.
دووهــەم؛ لەجێدا لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمیدا
پــێــداویــســتــیــەکــانــی تــەنــدروســتــی داب ــی ــن نــاکــرێــن و
زیندانبانەکانی کۆماری ئیسالمی گوێ نادەنە دۆخی
تەندروستی زیندانیان؛ هەر بۆیە زۆر جار دەبینین کە
زیندانیان دوای مــاوەیــەک مانەوە لە زیندان تووشی
چەندین نەخۆشی دەبن.
لە دۆخی ئێستا کە نەخۆشی کۆرۆنا لە ئێراندا زۆر
بــاو بــۆتــەوە و مەترسی دروســت بوونی کارەساتی
مرۆیی لە زیندانەکاندا هەیە ،بەشێک لە گرتووەکانی
زیندانی سەقز ،لەبەر بێبەش بوون لە مەرخەسی کاتی

و مەترسیی گیرۆدەبوونیان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا
و لەنێوچوونیان ،ڕاپــەڕیــون و هــەاڵتــوون .ئێستا
هێزە نیزامی و ئەمنییەتییەکانی کۆماری ئیسالمی
بەدوایاندان و مەترسی گرتنەوە و ئەشکەنجەدان
و تەنانەت سەپاندنی سزای قورستریان بەسەردا
هــەیــە ،بۆیە ئێمە وەک ئەنجوومەنی زیندانییە
سیاسییەکانی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان ،کــۆر و
کۆمەڵە مروڤدۆستەکان لەو مەترسییانە ئاگادار
دەکــەیــنــەوە و داوا دەکــەیــن فــشــار بــۆ کــومــاری
ئیسالمی بێنن کە بە بەهانەی پێشێل کردنی یاسا،
مافی زیندانیانی هەاڵتوو ،کە ئەگەری دەسبەسەر
کردنەوەیان هەیە ،لەوە زیاتر پێشێل نەکا و ئەو
ک ــارە نەکاتە بــیــانــوویــەک بــۆ ســەرکــوتــی زیــاتــر؛
هەروەها فشار بۆ کۆماری ئیسالمی بێنن کە لە
دۆخی مەترسیداری ئێستادا گرینگی بە پاراستنی
سەالمەتی زیندانیان بدا و لە ئەگەری هاتنەئارای
هەر چەشنە کارەساتێک ئاگاداری بکەنەوە.
ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان
٩ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

سێزدەبەدەری ئەمساڵ پێچەوانەی هەموو سااڵنی پێشوو سێزدە
بـــەژوورەوە بــوو .دیــارە سێزدە بـــەژوورەوەی ئەمساڵ زۆر پێش
نوێبوونەوەی ساڵ دەستی پێکردبوو و چوارشەممە سوورەشی
گــرتــەوە .ئــەوخــەڵــکــانــەی ســاڵــی ســـااڵن بــەســەر ئــاگــری ئــێــوارەی
سێشەممەی ئاخری ساڵ بازبازدێنیان دەکرد و بە ئاگریان دەگوت:
“زەردیــی من بێتە تۆ و سووریی تۆ بێتە من” ،ئەمساڵ لە ترسی
ڤایرۆسۆکەیەکی بچووک کە بە چاو نابینرێ ،نەیانوێرا لەدەوری ئاگر
لە یەکتر کۆببنەوە.
ئــەم چوارشەممە ســوورەیــەی ڕابـــرد ،نەیهێشت پیرەپیاوان و
پیرەژنان بە هەڵپەڕین و داپەڕینی سەر ئاگری گەنجەکان نا ،بەڵکوو
بــەو دەستبازییە دزەکییانە پێبکەنن کە گەنجەکان هەتا پاریش
وایاندەزانی بهسااڵچووەکان ئاگایان لێی نییه.
بەزمی چوارشەممە سوورەکە هەرچەندە لە ئێران باش پێشی
نەگیرا یان ئەگەر بوێرین بێڵێین پێشیان پێنەگرت ،بەاڵم لە نەورۆز و
سێزدەبەژووری ئەمساڵدا خەڵکەکە هەر لە ژوورەوە بوون.
ئــەم لــــەژوورە ب ــوون ــەوەش زۆر شتی دیــکــەی ل ـێکــەوتــۆتــەوە.
ڕاوێژێکارێکی یارمەتیدەری کێشە کۆمەاڵیەتییەکان ڕۆژێــک پێش
سێزدەبەژووری ئەمساڵ لە ئێران ڕایگەیاند ،ڕۆژانە چەندین ئەوەندەی
جاران لە الیەن ژن و مێردانی بێزار لەیەکەوە زەنگ بۆ ژمارە تەلەفۆنە
تایبەتەکەیان لێدەدرێ و بە تایبەت ژن و مێردەکان سكااڵیان هەیە.
دیارە زۆربەی ئەو ژن و مێردانەی بەهۆی ئەم سێزدەبەژوورەوە
لە یەکتر بێزارن ،ماوەیەک بەسەر ژیانی هاوسەرییاندا تێپەڕێوە و
قسەی خۆمان بێت هەندێک جاریش پێیانوایە مامری دراوسێکەیان
قازێکی سپی و قەڵە و گۆشتنە.
هەرچی ڕاوێژکارەکەیە باسی ئەمەی نەکردوە و زیاتر گوتوویەتی
کێشەی ژن و مێردەکان لەسەر ڕاگرتنی پاکوخاوێنی و خۆپاراستن
لە ڤایرۆسەکەیە .ڕاوێژکارەکە هەر ئاماژەی بە ئەوەندە کردوە و
نەیگوتوە ،مێردەکان بیانوویان بە نینۆکی الکاویی ژنەکانیان گرتوە و
گوتوویانە ئەم ڤایرۆسە حیزە خۆی لەژێر ئەم نینۆکە درێژانەدا حەشار
دەدا .نەشیگوتوە لە سەر فڕێدانی جووتە ماسییە سوورە بچووکەکان
لە نێو ژن و مێردەکاندا کێشە دروســت بــووە .ئاخر ساڵی سااڵن،
ماوەی ئەوچەند ڕۆژەی ماسییە سوورەکانی سەر سفرەی حەوسین
لە ماڵەوە دەبوون ،ژن و مێردەکانیش کەمتر یەکتریان دەدی و لە
ئاکامدا دیارە خۆیان باشتر دەزانن بە درۆ یان بە ڕاست پێدەکەنین و
وایان دەنواند ژیانی ئەم دوو ماسیە بە ژیانی بەختەوەرانەی خۆیان
دەشوبهێنن .بەاڵم ئەمساڵ وا باشتربوو ماسییەکان زوو فڕێ بدرێنە
نێو ڕووبــارەکــان .جا ئــەودەم ماسیی گەورەتر هەڵیانبلووشێ یان
لەگەڵ ئاوە ساردەکان نەگونجێن و دوور لە ئێوەی خۆێنەر ،بمرن.
خــۆ ئــەگــەر تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نــەبــوایــەن و لــە ڕێــگــەی ئەم
تــۆڕانــەوە دەنــگ و ســەدای نێو ماڵەکان نەهاتبایە دەرەوە ،زۆر
شتی دیکەش ڕووی دەدا .ئەم خەڵکە ئەوکاتەی دەچنە سەر تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانیش ،بە خۆیان ناوەستن و زۆر شتی سەیر و سەمەرە
دەکــەن .دیارە ئێمە نە حەقمان هەیە لە خۆڕا قسە بۆ ئەو کەسانە
هەڵبەستین کە دووبــەدوو لە سەر ئەم تۆڕانە پەیام دەگۆڕنەوە و
نە زۆر باشیش ئاگامان لە کەینە و بەینەیانە ،بەاڵم ئەوەی بەئاشکرا
باسی دەکەن ،لەبەرچاوی هەمووانە.
ئــەوەی لەگەڵ ئەم کۆڕۆنا و مۆڕۆنایە لە تــۆڕە کۆمەاڵیتیەکان
دەرکــەوت ،وشەی “قەرەنتینە” یان “کەرەنتینە”یە کە دەگوترێ لە
وشەی “کارەنتین”ی فەرەنسایی وەرگیراوە .دیارە ئەم خەڵکە هەر
کەیفیان بە “کارەنتین” نایە و لێیبێزارن و زیاتر حەزیان لە ئازادی
و سەربەخۆیی و هێندێک جار بەرهەڵاڵییشە ،بۆیە لەگەڵ هاتنی ئەم
کۆڕۆنایە بەگژی داهاتن و بەرەنگاری بوونەوە .وشەی “دابڕگە”،
“هاوێرگە” و تەنانەت “دابەستە”شیان بۆ دانا .پاساوەکانیان ئەمە بوو
کە دابڕگە و هاوێڕگە لە دابڕین و هاوێرکردن وەگیراون کە دابڕین بە
مانای لەیەک جیاکردنەوە و هاوێرگەش لە هەاڵواردنەوە وەرگیراوە.
بەاڵم بڕوا بکەن من ئەوەندە بە “دابەستە” پێکەنیوم ،ژانە سکم گرتوە.
ڕەنگە ئەوانەی بەتەمابوون ســەوزەی سێزدەبەدەر گرێ بدەن
زیاتر لە قەرەنتینە یان ئێوە بڵێن “دابڕگە” یان “هاوێرگە” بێزارن.
ئەوان بەتەمابوون بەهیوای بەیەک گەیشتن لەگەڵ کەسێکی دیکە ،ئەم
سەوزە و مەوزەیە گرێ بدەن ،بەاڵم بە خۆشییەوە بۆیان گرێ نەدرا.
خۆ من گولی بەخیل نیم پێمخۆش بێ خەڵک بە یەک نەگەن ،بەاڵم
ئەگەر بەیەکیش بگەن ،هەر وەک ئەو ژن و مێردانەیان بەسەر دێت کە
لە کاتی کەرەنتینە ئەوەندە بڕوبیانوو بە یەکتر دەگرن کە ڕاوێژکاری
کاروباری ڕێنوێنیکردنی کۆمەاڵیەتیش لە دەستیان بێزار دەبێ.
بەاڵم وشەی دابەستە بۆ سکئێشەی پێم گرتوە؟ من کە ئێستا
وەک دارسمە لەخزمەتتان دام ،لەبەر ئەوەی زیاتر لە گوندان خەریکی
دارسمینم ،زۆر باش لەم وشە گوندییانە تێدەگەم“ .دابەستە” بە
حەیوانی وەردە یان جوانەگا دەگوترێ کە بۆ قەڵەوبوون ،لە ژوورەوە
ڕایــانــدەگــرن و خاوەنەکانیانیان ئــەوەنــدی پێیان دەکــرێ خوراکی
باشیان پێدەدەن و بە مەبەستی قەڵەوبوون و زیادکردنی گۆشتی
لەشیان و قورسبوونیان خزمەتیان دەکەن .جا پێکەنینەکە لێرە دایە
ئەگەر بەمجۆرە ئەم خەڵکەش دابەستە بن ،دوای ماوەیەکی دیکە کە
ئیزن دەدرێن بڕۆنە دەرەوە ،لەبەر قورسایی شان و سنگ و سک و
بیالمانێیان ناتوانن هەنگاو باوێن .تۆ خوا ئێوش ئەم قەاڵفەتانە بهێننە
بەرچاوی خۆتان .بەاڵم ئەوەندە پێمەکەنن سکتان بێشێنی.
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یوسی کۆهەنی ،سەرۆکی موساد

دەچێتە شەڕی ئێران و ڤایرۆسی کۆرۆنا*
ک ــات ــێ ــک ک ــە ســــەرۆک ک ــۆم ــار بینیامین
نەتانیاهو درەنگانێکی ش ــەوی سێشەممە
ڕای ــگ ــەی ــان ــد ک ــە ســەرۆکــی مــوســاد ،یوسی
کۆهەن بەرپرسایەتی هەوڵەکان بۆ کڕینی
کەرەستەی پزیشکی لە دەروەی واڵت دەگرێتە
ئەستۆ ،نەبووە هۆی سەرسوڕمانێکی زۆر.
هەر حەوتووی ڕابردوو ،کۆهەن لە هاوردە
ک ــردن ــی  ١٠٠هــــەزار ئ ــام ــێ ــری تاقیگەییدا
سەرکەوتوو بوو و نزیکەی چوار میلیۆنی
دیکە بەڕێوەن.
ئورشەلیم پۆست ئەو کاتی بۆی دەرکەوت
کــە ئ ــام ــێ ــرەک ــان لــە واڵت ــان ــێ ــک کــــڕاون کە
پێوەندیی دیپلۆماتیکیان لەگەڵ ئیس ڕائیل
نییە (دوای ــە ئەلجەزیرە ئاشک رای ک ــرد کە
واڵتانی عەڕەبی میانڕەوی کەنداوی فارسن)،
یەکێک لەو هۆیانە بووە کە بۆچی موساد
ئەو ئەرکەی بەڕێوە بردوە.
لەو کاتییەوە ،کڕینی سەرسوڕهێنەری
دیــکــەی کــەرەســتــەی پ ــزی ــش ــک ــی لــە الیــەن
ک ــۆه ــەن و م ــوس ــاد ب ــەڕێ ــوە چ ــوون ،چونکە
ئەو ڕێکخ راوە هەواڵگرییە دەستی بە گشت
دونیا ڕادەگ ــا و بەربەستەکان لە هەموو
ڕێکخ راوەکانی دیکەی ئیس ڕائیلی باشتر
دەبڕێ .هەر بۆیە جێی سەرسوڕمان نییە کە
نەتانیاهو بۆچی بۆ ئەرکێک کە گرینگییەکی
لە ڕاددەبەدەری هەیە ڕوو لە کۆهەن دەکا،
چونکە سەرۆکی موساد چەند ساڵە کاری
دراماتیک و سەرسوڕهێنەری دژی ئێ ران
بەڕێوە بردوون.
تەنانەت کاتێک کە کۆهەن ب ــەرەوڕووی
ق ــەی ـران ــی ڤ ــای ــرۆس ــی ک ــۆرۆن ــا دەب ــێ ــت ــەوە،
وێــدەچــێ ئ ــەو ئــامــادە بـــوون ب ــۆ “ڕۆژی
دوات ــر” و پێشهاتەکانی ئەوکاتی پاشگوێ
نــاخــا ،چ ــون ــک ــە هــەمــوو ئالنگارییەکانی
سەر ئاسایشی نەتەوەیی کە ب ــەرەوڕووی
ئیس ڕائیل دەب ــن ــەوە ،ب ــە ت ــای ــب ــەت ــی ئ ــێ ـران،
مەترسی جیددین .وا م ــەزەن ــدە دەک ــرێ کە
ڕوانــگــەی س ــەرۆک ــی م ــوس ــاد ئ ــەوە ب ــێ کە
تەنانەت هەموو ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە بەهۆی
ڤایرۆسی ک ــۆرۆن ــاوە دێنە ئــاراوە ،زۆرب ــەی
ئ ــەو شتانەی کە دەبنە ه ــۆی هەڵسوڕانی
دونیا و ڕکەبەرییە درێژخایەنەکان لە نێوان
نەتەوەکاندا بەردەوام دەبن.
شوێنهەڵگرتن و پێشگرتن بە پرۆگ رامی
ئەتۆمی و چاالکییە تێرۆریستییەکانی
ئێ ران لە خۆرهەاڵتی ناڤین ،هەروا ئامانجە
سەرەکییەکانی کۆهەن دەمێننەوە.
هەنووکە هەڕەشەی کۆماری ئیسالمیی
ل ــەس ــەر ئیس ڕائیل چــەنــدە؟ ژم ــارەک ــان و
بەروارەکان بۆ ئەو باسە یارمەتیدەرن.
لـــە ١٤ی ژانـــویـــیـــە ،ســــەرۆکــــی ه ــێ ــزە
ب ــەرگ ــری ــک ــارەک ــان ــی ئیس ڕائیل ،ف ــەرم ــان ــدەی
گشتیی ژەنــڕاڵ ئاڤیڤ کۆچاڤی گوتی کە
ئێ ران تا پێش مانگی دێسامبر ئۆرانیۆمی
پیتێن راوی پێویست بۆ موشەکێکی ئەتۆمی
(نزیکەی  ١٠٠٠کیلۆ) نابێ ،و پێویستی بە
ساڵێکی دیکەیە تا بتوانێ موشەکەکە باوێ.
لە ٤ی مارس ،ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی
ئەتۆمی لە ڕاپۆرتێکدا باسی لەوە کرد کە
ئایەتوڵاڵکان هەرئێستا هێندە ئۆرانیۆمی
پیتێن راو بە پلەی نزمیان هەیە کە بتوانن
 ١،۵بۆمبی ئ ــەت ــۆم ــی پ ــێ دروســـت بکەن،
ئەگەر بیانهەوێ ئەو ئۆرانیۆمە بۆ ئاستی
چەکی ئەتۆمی بپیتێنن .پێشگۆیی هێزە
بەرگریکارەکانی ئیس ڕائیڵ چەندە هەڵە بوو،
و بۆ ئیس ڕائیل لە ئاست تێپەڕ بوونی ئێ ران
لە هێڵێکی سەرەکیی هێندە بێدەنگە؟
جوابی ئەو پرسیارە لە چەند بەش پێک
هاتوە.
پێشتریش ،کۆهەن و بەشێکی دیکە لە
کاربەدەستانی ئاسایشی نەتەوەیی باسی
ئەوەیان ک ــردووە کە هێزە بەرگریکارەکانی
ئیس ڕائیل پێی وایە کە ئێ ران هەڕەشەیەکی
ڕاستەقینەیە ،بەاڵم ئێ رانی ئەتۆمی کەمتر
لە موساد و نەتانیاهو وەک هەڕەشەیەکی
دەس ــت ــب ــەج ــێ دەب ــی ــن ــێ .ئ ــەوە ل ــەگ ــەڵ وتــارە
یەک لە دوای یەکەکانی بەرپرسانی هێزە
بەرگریکارەکانی ئیس ڕائیل یەک دەگرێتەوە
کە حیزبوڵاڵ وەک مەزنترین ه ــەڕەش ــە لە
کورتخایەندا ناو دەبەن.
لە پێوەندیی لەگەڵ هاوتەریبی لەگەڵ
نەتانیاهودا ،کۆهەن وێدەچێ زۆر ڕوانگەی
س ــەرب ــەخ ــۆ و تاکەکەسی ه ــەب ــن ،بــەاڵم وا
هەڵکەوتوە کە ئ ــەو و نەتانیاهو لەبارەی
هــەڕەشــەی ئ ــێ ـران ب ــۆچ ــوون ــی هاوبەشیان
هەبێ .کۆهەن لە وتاری گشتییدا گوتویەتی
کە ئێ ران دەیهەوێ کاریگەریی لەسەر دونیا
هەبێ و هێژمۆنی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بە
دەس ــت ــەوە بگرێ ،و هەندێک نیشانە هەن

کە دەری ــدەخ ــەن کە کۆهەن پێ یوایە لەوانەیە
قەی رانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئ ــەو هەڕەشەیەی
وەدوا خستبێ ،بەاڵم کەمی نەکردۆتەوە.
بەشێک لە جیاوازیی هێزە بەرگریکارەکانی
ئیس ڕائیل و موساد لە بارەی ئێ ران لەوە دایە کە
موساد ،تەنانەت لە کاتێکدا کە ئەرکی جیهانیی
هەیە ،جەختی سەرەکیی و سامانەکانی بۆ
شوێنهەڵگرتن و بەربەرەکانی لەگەڵ کۆماری
ئیسالمیی تــەرخــان کــــردوە (ل ــە ن ــاوی ــان ــدا لە
س ــووری ــە) .ب ــە پێچەوانە ،سامانەکانی هێزە
بەرگریکارەکانی ئیس ڕائیل لە نێوان حەماس،
ح ــی ــزب ــوڵ ــا ،ک ــەرت ــی خـــۆرئـــاوا و ه ــەڕەش ــەی
جۆراجۆری دیکە لە گەڵ ئێ ران دابەش بووبن.
بەشێکی دیکە لە جوابی ئ ــەوەی کە بۆچی نە
تەنیا هێزە بەرگریکارەکانی ئیس ڕائیل لە تێپەڕ
کردنی هێڵی پیتاندنی ئۆرانیۆم بە پلەی نزم لە
الیەن ئێ ران بێدەنگ بوو ،بەڵکوو نەتانیاهوش
بێدەنگ بوو ئەوەیە کە هیچکام لە دامودەزگا
هەواڵگرییەکانی ئیس ڕائیل پێیان وانییە کە
ئێ ران ،تا ئێستا ،گەیشتبێتە ئ ــەو بڕیارە کە
بەرەو دروستکردنی چەکی ئەتۆمی هەنگاو بنێ.
وێ ــدەچ ــی کۆهەن بڵێ کە بڕیارێکی ئەوتۆ
خاڵێکی وەرس ــووڕان ــی ی ــەک ــاک ــەرەوە دەب ــێ بۆ
ئیس ڕائیل ،ت ــەن ــان ــەت ئ ــەگ ــەر ئ ــێ ـران ئ ــام ــادەی
هاویشتنی موشەکێکی ئ ــەوت ــۆش ن ــەب ــێ .بە
ڕاستی ئیس ڕائیل چ ــۆن ،بە لەبەرچاو گرتنی
ئــەوە ک ــە ئایەتوڵاڵ فێڵبازەکان ئ ــەو شتە بە
ئاشک را ڕاناگەیەنن ،دەتوانێ هەڵسەنگاندن بۆ
کاتی بڕیاری ئێ ران بکا؟ وا دێتە بەرچاو کە
موساد تەنیا نەڕوانێتە نیشانەیەک.
لەجیاتان ،جگە لە چاودێریی و کۆکردنەوەی
زان ــی ــاری ،چەند ج ــۆر فاکتەری دیکەش هەن
وەک گۆڕینی ئورانیۆم لە پلەی نەزمی پیتێن ران
بۆ پلەی ب ــەرزت ــر ،یا وەدەرن ــان ــی پشکێنەرانی
ئاژانسی ناونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی و شتی
دیکە ،کە وێدەچی موساد بگەیەنێتە ئاکامی
مەبەستەکانی ئێ ران.
لە هەندێک ڕوانگەوە ،پرسی دەستنیشانکردنی
ئەو ساتەوەختە لە وانەیە بۆ کۆهەن کەمتر لە
خۆ ئامادە کردنی پێشوەختە گرینگ بێ.
بە شێوەیەکی یەکالکەرەوە ،وێدەچێ ڕوانگەی
موساد ئەوە بێ کە بۆ سەرکەوتوویی هێرشێکی
پێشگی رانەی ئەوتۆ لە بواری ئۆپەراسیۆنی و
سیاسییەوە ،لە پێشدا پالندانانی پێشکەتووی
بەرباڵو و ڕاهێنان پێویست بێ .کاتێک کە ئێ ران
بڕیاری کۆتایی بۆ دروستکردنی چەکی ئەتۆمی
بدا ،ئیس ڕائیل ساڵێکی تەواوی بۆ ڕێکخستنی
هەموو شتێک نابێ.
ئەو لەوانەیە ددان بەوە دابنێ کە هەڵوێستی
ناوب راو هێرشبەرانەیە ،بەاڵم ئەو پێت دەڵێ کە
هەڕەشەکە لە خەڵکی دیکە ئاشک راتر دەبینێ و
وا نانوێنێ کە دۆخەکە سەقامگیرە.
کۆهەن پشتگەرمە و هەست بە سەلمێن رانی
ئۆپەراسیۆنەکانی پێشووی لە الیەن ڕاپۆرتی
مانگی مارسی ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی
ئەتۆمی دەکــا .بەڵگەی ئ ــەو مەسەلە ئەوەیە
ک ــە ئاژانسی ئەتۆمی ه ــەم ــوو ئ ــەو زانیارییە
سیخوڕییانەیان لەبەرچاو گرتن کە موساد لە
ئۆپەراسیۆنی مێژوویی ژانوییەی  ٢٠١٨لە نێو
جەرگەی تاران گەلێک لە نهێنییەکانی ئەتۆمییان
وەدەســـت هێنا .ئۆپەراسیۆنەکە بــووە هۆی
ئاشک رابوونی ئەوە کە ئێ ران هەوڵی شاردنەوەی
ک ــام الی ــەن ــی ب ــەرن ــام ــەی مۆشەکی ئەتۆمی لە
ئاژانسی ناونەتەوەیی وزە ئەتۆمی داوە .ئەو
ب ــە ه ــەم ــان شێوە ئاشک رای ک ــرد ک ــە کۆماری
ئیسالمیی کەرەستەی ئەتۆمی لە شوێنێک بە
نێوی تورقوزاباد شاردۆتەوە .وێدەچێ کۆهەن
ببینێ کە ئەو ئاشک را کردنانە شتێکی دەست
پێکردوە کە ئاژانسی نێونەتەوەیی وزە و تاران
بخاتە سەر ڕێگای پێکدادان .یەکتر تۆمەتبار
کردنە ئاشک راکانی ئ ــەو دواییانەی ئاژانسی
ناونەتەوەیی وزە و ئێ ران ،دوای خۆبواردنی
ئ ــای ــەت ــوڵ ــاک ــان لــە ڕێ ــگ ــەپ ــێ ــدان ــی ئ ــاژان ــس بۆ
دەست ڕاگەیشتن بە هەندێک شوێنی جێگەی
گومان کە موساد ئاشک رای ک ــردب ــوون ،چڕتر
بوونەوە.
ل ــە سێپتامبری  ،٢٠١٩ئورشەلیم پۆست
ئاشک رای کرد کە مەزنترین دەستکەوتی موساد
لە ئۆپەراسیۆنی ژانوییەی  ،٢٠١٨ئ ــەوە بووە
ک ــە نەخشەی ئ ــەو پێگەیانە ئاشک را بکا کە
ئێ ران ویستوویەتی لەوێدا الیەنەکانی بەرنامە
ئەتۆمییەکەی بشارێتەوە .لەوانەیە کۆهەن بڵێ
کە سەرۆکی نوێی ئاژانسی ناونەتەوەیی وزە،
ڕافائێل ماریانۆ گ ــرۆس ــی ،بۆ زەخ ــت خستنە
سەر ئێ ران تا ئەرکە نێونەتەوەییەکانی بەجێ
بێنی ،زۆرت ــر لە سەرۆکی پێش خۆی ،یوکییا
ئامانۆ ،شایانی پێزانینە.
گ ــرۆس ــی ئ ــام ــادەی ــە ک ــە ئ ــەگ ــەر کــۆمــاری
ئیسالمیی بەرپرسیارییەکانی پێشێل بکا،

دژکـــــردەوەی ه ــەب ــێ .ب ــە پ ــێ ــچ ــەوان ــە ،ئامانۆ
هەوڵی دەدا خۆ لە کێشە لەگەڵ ئێ ران لەسەر
ڕێککەوتنی بەرجام ،تا ئەوکاتەی کە ئێ ران
ڕێگا بە پشکنینەکانی ئاژانس بدا ،بپارێزێ.
هەرچۆنێک بێ ،ئامانۆ بۆخۆی ڕێککەوتنەکەی
واژۆ کردبوو.
کۆهەن وا بیر دەکاتەوە کە لەبەر قەی رانی
ڤایرۆسی کۆرۆنا ،ئێ ران ناتوانێ بە هەمان
خ ــێ ـرای ــی لــە پ ــی ــت ــان ــدن ــی ئــۆرانــیــۆم و بەشە
پێوەندیدارەکانی دیکەی بەرنامە ئەتۆمییەکەی
بەردەوام بێ .ئەو وێدەچێ پێی وابێ کە ئێ ران
یەکێک لەو واڵتانەیە کە بە تووندترین شێوە
گیرۆدەی ئەو قەی رانە بووبێ و هیچ شوێنێکی
ئەو واڵت ــە و بەڕێوەبەرییەکەی ،لە نێویاندا
پسپۆڕە ئەتۆمییەکانی ئێ ران ،نییە کە لەوە
پــارێــزراو بــن .ب ــە گ ــوێ ــرەی ئــەو بیرۆکەیە،
تێکەاڵوی قەی رانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەگەڵ
گەمارۆ بەرباڵوەکان کە پێش سەرهەڵدانی
ئەو قەی رانە ئێ رانیان چەماندبۆوە ،توانایی
ئ ــەوەی هەیە کە ببێتە گەورەترین مەترسی
بۆ س ــەر سەقامگیریی ڕێژیم کە تا ئێستا
ب ــەرەوڕووی بۆتەوە .کۆمەڵگەی هەواڵگریی
ئیس ڕائیل لەسەر ئەو بڕوایەیە کە قەی رانەکە
لەوەی خ راپترە کە کاربەدەستان باسی دەکەن،
ل ــە کاتێکدا ک ــە ئـــەوان هــەر ئێستا وێنەی
مەرگەسات و گیرۆدەبوونێکی مەترسیداریان
ب ــاس کـــردوە .بـــەاڵم ،م ــوس ــاد ب ــۆ ه ــەر شێوە
هەڕەشەیەکی ئێ رانی کە لە قەی رانی ڤایرۆسی
کۆرۆنادا سەرهەڵدا ئامادەیە.
کوشتن ی سولەیمان ی
ناکرێ باسی شتی پێوەندیدار بە ئێ ران ،بێ
ئاماژە ک ــردن بە کاریگەریی کوشتنی قاسم
سولەیمانی سەرۆکی سپای ق ــودس لە ١٣ی
ژانوییە لە الیەن ئەمریکاوە بکەی .بەاڵم بۆچی
هەر واڵتە یەکگرتووەکان؟
لــە ن ــێ ــوەڕاس ــت ــی ژانــویــیــە ،ئ ــێ ــن بــی سی
ڕایگەیاند کە ئیس ڕائیل لە بە ئامانجگرتن و
کوشتنی “قاسم سولەیمانی”دا یارمەتی واڵتە
یەکگرتووەکانی داوە ،ڕاپۆرتێک کە ناڕاستەوخۆ
لە الیەن وەزیری بەرگریی پێشوو ،ئاڤیگدۆر
لیبەرمەن ،پشت ڕاست ک رایەوە.
ئورشەلیم پۆست تێدەگا ک ــە زۆر شتی
دی ــک ــەش ،ج ــگ ــە لــــەوەی کــە ئ ــەو ڕاپ ــۆرت ــان ــە
ئاشک رایان کردوە هەن ،بەاڵم لە بەرژەوەندیی
ئ ــی ــس ـڕائ ــی ــل ــدای ــە کــە ت ــێ ــوەگ ــان ــی خـــۆی ل ــەو
مەسەلەدا کم نیشان بدا ،هەر وەک ئەو کارەی
کە نزیکەی  ١٠ساڵ لەبارەی هێرشی خۆی
بۆ سەر ڕێیاکتۆرە ئەتۆمییەکەی سووریە
ک ــردی .لەگەڵ ئەوەشدا ،بێ ئ ــەوەی کە شتی
زی ــات ــر ئاشک را بکا ،نیویۆرک تایمز باسی
ئەوەی کردوە کە دەزگای هەواڵگڕیی ئیس ڕائیل
لە  ٢٠١٨بە واڵتە یەکگرتووەکانی گوتوە کە
سولەیمانی خەریکی کۆکردنەوەی موشەکی
دوورهاوێژ و فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی کوشندە
لە عێ راق کۆ کردوونەوە تا بەرەیەکی نوێی
بەوەکالەت دژی ئیس ڕائیل بکاتەوە .ڕاپۆرتەکە
ئاشک رای دەکا کە کاربەدەستانی ئیس ڕائیل لە
پێوەندیی لەگەڵ سولەیمانی زۆر پێش ٢٠٢٠
لەگەڵ کاربەدەستانی واڵت ــە یەکگرتووەکان
کاریان کردووە.
سپای پاسداران دوای سولەیمان ی
هەڵوێستی ئیس ڕائیل بەرامبەر بە سوپای
قودسی دوای سولەیمانی چییە؟ جێگرەوەی

سولەیمانی ،ژەنــــڕاڵ ئیسماعیل قائانی،
وەک ئەستێرەیەک یا هەڕەشەیەکی وەک
س ــول ــەی ــم ــان ــی س ــەی ــر نــاکــرێ ،ه ــەم ل ــەب ــەر
پێشینەی ناوب راو وەک کەسێکی پشت شانۆ
و یاریدەدەری سولەیمانی بۆ ماوەی  ١٠ساڵ
و لەبەر ئەوە کە شارەزایی کەمتری لەسەر
ئیس ڕائیل و ئۆپەراسیۆنەکانی خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست هەیە .قائانی بەشێکی بەرچاوی
تەمەنی کاریی خۆی لە ئۆپەراسیۆنەکانی
ئێ ران لە پاکستان و ئەفغانستان تێپەڕ کردوە،
ئەگەرچی ئەو زۆر سەرقاڵی گواستنەوەی
میلیشیا شیعەکانی ئەفغانستان بۆ شەڕی
ســووریــە و یــەمــەن بــــووە .ب ــەپ ــێ ــچ ــەوان ــە،
س ــەی ــد محەممەد ح ــوس ــێ ــن ــزادە حیجازی،
ک ــە پلەکەی ب ــۆ ج ــێ ــگ ــرەوەی قائانی ب ــەرز
ک راویەوە ،وەک هەڕەشەیەکی زۆر جیددیتر
سەیر دەکـــرێ .هۆیەکەی ه ــەم ناوبانگی
ناوب راو وەک کەسێکی چاالکتر لەناو سپای
پاسداراندا و هەر وەه ــا تێوەگالنی قووڵی
ناوب راو لە بەرزکردنەوەی ئاستی هەنگێویی
موشەکەکانی حیزبوڵاڵ بۆ کەڵکوەرگرتن
دژی ئیس ڕائیلە .لەگەل ئەوەشدا ،سولەیمانی
وەک کەسێک سەیر دەکرێ کە کەس ناتوانێ
جێگای بگرێتەوە ،و ب ــوون ــی قائانی وەک
سەرۆکی نوێ ،چاوەڕوان دەکرێ دەسەاڵت
و توانایی سپای ق ــودس ،ل ــە هەلومەرجی
مەترسیداردا کەم کردبێتەوە.
بۆ پشتیوان ی لە دان ــی پ ــارە لەالیەن
قەتەر بە حەماس دەکرێ؟
شوێنێکی سەرەکیی دیکەش کە ناوی
کۆهەن دێتە بەرباس زانیاریی ئاشک رابوو
ل ــە الیـــەن ل ــی ــب ــەرم ــەن لــەبــارەی تێوەگالنی
کۆهەن لە ڕێکخستنی بەردەوامیی چوونی
پ ــارە لە قەتەر بۆ پێشگرتن لە تێکڕمانی
ئــابــووری غــەززەیــە .ل ــەوان ــەی ــە ک ــۆه ــەن بە
درک ــان ــدن ــی لیبەرمەن س ــەرس ــام نەبووبێ،
بـــەاڵم پ ــرس ــی ــارەک ــە ل ــە ج ــێ ــی خ ــۆی ــدای ــە کە
بۆچی موساد وا ڕاستەوخۆ لە وتووێژەکان
بۆ دابینکردنی پارە بۆ غەززە ،کە لە الیەن
حەماسەوە بەڕێوە دەچێ ،تێوەگالوە.
سێ وشە بۆ جوابی ئەو پرسیارە هەن:
ئیس ڕائیل بێدەنگیی دەوێ .پــارەی قەتەر
ب ــۆ ئـــەوە نییە کــە لــەگــەڵ حــەمــاس وەک
ه ــەڕەش ــەی ــەک ــی ســەربــازی م ــام ــەڵ ــە بکرێ.
پ ــارەک ــە پ ــێ ــوەن ــدی ب ــە ئ ــاب ــووری غـــەززە بە
شێوەیەکی بەرباڵوتر هەیە ،تا پێش بەوە
بگیرێت کە حەماس هێندە بێ دەرەتان نەبێ
کە بە هۆی زەختی ئابووری دەست بە شەڕ
بکا ،تەنانەت لە کاتێکدا کە شەڕی نەوێ.
ســەرۆکــی م ــوس ــاد وێــدەچــێ الی ــەن ــگ ــری
بــۆچــوونــێــک بـــێ کـــە پــــــارەی قـــەتـــەر بە
هەڕەشەی سەربازیی حەماس نەبسترێتەوە،
هەڕەشەیەک کە تەنیا بە هێزی سەربازیی
ئیس ڕائیل جێبەجێ نابێ .هەرکەسێک کە
ڕوانگەیەکی دیکەی هەبێ لەوانەیە موساد
وەک کەسێکی عەوداڵی ئەفسانە سەیری
بکا .وێدەچێ کۆهەن الیەنگری درێژەپێدان
بە ڕێککەوتنی هێمنی-لەبەرامبەر-هێمنی
ل ــەگ ــەڵ ح ــەم ــاس دابـــــێ ،ک ــە هـــەر ش ــێ ــوە
ت ــون ــدوت ــی ــژی ــی ــەک ل ــە الیـــەن ئــەو ڕێ ــک ــخ ـراوە
تێرۆریستییە بە ت ــوون ــدی وەاڵم ب ــدات ــەوە،
ه ــاوک ــات تا ئ ــەو کاتەی هێمنی ب ــەردەوام ــە
دەرفــــەتــــی ئــــابــــووری زی ــات ــر ب ــۆ غــــەززە
بڕەخسێنێ.

و :کەماڵ حەسەنپوور

سودان
مــــوســــاد لــــە ڕادەبــــــــــــەدەر شــــانــــازی ب ــە
پێشوەچوونە مێژوویی و سەرسوڕهێنەری
پێوەندیی سیاسی نێوان ئیس ڕائیل و سودان
دەک ــا .ئەگەرچی نەتانیاهو زۆربــەی پێزانینە
گشتییەکانی بە نسیب بووە و شیاویشیەتی،
ب ــەاڵم سەرکەوتنەکە بەرهەمی دوو فاکتەری
دیکەش بوو .هەوڵی بەردەوامی کۆهەن ،کە تا
دوایین هەوڵی سەرکەوتوو ،بێ ئاکام مابوونەوە
و باسیان لێوە نەک رابوو هۆی سەرەکیی بوو.
شیاو بوونی کات بۆ الیەنی سودانی هۆیەکی
مەزنی دیکە بوو .بەاڵم جارێکی دیکە ،کۆهەن
وەک کلیلەی جێبەجێ کردنی پرسێکی ئاڵۆز بۆ
واڵت دەرکەوت.
کاریگەریی کۆرۆنا لەسەر ئۆپەراسیۆنە
هەواڵ گرییەکان
لەو کاتەدا زەختێکی نائاسایی کەوتۆتە سەر
دەزگا هەواڵگرییەکان بە موسادیشەوە .چونکە
هەموو لێوەشاوەیی و تاکتیکە ژی رانەکانی دونیا
ناتوانن لە بەرامبەر هەڕەشە بایۆلۆژیکییەکەی
ڤایرۆسی کۆرۆنا ،پارێزگاریی لە سیخوڕان لە
چوار گۆشەی جیهان بکەن .هەڵبەت ،سیخوڕ
دەبێ زۆرتریش لەبارەی چوونە دەر لە ماڵەوە
وری ــا بێ ،ب ــەاڵم هەندێک چاالکیی سیخوڕیی
پێویستە هەڵپەسێردرێن.
لەوانەیە کۆهەن بڵێ کە موساد خۆی وەک
هەر دەزگا هەواڵگرییەکی باش لە کاتی دۆخی
ئالنگاریکەردا دەگونجێنێ ،و لەگەڵ ئەوەشدا
دەتوانێ دەوری خۆی ببینێ.
هاوکاریی هەواڵ گریی واڵتە یەکگرتووەکان
و ئیسڕائیل
م ــوس ــاد ل ــە ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕەک ــان ــی ئ ــەو دوای ــی ــان ــەی
کۆمەڵگەی هەواڵگریی واڵت ــە یەکگرتووەکان،
دوای ئـــــەوەی کـــە ســـــەرۆک کـــۆمـــاری ئ ــەو
واڵت ــە دۆن ــال ــد ت ـرام ــپ ،جـــۆزەف مەکگوایەری
ل ــەس ــەر کــار الب ــرد و ڕی ــچ ــارد گ ــرەن ــەل ــی وەک
بـــەرێـــوەبـــەری ک ــارب ــەڕێ ــک ــەری ه ــەواڵ ــگ ــری ــی
نەتەوەیی دەستنیشان کرد ،لە کاتێکدا کە جان
ڕاتکلیفی وەک جێگرەوەی گرەنەل ن ــاوزەد کرد
نیگەران نییە .ه ــەردوو گرەنەل و ڕاتکلیف لە
الیەن ڕەخنەگرە ئەمریکاییەکانی ت رامپ لە نێو
کۆمەڵگەی هەواڵگریی واڵت ــە یەکگرتووەکاندا
کەوتوونە بەر هێرشی ڕەخنەی وەک لێنەهاتوو،
دەستنیشانک راوی سیاسی کە بە ئاشک را خۆ لە
پرۆسە هەواڵگرییەکان هەڵدەقوتێنن کە بەپێی
ن ــەری ــت ئ ــەرک ــی کاربەدەستە ناسیاسیەکانی
دەزگای هەواڵگرین.
بۆ کۆهەن ،کە پێوەندیی تاکەکەسی گەلێک
باشی ل ــەگ ــەڵ س ــەرۆک ــی س ــی ئ ــای ئ ــەی جینا
ه ــاس ــپ ــەل ،وەزیـــری کــاروبــاری دەرەوە مایک
پۆمپێئۆ و ت ــەن ــان ــەت خـــودی تــرامــپ ه ــەی ــە،
بــەو م ــان ــای ــەی ــە ک ــە بـــەرژەوەنـــدی هەواڵگریی
دووالی ــەن ــە ل ــەگ ــەڵ واڵتـــە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان لە
ڕووب ــەڕووب ــوون ــەوە ناوخۆییە سیاسییەکانی
واشینگتۆن دەپ ــارێ ــزرێ .کۆهەن هەروەها لە
چ ــەن ــد پ ــات ــف ــۆرم ــی ج ــی ــاوازدا ل ــە چ ــەن ــد ساڵی
ڕاب ــردوودا بە ئاشک را گوتوویەتی کە خولیای
کاری سیاسی لە داهاتوودا هەیە.
ل ــە ن ــێ ــوان ئ ــێ ـران ،ســـودان و ئێستا دەوری
بەرچاوی لە شەڕ دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا ،کاتێک
کە نۆبەی بێ ،ئەو کارنامەیەکی دوورودرێژی
پێدەبێ بۆ هەر کارێک کە داوای بکا.
* ئورشەلیم پۆست – یوناح جێرێم ی باب
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کوژران و بریندار بوونی  ٢٤٠کۆڵبەر ،گرتنی  ٨٥٤چاالکی سیاسی،
ئێعدامی  ٤٦بەندی و خۆکوشتنی  253کەس لە کوردستان
(کۆبەندی ڕاپۆرتەکانی وەرزانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەبارەی پێشێلکرانی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ساڵی ١٣٩٨ی هەتاویدا)
لە درێــژەی پێشێلکردنی سیستماتیکی
مافی مــرۆڤ لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
بــەهــۆی دەزگـــای قــەزایــی و دامــودەزگــا
ســیــاســی و ئــەمــنــیــەتــیــیــەکــانــی کــۆمــاری
ئیسالمی ،لە ماوەی ساڵی  ١٣٩٨هەتاویشدا
النیکەم  ١٦٢١حاڵەتی زبری پێشێلکردنی
مافی مــرۆڤ ڕووی داوە .با بەخێرایی
چــاوێــک بــەســەر چەند حاڵەتێکی زبــری
پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە کوردستان لەم
ساڵەدا بخشێنین:

نـــادر کــەریــم ــی ،خەڵ کی
دێوالن لە ناوچەی سنووریی
پیرانشار ب ــە ت ــەق ــەی هێزە
چـــەکـــدارەکـــان ـــی کــۆمــاری
ئیسالم ی کوژرا.
کۆڵبەرکوژی
لە کاتێکدا کۆڵبەرکوژی و سەرکوت
و کوشتاری خەڵکی کاسبکاری ناوچە
ســنــووریــیــەکــان بــەشــێــکــی ســەرەکــیــی
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستانە،
لــە مــــاوەی ئـــەم س ــاڵ ــەدا  ٢٤٠کــۆڵــبــەر
و کــاســبــکــاری کــــورد ب ــەه ــۆی تــەقــەی
ڕاستەوخۆ ،تەقینەوەی مین ،بەربوونەوە
لــە بــەرزایــی لــە ســۆنــگــەی ڕاوەدوونـــــان
و هــــەروەهــــا ڕەقهــــەاڵتــــن ل ــە ســەرمــا
گیانیان لەدەست داوە و بریندار بوون.
وردەکارییەکان دەریدەخەن کە لەو ٢٤٠
قوربانییەی ئەمساڵ  ٧٣کەسیان کوژراون
و گیانیان لەدەست داوە ،هەروەها ١٦٧
کەسیش بریندار بوون.
کوژران و برینداربوونی  ٢٤٠کۆڵبەر و
کاسبکاری کورد لە ساڵی ٩٨ی هەتاوی
لــەحــاڵــێــکــدایــە کــە هــێــزەکــانــی کــۆمــاری
ئیسالمیی ئــێــران لــە ســاڵــی پێشتریشدا
 ٢٤٢کۆڵبەر و کاسبکاریان دابــووە بەر
دەستڕێژی چەکەکانیان.
هـــەر لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ رەف ــت ــار و
کارنامەی کوردکوژیی هێزەکانی کۆماری
ئــیــســامــیــدا ڕۆژی چــوارشــەمــمــە ١١ی
بەفرانبار الوێکی خەڵکی گوندی “سیس”
سەر بە شاری دێوالن لە پارێزگای سنە
بە ناوی ”نــادر کەریمی“ لەکاتی ڕۆشتن
بۆ هەرێمی کوردستان و لەالیەن سپای
پــاســدارانــەوە دراوەتـــە بــەر دەستڕێژ و
کوژراوە.
ڕۆژی چوارشەممە ١١ی بەفرانباریش،
لە نزیک چۆمی “سۆفی ئ ــاوا”ی شاری
“جوانڕۆ” تەرمی یەکیک لە خۆپیشاندەرانی
ئــەو شـــارە بــە نـــاوی “هــاشــم مـــورادی”
دۆزراوەتـــــەوە .بە پێی زانیارییەکان لە
کاتی دۆزینەوەی جەستەی بێ گیانی ئەم
شارۆمەندە کوردە ،جێگای ئەشکەنجە بە
ڕوونی بە جەستەیەوە دیار بووە.
ڕۆژی پێنج شەممە ١٩ی بەفرانبار
تــەرمــی “ســـــەردار ئــەعــەزەمــی” خەڵکی
بەخشی شاهۆ سەر بە شاری ڕوانسەر
لە پارێزگای کرماشان ،لە زێــدی خۆی
ئـــەســـپـــەردەی خـ ــاک کــــــراوە .ســــەردار
ئەعەزەمی ڕۆژی شەممە ٢٥ی خەزەڵوەر
و لــە ڕەوتـــی خۆپێشاندانەکانی مانگی
خەزەڵوەری ئێران لە شاری پەرەند سەر

گرتووخانەکان و ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا
گیانیان لێ ئەستێندراوە.
شایانی باسە لە ماوەی ساڵی ١٣٩٧یشدا
النیکەم  ٦٤١کــەس لــە خەڵکی ئاسایی و
چــاالکــانــی مــەدەنــی و ســیــاســی لــە الیــەن
دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی
ئــەمــنــیــەتــی و ســیــاســی لــە دژی کــۆمــاری
ئیسالمی ڕێژیم گیرابوون.

مــوژگــان کــاووس ــی ،ژنە
کوردی دانیشتووی خەڵ کی
کـــەالردەشـــت بــە تۆمەتی
ئ ــەن ــدام ــەت ــی ــی حیزبێکی
کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
 76مانگ زیندانیی بەسەردا
سەپاوە.
بە پارێزگای تاران ون ببوو و لەو کاتەوە
هیچ زانیارییەک لە سەر چارەنووسی
ناوبراو لە بەر دەستدا نەبوو .حەوتوویەک
دواتریش تەرمی نادر ڕەزایــی ئابتاف،
خەڵکی کرماشان پاش گیان لەدەستدان
لەژێر ئەشکەنجەی هێزە ئەمنیەتییەکانی
حکوومەتی ئێراندا ڕۆژی ٨ی بەفرانبار
ڕادەستی بنەماڵەکەی کراوەتەوە و بە
خاک سپێردراوە.
ڕەشبگیر و گرتنەکان
لە مــاوەی ساڵی ١٣٩٨دا ئەوەندەی
ســەرچــاوەکــانــی هـــەواڵ پشتڕاستیان
کردۆتەوە و دەستیان بە زانیارییەکان
ڕاگــەیــشــتــووە ٨٥٤ ،کــەس لــە خەڵکی
ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی
لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی
چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی
کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی
ئەو ڕێژیمە گیراون .هەروەها لە ڕەوتی
سەرکوتی خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەر
لــە کــوردســتــان دەیـــان کــەس ک ــوژران
کە نــاوەنــدی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان نــاو و نیشانی النیکەم ٤٥
کەس لەوانی تۆمار کردوە.

ســــــــەردار ئـــەعـــزەم ـــی،
خەڵ کی ڕوانــســەر ک ــە لە
خۆپێشاندانەکان ی مانگی
خــــەزەڵــــوەردا گــیــرابــوو،
ڕۆژی ١٨ی بــەفــرانــبــار
تەرم ی سووتاوی ڕادەست ی
بنەماڵەکەی کراوەتەوە.
لەو  ٨٥٤کەسەی لە ماوەی ئەمساڵدا
دەسبەسەر کراون ،النیکەم  ٢٠١کەسیان
دادگایی و سزای لە سێ مانگ تا سزای
درێژخایەنی  ٣٠ساڵ زیندانیان بەسەردا
سەپاوە و سەرجەم  ١٠٤٠٢مانگ (٨٦٦
ســاڵ و  ١٠مانگ) زیندانیان بەسەردا
سەپاوە .هەروەها  ٢بەندکراوی کوردیش
بەتۆمەتی موحاربە و ئەندامەتیی حیزبە
کــوردیــیــەکــانــی ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی ڕێــژیــم
سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە و ٥
بەندکراوی کوردیش لەژێر ئەشکەنجە
یان بەهۆی پێڕانەگەیشتنی پزیشکی لە

ئێعدامەکان
ئــامــاری ئێعدامەکان لــە کــوردســتــان لە
م ــاوەی ساڵی ١٣٩٨دا النیکەم  ٤٦کەس
بــووە کە بهپێی ڕێــژهی حهشیمهتی کورد
له ئێران و ئاماری ئێعدامهکان لهو واڵته،
لهو بــوارەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤیشدا
کورد ههر بهشی شێری بهرکهوتووه .بەشی
هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە ساڵی ١٣٩٨
لــە کــوردســتــان ئێعدام کـــراون ،بەتۆمەتی
پێوەندیدار بە مــادەی هۆشبەر و کوشتنی
بەئانقەست لەدار دراون.
دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی ساڵی
ڕابردووش النیکەم  ٤٩زیندانیی کوردی لەدار
دابوو کە شەش کەسیان زیندانیی سیاسیی
سەربە حیزبە کوردییەکانی دژبەری کۆماری
ئیسالمی و  ٨بەندکراویشیان بەتۆمەتی
چاالکیی ئەمنیەتی لە دژی کۆماری ئیسالمی
(ئەندامەتی لە گرووپە سەلەفییەکاندا) ئێعدام
کرابوون.

ل ــوق ــم ــان وەحــیــد ،خەڵ کی
شیناوێی پیرانشار ک ــە لە
کاتی کۆڵبەریدا چاو و القێکی
ل هدهست داوە.
قوربانییانی تەقینەوەی مین
ژمارەی قوربانییانی مینە لەکارنەخراوەکان
لە ساڵی ١٣٩٨دا النیکەم  ٤٨کــەس بوو
کــە نــاو و نــاســنــاوی  ٢٠کــەس لـــەوان بۆ
میدیاکان و ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی
مـــرۆڤ ئــاشــکــرا بــــووە .وردەکــاریــیــەکــان
دەڵێن لەو  ٢٠کەسە  ١٤کەسیان بریندار
و نقوستان بوون و  ٦کەسیشیان گیانیان
لەدەست داوە؛ بـهاڵم بەدڵنیاییەوە ئاماری
ورد و دهقیقی قوربانییانی تهقینهوهی مین
_ بەهۆی ئەوەی ههواڵدهرییه ڕهسمییهکان
خۆ ل ه باڵوکردنهوهیان دهبوێرن یان ناوی
قوربانییان ئاشکرا ناکهن_ لهوهنده زیاتر ه
ک ه نــاوهنــدی مافی مــرۆڤ بۆ ڕۆژهـهاڵتــی
کوردستان تۆماری کردوه.
چاونیوز ،ماڵپەڕی ناوهندی مافی مرۆڤ
بــۆ ڕۆژهـ ـهاڵت ــی کــوردســتــان دەڵـــێ ساڵی
پێشتریش ( )١٣٩٧النیکەم  ٨٤کەس بەهۆی
تەقینەوەی مین کوژرابوون و بریندار ببوون
کە زانیاریی تەواو لەسەر  ٤٨کەس لەوان
ڕاگەیەندرابوو .لەو  ٤٨کەسە  ٣٧کەسیان
بریندار و نقوستان ببوون و  ١١کەسیشیان
گیانیان لەدەست دابوو.
ئامار ه ڕهسمییهکان دهڵێن زیاتر لە ١٦
میلیۆن مینی پاشماوهی شهڕی عێراق و ئێران
له خاکی ئێراندا ههڵنهگیراونهتهوه ،ههروهها
ل ه ساڵی  ٦٧ی ههتاوییهوه که شهڕی ئێران
و عێراق کۆتایی هاتوو ه تا هاوینی ساڵی

_ ٩٣کە دوایین ئامارە ڕەسمییەکان لەو
پێوەندییەدا باڵوبوونەتەوە_ ههرنهبێ ٣٦٨
کهس له کوردستان بههۆی تهقینهوهی مین
گیانیان لهدهست داوه و  ١٦٠٠کهسیش
بریندار بوون.

شــەهــرام ک ــازم ــی ــان ک ــە بە
بڕیاری لقی ٢ی دادگای شۆڕش ی
ورمـــێ بــە س ــەرۆک ــای ــەت ــی ــی
دادوەر “شێخلوو بە تۆمەتی
ه ــاوک ــاری ــک ــردن ــی حیزبێکی
کـــوردیـــی دژبـــــەری ڕێ ــژی ــم
دادگایی کراوە و سزای  ٥ساڵ
زیندان ی تەعزیریی بەسەردا
س ــەپ ــاوە .ئ ــەم حوکمە ڕۆژی
٢٠ی ڕەشەمە ،بەم زیندانییە
لە زیندان ی ناوەندیی ورمێ
ڕاگەیەندراوە.
خۆکوژی
خــۆکــوژی لە کوردستان دیاردەیەکی
خەفەتباری دیکەیە کــە بــەهــۆی بێمافی
و هــەروەهــا پــەراوێــزخــرانــی کوردستان
لەالیەن حکومەتەوە خەسارەکانی لەچاو
ناوچەکانی دیکەی ئێران گەلێ زیاترە.
ئــامــارەکــانــی نــاوەنــدی مــافــی م ــرۆڤ بۆ
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن
کــە لــەمــســاڵــدا النــیــکــەم  ٢٥٣ک ــەس لـهو
سهدان کهسهی بههۆی جۆراوجۆی وهک
هـهژاری ،بێهیوایی و کێشهی خێزانییەوە
ههوڵی خۆکوژییان داوه ،هەوڵەکانیان
بەداخەوە سەرکەوتوو بووە و کۆتاییان
ب ه ژیانیان هێناوه .لەو  ٢٥٣کەسە ١٢١
کەسیان ژن و  ١٣٢کەسیان پیاو بوون
و کهم تهمهنترینیان کچێکی  ١٣ساڵ و
بهتهمهنترینیان پیاوێکی تهمهن  ٦٦ساڵ
بــووه“ .چاونیوز” ڕایگەیاندوە کە ساڵی
ڕابـــردووش ( )١٣٩٧النیکەم  ١٧٠کەس
لە کوردستان خۆیان کوشتبوو کە ٦٢
کەسیان پیاو و  ١٠٨کەسیان ژن بوون.
هەروەها ئاماری پەنابردن بۆ خۆکوژی
لەو ماوە زەمەنییەدا زیاتر لە دوو هیندەی
قوربانییانی ئەو دیــاردەیــە بــووە کە یان
خۆکوژییەکانیان ســەرکــوتــوو نــەبــوون
یان کەسوکاریان بەوەخت توانیویانە بە
هانایانەوە بچن و لــە مــردن ڕزگــاریــان
بکەن.

ناوی  ٤٨کرێکاری کوردی باڵو کردبۆوە
کە ببوونە قوربانیی ڕووداوی کــار .لەو
 ٤٨کەسە  ٤١کەسیان گیانیان لە دەست
دابــوو ،و  ٧کەسیش بریندار و نقوستان
بوون.
گیان لەدەست دان و نقوستانبوونی
کرێکاران لە کوردستان بەهۆی ڕووداوی
کارەوە لە حاڵێک دایە کە تەنیا سەدی ١٠ی
ئەم كرێكارانەی لە کاتی كاركرندا تووشی
ڕووداوی کار دهبن بیمەنو ،سەدی ٩٠ی
کرێکاران ،به تایبهت کرێکارانی کهرتی
بیناسازی لەژێر چاودێریی هیچ بیمەیهکدا
نین.
هەروەها بارودۆخی کرێکارانی کورد
لـ ه ساڵی  ١٣٩٨دڵتهزێنتر و نالهبارتر
له سااڵنی پێشوو بــوو .بەهۆی قەیرانی
ئابووری و ئاوسانی بازاڕ توانای کڕینی
کرێکاران چەند هیندە لە کەمی دا .سەرباری
ئەمەش مووچه و حهقدهستی کرێکاران ل ه
زۆربهی کارخانه و ئیداره دهوڵهتییهکانی
وهک شــارهوانــی ســێ مانگ و تهنانهت
ش ـهش مانگ دوا ک ـهوتــوو ه و ئ ـهو ه جیا
لـهوهی دهرکــردن ل ه کار و بێکارکرانیان
ههمیشه وهک مۆتهکه بهسهریانهو ه بووه.
ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی
مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر
پێشێلکردنی مافی مــرۆڤ لــەو بەشەی
ئێران بــاوی کردۆتەوە تەنیا ئەو بەشە
لــەو حاڵەتانە دەگــرێــتــەوە کــە هـــەواڵ و
زانیارییەکان بە ئاشکرا بە میدیایی کراون
و لە الیەن سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانەوە
ئاماژەیان دراوەت ــێ ،ئەگینا ئەو ناوەندە
پێی وای ــە کــە ئــامــاری ورد و دروســتــی
پێشێلکاریی مافی مــرۆڤ لە کوردستان
بــەهــۆی کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران زۆر
زیاتر لەو ئامارەیە کە ڕاگەیەندراوە.

س ــەی ــوان شەریف ی ،ک ــوڕی
“خالید ،خەڵ کی شاری بانە
ک ــە ڕۆژی سێشەممە ٢٧ی
ڕەش ــەم ــە لە “ه ــەن ــگ ــەژال” بە
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکان ی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران
گیان ی لەدەست دا.
* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی
بەهاری  ١٣٩٨کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=2473
* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی
هاوینی  ١٣٩٨کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=2725

قوربانییانی ڕووداوی کار
ژمــارەی قوربانییانی ڕووداوی کار لە
کوردستان لە ماوەی ساڵی ١٣٩٨دا زیاتر
لــە  ١٨٠کــەس بــووە کــە نــاوەنــدی مافی
مــرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و
شوناسی  ٥٤کەس لەوانی تۆمار کردوە،
* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
ئــەوە جیا لــەو س ــەدان کــەســەی بەهۆی
ڕووداوی کار و لە نەبوونی ستانداردە پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی
ئەمنیەتییەکاندا بریندار و نقوستان بوون .زستانی  ١٣٩٨کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=3477
“چاونیوز” ساڵی ڕابــردوو ()١٣٩٧ش

* بۆ بینینی خشتە پێنوێن و وردەکاریی
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی
پاییزی  ١٣٩٨کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=2960

ژمارە 771

10

15ی خاکەلێوە 3 _ 1399ی ئاوریلی 2020

ژینۆسایدی کورد

یەکەم شەهیدی ئێناخی
لە شاهۆی سەربەرز
ی و لهسهر لهشی بێگیانی
دایهگیان ئهگهر بگر 
ڕۆڵهی بێنازت فرمێسک ببارێنی ،ئهگهر جلوبهرگی
ڕهش بپۆشی ،دوژمنمان پێ شاد دەبێ .ب ه تۆسقاڵێک
سەرنجدان ب ه مێژووی خهباتی خوێناویی گهالن،
بۆت دهر دهکهوی ک ه بۆ گهیشتن ب ه ئازادی دهبێ
خوێن بدرێ .ئــازادی خوێنباییهکی گرانی دەوێ و
به الفــاوی خوێنی ه ـهزاران الوی دڵسووتاوی دڵ
برایم چووکەڵی پڕ له گڕی نیشتمانپهروهری وهدی دێ .،ئهوه بۆ
تۆ دایکی دڵسووتاو ،ڕوو دەکەمە چیای سەرکەشی
شاهۆ و بۆت دەگێڕمەوە؛ ژیان و ب ه سهرهاتی  3ڕۆلهی پێشمهرگهت3 ،
فەرماندەی قارەمان ٣ ،بــرای تێکۆشەر کە له مــاوهی چهند ساڵ خهباتی
بێوچاندا ،به ڕشتنی خوێنی گەشی خۆیان ئاشی ئەم خهباته ڕهوایهیان
گەڕاند و سهرهنجام الپەڕەکانی مێژووی خوێناویی میللەتەکەیان بە خوێنی
خۆیان نووسیەوە.
مستەفا ،تاهیر و سابیر حوسێنی ٣ ،برا بــوون لە گوندی «وارامچی»
ناوچەی «ئێناخی» سەر بە ناوچەکانی هەورامان و جوانڕۆ لەدایک بوون،
تازە برا گەورەکەیان قۆناغی الوی تێدەپەڕاند کە هەموویان لە خۆشەویستیی
باوک بێبەش مانەوە و ،دایە حەبیبە  ٧منداڵی بە سەغیری گەورە کرد و ٣
ڕۆڵەی پێشکەش بە حیزبی دێموکراتی کوردستانو گەلی کورد کرد.
مستەفاحوسێنی کــوڕی محەممەد و حەبیبە لە بنەماڵەیەکی هــەژار و
ی «ئێناخی» لە گوندی «وارامچێ» لەدایک بووە .
کەمداهاتی ناوچە 
شەهید مستەفا هەر لە سەرەتای مێرمنداڵییەوە لە نازی باوک بێبەش
دەبێ و ،ئەرکی پــەروەردەی چوار برا و دوو خوشکی دەکەوێتە ئەستۆی
دایکێکی خۆڕاگر و دڵسۆز ،هەربەم هۆیەوە ئەم منداڵە بێباوکانە بە ناوی
دایکیانەوە ناوبانگیان دەرکردبوو.
ئەو دایکە قارەمانە ،ژیانی پڕمەینەتی لەو پەڕی دڵسۆزی و بەرپرسایەتیدا
تێپەڕاند و منداڵەکانی گەورە کردن و لە ئاکامدا سێ کوڕی بە داڵواڵەییەوە
پێشکەش بە بارەگای ئازادیی خاک و نەتەوەکەی کرد .
شەهید مستەفا لەگەڵ کــوێــرەوەری و مەینەتییەکانی ژیــان وردە وردە
گەورە بوو و ،بە هۆی نزیکایەتی و تێکەاڵویی ناوچەکەیان لەگەڵ شۆڕشی
ئەیلوول تێکەاڵوی سیاسەت و شۆڕش دەبێ .
ساڵی  ١٣٤٥لە باشووری کوردستان پێوەندی بە حیزبی دێموکراتی
کوردستانەوە دەگــرێ .دواتر بە هۆی ئاڵۆزیی ناوچەکە بۆ خۆپاراستن و
بەردەوامی لە خەباتدا بۆ ماوەیەک لە «مــاوەت» لە پەنای باڵی مەکتەبی
سیاسیی پارتیدا لەگەڵ هاوڕێیانی نیشتەجێ دەبێ ،دواتر دەبێتە پێشمەرگەی
باڵی مەکتەبی سیاسیی پــارتــی .بە هــۆی لێهاتوویی و شــارەزایــی ،زۆر
زوو بوو بە جێمتمانەی بەرپرسان و پلەی سەرلقی پێ سپێردرا .پاش
هێوربوونەوەی کێشە نێوخۆییەکانی پارتی بە ڕەسمی بوو بە یەکێک لە
سەرلقە سەرکەوتووەکانی پارتی لە ناوچەی هەڵەبجە .هەروەک باس کرا
شەهید مستەفا و براکانی بە هۆی لەدەس 
ت دانی باوکیانەوە لەسەر دەمی
منداڵیدا بە ناوی دایکیانەوە ناوبانگیان دەرکردبوو .حەبە ،کورتکراوەی حەبیبە
ناوبانگی شەهید مستەفا بوو و بەم ناوەوە لەنێو ڕیزەکانی پارتی و هەروەها
خەڵکی ناوچەکەش ناسرابوو .
لە پاش ڕووخانی نیزامی پاشایەتی و ئاشکرابوونی تێکۆشانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و دامەزرانی ڕێکخراوەکانی ،شەهید مستەفا دەبێتە
ئەندامی کومیتەی هــەورامــان و جوانڕۆ ،پاشان وەک بەرپرسی نیزامیی
حیزبی دێموکرات لەو ناوچانە .دواتریش لە الیەن کومیتەکەوە بەرپرسایەتیی
پاراستنی ئەمنیەت و ئارامیی ناوچەکە بەشار و گوندەکانەوە بە شەهید
مستەفا سپێردرا .ناوبراو وەک کەسێکی خۆشناو و جێمتمانەی خەڵکی
ناوچەکە لە کێشە کۆمەالیەتی و سیاسییەکاندا دەوری بەرچاوی هەبوو .لە
پاراستنی ئەمنیەت 
ی سێمینار و کۆبوونەوە بەرباڵوەکاندا ڕۆڵی باشی گێڕا.
لــە تــەحــەســونــی» ق ــوڕی قــەاڵ «وەک ئــەنــدامــی شـــۆڕای تەحەسونەکە
هەڵبژێردرا ،پاراستنی ئەمنیەتی بەشدارانی تەحەسونیشی پێ ئەسپێردرا .لە
هاتنی هەیئەتی حکوومەت بۆ وتووێژ لەگەڵ شۆڕای تەحەسونەکە دەورێکی
زۆر باشی هەبوو.
پاشان سپای پاسداران و جاشەکان و مەکتەبی قورئانییەکان کەوتبوونە
پیالنگێڕی بۆ تێکدانی تەحەسونەکە ،هەر بۆیە شەهید مستەفا بۆ پووچەڵ
کردنەوەی ئەم پیالنە لە هەوڵدا بوو .
شەوی ٢٤ی گەالوێژی ساڵی  ١٣٥٨تیمێک لە هێزەکانی ڕێژیم بە نیازی
دزەکردن بۆ الی «قوڕی قەاڵ» ،لە نیزیک گوندی بندەرە دەکەونە کەمینی
پێشمەرگەکان و لە تەقە و لێکدانێکی کوردتدا چەند پاسدارێک دەکوژرێن و
ئەوانی دیکە بەرەو دواوە پاشەکشە دەکەن .ڕۆژی دواتر پاسدار و جاشەکان
بە هەموو هێزیانەوە هێرش دەکەن و پاش شەڕێکی خوێناوی ،بەداخەوە
مستەفا بریندار دەبێ و لە ڕێگای نەخۆشخانە بە هۆی کاریبوونی برینەکەی
شەهید دەبێ؛ هەواڵی شەهیدبوونی مستەفای حەبە شۆڕەسواری ناوچەی
ئێناخی بوو بە هۆی خەم و پەژارەی دڵسۆزانی خەباتی ڕەوای نەتەوەکەمان .
شەهید مستەفا کەسایەتییەکی خۆشەویست و جێگەی ڕێزی کۆمەاڵنی
خەڵک و ،فەرماندەیەکی سیاسی و نیزامییەکی بەتوانا بوو .بەم شێوەیە
ئەم کەسایەتییە بەرز و پێگەیشتووە بوو بە یەکەم شەهیدی دەستی سپای
کۆماری ئیسالمیی ئیران لە ناوچەی هەورامان و جوانڕۆ.
مستەفا دوو کوڕ و دوو کچی بوو ،دواتر هەر دوو کوڕەکەی بوون بە
پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات و ،بە داخێکی گرانەوە یەکێک لە کوڕەکانی
بە ناوی جەهانبەخش لە سنووری باشوور و ڕۆژهەاڵت کەوتە سەر مین و
گیانی لەدەست دا .جەهانشادیشیان لە پێشمەرگایەتی القێکی لەدەست داوە
و ئێستا لە واڵتی نۆروێژ دەژیی .پاش شەهید بوونی مستەفای تێکۆشەر و
فەرماندە ،براکەی بە ناوی تاهیر حوسێنی چەکی برا شەهیدەکەی لە شان
کرد و بوو بە پێشمەگەی حیزبی دێموکرات و بەرپرسایەتیی فەرماندەی
پەلی پێ سپێردرا ،کە بەداخەوە لە ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوەی  ١٣٦٢لە هێرش
بۆ سەر مۆڵگەی دوژمن لە گوندی «ماسان» (نەیجوڵ) کەوتە بەر گولـلەی
داگیرکەران و گیانی پێشکەش بە خاکی نیشتمان کرد .شەهید تاهیر سێ
کیژۆڵەی دڵپاکو ڕووسووری لە پاش خۆی بۆ نیشتمان بەجێ هێشت.
دایکە حەبیبە جارێکی دیکە جەرگی بریندار بوو .بە دەنگی سەربەرزانە
هاواری دەکرد کوڕی من سەربەرزن ،قارەمانن ،کوڕی میللەتن ،شانازییان
پێوە دەکەم .هێشتا خوێنی دوو ڕۆڵەی وشک نەببوونەوە سابیری فیداکاریشی
پێشکەش بە نیشتمان کرد؛ تەنیا سێ مانگ دوای تاهیر ،کوڕە فەرماندەیەکی
دیکەی قارەمانی میللەتەکەمان بوو بە سێهەمین شەهیدی بنەماڵە.

لە ڕۆژههاڵتی کوردستان

شەونم هەمزەیی

لەم ڕێگەیەوە بەربەرەکانی لەگەڵ سیاسەتی
چەوتی دەسەاڵتداران بکەن و لەم پێوەندییەشدا
قوربانییان داوە و زۆر لەو مافخوازانە ئێستا
لە چاڵە ڕەشەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
بەسەر دەبەن.

“لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەسەاڵتی ناوەندی چ لە سەردەمی پاشایەتی
و چ لە سەردەمی کۆماری ئیسالمیدا بەردەوام لە رێگەی”گۆرینی دێموگرافیی
کوردستان”“ ،قەدەغەکردن بە مەبەستی تواندنەوەی زمانی کوردی“ ،کوچی
زۆرەملێ”“ ،ب ه تااڵنبردنی سامانی نهتهوهیی کورد” و “شێواندنی مێژوو” و
دهیان بهرنامهو پالنی دیکه ،ل ه ههوڵی ئهوهدا بوون ک ه کورد له نیو نهتهوهی
سەردەستدا بتوێننهو ه و نیشتمانهکهی داگیر بکهن؛ یان هۆوییەت و شوناسی
نەتەوەیی خۆی بەتاڵی بکەنەوە”
ژیــنــۆســایــد دەســتــەواژەیــەکــی یۆنانییە و بە
واتــای لەنێو بــردن یان پاکتاوی ڕەگــەزی دێت،
دەک ــرێ ھۆکـــاری ئایینی ،نــەتــەوەیــی یــان بیری
ڕەگەزپەرستانەی لەپشت بێ .ئەم دەستەواژەیە بۆ
یەکەمین جار لەالیەن “ڕافائیل لیمکین” شارەزای
بواری یاسا لە کۆنفڕانسێکدا لە ساڵی  ١٩٣٣کە لە
شاری مادرید گیرابوو ،بەکار هێنراوە و لە ساڵی
 ١٩٤٢بە نووسین تۆماری کردوە .ئەم یاساناسە
یەکێک لەو کەسانە بووە کە تەواوی خێزانەکەی
بە دەستی ئاڵمانییەکان لەنێو بـــردراون .دواتــر
لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەكان لە ٩ی دێسامبری
 ١٩٤٨بە بڕیاری  ٢٦٠لە پاریس بە تاوان ناسێنرا.
ژینۆساید بابەتێکی جیهانییە و زۆربەی خەڵکی
واڵتانی جیهان کەم و زۆر لە بوارە جیاوازەکاندا
ژینۆساید کراون .بەاڵم کاتێک باس لە کوردستان
دەک ــرێ بابەتەکە جــیــاوازتــرە ،لــە چــوارچــێــوەی
ســیــاســەتــی ئـــەو واڵتـــانـــەی کــە کــوردســتــانــیــان
بەسەردا دابــەش کــراوە (ئێران ،عێراق ،تورکیە
و سووریە) کێشەی کورد تا ئێستا لەم واڵتانە
بە چارەسەرنەکراوی مــاوەتــەوە و دابەشکردن
و لەنێو بردنی ئەم گەلە هەر بــەردەوامــە .بۆیە
گەلی کورد لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوودا تا
گەیشتن بە ئێستا وەکوو نەتەوەیەکی ژێردەستە
کەوتووەتە بەر مەترسیی گەورەی لەنێو بردن و
سڕینەوەی مێژوو ،کولتوور ،ئابووری و شوناس
و  ...بە جۆرێک کە ڕۆژ بە ڕۆژ هەوڵی زیاتری
تێکدانی تایبەتمەندییەکانی دەدرێ.
سیاسەتی ئەو واڵتانەی کوردستانیان بەسەردا
دابەش کراوە ،بریتییە لە لەنێو بردنی شارستانیەت
و کولتوور ،شێواندنی مێژوو کە هەمیشە هەوڵیان
داوە ڕاستییە مێژووییەکان بشارنەوە.
لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستانیش گەلی کــورد بە
تایبەتی لە مێژووی هاوچەرخدا چەندین سیاسەتی
توندوتیژانە بە مەبەستی سڕینەوەی شوناس و
کولتوور و لەنێوبردنی ئەم نەتەوەیە لەسەر تاقی
کــراوەتــەوە .لێرەدا بە باس کردن لە جۆرەکانی
ژینۆساید و هــەوڵــی دەســەاڵتــە یــەک لــە دوای
یەکەکانی ئێران بۆ ژینۆسایدی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،ئەم باسە درێژە پێدەدەین.
ژینۆسایدی فیزیکی یان جەستەیی :کوشتن
و لەنێو بــردنــی تاکەکانی کــۆمــەڵ ،بــە شێوەی
ڕاســتــەوخــۆ یـــان نــاڕاســتــەوخــۆ ،وەک گوللـە
بــاران کــردن ،زیندەبەچاڵ کــردن ،کۆمەڵکوژی،
بێسەروشوێن کــردن و لە ســێــدارەدان و  ،...لە
چــوارچــێــوەی ژیــنــۆســایــدی جەستەییدا پێناسە
دەکرێن.
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەسەاڵتی ناوەندی
چ لــە ســەردەمــی پاشایەتی و چ لــە ســەردەمــی
کۆماری ئیسالمیدا بــەردەوام لە رێگەی”گۆرینی
دێــمــوگــرافــیــی کــوردســتــان”“ ،قــەدەغــەکــردن بە
مەبەستی تــوانــدنــەوەی زمانی کــوردی“ ،کوچی
زۆرەمــلــێ”“ ،ب ـ ه تااڵنبردنی سامانی نهتهوهیی

کورد” و “شێواندنی مێژوو” و دهیان بهرنامهو
پالنی دیکه ،ل ه ههوڵی ئهوهدا بوون ک ه کورد ل ه نیو
نهتهوهی سەردەستدا بتوێننهو ه و نیشتمانهکهی
داگیر بکهن؛ یان هۆوییەت و شوناسی نەتەوەیی
خۆی بەتاڵی بکەنەوە .بۆ نموونە هەر مێژووی
هاوچەرخ و هەر لە سەردەمی کۆماری ئیسالمیدا
دەتوانین ئاماژە بە کوشتاری نەورۆزی خوێناویی
سنە ،کۆمەڵکوژییەکانی قاڕنێ ،قەاڵتان ،وسووکەند،
ئیندرقاش ،سۆفییان و چەندین گوندی دیکە و
ئێعدامی بەکۆمەڵی  ٥٩الوی مەهاباد بکەین.
ئەم سیاسەتی دژەکوردییە لە مــاوەی  ٤دەیە
لە دەسەاڵتی سەرەڕۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران
هەتا ئێستاش لە گرتن ،بەند کردن ،لەسێدارەدان و
بێسەروشوێن کردنی ڕۆڵەکانی گەلی کورددا هەر
بەردەوامە.
ژینۆسایدی کولتووری :بە مانای قەدەغەکردنی
بەکار هێنان و فێربوون و خوێندنی زمانی دایک،
شێواندنی مێژوو و کولتوور ،سڕینەوەی شوێنەوار
و ئاسەوارە مێژوویی و شارستانییەکان.
لە ئێراندا لە ماوی نێوان دوو شەڕی جیهانی،
دەسەاڵتی تاران سیاسەتێکی توندوتیژانەی دژبە
گەلی کــورد گرتە بەر و ،بەشێکی ئەم سیاسەتە
بریتی بوو لە قەدەغە کردنی لەبەرکردنی جلوبەرگی
کوردی و بەکارهێنانی زمانی کوردی و هەروەها
ڕاگواستنیان بــۆ شوێنەکانی دیــکــەی ئــێــران ،کە
پێشتریش و لەالیەن حکوومەتی سەفەوییەکانەوە
ئەم هەوڵە درابوو .هەر لە ساڵی ١٣١٦ی هەتاویدا
بەشێکی زۆر لە هۆزەکانی “ گەڵواخ ،جەاللی و
پیرانی” بۆ شیراز و کرمان ڕاگوێزران ،سیاسەتی
ڕێژیمی پاشایەتی دانــی بــە بــوونــی کــورد وەک
نەتەوەیەک نەدەنا و کوردیان بە یەکێک لە هۆزەکانی
ئێران پێناسە دەکرد و زمانی کوردییش بە یەکێک
لە بنزاراوەکانی زمانی فارسی ئەژمێردرا.
ئەم سیاسەت و ڕوانگە دژەکوردییە بۆ لەنێو
بردنی شوناسی کورد تا ئێستاش هەر بەردەوامە
و ڕێگە نادرێ نەتەوە بندەستەکان ،بۆ نموونە گەلی
کورد بە زمانی دایکی خۆیان بخوێنن ،لە کاتێکدا لە
ئەسڵی پازدەی یاسای بنەڕەتیی ئەم واڵتەدا هاتوە
کە هەموو نەتەوەیەک مافی ئەوەی هەیە لە تەنیشت
زمانی فەرمیی واڵت بە زمانی خۆی بخوێنێ.
سااڵنە بەردەوام گوێبیسی هەواڵگەلێک لە لەنێو
بردنی شوێنە مێژووییەکانی کوردستان و بەتااڵن
بردنیان دەبین ،هەوڵ دەدرێ مێژووی کورد بە
گــێــڕانــەوەی بێبنەما بشێوێنن و ڕێــگــری بکەن
لە بەڕێوە بردنی بۆنە و ڕێوڕەسمە کولتووری
و مێژووییەکانی کــورد ،وەک بۆنەی نەتەوەیی
نەورۆز و چەندین بۆنەی ئایینیی تایبەت بە ناوچە
جیاوازەکانی کوردستان.
لە ئێستادا دەبینین ئەرکی پاراستنی شوناس،
ژیــنــگــە ،زمــــان و مــێــژوو و کــولــتــووری کــورد
کەوتووەتە ئەستۆی بەشێک لە چاالکانی ڕێکخراوە
مەدەنی ،ئەدەبی و فەرهەنگییەکان و هەوڵ دەدەن

ژینۆسایدی ئابووری :برسی کردنی خەڵک،
لەنێو بردنی سەرچاوە ئاوییەکان ،تێکدانی ژینگە،
نەبوونی هەلی کار و نەڕەخساندنی هۆکارەکانی
بەرهەمهێنان ،بەشێکن لەم جۆرەی ژینۆساید.
کاتێک باس لە دۆخی ئابووری لە ئێران دەکرێ،
سەرەڕای بوونی هەموو جۆرە سەرچاوەیەکی
گرینگ و بەهێزی ئابووری ،بەاڵم دۆخی ژیانی
خەڵک لەوپەڕی خراپیدایە و لە کوردستانیش
چەند قاتە.
ڕەوشــــــی ژیـــانـــی خ ــەڵ ــک لـــە ڕۆژهــــەاڵتــــی
کوردستان بە دۆخێکی خراپدا تێدەپەڕێ و لەم
چەند ساڵەی دواییشدا بە هــۆی گەمارۆکانی
ئەمریکا و دەستێوەردانی ئێران لە واڵتانی ناوچە
و بەکارهێنانی داهــات و سامانی واڵتەکەی لە
خزمەت تێرۆر و بەرهەمهێنانی چەکی ناوکی
و هاتنە دەرەوەی لــە بەشێک لــە گرێبەستە
جیهانییەکان ،ئابووریی ئەم واڵتەی بە تەواوی
بەرەو داڕمان بردوە.
بەاڵم جیا لە سیاسەتی خراپ و بێبەرنامەیی
ژێرخانی ئابووری لە ئێراندا بە نسبەت کوردستان
بابەتەکە جیاوازترە ،هەموو کات دەسەاڵتە یەک
لە دوای یەکەکان هەوڵی برسی کردنی خەڵکی
کوردستانیان داوە ،خەڵکی کــوردســتــان زۆر
کەمتر هەلی کاریان بۆ دەڕەخسێ و تەنانەت
بەشی زۆری خەڵک لە نەبوونی کــار ناچارن
بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیان ڕێگەی پڕمەترسی
وەک کۆڵبەری و دوورکــەوتــنــەوە و ڕۆیشتن
بۆ شارەکانی ناوەند بگرنە بەر .دەبینین بەشی
زۆری زەوییە کشتوکاڵییەکان دەستیان بەسەردا
گــیــراوە و بــۆ مەبەستی پــڕۆژەکــانــی خۆیان
بەکاریان دەهێنن ،لە الیەکی تریشەوە بەشێکیان
ئێستاش بــاخــچــەی مــیــن و تەقەمەنییەکانی
شــەڕی نێوان ئێران و عێراقن و تا ئێستا ئەو
مینانە هەڵنەگیراونەتەوە ،یان لە زۆر نموونەدا
بە هۆکار و بیانووی جیاواز دەسووتێنرێن و
خەڵک ناتوانێ بەکاریان بێنێ .ئەوەی کە ژینگەی
کوردستان بە تایبەتی لە کوێستانەکانی زاگرۆس
لەنێو دەبردرێن ،خەسارێکی گران لە ئابووریی
خەڵکی ئــەم ناوچانە دەدا کە زیاتر بە کاری
ئاژەڵدارییەوە سەرقاڵن و یا لە جۆری گیا و دار
و دەوەنەکانی ئەم شوێنانە بە مەبەستی پزیشکی
کەڵک وەردەگرن و لەم ڕێگەیەوە بژێوی ژیانی
خۆیان دابین دەکەن.
ئــەمــە بێجگە لــــەوەی کــە نــەمــانــی دار لــەم
دارستانانە بە وتــەی کارناسان لە هەستانی
الفاوەکەی نەورۆزی پارەکەدا کاریگەر بوو و،
ئەوەش خۆی زەرەر و زیانی گیانی و ماڵییەکی
زۆری بە خەڵکی پارێزگاکانی کرماشان ،ئیالم و
لوڕستان گەیاند.
دزیــن و ڕاگواستنی ســەرچــاوە ئاوییەکانی
کـــوردســـتـــان بـــۆ نـــاوچـــە فــــارس نــشــیــنــەکــان
سیاسەتێکی تری ئەم ڕێژیمەیە کە وایکردووە
دۆخی ژیانی خەڵک لە ڕووی ئابووریەوە بەرەو
ئاقارێکی خراپ بڕوا.
ژینۆسایدی بیۆلۆژیک :بە ڕێگرتن لە وەچە
نــانــەوە و زۆربـــوون و گەشەسەندنی کۆمەڵە
مرۆڤێکی یەک ڕەگەز بە شێوەی راستەوخۆ یا
ناڕاستەوخۆ ،ژینۆسایدی بیۆلۆژیک دەگوترێ.
کاتێک لە کۆمەڵگەیەکدا بەردەوام هەوڵی کوشتن،
زیندانی کردن ،برسی کردن و تێکدانی دۆخی
ئابووری و شوێنی ژیانی گەلێک بدرێ ،هۆکار
دەبێ لە بەردەم گەشە و زۆربوونی ئەو نەتەوەیە.
کە دەکرێ دەرئەنجامی ئەمانە جۆرێکی دیکەی
ژینۆسایدی لێبکەوێتەوە و ئەویش ژینۆسایدی
دەروونییە .هەرچەند تا ئێستا بە ڕەسمی وەک
جۆرێک لە جۆرەکانی ژینۆساید نەناسراوە،
بــەاڵم دەکــرێ پڕمەترسیترین جۆریان بێ کە
خەمۆکی ،بێهیوایی ،خۆکوژی و تووشبوون بە
مادە هۆشبەرەکان و چەندین دیــاردەی خراپی
دیکەی کۆمەاڵیەتیی لێدەکەوێتەوە و کۆمەڵگە
بەرەو لەنێو چوون پاڵ پێوە دەنێ.
***
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ستراتێژیی ئەمریکا لە عێراق
کشانەوە یان ڕەگداکوتان؟

ل ــە دوای ڕووداوەک ــان ــی بەف رانباری ساڵی
پێشوو ،پارلمانی عێ راق دوای چەند جار دانیشتن
(بەبێ بەشداری نوێنەرانی هەرێمی کوردستان
و ع ــەرەب ــی س ــوون ــە) پــرۆژە یاسایەکیان دەر
ک ــرد کە هێزە بیانیەکان دەب ــێ لە ماوەیەکی
دیاریک راودا خاکی عێ راق بەجێ بێڵن .یەک لەو
الیەنانە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە.
ل ــێ ــرەدا پرسیارێک دێ ــت ــە ئــــاراوە :گرینگی
ع ــێ ـراق ب ــۆ ئەمریکا چییە؟ ئ ــای ــا چۆلکردنی
ناوچە عەڕەبنشینەکانی عێ راق و هێشتنەوەی
هێزەکانی لە هەرێمی کوردستان نیشانەی
گرینگی پێدانی ئەمریکایە ب ــەم ناوچەیە و
دەیەوێ لە هەرێمی کوردستانەوە سیاسەتی
کارتێکەریی خ ــۆی ب ــەس ــەر ه ــەم ــوو عێ راقدا
ج ــێ ــب ــەج ــێ ب ــک ــا؟ داخـــۆ ئ ــەم ــە پ ــاش ــەک ــش ــە یا
جێگۆرکەیەکی تاکتیکییە؟ لە کاتێکدا کە
شیعەی عێ راق کەمتر بایەخ بە ڕێککەوتنە
یاساییەکان دەدا ،ڕۆڵی هەرێمی کوردستان چ
دەبێ لەم پێوەندییەدا؟ ست راتێژی درێژخایەنی
ئەمریکا لە ناوچەکەدا بە گشتی و لە عێ راق بە
تایبەتی چییە؟
گرینگ یپێدانی ع ــێ ـراق ب ــۆ ئەمریکا دوو
هۆکاری سەرەکیی هەیە :یەکەمیان لە ڕووی
جوغ رافیایی و ژێوپۆلیتیکەوە کە وا گریمانە
دەکرێ کە ئەگەر ئەمریکا بتوانێت عێ راق کە
وەک دڵی واڵتانی عەرەبە بخاتە ژێر هەژموونیی
خۆیەوە ،ئەوە بە جۆرێک دەسەاڵتی خۆی لە
هەموو ناوچەکەدا جێگیرتر لە جاران دەبینێ.
هەروەها لەم واڵتەوە دەتوانێ سەرەڕۆییەکانی
کــۆمــاری ئیسالمی ئ ــێ ـران ک ــۆن ــت ــرۆڵ ب ــک ــا و
بەربەستێکی وش ــک ــان ــی دەبـــێ ل ــە ب ــەر دەم
گەیاندنی یارمەتییەکانی کۆماری ئیسالمی بە
میلیشیاکانی سەر بەو ڕێژیمە و پێگەیاندنی
یارمەتیەکانی ئابووری و لۆجێستیکی ئێ ران
ب ــەم حیزب و ڕێکخ راوە تیرۆریستیانە کەم
بکاتەوە .بەمجۆرە تا ئەو جێگایەی کە بۆی
دەکرێ پێش بە سەرەرۆیی و دەستێوەردانی
ئێ ران بگرێ لە ناوچەکەدا و هەروەها ئاسایشی
واڵت ــی ئیس رائیلیش دابین بکا .دووهــەم شت
ل ــە ڕووی ئ ــاب ــووری ــی ــەوە ه ــەب ــوون ــی نــەوت لە
عێ ڕاق هۆکارێکی ت ــرە بۆ م ــان ــەوەی ئەمریکا
لەم واڵت ــەدا .لە کەس شاراوە نییە کە واڵتانی
پیشەیی پێویستییەکی زۆریان بە نەوت هەیە
و ئەمریکاش وەک زلهێزێک و واڵتێکی پیشەیی
دەبێ بیر لە دابینکردنی نەوت بکا بۆ چەندین
دەیەی داهاتوو و نابێت ریسکی ئەوە بکا کە
بۆ دابینکردنی ب ــڕی نەوتی پێویستی خۆی
تەنیا پشت ب ــە واڵت ــێ ــک و ب ــە س ــەرچ ــاوەی ــەک
ببەستێ .جگە لەمانە دابینکردنی ئەمنیەتی
کەنداو و گ ــەرووی هوورمووزیش گرینگیی
تایبەت بە خۆی هەیە لە ست راتێژی ئەمریکا
لە ناوچەکەدا و بەو جۆرە ئەمنیەتی ناوچەیی
و هەناردەکردنی نەوتی هاوپەیمانەکانی خۆی
لە خەلیجیش دابین دەکا.
ڕوویـــەکـــی دی ــک ــەی چ ــۆڵ ــک ــردن ــی ب ــن ــک ــە و
بارەگاکانی ئەمریکا لە ناوەند و خ ــوارووی
عێ ڕاق پێوەندیی بە گرووپە دژبەرە عێ راقییەکان
و ل ــە ســــــەرووی ه ــەم ــووی ــان ــەوە ح ــەش ــدی
شەعبییەوە هەیە .ست راتێژی ئەمریکا لە عێ راق
بەرامبەر بە حەشدی شەعبی دوو ئاراستەی
بە خۆیەوە بینیوە هەتا ئێستا ،کە بریتی بوون
لە ست راتێژی نەرم ،کە خۆی لەوەدا دەدیتەوە
ئ ــەم هێز و ڕێکخ راوانە تێکەڵ بە ئەرتەشی

ئەم واڵتە بکەن کە لە بەرەو پێشچوونی ئەم
ست راتێژییەدا واشینگتۆن سەرکەوتوو نەبوو.
هەر بۆیە ئەم واڵتە پەنای بردە بەر ست راتێژی
ڕەق ،وات ــە لێدانی ڕاس ــت ــەوخ ــۆی ئ ــەم گ ــرووپ
و الیەنانەی کە لە لیستی ڕەش ــی ئەمریکادا
بوون.
لە داوی هێرش کردنە سەر بالیۆزخانەی
ئەمریکا ل ــە ب ــەغ ــدا ل ــە الی ــەن الیەنگرەکانی
ئێ ران و کوژرانی قاسم سولیمانی بارودۆخی
عێ راق ئاڵوگۆڕێکی دیاری بە خۆیەوە گرت و
ناکۆکییەکانی نێوان ئێ ران و ئەمریکا لە عێ راق
پ ــەرەی ستاند .هەر لەم پێوەندییەدا چەندین
جار پێکدادان لە نێوان ئەمریکا و میلیشیا کانی
سەر بە ئێ ران ڕووی دا و تەنانەت کۆماری
ئیسالمی لە ژێر ناوی تۆڵەسەندنەوەی قاسم
سولیمانیدا هێرشی مووشەکیشی کردە سەر
سەربازگەی “عەینولئەسەد” و فرۆکەخانەی
نێودەوڵەتیی هەولێ ر .جگە لە هێرشەکەی سەر
س ــەرب ــازگ ــەی عەینولئەسەد لق و پۆیەکانی
ح ــەش ــدی شەعبی ب ــۆ جارێکیتر هێرشیان
کردە سەر “ئەلتاجی” ،سەربازگەیەکی دیکەی
هێزەکانی ئامریکا .لە ماوەیەکی کەم دوای ئەم
هێرشدا هێزەکانی ئەمریکا بڕیاری چولکردنی
سەربازگە و شوێنە سەربازیەکانی خۆی دا
لە بەشی عەرەبیی عێ راق و هێنانی هێزەکانی
خۆی بۆ هەرێمی کوردستان ،لەژێر ناوی خۆ
پاراستنیان لە ویرووسی کرۆنادا.
جوواڵندنی هێزەکانی ئەمریکا بۆ هەرێمی
کوردستان لە حاڵێکدابوو کە چەند رۆژ ئەم
بریارە دۆناڵد ت رامپ لە نامەیەکی پیرۆزبایی
بەبۆنەی جێژنی ن ــەورۆزدا کە بۆ نێچیروان
بـــارزانـــی ،ســەرۆکــی ه ــەرێ ــم ــی ک ــوردس ــت ــان ــی
نووسیبوو ،باسی لە پەرەپێدانی پێوەندییە
ئەمنی و سەربازی و ئابوورییەکانی نێوان
هەرێمی کوردستان و ئەمریکای کردبوو .هەر
لە هەمان کاتدا “پێنتاگۆن”یش لە ڕاگەیندراوێکدا
ڕایگەیاند کە بەرنامەیەکی گەورەیان لە بەر
دەستدایە بۆ هێرشێکی بەرباڵو بە دژی لق و
پۆیەکانی حشدی شەعبیی الیەنگری کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران کە گرینگترینیان کەتائیبی
حیزبووڵاڵن لە عێ ڕاقدا .هەر لەم پێوەندییەدا
پێنتاگۆن فەرمانی بە بەرپرسانی سەربازی
خۆی کرد کە خۆیان بۆ هێرشێکی بەرباڵو
بۆسەر هێزە چەکدارەکانی الیەنگری سپای
پاسداران لە عێ راق ئامادە بکەن و وا وێدەچێ
کە هەموو ئەوانە لەتە لێ کجیاکانی پازیلەکە
بن.

درێژەی بابەت

دەسەاڵتی سیاسی و متمانهی کۆمهاڵیهتی
ب ه تــهواوی سیمای خۆسهپێن و ستهمکار
وهردهگ ــرێ و ه ـهوڵ دهدا بهرنامهکانی خۆی
ل ـ ه ڕێــگــای درۆ و خـهڵـهتــانــدن و سـهرهنــجــام
سهرکوتی خهڵک بهرێته پێش .ئ ـهو درزهی
نێوان خهڵک و دهوڵهت بهڕادهیهک هاوسهنگیی
کۆمهاڵیهتی تێکدهدا که بهها کۆمهاڵیهتییهکانیش
دهخات ه مهترسییهوهو بێ متمانهیی کۆمهاڵیهتی،
هاوکات کاریگهری له سهر پێگهو ڕێزی بهها
کۆمهاڵیهتییهکانیش دادهن ــێ .لــێــرهدا کۆمەڵگە
بهرهو دۆخێکی مهترسیدار دهڕوا و داهاتووی
دیمۆکڕاسی و دادپهروهری و بهها مرۆییهکان
دهک ـهون ـه مهترسییهوهو بهرژهوهندییهکانی

کۆمەڵگە جێگای خۆیان دهدهن ب ه بهرژهوهندیی ه
تاکی و بهشهکییهکان.
ڕووداوی ڕاکردنی زیندانیان و ڕهزامهندیی
کۆمهاڵیهتی لهو ڕووداوه ،داڕووخانی تهواوهتی
ئهو سهرمای ه کۆمهاڵیهتیی ه دهگهیهنێ که دهوڵهت
بۆ بـــهردهوام بوونی پێویستی پێیهتی .لێرهدا
جهمسهری خهڵک باش لهو ڕاستیی ه ئاگادار ه ک ه ن ه
زیندان ئهو مانا ڕاستهقینهیهی ه ک ه مهترسییهکان ل ه
کۆمەڵگە دوور بخاتهوهو ن ه زیندانيیش لزوومهن
ئ ـهو کهسهی ه ک ـ ه مهترسی بــۆ س ـهر کۆمەڵگە
دروست کردوه .ئهو سیستمهی زیندان و زیندانی
دروســـت کـــردو ه دهبێت ه مهترسیي ه گ ـهورهک ـ ه

دوابەدوای ئەم ڕووداوانە ئەوە سپای پاسداران
بوو کە ڕۆژی 12ی خاکەلێوە لە ڕاگەیەندراوێکدا
هەڕەشەی ئەوەی لە ئەمریکا کرد کە بێتوو لە هەر
شوێنێک لە بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیسالمی
بدا ،وەاڵمێکی ئەوەندە توندیان دەبێ کە ئەمریکا
هەر بە خەیاڵیشیدا نەهاتبێ!
هەڵبەت لە کاتێکی وەک ئێستادا کە لە بواری
ئابوورییەوە تەواو داڕماوە و لە بارودۆخێکدا کە
بەشێک لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە هۆی پەتای
ک ــرۆن ــاوە خ ــوازی ــاری الب ــردن ــی گەمارۆکانی سەر
ئێ رانن ،لە ئەگەری کاردانەوە وەاڵمدانەوەی ئێ ران
بە لێدانی هێزەکانی هاوپەیمانی لە عێ راق زەرەر
و زیانەکانی خۆی چاوەروانک راو نابێ و بەوەش
تاران ئاچمەز بووە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئ ــەو فاکتۆرانە ئــەوەی لە
عێ ڕاقدا روو دەدا ،تەنیا تێکەڵچوونێکی سەربازیی
ن ــێ ــوان هێزێکی دەرەکــــی و چ ــەن ــد ڕێ ــک ــخ ـراو و
گرووپ نییە ،بەڵکوو گریمانەی ئەوە دەکرێ کە
خاکی عێ راق ببێتە مەیدانی شەڕ و پێکدادانێکی
نێودەوڵەتی و تەنانەت شەڕێکی نێوخۆییش لە
نێوان پێکهاتەکانی عێ راقیشدا .بەڵگەش بۆ ئەم
بۆچوونە هاوتەریب نەبوونی دەرکردنی یاسا و
ناتوانایی لە دیاریکردنی کەسێک وەک سەرۆک
وەزی ران و بریاری دەرکردنی هێزەکانی بیانی لەم
واڵتــەدا ( کە ک ــورد و عەرەبی سوونە دژی ئەم
بڕیارە بوون) وهتد  ..ئەم ناتەبایانەش پاڵنەرێکی
بەهێزن ب ــۆ تەشەنەسەندنی ناکۆکییەکان لە
داهاتوودا و وا وێدەچێ کە ست راتێژیی ئەمریکا
لەهەمبەر بەغداوە ئاڵوگۆڕی ق ــووڵ بە خۆیەوە
ببینێ و ست راتێژیی ئەمریکا کە لە سەر مێحوەری
بەغدا بونیاد ن رابوو بگۆردرێ بۆ میحوەری هەولێ ر.
بەکورتی نیشانەکان دەڵێن ئەمریکا بە نیاز نییە
خاکی عێ راق بەجێ بێڵێ و تەنیا جێگۆرکەیەکی بە
هێزەکانی خۆی کردوە و هەرێمی کوردستانیش
بۆ ئەم مەبەستە گونجاوترین جێگایە .هەرێمی
کوردستان هەروەها لە ست راتێژیی درێژخایەنی
ئەمریکادا جێگە و پێگەیەکی تایبەتی هەیە و
نابێت ئەمش لە بەر چاو نەگرین کە گەورەترین
کۆنسولخانەی ئامریکا لە ئاستی هەموو جیهاندا
لە هەولێرە و ئەمەش خۆی دەتوانێ نیشانەیەکی
بەهێز بێت بۆ پشت راستکردنەوەی ئەم بۆچوونە
و ئ ــەم گرینگی پێدانەش تەنیا تایبەت نییە بە
کۆماریخوازەکان یان دێموک راتەکانی ئامریکا؛ وەک
چۆن لە کاتی هێرشی داع ــش بۆ سەر هەرێمی
کوردستان ئیدارەی ئۆباما ڕایگەیاند کە هەولێر
هێلی سووری ئامریکایە.

بۆ سهر کۆمەڵگە ،مهترسییهک زۆر گهورهتر ل ه
زیندان و زیندانی .ههر ڕووداوێک شکۆی دهوڵهت
بڕووشێنێ و پێگهی دهوڵهت الواز بکا ،ڕهزامهندیی
خهڵکی ب ـهدواوه دهبــێ .خهڵک ل ه ئێراندا متمانهی
بهو یاسای ه نیی ه ک ه واڵت بهڕێو ه دهبا ،متمانهی بهو
ناوهند ه نیی ه ک ه پێویست ه ڕهفتاری تاوانبار ڕاست
بکاتهوه ،متمانهی بهو حوکم ه نیی ه ک ه دادگا دهری
دهکا و سهرهنجام متمانهی بهو سیستم ه نیی ه ک ه
زیندان بهڕێو ه دهبا.
لێرهدا ڕاکردنی زیندانی زهبرێک ه و ه دهوڵ ـهت
دهکــــــهوێ وهک دوژمـــنـــی ســهرهک ــی ــی خ ـهڵــک،
شکاندنی هێمای سـ ـهروهر بوونی دامــودهزگــای
دهوڵهته ،سهرکهوتنی ئهو ئیرادهیهی ه ک ه دهکهوێت ه
جهمسهری خهڵکهو ه بۆ دژایهتی کردنی دهوڵهت.
ڕاكــردنــی زیــنــدانــی وهك كــردارێــكــی پێچهوانهی
ویستی دهوڵ ـهت لێكدهدرێتهو ه بێ ئـهوهی بیر ل ه
ناوهڕۆكی كردارهك ه بكرێتهو ه ك ه ئایا بهرژهوهندیی
گهل دهپارێزێ یان نا.
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بنهماکانی مافی مرۆڤ
مــانــای پــێــشــکـهوتــووی مــاف ـهکــانــی مـــرۆڤ ل ه
سهرهتاکانی چاخی مۆدێرن و هاوکات دهگهڵ
«ســکــۆالریــزاســیــۆن»ی ئــورووپــایــی لـ ه ئاکاری
جــوول ـهک ـه-کــریــســتــیــیــان بــهرب ــاوت ــر بــــووە و
گهشهیهکی خێرای بهخۆو ه بینیوە.
له ڕاستیدا مافی مرۆڤ له ههناوی مافهکانی
ســـرووشـــت هـ ـهڵ ــق ــواڵو ه و وهرگـــــیـــــراوه ،ئ ـهو
بــۆچــوونــهی کــ ه لــهوێــدا هــێــزی یــاســادانــهر ب ه شاڕۆخ حەسەنزادە
شێوازێکی بهرههست و لۆژیکی کورت نابێتهوه.
بهپێی ئهم قوتابخانهیه ،ژیربێژی مرۆیی ،بنهماکانی یاسا و ڕێسا ل ه
سرووشت وهردهگرێ و به ڕێچکهی یاسای سروشت دا دهستهبهری
جێبهجێ بــوون وهدهســت دێنیت و ل ه ڕاستیدا به بهشێک ل ه نهریتی
مافهکانی سرووشت چاخهکانی نێوهڕاست دێتهناسین و پێناسەی بۆ
دەکــرێ ،که ل ه دهوران ــی ڕهوشهنگهری له الی ـهن فهیلهسوفانی وهک
«جــان الک»« ،فرانسیس هاچسۆن»« ،ژان ژاک ڕۆســۆ» و ...ههتا
ڕادهیهکی زاف مانای مۆدێرنیان بهخۆو ه گرت و ،ل ه وێژهمانی سیاسی
و شۆڕشی ئهمریکا و شۆرشی فهڕانسه سهرنجی کۆمهڵگەی جیهانی
و فەیلەسووفانی وەچــەی نوێی بۆ الی خۆی ڕاکێشا؛ ههربۆیهم بهم
ڕوانینه ،نێرینی مۆدێرنی مافهکانی مرۆڤ ،له ماوهی نیوهی دووههمی
سهدهی بیستهم ،ڕۆنرا .لهم دهورانه وێژمانگهلی سیاسیی چوو ه سهر
زاران و بووه دهستووری کاری زۆرێک له دهوڵهتانی جیهانی.
بهپێی بهرایی جاڕنامهی جیهانیی مافهکانی مرۆڤ :چوونکی بەڕەسمی
ناسینی وهجی خۆیی(منزلت ذاتی) و مافی یهکسان و ڕانهگوازراوی
سهرجهم ئهندامانی بنهماڵهی بهشهری بناخهی ئازادی ،دادپهروهری و
ئاشتیی ه ل ه جیهان و ،ب ه گوێرهی بڕگهی یهکهمی ڕاگهیهنراوی جاڕنامهی
جیهانیی مافهکانی مرۆڤ ،ههموو ڕۆڵهکانی مرۆڤ به ئازادی لهدایک
دهبن و له بــواری جێگ ه و پێگهی مافهکان دهگـهڵ یهکتر بهرامبهرن؛
ههموویان ل ه ئاوهز ،وریایی و ویژدان بهشی خۆیان وهرگرتو ه و دهبێ
دهگهڵ یهکتر ههستی برایهتیان ههبێ.
بنهماکانی مافی مرۆڤ
بێگومان ئهمڕ ۆ مافهکانی مــرۆڤ ،وهک پێویستییهکی ههنووکهیی
باسی لێدهکرێ و سهرجهم واڵتان و کولتوورهکانیش واپێشان دهدهن
ک ه پێی دهروهستن .ههربۆی ه وهک تشتێکی ههرهپێویست ک ه ژان و زامی
مرۆڤهکان کەم دهکاتهوه ،سهرنجی ههمووالیهکی بۆ پێداویستییهکانی
سهرهکی بنیادەم و ساڕێژکهرهوهی برینهکانی مرۆڤ ،نهک ههر کهمتر
ڕهخنهی لێدهگیرێ بهڵکوو خهریک ه وهک نهریتێکی لێبێ .بهاڵم پرسیاری
بنهڕهتی ئهمهی ه که ،به چ بهڵگ ه و ڕێسایهک دهبێ حهتمهن ئهو مافانهی
ک ه ئازاری مرۆڤهکان دهشکێنی یان ههر نهبێ کهم دهکاتهو ه و دهبێت ه
هۆی دهست وێڕاگێشتن به دهرفهت و ههلی باشتر ،بۆ ههموو مرۆڤێک
بهبێ لهبهرچاو گرتنی بیروباوهڕی ئۆلی ،ڕهنگی پێست و ڕهگـهزی،
دهبێ بپارێزرێ .بهجۆرێکی دیکە بۆ دهبێ وهها مافێکی مهزن بۆ مرۆڤ
دهستهبهر بکرێ؟
ههر وهک ئهوهیک ه ل ه بهشی یهکهمدا باسمان کرد ،مافهکانی مرۆڤ
له جۆری مافی ڕهوشتی و سرووشتین و بهسهر ههموو مافێکییهوهن،
واته سهرتر لهههر مافێکی دهستکرد و دانــراون و یاساگهلی ڕۆنراو
دهبێ ئهم ڕێسا سرووشتیان ه بپارێزێ .پرسیارێکی دیکەش دێت ه ئاراوه،
باش ه بۆچی ئهم یاسایانه زۆریان بهسهر ڕێسا ڕۆنراوهکانی دهوڵهتین
و لهسهرترن؟ واڵمهکهی ڕێک ئهو بنهما و بنچینهی مافهکانی مرۆڤ ه ک ه
ئێم ه لێرهدا باسی دهکهین.
ڕهنگبێ کهسێک بپرسێ ،وێڕای ئهو ههموو ه یاسایان ه و پهیماننام ه
نێودهوڵهتییانهی مافهکانی مرۆڤ ک ه هێمای بهڵێنی و ڕێکهوتنی حکومهت
و مرۆڤهکان ه لهسهر ئهم ڕێساگهله ،ئیتر چ پێویست دهکا که ئهم پرسیار ه
بخوڵقێ ک ه مافهکانی مرۆڤ لهسهر چ بنهمایهک ههڵچنراوه؟ دهبێ بڵێین،
دهرک و فام ل ه بنهماکانی مافی مرۆڤ تهنیا پرسێکی فهلسهفی_تیۆری
نییه ،بهڵکوو خاوهن لێکهوتهی زانستی و بهکارهێنراویشه ،چوونک ه ئهگ ه
خهڵک داب و دهستووری حقوقی وهک ئهمرێکی دادپهروهران ه و بنیاتنراو
لهسهر بناخهی بههێزی ئهخالقی و ئاکاری ،وهک پێویستییهک بۆ ژیان
دابنێن ،النیکهم بهڕێوهبردنهکهی ئیدی کێش ه و گرفتی زۆر کهمتر دهبێ.
باشترین شێواز و زامینی بــاش بهڕێوهچوونی بڕیارهکانی حقوقی
ئهوهیهکه ،ئهو کهسانهی لهژێر ئهو حوکمهدان ،فهرمان و حوکمهکان
ب ه ڕوانگهیهکی دادپهروهرانه ،ئاکاری ،مرۆڤیانه ،پێویست و بنیاتنراو
لهسهر بههاکانی جێ باوهڕی خۆیان دابنێن .ههروهها ئهگ ه بڕیاراتهکانی
مافهکانی مرۆڤ شیاوی قبووڵ و لهسهر خوانی جێگهی بهرگری و
ئاوهزپهسند بێ ،زۆر به سانایی دهتوانی بهرگری لهو بۆچوونهش بکهی
که مافهکانی مرۆڤ بههایهکی ئینسانی ،ئاکاری و جیهانداگره و تایبهت ب ه
کلتوورێکی دیاریکرا و نییه .ئێستا بهداخهو ه دهبینین ل ه هیندێک واڵت بهو
بۆچوونه ک ه زاراوهی مافهکانی مرۆڤ ،ئهساسهن چهمکێکی ڕۆژئاوایی ه
و تایبهت ب ه واڵتانی پێشکهوتوو و یان کریستیانییه! ب ه خۆ دزینهو ه ل ه
بهها ئینسانییهکان و کاڵو لهسهر خۆنان بهتایبهت ئهو واڵتانهی ئایین
و سیستهمی دیکتاتۆڕی تێدا حوکم دهکـهن ،دژی مافهکانی مرۆڤن و
لهبهرامبهریشیدا ڕادهوهستن.
ل ه ڕاستیدا ههر بـهوجــۆرهی که ئاماژهمان پێدا ،پرسیار کــردن ل ه
باسی بنهماکانی مافی مرۆڤ ،ئهوهی ه ک ه ئاخۆ بهسهر یاساکانی ڕۆنراو،
بههایهک ب ه ناوی ماف بوونی ههیه؟ ماف ل ه کوێوه سهرچاو ه دهگرێ؟
چۆن و بهچ بنهمایهک دهتوانین بگهینه ئهم قهناعهته که ههموو مرۆڤێک
تهنیا لهبهر ئینسان بوونی ،خاوهن هیندێک ماف وهک مافی سهرهکی و
مافی ئینسانی ههیه؟
ئێم ه لهبهر درێژ بوونهوهی باسهکهمان ناچینهوه سهر هیندێک زاراو ه
و شرۆڤهی دیکە ههر بۆیه تهنیا باس لهسهر سێ بنهما دهکهین ک ه
وێدهچێ زیاتر و باشتر دهتوانێ ل ه مهبهستی ئێم ه نزیک ببێتهو ه و
بتوانین ئامانجی خۆمای پێ بپێکین.
درێژەی هەیە...

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

قازی محەممەد سەرمەشقێکی تاهەتایی بۆ ڕۆڵەکانی نەتەوەکەی
و بگرە بۆ هەموو مرۆڤێکی شۆڕشگێڕ و خاوەن هەڵوێستە
(پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ،ساڵوەگەڕی شەهیدکرانی پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیانی)

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
ئــازادیــخــوازان و نیشتمانپەروەرانی
کورد!
 ٧٣ساڵ لەمەوپێش لە بەرەبەیانی ١٠ی
خاکەلێوەی ١٣٢٦ی هەتاوی ،پێشەوا قازی
مــوحــەمــمــەد ،ڕێــبــەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان و سەرۆککۆمار و دامەزرێنەری
کۆماری کوردستان ،یەکەمین کیانی سیاسیی
مــۆدیــڕنــی ک ــورد ،وێ ــڕای ژن ــراڵ محەممەد
حــوســەیــن خــانــی سەیفی قـــازی ،وەزی ــری
بەرگریی کــۆمــار و ئەبولقاسمی ســەدری
قازی ،نوێنەری خەڵکی مەهاباد لە پارلەمانی
ئێران لە مەیدانی چوارچرای شاری مەهاباد،
لە الیەن جەلالدانی ڕێژیمی پەهلەوییەوە لە
سێدارە درا و درێژەی ڕێگای بۆ گەیشتن بە
ئامانجە بەرزەکانی کۆماری کوردستانی بە
ڕۆڵەکانی نەتەوەکەی سپارد.
بــڕیــاری لــەســێــدارەدانــی پــێــشــەوا قــازی
محەممەد پێشتر و لە ئەنجامی دادگاییکردنێکی
نادادپەروەرانە لە الیەن دادگای سەربازیی
ڕێژیمی دیکتاتۆریی پەهلەوییەوە لە ٣ی
ڕێبەندانی ١٣٢٥ی هەتاویدا دەرکرابوو.
پێشەوا قازی موحەممەد وەکوو ڕێبەرێکی
مێژووساز و کەسایەتییەکی باوەڕمەند بە
ئامانجی پیرۆزی ڕزگاریی نەتەوەیی ڕۆڵێکی
گرینگی لە داڕشتنی بناغەکانی شوناسی
نەتەوەیی مودێڕن و کانالیزەکردنی هەستی
نیشتمانپەروەریی خەڵکی کــوردســتــان بۆ
گەیشتن بــە ئامانجی پێکهێنانی کیانێکی
سەربەخۆی کوردی هەبوو.
لە قۆناغی هەستیاری کۆتاییەکانی شەڕی
جیهانیی دووەم ــدا کە بە هاتنی هێزەکانی
هــاوپــەیــمــانــان بــۆ ب ــاش ــوور و بــاکــووری
ئێران ،بۆشاییەکی هێز و بەستێنێکی بیری
نــەتــەوەخــوازی لــە نــاوچــەی موکریان پێک
هــاتــبــوو ،ڕێکخستن و یەکخستنی چین
و تــوێــژە ج ــۆراوج ــۆرەک ــان ــی کــۆمــەڵــگــەی

کوردستان و پێکهێنانی تەبایی و هاوخەباتی
لــەگــەڵ نــەتــەوەکــانــی دراوس ــێ ــی کـــورد بۆ
دەس ــت ــەب ــەرک ــردن ــی ئــامــانــجــی ڕزگ ــاری ــی
نەتەوایەتی ،پێویستی و ئەرکێکی مێژوویی
بوو کە قازی محەممەد وەکوو کەسایەتییەکی
لێهاتوو و ڕێبەرێکی دەروەســت و خاوەن
پێگە و نــفــووزی کــۆمــەاڵیــەتــی تــوانــیــی بە
سەرکەوتوویی ئەو ئەرکە ڕاپەڕێنێت.
ڕۆڵ ــی ئــەو لــە ڕێــبــەریــکــردنــی کــۆمــار و
هەوڵدان بۆ وەسەریەکخستنی شانازی و
دەسکەوتی زیاتر بۆ نەتەوەکەی و هەروەها
پابەندبوونی بــەو بەڵێنییانەی کە لە کاتی
سوێندخواردنی سەرکۆماریدا بە گــەل و
نیشتمانەکەی دابـــوون ،قــازی محەممەدی
لە مێژووی کــورددا کردۆتە ئەستێرەیەکی
پرشنگدار کە هەموو شۆڕشەکانی دوای ئەو
لە هەر چوار پارچەی کوردستاندا ئیلهامیان
لێ وەرگرتوە.
ب ــەرگ ــری ــی ق ــارەم ــان ــان ــەی پــێــشــەوا لە
مــافــە ڕەواکــــانــــی نـــەتـــەوەکـــەی ل ــە کــاتــی
دادگاییکردنیدا یەکێک لە درەوشاوەترین
الپەڕەکانی مــێــژووی خەباتی هاوچەرخی
کــوردە ،بە جۆرێک کە دەرفەتی دیفاعیاتی
خـــۆی دەک ــات ــە دۆکــۆمــێــنــتــێــکــی فــەرمــی و
مانیفێستێکی شۆڕشگێڕانە بۆ داکۆکی لە
مافە ڕەواکــانــی نەتەوەکەی و سەلماندنی
ڕەوایی ئامانجەکانی کۆمار .هەر بۆیەشە کە
بەپێی دانپێدانانی یەکێک لە ئەفسەرانی بااڵی
ڕیژیمی پەهلەوی ،ئەوە قازی محەممەد بوو
کە دەسەاڵتی داگیرکەری دادگایی دەکرد.
پێشەوا لە تەنگانەی دادگــای سەربازیدا
تــەنــانــەت یـــەک هــەنــگــاویــش ل ــە بــــاوەڕی
نەتەوەیی خۆی پاشگەز نابێتەوە و کاتێک
کە بەشداریی کــوردی پارچەکانی دیکەی
کوردستان لە کــۆمــاردا وەکــوو یەکێک لە
تۆمەتە ڕیزکراوەکانی بۆی دەخوێنرێتەوە،
ڕاشکاوانە دەڵی کە ئەوان لێرە بێگانە نەبوونە

و کوردستان خاکی هەموو کوردێکە .کاتێک
کە دادوەر پرسیاری لێ دەکا ،بەڵێن دەدەی
هەموو قسەکانت بۆ دادگــا ڕاســت بووبێ؟
وەاڵمی قازی محەممەد ئەوەیە کە“ :ئەگەر
لە دێڕێکی دیفاعیاتمدا جۆرێک قسەم کردبێ
کە ئێوە پێتان خۆشە ،بزانن لەوێدا ڕاستم
نــەوتــوە” .ئــەو شێوە دەربــڕیــنــە بوێرانەیە
و شــکــۆی ئــازایــەتــیــی پــێــشــەوا لــە ب ــەردەم
سێدارەدا ڕێنوێن و سەرمەشقێکی تاهەتایی
بۆ ڕۆڵەکانی نەتەوەکەی و بگرە بۆ هەموو
مرۆڤێکی شۆڕشگێڕ و خاوەن هەڵوێست لە
هەموو شوێن و سەردەمێکدایە .پێشەوا لە
ژیانی سیاسیی خۆیدا هەمیشە جێی متمانە و
باوەڕی هەموو چین و توێژ و پێکهاتەکانی
کۆمەڵگا بوو و خۆی بە پاراستنی مافەکانیان
و ڕێزگرتن لە تۆلێرانس و پێکەوەژیانی
ئاشتیانەی نێوانیان پابەند دەزانی ،هەر بۆیە
دواتریش لە وەسیەتنامەکەیدا بە شێوەیەکی
تایبەت پێداگریی لەسەر یەکڕیزیی گەلی کورد
و وەالنانی ناکۆکییەکانی نێوان تاکەکان و
پێکهاتەکانی کۆمەڵگەی کوردستان کردۆتەوە
و یــەکــڕیــزی و یەکهەڵوێستیی بــە کلیلی
سەرکەوتن و گەیشتن بە ئامانجە ڕەواکانی
نەتەوەی کــورد زانیوە .لەسێدارەدانی ئەو
ڕێبەرە مەزنەی مێژووی کــورد ،هەوڵێکی
نەزۆکی فاشیزمی داگیرکەری زاڵ بە سەر
واڵتەکەماندا بۆ بە چۆکداهێنانی بزووتنەوەی
ڕەوای کورد و سڕینەوەی وانەی خۆڕاگری
و شۆڕش لە بیری نەتەوەکەی بوو ،بەاڵم
نەک هەر ئەو هەوڵە سەری نەگرت ،بەڵکوو
وەک پێشەوا لە بێدادگای پەهلەویدا ئاماژەی
پێ کــردبــوو ،لە هــەر دڵۆپێکی خوێنی ئەو
هەزاران قازی موحەممەد سەریان هەڵدا و
بە درێژایی زیاتر لە حەوت دەیەی ڕابردوو
وانــەکــانــی ئــەو هەوێنی شــونــاســخــوازی و
گیانبازی و خەباتی تێکۆشەرانی کــورد لە
هەر چوار پارچەی کوردستان و لە هەموو
الیەنە سیاسییە خەباتگێڕەکانی بزووتنەوەی
کورددا بوونە و خەونی لەنێوچوونی کورد
و کوردستانیان لە داگیرکەرانیان تێک داوە.
لە ٧٣هەمین ساڵوەگەڕی شەهیدکرانی
ئــەو ڕێــبــەرە مــەزنــەدا نــاوەنــدی هاوکاریی
حــیــزبــەکــانــی کــوردســتــانــی ئــێــران وێـــڕای
پێداگری لەسەر یەکڕیزی و هاوخەباتی لە
پێناوی وەدیهێنانی ئامانجەکانی پێشەوا و
هەموو شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری و ئازادی
و دادپــەروەریــدا ،ساڵو دەنێرێت بۆ گیانی
پاکی هەموو خەباتگێڕانی شەهیدی نیشتمان
و خــۆی بە درێــــژەدەری ڕێگا و ڕێبازیان
دەزانێ.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٩ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

بێوێنەن خەمخۆرانی نیشتمان...
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک هەمیشە مەکۆی یەکڕیزی و بەهاناوە
چوونە.
بەپێی ئەو هەوااڵنەی کە ڕۆژانە لە شار و ناوچە جۆراوجۆرەکانی
کوردستانەوە بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکڕات دەگەن و
بەپێی ئەم هەواڵ و کورتە ڤیدیۆیانەی کە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان
باڵودەکرێنەوە ،خەڵکانی دڵسۆز و گەلدۆستی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڕۆژانە خەریکی هاوکاری و یارمەتی خەڵکن و ئەوەندەی لە دەستیان
بێ نیشتمان لە بەاڵی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەپارێزن.
لەگەڵ ئەوەیکە بە هاناوەچوونی خەڵک لە کاتی قەیرانەکاندا
ئەرکی دەوڵەتە ،بەاڵم کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ماوەی  ٤١ساڵ
تەمەنی پڕ لە شوورەیی و ئینسانکوژی ،ئیمتیحانی خۆی داوە و ئیتر
خەڵک باوەڕیان بە قسە و بەڵێنەکانی نییە ،هەر بۆیە لە کاتە هەستیار
و تەنگانەکاندا خەڵکی کورد خۆڕسکانە و بێ گەڕانەوە بۆ بڕیاراتی
دەوڵەت بە هانای خەڵکەوە دەچن.
هەروەک چۆن لە سااڵنی ڕابردوودا ناوەند و ئەنجومەن و خەڵکانی
دڵسۆز و خەمخۆر بەهانای لێقەوماوانەوە چوون ،ئەوە ئەمجارەشیان
بەوپەڕی هەست بە بەرپرسایەتی کردن لەبەرابەر گەل و نیشتمانی
کورددا هاتوونەتە مەیدان و بەهەر شێوەیەک کە بۆیان بلوێ خەڵک

لە مردن و برسیەتی و ڤایرۆسی کۆڕۆنا دەپارێزن.
دوکتۆر و پەرەستارە ماندوویی نەناسەکانی کوردستان،
ئەنجومەنەکان ،کەسانی دەوڵەمەند و دەستڕۆیشتوو
و خەڵکانی خۆبەخش و نیشتمانپەروەر ئەم ماوەیە بێ
ڕاوەستان خەریکی کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ هــەژاران،
پاکوخاوینی گوند و شارەکانی کوردستان ،ڕێنمایی کردنی
خەڵکن و ڕۆژبەڕۆژ ئەم هەرەوەزە کوردانەیە بەرباڵوتر و
بەربەرینتر دەبێتەوە.
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بهرلهمااڵوایی

«نا»ی هەمیشەیی کوردستان
بە کۆماری ئیسالمی

کۆماری ئیسالمی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی  ،٥٧هەر
لە یەکەم تاقیکاریی جدیی بەردەمی لە پرۆسەی هەڵبژاردن
و ئەگەری بوون بە دەسەاڵتێکی دێموکراتیکدا پێی خوار
داناوە ،هەر ئەو کات بە بەڕێوەبردنی ڕێفراندۆمێکی شەل
کە هەر سەربەرگە سوور و کەسکەکەی دەرخەری ئاراستە
پێدانێکی نادێموکراتیک و نــاڕوون و چەواشەکارانە بوو،
سەلماندی کە لەم دەسکەوتە مرۆییە بۆ ڕەوایــی دان بە
هەردی سەلیمی
خۆی و دەسەاڵت کەلک وەردەگــرێ و خەڵک و داواکاریان
ناگرینگترین بەشی بابەتەکەیە .ئەمە بەو واتایەشە کە ئامرازێکی مودێڕن و
سەردەمیانەی بە تەواوی لە پێناو جێگیرکردنی بیرۆکەیەکی کۆن و نامودێڕندا
بە خزمەت گرتوە و؛ ئەمەش یەکێک لەو سەدان پارادۆکسەیە کە بە درێژایی ئەم
سااڵنە لە تەنیشت یەکتر بەکاری هێناون.
خەڵکی کوردستان بە پێشەنگایەتیی حیزبەکانیان زۆر زوو هەستیان بەو
ناڕاست بوونەی دەســەاڵت کرد و بە بایکۆتی ئەو هەڵبژاردنە جیا لە هەموو
جوغرافیای ئێراندا هەڵوێستێکی تاقانەیان لە خۆیان نیشان دا و ،ئەمەش
دەسپێکێک بوو بۆ بەرەوڕوو بوونەوەیەکی چەندین ساڵە .خەڵک و حیزبەکانی
کوردستان بە درێژایی ئەم سااڵنە لە گەیشتن بە مافەکانیان و خەباتی فرەڕەهەند
لەم پێناوەدا دەستیان هەڵنەگرتوە و بۆ ساتێکیش شلوێ نەبوون .ئەمە ڕاستە
کە دنیای سیاسەت لە کۆمەڵێک کایە و بردنەوە و دۆڕان و پێشبینیی دروست و
نادروست پێک دێ ،بەاڵم لە مێژووی سیاسیی ئێرانی دوای شۆڕش ئەمە نەتەوەی
کورد و حیزبە کوردییەکان بوون کە ســەرەڕای نەگەیشتن بە ئامانجەکانیان
پێشبینییەکانیان دروست بوو و ،لە ناسینی سیستمی دەسەاڵت و پێکهاتەکەی،
ڕۆڵی ئاوانگاردیان گێڕا و؛ هەنووکەش ئەم دەسکەوتە کە سەرچاوە لە وشیاریی
سیاسیی ڕێبەرانی ئێمە دەگرێ ،مایەی سەربەرزیی ئەم گەلەیە.
ئێستا کە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ پەردە لە جینایەتە کۆن و نوێکانی ڕێژیم هەڵدەدرێتەوە
و بەم بۆنەیەوە پتر لە پێش پێگەی جەماوەریی کۆماری ئیسالمی داتەپێ و
بەرەو هەرەسهێنان و لەدەست دانی ڕەواییەتەکەی هەنگاو دەنێ ،ئێمە کە لە
ناسین و تێگەیشتن لە کاکڵەی سیستمەکە تێگەیشتوون و ئەوە نەیهێشتووە هیچ
کات بەرەو پیری بچین و ،لە سیاسەتی درۆ و دزی و جەنایەتەکانیدا بە هیچ
شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ بەشدار بین؛ هەست بە شانازی دەکەین.
گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە پێوەندی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
و سیاسەتەکانیدا ،هیچ کات بێهەڵوێست نەبووە و وشیارانە لەگەڵی بەرەوڕوو
بووەتەوە .لە کۆتاییەکانی دەیەی پەنجای هەتاوی و دەیەی شەست بە گشتی
کە سەردەمی زێڕینی خەباتی چەکدارایی نەتەوەی کورد بۆ گەیشتن بە مافەپێشێل کراوەکانی بوو و سەدان قارەمانی و گیانبازیی بێوێنە لە الیەن ڕۆڵە
فیداکارەکانی ئەم گەلەوە خولقێندرا -کەمترین ڕێژەی بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا
لە ئێران تایبەت بە کوردستان بوو .دوای ئەم سەردەمە و کۆتایی شەڕ و ئێران
و عێراق هەندێک گۆڕانی ڕواڵەتی بەسەر فەزای سیاسیی واڵتدا زاڵ بوو ،بەاڵم
کەشی ئەمنیەتیی کوردستان هەر لەسەر جێی خۆی ماوە و دانانی کەسانی
ناشارەزا و ناخۆیی و سپایی لە کاروباری پێوەندیدار بە ئیدارەی کوردستانەوە،
ئەوەندەی دیکە ئەم بەشە لە کوردستانی میلیتاریزە کرد.
لە ساڵی  ٧٢ڕەفسەنجانی کە بۆ سەرۆککۆماری خۆی کاندید کردبوو و لە
هەموو ئێران زۆرینەی ڕەهای دەنگەکانی هێنایەوە ،بەاڵم لە کوردستان و بە
بەشدارییەکی مانادار لە الیەن خەڵکەوە بە تۆڵەی ڕێبەرانی شەهیدیان «نا»یەکی
گەورەی پێ وترا و ئەم «نا»یە ئەوەندە لەسەر دڵی گران هات کە ناڕاستەوخۆ لە
بەرنوێژێکی هەینیدا ئاماژەی پێکرد .ئەم ڕەوتە لە هەڵبژاردنەکانی دواتریشدا هەر
بەردەوام بوو و ئەو کاندیدانەی کە لە الیەن ڕێبەری ڕێژیمەوە ساپۆرت دەکران،
لە کوردستان تووشی دۆڕانێکی سووکانە دەبوون ،بۆ نموونە ناتق نووری لە
بەرامبەر خاتەمیدا ،ئەحمەدینژاد لە بەرامبەر موعین و دواتر مووسەوی و
 ...مەبەست لە هێنانەوەی ئەم فاکتە مێژووییانە ئەوەیە کە گەلی کورد ئەگەر
بایکۆتی بۆنە و هەڵبژاردنەکانیشی نەکردبێ بەشدارییەکەی زۆر مانادار و بە
ئاراستەیەکدا بووە کە ڕێک دژایەتیی باڵی سەرەکیی دەسەاڵت بووە.
لە پێوەندی لەگەڵ چاالکییە مەدەنییەکانیش دەبێ بڵێین کوردستان بە تەواوی
بەشێکی جیاوازە و دەکرێ بڵێین کانتۆنێکی سەربەخۆی نافەرمییە .بۆنەی تایبەت
بە خۆی و مێژووی نەتەوەکەی هەیە ،لە بۆنە و جەژن و شادی و ناخۆشی و
شیوەنی حکوومەتدا هیچ ڕۆڵێکی خۆڕسکانە لە کوردستان ناگێڕدرێ .بە ڕووداوە
جۆربەجۆرەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستانەوە ماندووە –ئەمە تەنانەت
نەتەوەکانی دیکەی ئێرانی هەتا ئەم ساڵە دواییانەش تووشی سەرسووڕمان
کردبوو و نەیاندەزانی دەربڕینی ناڕەزایەتی و خۆشیی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان پێوەندیی بە دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانەوە هەیە .-لە پێوەندی
لەگەڵ هەڵمەتی یارمەتیدەرانە بە خەڵکی لێقەوماو (چ ئاوارەکانی باشووری
کوردستان ،چ بوومەلەرزە و الفــاو لێدراوانی کرماشان و ئیالم و تەنانەت
نەتەوەکانی دیکەی ئێرانیش) بەردەوام ڕۆڵی کارای هەبووە.
داخستنی دووکــان و بــازاڕ و مانگرتن و لە ماڵدا مانەوە ،جۆرێکی دیکەی
ناڕەزایەتی لە حکوومەت و دژایەتی لەگەڵ ئەوە ،کە لەم بوارەشدا دەبێ بڵێین
خەڵکی کوردستان ئەو پەڕی توانا و هەوڵی خۆیان بەکار هێناوە و ،نموونە
لەم بارەوە زۆرن :مانگرتن لە ساڵڕۆژی ڕێبەرانی شەهید سەرەڕای هەڕەشە
و گوڕەشەکان ،مانگرتن بە بۆنەی شەهیدکرانی مامۆستا فــەرزاد کەمانگەر،
مانگرتنی پڕشکۆ و سەرانسەریی ڕۆژی ٢١ـی خەرمانانی  ٩٧و  ...نموونەگەلێکن
کە شایەدن بۆ ئەم ئیدیعایە.
 ٤١ساڵە کوردستان لە ئێراندا لە باری مەعنەوییەوە سەربەخۆیە و سیستمێکی
خۆڕسکی خۆبەڕێوەبەریی ڕەچاو دەکا و لە چکۆلەترین دەرفەتەکان باشترین
کەلک وەردەگــرێ بۆ نیشان دانی ئەم جیاوازییە مێژووییە و گەیشتن بە مافە
سەرەکییەکانی؛ کوردستان لەم بوارەشەوە پێشەنگ بووە.

