کەماڵ کەریمی :ئامادەیی تەواومان بۆ یەکگرتنەوە هەیە

ژمارە 774

www.kurdistanukurd.com

چوارشەممە ٣١ی بانەمەڕی  ٢٠ _ 1399مەی ٢٠20

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ئ ــەن ــدام ــی دەفــــتــــەری س ــی ــاس ــی ــی
حیزبی دێموک راتی کوردستان لە پێوەندی
لەگەڵ پرسی یەکگرتنەوەی دێموک راتەکاندا
ڕایگەیاند ئەگەر ئی رادەی یەکبوون هەبێ،
حیزبی دێموک راتی کوردستان ئامادەیە.
ک ــەم ــاڵ ک ــەری ــم ــی ڕای ــگ ــەی ــان ــد ک ــە پرسی
یەکگرتنەوەی دوو الی ــەن ــی دێ ــم ــوک ـرات لە
هــەمــوو ســااڵنــی ڕابــــــردوودا بــۆ حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان گرینگ ب ــووە و
دەفــتــەری سیاسیی حیزبی دێموک راتی
ک ــوردس ــت ــان ب ــەب ــەردەوام ــی ب ــە خەمییەوە
بووە بۆوەی بتوانێ بە ئەنجامی بگەیەنێ.
بەڕێزیان ئاشک رای کرد کە لە دوو ساڵی
ڕاب ــردوودا دوو جار لەگەڵ شاندی حدکا

دانیشتن ک راوە بۆوەی ڕێگەیەک بۆ دەستپێکردنەوەی
دانوستانەکان بدۆزینەوە ،بەاڵم تا ئێستا وەاڵممان لە
هاوڕێیانی حدکاوە پێ نەگەیشتوە.
(وردەکاریی زیاتر لە الپەڕەی  ٣دا بخوێنەوە)

ئیرادە بۆ یەکبوون هەبێ ،ئێمە ئامادەین
سەروتار

بۆچی حیزبی دێموکرات
دەکرێتە ئامانج؟

کەماڵ کەریمی
ت ــەم ــەن ــی کــامــڵــی مـــرۆڤـــێـــک ،یــان
تــەمــەنــی چــەنــد جــیــلــی ن ــەت ــەوەی ــەک،
تەمەنی حیزبێکە کە هەر لە سەرەتای
دامـــەزرانـــیـــەوە لــەگــەڵ زۆرتـــریـــن و
گەورەترین دوژمنکارییەکان بەرەوروو
بووەتەوە .ئەم دوژمنکارییانە لە دوای
دروستبوونی ئــەم حیزبەوە نــەک بۆ
بــەرگــرتــن لــە گــەشــەکــردنــی ،بەڵکوو
ڕاســت بە مەبەستی کپکردنی دەنگی
ڕزگاریخوازانەی نەتەوەیەک بووە کە
داهــاتــوو و وەدیهێنانی ئامانجەکانی
لــە ب ــوون و بــەرەوپــێــش چــوونــی ئەم
حیزبەدا دیتۆتەوە.
حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان کە
ئەم ساڵ بەرەو تێپەڕکردنی  ٧٥ساڵەی
تەمەنی هەنگاو دەنــێ ،هــەر بە دوای
دەرکــەوتــنــی لــە سیاسەتی ئاشکرای
نەتەوەی کورد لە ناوچەدا ،دامەزرانی
کۆماری کوردستانی کردە دیارییەکی
مێژوویی بۆ نەتەوەی کورد .دیارییەک
کــە تــەمــەن کــورتــی و تێکشکان و لە
دەستچوونی وەدیهێنەران و ڕێبەرانی
نەتەنیا بــە فــەرامــۆشــیــیــان نــەســپــارد،
بەڵکوو بووەتە مایەی شانازیپێکردنی
ئــەم نەتەوە بندەستە لە نێو گــەالن و
کۆڕوکۆمەڵی دوور و نزیکدا .شتێک کە
لە نێو گەالنی بێدەوڵەتدا کەم بینراوە
و یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی ئەم لە
دایکبوونە سیاسییە بــوو ،ڕێکخستنی
پێوەندییەکی نەتەوەیی لە نێو هەموو
پێکهاتەکانی ئەو بەشە لە ڕۆژهەاڵتی
ک ــوردس ــت ــان ــدا بـــوو ک ــە ک ــەوت ــە ژێــر
نفووز و کاریگەریی فکری و ئیداریی
ئەم حیزبەوە .ئەم پێکهاتانە بە دوور
لــە جــیــاوازیــی ئــایــیــنــی ،کــۆمــەاڵیــەتــی،
کولتووری و...
درێژە لە الپەڕەی ٢

نـان بە نـرخـی ژیــان
لە کاتێکدا کۆرۆنا هەموو واڵتانی بە خۆیانەوە سەرقاڵ کردوە و لە حاڵێکدا کە
دەوڵەتان هەرکام بەپێی بەرنامە و توانای خۆیان لە هەوڵی کەمکردنەوە لە کێشە
و گرفتی هاوواڵتیانی خۆیان و پێڕاگەیشتنی مادی بەوان بۆ تێپەڕین لەو قۆناغە
سەختەن ،بەاڵم کۆماری ئیسالمیی ئێران لە کوردستان هەروا خەڵک دەکوژێ.
ب ه پێی بانکی زانیاریی ناوهندی مافی مــرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە
دوو مانگی سەرەتای ئەمساڵدا النیکەم  ٢٢کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بە تەقەی
ڕاستەوخۆی هێز ه چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون .لەو
 ٢٢کاسبکارە  ١٢کەسیان کوژراون و  ١٠کۆڵبەریش بریندار بوون .کۆڵبەرانی
کورد کەسانی بێکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستانن کە لە ڕووی هەژاری
وبێدەرەتانی و نەبوونی هیچ کار و پڕۆژەیەکی وەبەرهێنان لە کوردستان بەناچار
بۆ بژیوی ژیانی بنەماڵەکانیان ڕوویان لە کۆڵبەری کردوە.
کوژران و برینداربوونی  ٢٢کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە دوو مانگی سەرەتای
ئەمساڵدا لە حالێکدایە کە لە ساڵی ڕابردووشدا (١٣٩٨ی هەتاوی)  ٢٤٠کۆڵبەر لە
کورستان بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ ،تەقینەوەی مین ،بەربوونەوە لە بەرزایی لە
سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها ڕەقهەاڵتن لە سەرما گیانیان لە دەست دابوو

ناسیونالیزمی ئێرانی و

و بریندار ببوون .لەو  ٢٤٠کەسە  ٧٣کەسیان کوژراون و  ١٦٧کەسیش بریندار
بوون.
هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی بە بیانووی پێبوونی کااڵی قاچاغ کۆڵبەرانی
کورد دەدەنە بەر دەستڕێژی چەکەکانیان ،لە حاڵێکدا بەپێی ئامارە ڕەسمییەکان و
توێژینەوەکانی مەجلیسی شووڕای ئیسالمی سەتا ٩٥ی باری قاچاغ بە بڕی ٣٦
میلیارد دۆالر لە ڕێگەی بەندەر ،دەروازە سنوورییە ڕەسمییەکان فڕۆکەخانە و
ئێسکەلە ڕەسمییەکانەوە هاوردەی واڵت دەکرێن.
لە دوو مانگی سەرەتای ئەمساڵدا النیکەم  ١٣بەندکراوی کورد لە دار دراون و
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم النیکەم  ٦٦کەسیان بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی
دژی کۆماری ئیسالمی و ئەندامەتی یان هاوکاریکردنی حیزبێکی کوردیی دژبەری
کۆماری ئیسالمی دەستبەسەر کردوە و زیندانییەکی سیاسیی کوردیش سزای
ئێعدامی بەسەردا سەپاوە.
لەو  ٦٦کەسەی لە ماوەی ئەم دوو مانگەی سەرەتای ساڵدا گیراون ٢١ ،کەسیان
دادگایی و سزای لە  ٣مانگ هەتا  ٢٥ساڵ بەندکرانیان (سەرجەم  ١٥٣٥مانگ)
بەسەردا سەپاوە.
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...ب ــی ــروب ــاوەڕەوە لە یەک ڕی ــزدا ئەویش
ریــزی خ ــەب ــات ب ــۆ گەیشتن ب ــە ئامانجە
ن ــەت ــەوەی ــی ــەک ــان ــی ــان ب ــۆ ب ــەرگ ــری ل ــە مافە
نەتەوەییەکانیان شانیان وە شانی یەک
دا .لـــەو دەمـــــەوە دروســتــبــوونــی بیری
هاوخەباتی وەک باوەڕێک بووەتە هەوێنی
بیر و سیاسەتی حیزبی دێموک رات و هەتا
ئێستاش ئ ــەم بـــاوەڕە ســــەرەڕای هەموو
دوژمنکارییەک و بەربەست دروستکردنێک
ی ــارم ــەت ــی ــدەر بــووە ب ــۆ ه ــەوڵ ــی پاراستنی
یەکڕیزی ن ــەت ــەوەی ــی ک ــە ئ ــاوات ــی هەموو
تێکۆشەرێکی کوردە.
لــــەم  ٧٥ســــاڵــــەدا ئــــــەوەی دوژمـــنـــی
قـــەســـتـــەســـەری کــــــورد چ دەســــەاڵتــــە
پاشایەتییەکەی و چ کۆماری لە چەشنی
ئیسالمییەکەشی لە ئێ ران لە دەستیان
ه ــات ب ــە حیزبی دێموک راتیان کــرد .لەو
چەند دەیەدا بە لە سێدارەدان و تێرۆری
ڕێ ــب ــەران ــی ب ــگ ــرە ه ــەت ــا گ ــرت ــن و ئێعدامی
بە کۆمەڵ و شەهیدکردن و نیشاندانی
ت ــەرم ــی شەهیدەکان و شەڕفرۆشتن لە
ئاستێکی گشتیدا ،سیاسەتی بەکردەیی
دەسەاڵتخوازانی پاوانخوازی ئێ ران بووە
کە ب ــەداخ ــەوە زۆرج ــار بەشێک لە چەپ
و کومۆنیستەکانیش ج ــا چ کەوتبێتنە
بـــــەرەی دەســـــەاڵت ی ــا ل ــە دژی ب ــووب ــن،
لەگەڵ ئەم سیاسەتە هاوئاهەنگ بوون.
کــەم ن ــەب ــوون ئــەوانــەی ک ــە لەنێوبردنی
ح ــی ــزب ــی دێــمــوکــراتــیــان وەک ق ــۆن ــاغ ــی
سەرەتا بۆ ڕووخ ــان ــی کۆماری ئیسالمی
دادەنـــا و خەباتی نەتەوەییان ب ــە بیری
کۆنەپەرەستانە و بەرهەڵست بۆ خەباتی
چینایەتی ناودەبرد ،با ئێستاش بە خشکە
بایاندابێتەوە .بەاڵم حیزبی دێموک رات بە
پشتبەستن بە ئی رادەی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستان ئەو خەڵکەی کە لە هەلومەرجی
سەختی خەبات بۆ ڕزگاری تەنیا پشت و
پەنای حیزب و پێشمەرگەکانی ب ــوون و
بە تەحەمولی بەرپرسانەی و بۆ پێداگری
لەسەر پەیامەکەی دامەزرێنەری حیزب بۆ
پاراستنی یەکڕیزی و هاوخەباتی لە نێوان
هەموو چین و توێژەکان و بیروباوەڕە
ج ــی ــاوازەک ــان ــی کۆمەڵگە ئ ــەم قۆناغانەی
تێپەڕ کرد .بەاڵم بۆ هەر جارناجارە حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات دەک ــرێ ــت ــە ئامانجی هێرش و
ت ــی ــروت ــوان ــج ــی ک ــەس ــان ــێ ــک ک ــە خۆیشیان
ب ــە هــەر بیروبۆچوونێکەوە وەک ک ــورد
بەشێکن لەو جەستەی کە دوژمن دەیەوێ
ئاگری تێبەردا ،جێگەی هەڵوێستە کردنە.
ئـــەوەی دەب ــی ــن ــدرێ ل ــە دوای زی ــات ــر لە
 ٧دەیــە خ ــەب ــات ،ئ ــەم حیزبە ک ــە خەڵکی
کوردستان بە حیزبی قــازی ،قاسملوو،
شەرەفکەندی دەن ــاس ــن ب ــووەت ــە خاوەنی
پێگەیەک کە لەگەڵ هەر کەموکورتییەک
کە هەیبێ بووەتە جێکەی متمانەی خەڵک.
خەڵکی کوردستان ئیستا دامەزرێنەری
ئەم حیزبە پێشەوای نەمر قازی محەممەد،
وەک ڕەمزی نەتەوەیی خۆیان دەناسن و
دوکتور قاسملوو بە ڕێبەری سیاسی و
بیر و بۆچوونەکانی بە ڕێنیشاندەری ڕێی
خەبات بۆ ئازادی دەزانن .ئیستا ئیتر ئەو
سەردەمە نەماوە کە کەف و کوڵی هەستی
هێندێک گەنجی ساویلکە هەڵخرێندرێ و
بە تۆمەتی کۆنەپەرستیی حیزبی قازی و،
سازشکاری و تەسلی متەڵەبیی! قاسملوو
بتوانرێ بە تیغ لێدان لە ڕەگی داکوتاوی
ئەم حیزبە زیانێک بە بزووتنەوەی کورد
بگەیەنرێ .ئ ــەوەی بۆ حیزبی دێموک رات
گرینگە بەرەوپێش بردنی خەبات لەسەر
ڕێچکەی ڕێبازی ئەم دوو پیاوە مەزنەی
کوردە کە هەتا ئیستا توانیویەتی دڵخۆشی
الی خەڵک بهێڵێتەوە و هومێدێکیان بە
داهاتوو بمێنێ .بۆیە هیچکات و لە هیچ
س ــەردەم ــێ ــک ــدا ن ــاس ــان ــدن ــی ڕێ ــب ــەران ــی ئەم
حیزبە ب ــە ک ــۆن ــەپ ــەرس ــت و س ــازش ــک ــار و
ئیسالحتەڵەب و خ ــۆب ــەدەس ــت ــەوەدەر کە
ه ــەم ــووی ب ــە مەبەستی لێدانی حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ب ــووە ،نەیتوانیوە ک ــار بکاتە
سەر ڕەوتی خەباتی سیاسی و پێداگری
ئــەم حیزبە ل ــە ســەر م ــاف ــە ن ــەت ــەوەی ــی و
کۆمەاڵیەتییەکانی خەڵکی کوردستان و
ه ــۆک ــاری زی ــات ــرب ــوون ــی خۆشەویستی و
متمانەی خەڵک بۆ حیزبی دێموک راتیش
دەگـــەڕێـــتـــەوە ب ــۆ م ــت ــم ــان ــەب ــەخ ــۆب ــوون ــی
تێکۆشەرانی ئەم حیزبە.
لەکۆتاییدا ئەوەی بیر و بەرنامەی حیزبی
دێموک رات بە ئێمە دەڵی ئەوەیە کە ،خەبات
لە پێناو ئازادیی نەتەوەیەکدا پێویستی بە
یەکریزی نەتەوەیی و خۆشکردنی ڕێگەی
هاوخەباتی هەموو خەڵکی کوردستانە بە
هەموو بیروباوەرێکی جیاوازاوە ئەوەش
بــە دڵ ــگ ــەورەی ــی دێ ــم ــوک ـرات ــان ــە دەکــــرێ.
دابەشکردنی نەتەوەی کورد بەسەر من و
ئەودا نە تەنیا قازانجی بۆ کورد نەبووە،
بەڵکوو دەت ــوان ــێ زیانی گەورەتریش بە
ڕەوتــی خەبات و داه ــات ــووم ــان بگەیەنێ.
چاوخشاندنەوە بە م ــێ ــژوودا بۆ ئەوەندە
باشە کە ئ ــەو دەرس ــەی لێوەربگرین کە
تووشی هەڵەکانی ڕابردوو نەبینەوە.
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حیزبی دێموکرات و خێڵی ناحەزانی
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی کــوردســتــان بە
درێـــژایـــی ئـــەم ن ــی ــزی ــک ل ــە  ٧٥س ــاڵ ــەی
ت ــەم ــەن ــی کــە ل ــەالی ــەن دەســـەاڵتـــی دژبــە
ک ــوردی ناوەندگەرای ئێ رانی (بە هەردوو
ڕێژیمی پاشایەتی و ئیسالمی)ـیەوە بە
شێوەی ج ــۆراوج ــۆر لێی دراوە و هەوڵی
الوازکردن و تەنانەت سڕینەوەشی دراوە،
ل ــەس ــەر ئاستی نێوخۆیی ب ــزووت ــن ــەوەی
کوردستانیش ،بێبەش نەبووە لە تیری
هەلپەرستان ،نەیاران و ڕکەبەرانی .هەر لە
سەرەتای دامەزرانیەوە بە تاوانی هەڵگرتنی
بیروباوەڕی نوێخوازی و تەسلی منەبوون
بەرامبەر بە مەیلی دەسەاڵتی خێڵەکی و
دوورڕاگرتنی سیاسەت لە ب ــاوەڕە سواو
و ن ــەری ــت ــی ــی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــە ک ــە ب ــە درێ ــژای ــی
چەند سەد ساڵ جوواڵنەوەکانی کوردیان
تووشی شکست ک ــرد ،لە الی ــەن بەشێک
ل ــە ف ــێ ــئ ــۆدال و ســـەرۆک عەشیرەکانەوە
دژایەتیی ک را .پش تتێکردنی بەشێکی ئەم
چینە لە کۆماری کوردستان و پێشەوا
ق ــازی محەممەد و دەس تتێکەڵکردنی
ژێربەژێریان لەگەڵ کاربەدەستانی تاران
و خیانەتکردنیان لە حیزبی دێموک راتی
کوردستان و کۆمار و پێشەوای شەهید،
یەكێک لە ه ــۆک ــارە ه ــەرە کاریگەرەکانی
تێکچوونی ئ ــەم دەسکەوتە مێژوویی و
نەتەوەییە بوو.

گـــــــومـــــــان لــــــــــــــــەوەدا نــــیــــیــــە ک ــە
خۆبەدەستەوەنەدان و بووژانەوەی حیزبی
دێموک راتی کوردستان و لەسەر پێ یخۆ
ڕاگرتنی هەروا ئاسان و ب ێهەزینە نەبوو.
تەنیا ئی رادەیەکی شۆڕشگێ ڕانەی لێب ڕاو
ب ــوو ک ــە ت ــوان ــی ئ ــەم شکۆیە ب ــۆ حیزبی
دێموک رات بگەڕێنێتەوە.
ئەوانەی لەم شەڕەدا بەرامبەر بە ڕێبەرانی
ژیر و پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەم حیزبە
و بە گشتیی پشتیوانانی ڕاستەقینەی
حیزبی دێموک راتی کوردستان ،تووشی
ش ــک ــان و ن ــاک ــام ــی ه ــات ــن ،ل ــە قۆناغێکی
دیکەی ئەم حیزبەدا ،ژەه ــری کۆنەقینی
خۆیان بە حیزبی دێموک رات ڕشت و بە
درز خستنە نێو ڕیزەکانی ئەم حیزبە هەر
لە یەکەم ساڵەکانی دوای شۆڕشی ١٣٥٧ـدا
کە میللەتەکەمان خۆی بۆ قۆناغێکی دیکە
لە خەبات ئامادە دەکرد ،ئاژاوەیان نایەوە.
هەر لەم پێوەندییەدا نەیارانی بزووتنەوەی
شۆڕشگێ ڕانەی خەڵکی کوردستان لە ئێ ران
لە هاوپەیمانییەکی ناپیرۆزدا شەڕیان دژ
بە حیزبی دێموک رات ڕاگەیاند.
س ــەرەڕای هەڵگرتنی هەموو ئەم زام و
برینە بەژان و نەفرەت لێک راوانە ،حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ب ــە پشتبەستن ب ــە ئ ــی ـرادەی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ،گرتنە پێشی
سیاسەتێکی دروست ،بەرەنگاریی ڕەوای

تــەواویــەتــخــوازی ن ــاوەن ــدگ ــەرای ئ ــێ ـران،
شەڕێکی ناموبارەکیی نێوخۆییان بەسەر
بزووتنەوەی کوردستاندا سەپاند .ئەویش
ڕاس ــت لە قۆناغێکدا کە زۆرێ ــک لە شار
و ناوچەکانی کوردستان لەژێر کۆنترۆڵی
هێزی پێشمەرگەدا بوو و دەک را _ئەگەر
هاوکاری و یەکیەتییەکی بەکردەوە هەبا،
یان الن یکەم ئەم شەڕە نێوخۆییە نەبا_
ڕەوت ــی خەبات بە ئاراستەیەکی دیکە و
دڵخوازدا چووبا.
حیزبی دێموک راتی کوردستان کە زۆر
جار بە چاوێکی ڕەخنەگ رانەوە سەیری
ڕابــــردووی خــۆی کـــردوە و ه ــەم ــوو ئەم
دژای ــەت ــی ــی ــان ــەی ب ــەرام ــب ــەری ک ـ ـراوە لێک
داوەتەوە ،بەردەوام هەوڵی ئەوە بووە کە؛
وێ ڕای نەفرەت کردن لە هەموو شەڕێکی
خۆبەخۆ و چ ــاوپ ــۆش ــی ل ــە ه ــەم ــوو ئەو
هەواڵنەی بەرامبەری ک راوە ،وەک هەمیشە
باسی لە یەکیەتی و یەکگرتوویی نێو ماڵی
کورد و حیزبە سیاسییەکانی کوردستان
کــردوە .بە تایبەت لەم سااڵنەی دواییدا
پێداگری لەسەر ئاشتەوایی نێوان ڕەوت
و ج ــەری ــان ــە سیاسییەکانی کوردستان
بۆتە بەشێک لە گوتار و ک ــردەوەی ئەم
حیزبە .بە خۆشییەوە هەر وەک چاوەڕوان
دەکــرا ئ ــەم بــاوەڕ و تێڕوانینەی حیزبی
دێموک راتی کوردستان بۆ زەروورەتەکانی

ئ ــەم حیزبە ک ــە ب ــە دەرسوەرگـــرتـــن لە
ئەزموونی بزووتنەوەکانی پێش خۆی،
ڕوانینێکی س ــەردەم ــی ــان ــەی ل ــە ش ــێ ــوازی
خ ــەب ــات و ن ــێ ــوەرۆک ــی داخ ــوازی ــی ــەک ــان ــی و
فەرهەنگی کاری هاوبەشی ڕێکخ راوەیی
هێنایە نێو ب ــزووت ــن ــەوەی کورستانەوە،
ل ــە درێـــــژەدان ب ــەم ڕێ ــگ ــای ــە و ک ــارک ــردن
ب ــۆ جێخستنی ئ ــەم تێفکرین و شێوازە
ن ــوێ ــی ــە ،ب ـێن ــەی ــار و دژبــــەر ن ــەب ــووە .لە
قۆناغێکی هـــەرە ه ــەس ــت ــی ــاری خەباتی
ئەم حیزبەدا و دوای پشت ڕاس تنکردنەوە
لــەژێــر کــارەســاتــی ڕووخ ــان ــی ک ــۆم ــاری
کوردستان و ل ــەس ــێ ــدارەدران ــی پێشەوای
سەرکۆمار و گی رانی بە س ــەدان کەس لە
ئەندامانی ،لە هەر دوو ئاستی ئێ رانی و
نێوخۆیی نێو بزووتنەوەی کورددا هەوڵی
ل ــە پاشکۆدا هێشتنەوەی ئ ــەم حیزبە و
دژایەتیی گ ــەورە بوونەوەی و سەربەخۆ
بوونی دراوە .ئەگەر لە الی ــەک ڕێبەرانی
حیزبی ت ــوودە ه ــەم ــوو هەوڵێکیان دەدا
ئەم حیزبە کە ڕێبەری بزووتنەوەیەکی
سەربەخۆی نەتەوایەتی و دامەزرێنەری
کۆماری کوردستان بوو ،لە بازنەی لقێکی
چووکەی حیزبی تــوودەدا بیهێڵنەوە ،لە
ئاستی شۆڕشی کوردستانیشدا هەبوون
ک ــەس ــان و الی ــەن ــگ ــەل ــێ ــک ک ــە ب ــە گ ــوش ــار
خستنە س ــەر بەشێک لە ڕێبەرانی ئەم
ح ــی ــزب ــە ،چــــاوی دی ــت ــن ــی دام ــەزرێ ــن ــەری
کۆماری کوردستانیان نەبوو و هەوڵی لە
پاشکۆ ڕاگرتنی ئەم حیزبەیان دەدا.

هێزی پێشمەرگە و باوەڕمەندبوون بە ڕەوا
بوونی داخوازییە نەتەوەییەکانی خەڵکی
کوردستان ،زۆری هەوڵ دا کە لە ڕێگەی
ئاشتیخوازانەوە قەزیەی کورد لەگەڵ تاران
چارەسەر بکا .بەاڵم بەداخەوە ئەگەر لە
الیەک ڕێژیمی تازە بە دەسەاڵتگەیشتووی
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران هیچ باوەڕێکی
بە چ ــارەس ــەری ئاشتییانەی ئ ــەم پرسە
نەبوو ،لە الیەکی دیکەشەوە هەر لەسەر
ئاستی نێوخۆی کوردستان ،کەم نەبوون
ئەو هێز و الیەنانەی کە تەنیا بۆ دژایەتی
لەگەڵ حیزبی دێموک رات و ترس لە پێگەی
جەماوەریی ئەم حیزبە و لێهاتوویی و
خۆشەویستیی ڕێبەرانی ،دژایەتیی گوتار
و ڕێکاری نەتەوەیی و ئاشتیخوازانەی ئەم
حیزبەیان دەک ــرد .ئ ــەوان کە تا ئێستاش
بەداخەوە چاویان بەرایی دیتنی پێگەی
م ــێ ــژووی ــی و ن ــف ــووزی ج ــەم ــاوەری ــی ئەم
حیزبە نادات ،بە ناوهێنان و پێناسەکردنی
بزووتنەوەی نەتەوەیی و ناسیۆنالیستیی
کـــــــورد بــــە “کــــۆنــــەپــــەرســــتــــی” و ،ب ــە
“دواکەوتوو”زانینی داخوازییەکانی خەڵکی
کوردستان ،لەژێر ناوی جۆراوجۆری نامۆ
و ناڕەسەن بە تێفکرینی خەباتی خەڵکی
کوردستان ،دژایەتیی حیزبی دێموک راتیان
کرد .ئەو تەیف و الیەنانەی کە ئێستا و
لەم سااڵنەی دواییدا  ١٨٠دەرەجە لە باوەڕ
و تێڕوانینەکانی خۆیان وەرس ــووڕان ،بۆ
ماوەی نزیک بە  ١٠ساڵ ،لەژێرکارتێکەریی
ک ــۆم ــەڵ ــە کەسێکی گ ــۆش ــک ـراو ب ــە بیری

خەباتی ئێستای میللەتەکەمان و حیزبە
سیاسییەکان ،لە الیەن خەڵکی کوردستان
و زۆرێـــک ل ــە حیزبەکانەوە پێشوازیی
بەرچاوی لێ ک راوە و تەنانەت بە کردەوەش
ه ــێ ــن ــدێ ــک دەســکــەوتــی بـــەرچـــاوی وەک
سازبوونی هاوپێوەندیی نێوان حیزبەکانی
لێ پێک هاتوە .بەاڵم بەداخەوە ماوەیەکە
کۆمەڵێک کەس و الیەن ،هەر کەسە و بە
شێواز و مێتۆدێکی ج ــی ــاواز ،جۆرێک لە
هێرشی سیستماتیکی تەبلیغییان دژبە
حیزبی دێموک راتی کوردستان و مێژوو
و کەسایەتییەکانی ئ ــەم حیزبە دەست
پێکردوە کە لە نێوەرۆکدا هەر هەموویان
“بای کۆن بەباکردن”ـە.
لەم پەالماردانانەدا لە الیەک بە پەنابردن
بۆ باڵوکردنەوەی بەڵگە و دیکۆمێنتەکانی
پــێــوەنــدیــدار بــە ق ــۆن ــاغ ــە پــڕ لــە ژان و
خەسارەکانی نێو بزووتنەوەی کوردستان،
هـــەوڵ دەدەن ڕابـــــردووی ئ ــەم حیزبە،
ڕێ ــب ــەران و کەسایەتییەکانی خەوشدار
بکەن .لە الیەکی دیکەوە هەر ج ــارەو بە
بیانوویەک کە ئێستا باسێکی مێژوویی
بەڕێز ک ــاک خالید ع ــەزی ــزی ،سکرتێری
گشتیی حیزبیان لەسەر کاریگەریی ڕەوتە
ڕادیکاڵەکانی کوردستان لەسەر ڕەفتاری
سیاسیی دوو کەسایەتیی مەزهەبیی
کورد کردۆتە بیانوو بۆ هێرش بۆ سەر
حیزبی دێ ــم ــوک ـرات و کەسایەتییەکانی
ئــەم ح ــی ــزب ــە .ل ــە تــــەواوی ئــەو ل ــێ ــدوان و
نووسینانەدا هەموو هەوڵەکە ئەوەیە کە

سمایل شەڕەفی

جارێکی دیکە کۆنەقینی خۆیان بە حیزبی
دێموک رات بڕێژن کە ئەوەیان شتێکی تازە
نییە و عادەتمان پێ کردوە .بەاڵم ئەوەی
لێرەدا زۆر گرینگە واڵمی ئەو پرسیارەیە؛
بۆ لە ماوەی بەتایبەت ئەم چەند ساڵەدا
ئەم هێرشانە بۆ سەر حیزبی دێموک رات
دەستی پ ێکردۆتەوە؟!
ب ــە س ــەرن ــج ــدان ب ــەو ڕووداوانـــــەی لەم
چەند ساڵەدا لە نێوخۆی واڵتەوە هاتوونە
ئــــاراوە و پ ــێ ــوەن ــدی ــی ڕاس ــت ــەوخ ــۆی ــان بە
ڕەفتاری سیاسی ،فەرهەنگی ،کۆمەاڵیەتی
و بە گشتی جەماوەریی خەڵکەوە هەیە،
دەرک ــەوت ــوە و سەلمێندراوە کە جێگە و
پێگەی حیزبی دێموک رات لە ئاستێکی
بەرزی جەماوەریدایە .سەلمێندراوە کە
ڕێبەرانی شەهیدی ئەم حیزبە؛ پێشەوا
قــــازی م ــح ــەم ــم ــەد ،دوک ــت ــور قاسملوو
و دوک ــت ــور ش ــەرەف ــک ــەن ــدی ،ت ــەن ــان ــەت بۆ
ن ــەس ــڵ ــی ن ــوێ ــی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی ک ــوردس ــت ــان
هێما و سەمبولی خ ــەب ــات و ن ــەت ــەوەن،
سەلمێندراوە کە ک ــۆم ــاری کوردستانی
 ٧٤ســاڵ پێش ل ــە ئێستا ،ن ــە تەنیا لە
ی ــادەوەری ــی ــەک ــان ــدا چەسپاوە بەڵکوو بۆ
ن ــەس ــڵ ــی ن ــوێ ــی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی ک ــوردس ــت ــان
ئیلهامبەخشی دووب ــارەب ــوون ــەوەی ــەت ــی.
سەلمێندرا کە حیزبی دێموک رات ،قەاڵی
لەگی راننەهاتووی ئی رادەی نەتەوەیەکی
م ــاف ــخ ــوازە ک ــە م ــووش ــەک ــە مۆدێرنەکانی
دەسەاڵتی سیاسی لە تــاران ،توانای بە
بەچۆکدا هێنانی نییە٢١ .ـی خەرمانانی
 ١٣٩٧ئەو ڕاستییەی سەلماند کە حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات وەک هەمیشە -ســــەرەڕای
هەموو ئەو گیروگرفت و کەمایەسییانەی
کە هەیەتی– ڕێبەری بزووتنەوەی میللی-
دێموک راتیکی کوردستانە.
ئـــــەم ڕاســــتــــانــــەی ســــــــەرەوە واڵمــــی
ڕاستەقینەی ئ ــەو پرسیارەیە ،نەیارانی
ح ــی ــزب ــی دێـــمـــوکـــرات تـــوانـــای دیــتــن و
قبووڵکردنی ئەم واقعیەتانەیان نییە؛ بۆیە
لە کۆتاییدا ماوەتەوە بڵێین:
 )١مـــێـــژووی پـــڕ لـــە ســـــــەروەری و
شانازیی حیزبی دێموک رات کە بەشێک
لە ماهییەت و کەسایەتیی بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستانە ،نە تەنیا
بە کۆمەڵێک لێدوان و نووسینی ب ێبنەما
خەوشدار ناکرێت ،بەڵکوو بە ئەمانەتەوە
ڕێنیشاندەری ڕێگا و ڕێبازی داهاتووی
بـــزووتـــنـــەوەی م ــاف ــخ ــوازان ــەی خەڵکی
کوردستانە.
 )٢بێڕێزی و سووکایەتیکردن بە ڕێبەران
و کەسایەتییە ناس راو و شوێندانەرەکانی
ب ــزووت ــن ــەوەی م ــاف ــخ ــوازان ــەی کوردستان
ب ــە گ ــش ــت ــی و ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـ ـرات ،بە
تایبەت ڕێ ــب ــەران ــی شەهیدمان؛ پێشەوا
قازی محەممەد ،دوکتور عەبدولڕەحمان
قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی -کە
بەشێکە لە هەوڵی دوژمنکارانەی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران– مەحکوومە.
 )٣ه ــەوڵ ــدان ب ــۆ ن ــان ــەوەی ناکۆکی لە
نێوان حیزبی دێموک راتی کوردستان و
هێز و الیەنەکانی دیکەی کوردستان چ
لە ڕۆژه ــەاڵت و چ لە بەشەکانی دیکەی
کوردستان ،لە ڕێگای هەڵدانەوەی الپەڕە
م ــاوەب ــەس ــەرچ ــووەک ــان ــی م ــێ ــژوو ،جیا لە
خ ــزم ــەت ــک ــردن بــە ئ ــام ــان ــج و مەبەستی
دوژم ــن ــان ــی خەڵکی ک ــوردس ــت ــان ،نــاو و
مەبەستێکی دیکەی نییە.
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی کــوردســتــان کە
پێگەیەکی نەتەوەیی و جەماوەری هەیە،
هەروەک لە ڕابردوودا نیشانی داوە ،جێی
هیوا و هومێدی خەڵکی کوردستانە و
شکۆی ئ ــەم حیزبە ڕیشەی لە ب ــاوەڕ و
ئی رادەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندایە.
***
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زانستی شەڕ لە پێشەوەی چەکی پێشکەوتوو

عومەر باڵەکی

لەم ڕۆژان ــەدا بەهۆی تەقەی مووشەکیی
پ ــاپ ــۆری نیزامیی ج ــەم ــاران ل ــە بەلەمێکی
نیزامیی ئەرتەشی ئێ ران بە ناوی “کنارک”،
 ١٩کــەس کــــوژران و  ١٥ک ــەس ــی دیکەش
بریندار بوون .ئەوە لە حاڵێکدا ڕووی داوە
کە جیهان سەرقاڵی بەربەرەکانی لەگەڵ
ڤیرووسی کرۆنایە ،کە کاریگەریی لەسەر
ه ــەم ــوو جومگە س ــی ــاس ــی ،ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی و
ئابوورییەکانی ئەم ڕۆژانەی جیهان داناوە
و ،لەم کاتەدا تاقیکردنەوەی مووشەک زۆر
ناپێویست دەنوێنی؛ مەگەر ئەوەی شتی وا
هەر لە کۆماری ئیسالمی چاوەڕوان بکرێ.
ئــــەم ڕووداوە ســـــــەرەڕای ئـــــەوەی کە
خ ــەس ــاری ماڵی و گیانیی زۆری هەبوو،
بەاڵم بەهۆی ئاڵۆزیی لە ڕادە بەدەری دۆخی
جیهان و بە تایبەت ناوچە و ،ئاسای یبوونی
ڕوودان ــی ئ ــەم هەڵە نیزامییانە و ئەگەری
دووپــات بوونەوەشیان ،ڕەنگە تەنیا وەک
ه ــەواڵ ــێ ــک گرینگیی پ ــێ بــــدرێ .بـــەاڵم لە
ڕوانگەیەکی دیکەوە ئەم بابەتە گرینگیی
تایبەتی هەیە و وەبیرهێنەوەی بەردانەوەی
فرۆکەی ئوک راینییە کە ئەویش هەر بەهۆی
مووشەکەکانی سپای پاسدارانەوە بوو.
پ ــرس ــی ــار ئ ــەم ــەی ــە ب ــۆچ ــی ه ــێ ــزی سپای
پاسداران لە ماوەی تەنیا چوار مانگدا دوو
ک ــارەس ــات ــی ل ــەم چەشنەی خولقاند؟ ئایا
ناکارامەیی پێرسێنێلی نیزامییە یا سیستمی
ڕێکخستنی ئەو هێزانە کەموکورتیی ت ێدایە؟
بۆ ڕوونکردنەوەی واڵمی ئەو پرسیارانە و
گەلێک پرسیاری دیکە پێویستە سووکە
ئاوڕێک لە کارنامەی ئەم هێزانە بدەینەوە
کە لە سەرەتای دامەزرانیانەوە بە دەیان
کارەساتی وایــان خولقاندوە و ،زۆر جار
خەساری مرۆیی و مادیی ئەو ڕووداوان ــە
بە پێی سەرچاوەکانی سەردەمی شەڕیهەشت ساڵە -زۆر زیاتر لە ب ــەرەی شەڕ
لەگەڵ دوژمنیان بووە.
ل ــێ ــرەدا ئ ــام ــاژە بــە چ ــەن ــد ن ــم ــوون ــەی ــەک
دەکــەیــن ،ک ــە پ ــێ ــم ــانوای ــە ئــەم ت ــەق ــە لەخۆ
کردنانە لە ئاستی هەڵە و نەزانین تێثەڕیوە
و تەنانەت دەک ــرێ مەبەستی کوشتن و
البردنی جیابی رانی تێدا بێ.
ئەگەر چاو بە مێژووی هێزە چەکدارەکانی
کــۆمــاری ئیسالمییدا بخشێنین پ ــڕە لە
کارەساتی سەیر وسەمەرەی لەم چەشنە،
بــۆ ن ــم ــوون ــە لــە ٢٧ــــی ڕەزبـــــەری ١٣٥٩ی
هەتاوی فڕۆکەیەکی جۆری فانتۆمی ئێ ران
ل ــە ئ ــاوەک ــان ــی ک ــەن ــداوی فــــارس ،ت ــەق ــە لە
کەشتی بچووکی شەڕکەری ئێ رانی بە ناوی
“مه ران” دەک ــا کە لە ئاکامدا نوقم دەب ــێ و
 ٣١کەس لە پێرسێنێلەکەی دەکوژرێن .هەر
لەو کاتەدا کەشتییەکی شەڕکەری دیکەی
ئێ رانی بە ناوی “تی ران” دەیهەوێ یارمەتیی
کەشتیی “مه ران” بدا کە ئەویش دەکەوێتە
بەر هێرشی مووشەکیی فڕۆکەیەکی دیکە و
لە ئاکامدا لەکار دەکەوێ.
لە ١٥ی گەالوێژی ٦٦ـیشدا فڕۆکەیەکی
ئێف  ٥لە حاڵێکدا لە عەمەلیاتی شناسایی
لە ق ــوواڵی ــی خاکی عێ راقەوە دەگەڕێتەوە،
دەکەوێتە بەر ئاوری دژە ئاسمانیی سپای
ئێ ران و لە ناوچەی سەردەشت بەردەبێتەوە
و فڕۆکەوانەکەشی بە ناوی عەباس بابایی
دەک ــوژرێ .حاڵەتێکی دیکە بەربوونەوەی
ف ــرۆک ــەی س ــی_ ١٣٠کە هەڵگری فەرماندە
پ ــل ــەب ــەرزە نیزامییەکان بــوو ک ــە ل ــە ٧ـی
ڕەزب ــەری ١٣٦٠ـ ــدا بە هۆی مووشەکی دژە
ئاسمانیی ه ــێ ــزەک ــان ــی ئ ــێ ـران بــەربــووەوە
کە هەڵگری کەسانێک لە پلەی وەزیــر و
فەرماندەهیی ئ ــەرش ــەدی سپای پاسداران
بوو ،هەرچەند ئەو کات دەزگای ڕاگەیاندنی
کۆماری ئیسالمی بەربوونەوەی ئەو فڕۆکەی
هێنا ب ــەس ــەر ه ــێ ــزە عێ راقییەکاندا ،ب ــەاڵم
هێندێک لە فەرماندە نیزامییەکانی ئێ ران
لەسەر ئەو ب ــاوەڕە بوون کە ئەو فڕۆکەیە

چەک و تێکنۆلۆژیی نیزام ی بەو ڕادەیە کە لە مەیدان ی شەڕ بەدژی دوژمن یارمەتیدەرن بۆ
سەرکەوتن ،بەو ڕادەیەش پێویستیان بە لێزان ی و شێوازی کەلک ل ێوەرگرتن هەیە ،بەاڵم مێژووی
هێزە چەکدارەکان ی کۆماری ئیسالم ی ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێ کە ئەندامان ی ئەو هێزانە بە تایبەتی
لە چەکە پێشکەوتووەکاندا هیچ شارەزاییەکیان نییە و ،لە کاتی پێویستدا ناتوانن لە نێوان
هێزەکانیان لە کاتی مانۆڕ یا مەیدان ی شەڕدا ئەو هەماهەنگییە پێک بێنن و ،بەو ڕابردووەی
هێزە نیزامییەکان ی کۆماری ئیسالم ی هەیانە دەتوانین بڵێین لە هەر هەڵەیەکیاندا کارەساتێکی
ئینسان ی دەخولقێ

بە هۆی تەقەی هێزە خۆییەکان بووە و
لە سااڵنی دواییدا ئەو ڕاستییە ئاشک را
ب ــوو ،ب ــەاڵم ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی دەنگیان لێوە نەهێنا.
هەروەها فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئێف
 ١٤کە بە قسەی فەرماندە نیزامییەکانی
ئێ ران ل ــەو کاتدا یەکێک لە باشترین
ف ــڕۆک ــەک ــان بــــوو ،ب ــۆ بــەڕێــوەبــردنــی
عەمەلیاتی نیزامی لە ڕێکەوتی ١٢ی
گەالوێژی  ١٣٦٦بە هۆی مووشەکی دژە
فڕۆکە لە الیەن هێزەکانی ئێ رانەوە خ رایە
خوارەوە .خالە سەرنج ڕاکێشەکە ئەوەیە
لە مێژووی ن ــووس ـراوی ش ــەڕی ئێ ران
و عێ راقدا زۆر کەم بەر چاو دەکەوێ
باسێک لە هەڵە و کەموکورتی ک رابێ.

ئەم ڕووداوانە ڕەنگە لە هەر شوێنێکی
دنیا ڕوو بدەن و کەسانی سڤیلیش ببنە
قوربانیی شەڕ ،بەاڵم ئەوەی لێرەدا گرینگە
دوو بابەتە :ی ــەک ــەم چ ــۆن بتوانرێ ئەم
ڕووداوانە بگاتە کەمترین ڕادە و دووهەم
ل ــێ ــک ــۆڵ ــی ــن ــەوەی ڕوون و ئ ــاش ــک ـرا بکرێ
لەسەر چۆنیەتیی ڕوو دانەکەی .چونکە
کەسوکاری ک ــوژراوەک ــان لە هۆکارەکان
دەپرسن و کەمترین خواستی ئەوان زانینی
چۆنیەتیی پێشهاتەکەیە .ئایا هەر تەنیا
هەڵەیەک ب ــووە و یا دەستی ئەنقەستی
تێدا بووە؟ ئەگەر هەڵە بووە دەسەاڵتداران
چ ڕێکارێک دەگ ــرن ــە ب ــەر ب ــۆ ڕێ ــگ ــری لە
دووپ ــات بوونەوەی ئەو جۆرە ڕووداوان ــە.
بــــەاڵم دەب ــی ــن ــی ــن لــە مــــاوەی چــل ساڵی

ڕووداوە بە ئاقارێکی دیکەدا ڕۆیشتبایە
ڕەنگە کارەساتی گەورەی بۆ گەالنی ئێ ران
بە دواوە بوایە ،چونکە بە هۆی سیاسەتە
هەڵە و توندئاژۆکانی دەسەاڵتدارانی ئەم
واڵتە ،ئەو ناوچەیە بۆتە ناوچەیەکی بە
تەواوی نیزامی و ئاوەکانی دەریای عەمان
و کەنداوی فارس پڕە لە کەشتیی گەورەی
نیزامیی دەوڵەتی ئەمریکا و هاوپەیمانانی
و ،هەر وەکی پێشتر باسمان کرد ئەگەر
ئەو مووشەک پێوەنانە بە هەڵەش بووبێ
ڕووی لە یەكێک لەو کەشتییانە کردبایە،
دەیتوانی ببێتە هۆکار و پڕیشکی ئاوری
شەڕێکی ماڵوی رانکەرکە لەو نێوەدا هەر
خەڵکی ئێ رانن زەرەرم ــەن ــدی ڕاستەقینە
دەبن.

ئ ــەم ڕاستییانە زی ــات ــر ل ــە ب ــی ــرەوەری ــی
فـــەرمـــانـــدەکـــان و کــەســانــێــک کـــەوا
شایەدی ئەو ڕووداوان ــە بوون بەرچاو
دەکـــەوێ .ئەمەش خ ــۆی سەلمێنەری
ئ ــەو ڕاس ــت ــی ــی ــەی ــە ک ــە دەس ــەاڵت ــداران ــی
نیزامیی ک ــۆم ــاری ئیسالمی کەسانی
بەرپرس و واڵمدەر نین و هەموو کات
بە ش ــاردن ــەوەی ڕاستییەکان هەوڵیان
داوە ،خۆیان لە بەرپرسیارەتی بدزنەوە
ب ــۆ ئـــەوەی ئامانجی س ــەرەک ــی ــی ــان کە
پاراستنی نیزامە خەوش هەڵنەگرێ.
ئەگەر بمانهەوێ باس لە هەموو ئەو
ڕووداوانـــە بکەین کە بە ه ــۆی تەقەی
هێزە خۆییەکان لە م ــاوەی چل ساڵی
ڕابردوودا ڕووی داوە ،دەبێ پێرستێکی
دوور و درێژ ئامادە بکرێ کە لە توانای
ئەم نووسینەدا نییە ،ب ــەاڵم لە هەمان
کاتدا ئەگەر وا دابنێین چەند نموونەی
دوایـــی ک ــە بــاس کــرا ل ــە ک ــات ــی شــەڕدا
بووە و ،ئەگەری ڕوودانی ڕووداوی لەم
چەشنە زۆرە؛ کە ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ
ڕادەی زانیاریی فەرماندەیانی نیزامی لە
زانستی شەڕ و بە ئاگاییان لە شێوەی
بەکارهێنانی چەک و تەقەمەنی لە کاتی
خ ــۆی و شوێنی خۆیدا .ب ــەاڵم دوایین
نموونەکان خۆ لە کاتی شەڕدا نییە و
پاساوێک هەڵناگرێ بێجگە لە ئاستی
ن ــزم ــی زان ــی ــاری ــی نیزامیی هێزەکانی
کۆماری ئیسالمی.

ڕابردوودا دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
بە تەنیشت ئەو ڕووداوانەدا ت ێپەڕیون و
هیچ ڕوونکردنەوەیەکی ئاشک رایان نەبووە
و هەوڵیان داوە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەو
ڕووداوانە پەردەپۆش بکەن ،لە حاڵێکدا کە
هەم تەلەفاتی گیانی هەم زیانی ماڵییان
هــەبــووە و ت ــەن ــان ــەت ک ــەس ــان ــی ئ ــاگ ــادار
ئەگەر ب ـێدەن ــگ ن ــەب ــوون بە جۆرێک لە
جۆرەکان ب ێدەنگیان کردوون .بۆ نموونە
دەتوانین باس لە پەروەندەی بەربوونەوەی
فڕۆکەی ئوک راینی بکەین کە هەتا ئێستا
کۆماری ئیسالمی هیچ ڕوونکردنەوەیەکی
مەحکەمە پ ــەس ــەن ــدی ڕوو ب ــە ب ــی ــروڕای
گشتی نەداوە و؛ تەنانەت هەتا ئێستا لە
دانی سەندووقی ڕەش بە واڵتانی حەقدار
لەو پەروەندەیەدا خۆی بواردوە.
دەوڵــەت و دەس ــەاڵت ــداری ــی بەرپرس لە
ڕوودانــی ڕووداوی لەم چەشنەدا یەکەم
کارێک کە دەیکەن ئەوەیە کە چۆنیەتیی
ڕووداوەکان بە شێوەیەکی ڕوون و ئاشک را
لەگەڵ کۆمەڵگەی خۆیان باس دەکەن بۆ
ئەوەی متمانە لەدەست نەدەن و ،لە هەمان
کاتدا هەوڵ دەدەن لە هۆکاری خولقانی
ڕووداوەکە بکۆڵنەوە و بیکەن بە تەجروبە
ب ــۆ ئـــەوە پێشگیری ب ــک ــەن ل ــە دووپـــات
بوونەوەی.
وێدەچێ دەسەاڵتی تاران ڕووداوی ئەم
جارەش پەردەپۆش بکا ،بەاڵم دەبێ گەالنی
ئێ ران ئەو ڕاستییە بزانن کە ئەگەر ئەم

چـــەک و ت ــێ ــک ــن ــۆل ــۆژی ــی ن ــی ــزام ــی ب ــەو
ڕادەیـــــە کــە لــە م ــەی ــدان ــی شـــەڕ بـــەدژی
دوژم ـ ــن ی ــارم ــەت ــی ــدەرن ب ــۆ س ــەرک ــەوت ــن،
ب ــەو ڕادەیـــەش پێویستیان بە لێزانی و
شێوازی کەلک ل ێوەرگرتن هەیە ،بەاڵم
م ــێ ــژووی ه ــێ ــزە چ ــەک ــدارەک ــان ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ئ ــەو ڕاستییە دەسەلمێنێ کە
ئەندامانی ئەو هێزانە بە تایبەتی لە چەکە
پێشکەوتووەکاندا هیچ شارەزاییەکیان
نییە و ،لە کاتی پێویستدا ناتوانن لە نێوان
هێزەکانیان لە کاتی مانۆڕ یا مەیدانی
شەڕدا ئەو هەماهەنگییە پێک بێنن و ،بەو
ڕاب ــردووەی هێزە نیزامییەکانی کۆماری
ئیسالمی هەیانە دەتوانین بڵێین لە هەر
ه ــەڵ ــەی ــەک ــی ــان ــدا ک ــارەس ــات ــێ ــک ــی ئینسانی
دەخولقێ.
بۆیە دنیا لەسەری کۆکە کە کۆماری
ئیسالمی دەستی بە چەکی ناوکی ڕانەگا،
چونکە دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
مانەوەی دەسەاڵتی خۆیان لە شێواندنی
ناوچە و دنیادا دەبینن ،هەناردە کردنی
شــۆڕش و دەس ــت ــێ ــوەردان ل ــە ک ــاروب ــاری
واڵتانی ناوچەکە ت ــەواوک ــەری پێناسەی
شەڕەنگێزی ئەو نیزامەیە و لەو حاڵەتەدا
ئ ــەگ ــەر ئــەو جـــۆرە چ ــەک ــان ــە ل ــە دەستی
کەسانی بەرپرس و ئەرکوەخۆگردا نەبێ
ه ــەڕەش ــەی ــەک ــی گــــەورە دەبـــێ بــۆ س ــەر
ئاسایشی جیهان و دەوڵەتان.

کەماڵ کەریمی:

ئامادەیی تەواومان بۆ
یەکگرتنەوە هەیە

کەماڵ کەریمی ،ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموک راتی کوردستان
لە پێوەندی لەگەڵ پرسی یەکگرتنەوەی
دێموک راتەکاندا ڕایگەیاند ئەگەر ئی رادەی
ی ــەک ــب ــوون ه ــەب ــێ ،حیزبی دێموک راتی
کوردستان ئامادەیە.
کەماڵ کەریمی کە بەرپرسی هەیئەتی
وتووێژی حیزبی دێموک رات بۆ پرسی
یەکگرتنەوەیە ،لە وتووێژێکدا لەگەڵ
تـــۆڕی میدیایی “ڕووداو” ڕایگەیاند
ک ــە پرسی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی
دێموک رات لە هەموو سااڵنی ڕاب ــردوودا
بۆ حیزبی دێموک راتی کوردستان گرینگ
بـــووە و دەف ــت ــەری سیاسیی حیزبی
دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان ب ــەب ــەردەوام ــی
ب ــەخ ــەم ــی ــەوە ب ــووە بـــۆوەی ب ــت ــوان ــێ بە
ئەنجامی بگەیەنێ.
بـــەرپـــرســـی شـــانـــدی دانــوســتــانــی
حیزبی دێموک راتی کوردستان لەگەڵ
ح ــدک ــا ڕای ــگ ــەی ــان ــد ئ ــەگ ــەر ئ ــی ـرادەی ــەک ــی
پ ــت ــەو ب ــۆ ی ــەک ــب ــوون ــەوە ه ــەب ــێ ،دەک ــرێ
ب ــن ــچ ــی ــن ــەی ــەک ــی ق ــای ــم ــی داڕێـــــــژراو بۆ
یەکیەتیی ڕیزەکانی حیزب و بەردەوامی
خ ــەب ــات ــی س ــی ــاس ــی ــی ح ــی ــزب ــەک ــەم ــان
داب ــن ــدرێ .چ ــاوەڕوان ــی بەرحەقی خەڵک
و ئەزموونەکانی ڕاب ــردوو پێمان دەڵێن
کە دەبێ بە دەستنیشانکردنی هۆکارە
سەرەکییەکانی داب ڕان ،بناغەیەکی پتەو
بۆ دروستکردنەوەی حیزبی دێموک راتی
یەکگرتوو دابنێین.
کەماڵ کەریمی لە پێوەندی لەگەڵ
کاتی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان
ڕایگەیاند کە پرسی دەستپێکردنەوەی
وتووێژەکان هەم زەروورەت ــی خەباتی
س ــی ــاس ــی و هـــەم ئ ــەرک ــی س ــەرش ــان ــی
دێموک راتەکانە .ئێمە هەم دوای کۆنگرەی
١٦ی حدکا و ه ــەم دوای کۆنگرەی ١٧
حیزبی دێموک راتی کوردستان سەردانی
حدکا و شەخسی کاک مستەفا هیجری،
لێپرس راوی گشتیی حدکامان ک ــردوە
و ئ ــەو باسانەمان ل ــەو کۆبوونەوانەدا
ک ــردوە و ئامادەیی حیزبی دێموک راتی
کوردستانمان بۆ ئ ــەو بابەتە گرینگە
ڕاگ ــەی ــان ــدوە ،ئێمە ئامادەیی ت ــەواوم ــان
بۆ ئەو ئەرکە هەیە ،بەاڵم هەتا ئێستا
لەالیەن هاوڕێیانی حدکاوە وەاڵممان بۆ
نەهاتۆتەوە.
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێ ــم ــوک ـرات ــی کــوردســتــان لــە درێـــژەی
وتووێژەکەیدا نەیشاردەوە کە پێکهاتەی
نــوێــی حــدکــا هـــۆکـــاری ک ــەوت ــن ــەوەی
ســـــاردیوســـــڕی لـــە دان ــی ــش ــت ــن ــەک ــان ــی
یەکگرتنەوەدا ب ــووە ،ب ــەاڵم ئەگەر دوو
الی ــەن بە ئی رادە و شێلگیرییەوە و بە
لەبەرچاوگرتنی وەاڵمدانەوە بەو ئەرکە
م ــێ ــژووی ــی ــە بێنە پێشێ ،دەکـــرێ ئەم
ک ــۆس ــپ ــەش ل ــەس ــەر ڕێــی ی ــەک ــب ــوون ــەوە
ه ــەڵ ــب ــگ ــی ــرێ .بــەڕێــزیــان پ ــێ ــی ل ــەس ــەر
ئـــەوە داگــــرت زەروورەتــــــی م ــێ ــژووی ــی،
گۆڕانکارییەکان لە ناوچە و ئێ ران و
پێویستیی پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
ک ــوردس ــت ــان ب ــە ی ــەک ــخ ــس ــت ــن ــی وزەی
خ ــەب ــات ــگ ــێ ــری ــی هــێــزە س ــی ــاس ــی ــی ــەک ــان
دەخــــــوازێ ک ــە دوو الی ــەن ــی حیزبی
دێموک رات زیاتر ل ــەوەن ــدەی تا ئێستا
بیریان ل ێکردۆتەوە بە خەمی یەکگرتنەوە
بن .ئێمە پێمانوایە داهاتووی حیزبی
دێـــمـــوکـــرات لـــە م ــەی ــدان ــی س ــی ــاس ــی ــی
کوردستان و ئێ راندا بەست راوەتەوە بە
یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموک رات.
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموک راتی کوردستان لە بەشی کۆتایی
وت ــووێ ــژەک ــەی ــدا ڕای ــگ ــەی ــان ــد ک ــە حیزبی
دێموک راتی کوردستان “ن ــا”ی بۆ هیچ
کارێکی کردەنیی هاوبەش لەگەڵ حدکا
لەپێناو هاوکاری و یەکگرتنەوەدا نییە و
پێمانوایە ئەگەر بتوانین یادی یوبیلی
ئەڵماسی حیزبی دێ ــم ــوک ـرات ل ــە ٢٥ی
گەالوێژدا پێکەوە بگرین ،کارێکی زۆر
باشمان کردوە.
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا
(پێداچونەوەی قانوونی بنەڕەتی بە مەبەستی زیادکردنی دەسەاڵتەکانی وەلی فەقیهـ)
()4_22

دیالن هەردی

لە ساڵی ١٣٦٨دا خومەینی دەستی کرد بە
پڕۆسەی پێداچوونەوە بە قانوونی بنەڕەتی
و داڕشتنەوەی پلەبەندیی دەسەاڵتەکان و
نوێکردنەوەی ڕۆڵی وەلی فەقیهـ .بۆ ئەو
مــەبــەســتــەش ،هــەر خــۆی گــرووپــێــکــی بۆ
پێداچوونەوەی قانوونی بنەڕەتی دیاری کرد.
بۆ چارەسەری کێشەی نێوان دامــەزراوە
دەوڵەتییەکان ،پۆستی ســەرۆکوەزیــران
هەڵگیرا و دامەزراوەیەکیتر بە ناوی کۆڕی
دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام (مجمع
تشخیص مصلحت نظام) بۆ نێوبژیوانی
س و شــــوڕای نیگابان
لــە نــێــوان مەجلی 
دروس ــت کــرا (بەپێی قانوونی بنەڕەتی،
هیچ یاسایەک بەبێ رەزامەندیی شووڕای
ێ و ناخرێتە بــواری
نیگابان پەسند ناکر 
جێبەجێ کردنەوە) .لەبارەی دەسەاڵتەکانی
وەلی فەقیهـ ،لە پێداچوونەوەکەدا ،هەموو
دەسەاڵتە نەنووسراو ە و کاریزماتیکییەکانی
خومەینی لە کۆمەڵگەدا ،بە فەرمی بوون بە
پڕەنسیپی سەرەکیی قانوونی بنەڕەتیی
ن ــوێ .لــە ئــەنــجــامــدا ،بــە البــردنــی پۆستی
ســــەرۆکوەزیــــران ،کێشەکانی پێشووی
نــێــوان ســەرکــۆمــار و ســـەرۆکوەزیـــران،
گــوازرانــەوە بۆ کێشەی نێوان سەرکۆمار
و وەلی فەقیهـ .ئەو کێشانە لە دوای ساڵی
١٣٧٦ـــــەوە بــەڕوونــی دەرکــەوتــن ،کاتێک
محەممەد خاتەمی بــوو بە سەرکۆماری
ئێرانو بۆ ئەنجامدانی هەندێک گۆڕانکاری
بچووک ،خۆی لە بەرامبەر بەربەستێکی
گەورەیوەکوو وەلی فەقیهـدا بینییەوە.
لە قانوونی بنەڕەتیی نوێدا ،وەلی فەقیهـ
ڕۆڵــی سەرەکی لەنێو هەموو دام ــەزراوە
دەوڵەتییەکاندا دەگێڕێ .ئەگەر لە قانوونی
بنەڕەتیی پێشووتردا ،مەرجەع بوون یەکێک
لە مەرجە سەرەکییەکانی وەلی فەقیهـ بوو
بۆ وەدەستگرتنی ئــەو پۆستە گرنگە ،لە
قانوونی بنەڕەتیی نوێدا ئەو مەرجە وەال
نرا (مــادەی  .)١٠٩یەکێک لە هۆکارەکانی
وەالنــانــی ئــەو مــەرجــە ســەرەکــیــیــە ئــەوە
بوو کە ،تەنیا مەرجەعی دوای خومەینی
بــۆ وەرگــرتــنــی پــۆســتــی وەلــــی فــەقــیــهـــ ،

ئایەتوڵاڵ مونتەزری بوو کە نوسخەیەکی
میانەڕەوتری لە ویالیەتی فەقیهـ پێشنیار
دەکـــــرد ،بــــەاڵم بــەهــۆی ڕەخــنــەکــانــی لە
خومەینیو لە سەرکوتی ناڕازیان لە الیەن
ناوەندی دەســەاڵتــەوە ،پەڕاوێز خرا و لە
ماڵەکەی خۆیدا زیندانی کرا .لەبەر ئەوەی
دوای مونتەزری هیچ مەرجەعێک کاندیدی
پۆستی ڕێبەری نەبوو ،تەنیا رێگەچارە
ئــــەوە بـــوو ک ــە گ ــۆڕان ــک ــاری ل ــە مـــادەی
ێ و مەرجی مەرجەعبوون لە
١٠٩دا بکر 
قانوونی بنەرەتیدا ال ببرێ .هەمووی ئەو
ڕووداوانە لە کاتێکدا ڕووی دەدا کە عەلی
خامەنەیی ســەرکــۆمــار و عــەلــی ئەکبەر
هاشمی ڕەفسەنجانی سەرۆکی مەجلیس
بوو .بەپێی ئەو ڤیدیۆیەی کە ساڵی ٢٠١٨
لە کۆبوونەوەی نهێنیی کۆڕی شارەزایانی
ڕێــبــەری (مجلس خبرگان رهــبــری) بەر
لە ڕێفراندۆمی پێداچوونەوەی قانوونی
بنەڕەتی لە ٦ی گــەالوێــژی ١٣٦٨دا باڵو
بــوویــەوە ،عەلی خامنەیی بە شێوەیەکی
کاتی و تا ئەنجامدانی ڕێفراندۆم لە الیەن
کۆڕی شارەزایانی ڕێبەری وەکوو ڕێبەر
دیـــاری دەکــــرێ ،لــەبــەر ئـــەوەی نــاوبــراو
هــەمــوو مــەرجــەکــانــی بـــوون بــە ڕێــبــەری
تێدا نەبووە .لە کۆبوونەوەکەدا بەشێکی
زۆر لە بەشداربووان دژایەتیی خۆیان بۆ
کاندیدبوونی خامنەیی ڕادەگەیەنن ،چونکە
پێیانوایە خامنەیی لە پلەبەندیی ئایینی
شیعەدا خاوەن ڕای تایبەت بە خۆی نییە.
لە کۆبوونەوەکەدا ،عەلی خامنەیی پێیوایە
ئەگەر ببێ بە ڕێبەر ،دەسەاڵتەکانی زۆر
کەم 
ن و بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە پێویستە
دەسەاڵتەکانی لە بــواری یاساییەوە زیاد
بکرێن .هەر بۆیە ،لە کۆبوونەوەکەدا دەڵێ:
“هەندێک لە ئەندامان لەو کۆبوونەوەیەدا
ڕێبەربوونی من پەسند ناکەن ،کەوابوو
چلۆن ببمە ڕێبەر ،کاتێک خەڵکانێک منیان
لە ال پەسند نەبێ و گوێم لێ نــەگــرن؟”.
ڕەفسەنجانی ،جێگری سەرۆکی کۆرەکە کە
لە کۆبوونەوەکەدا ڕۆڵی سەرۆکی دەگێڕا،
دەڵێ :خامنەیی دەتوانێ لە داهاتوودا خۆی
پێ بگەیەنێو ببێ بە کەسێکی لێهاتوو .بە
سێناریۆیەکی پێشتر پالن بۆ داڕێــژڕاو و
زیرەکیی ڕەفسەنجانی لە کۆبوونەوەکەدا،
خامنەیی وەکــوو ڕێبەری کاتیی کۆماری
ئیسالمی دەستنیشان دەکرێ .کۆبوونەوەی
کــۆڕی شارەزایانی ڕێبەری بۆ دووبــارە
دەستنیشانکردنەوەی خامەنەیی وەکــوو
ڕێــبــەری هــەتــاهــەتــایــی ،مانگێک دواتـــر و
چــەنــد ڕۆژێــــک دوای ئـــەوە بــەســتــرا کە

گــۆڕانــکــاری لــە دەســتــووردا بــە قازانجی
وەلی فەقیهـ و زیادکردنی دەسەاڵتەکانی
کــرا و بــە خستە ڕێــفــرانــدۆم پەسند کــرا.
ئــەو ڕووداوانـــــە نــیــشــانــدەری ئـــەوەن کە
خامنەیی و ڕەفسەنجانی هاوکات لەگەڵ
گۆڕانکارییەکان لە دەستووردا بە قازانجی
وەلــــی فــەقــیــهــــــ ،خــۆیــان ســەرۆکــایــەتــیــی
کۆما ر و مەجلیسیان لە دەستدا بــو و و
بەربەستێکی ئــەوتــۆیــان لــە پێش نەبوو
بۆ ئــەوەی خامنەیی ببێ بە ڕێبەرێک کە
دەسەاڵتی تەواوی بە سەر هەموو شتێکدا
هەبێ ،هەر بۆیەش خامنەیی ڕێبەربوون
بە شێوەی پێشوتری لە ال پەسند نەبوو تا
ئەو کاتەی گۆڕانکارییەکان لە بەرژەوەندی
ئەودا کران (هەر لەو مانگەدا ڕەفسەنجانی
بوو بە سەرکۆماری ئێران).
بــە گــوێــرەی بــەدواداچــوونــێــک کــە لە
الیـــەن موحسێن ک ــەدی ــوەر ،مامۆستای
زانستە ئیسالمییەکانەوە کــراوە ،هەندێک
لــە بــەشــداربــووانــی کــۆبــوونــەوەی کــۆڕی
شارەزایانی ڕێبەری ،لە سەر ئەو بڕوایەن
ن و سێناریۆیەک لە
کە خامنەیی بەپێی پال 
الیــەن ڕەفسەنجانییەوە ،وەکــوو ڕێبەری
کۆماری ئیسالمی بە سەر خەڵکدا سەپێندرا.
مشتومڕ لە سەر چۆنیەتیی دەستنیشانکردنی
خامنەیی بۆ پۆستی ڕێبەری ،تا ئێستاش
بەردەوامە و زۆر جار الیەنە ناکۆکەکانی
نێو کۆماری ئیسالمی وەکوو ئامرازێک لە
دژی یەکتر بە کاری دەهێنن ،بۆ نموونە
٢٠ی بەفرانباری  ،١٣٩٧حەسەن ڕووحانی
لە نێو قسەکانیدا ئاماژەی بــەوە کرد کە
“بەبێ ڕەفسەنجانی کــەس نەیدەزانی بۆ
دەستنیشانکردنی پۆستی ڕێبەری چ شتێک
ڕووی دەدا” .ئەوەیکە شایانی باسە لە
پێداچوونەوەی دەستورر لە ساڵی ١٣٦٨دا،
ناڕوونیی جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکانە.
داڕشــتــنــەوەیــک کــە ل ــەودا دەسەاڵتەکانی
وەلی فەقیهـ بە شێوەیەکی یاساییو فەرمی
بە سەر هەموو دامەزراوەیەکی دەوڵەتیو
نادەوڵەتیدا سەپێندراوە.
جــیــاکــردنــەوەی دەســەاڵتــەکــان بە
ناڕوونی
بەپێی مــادەی ٥٧ی قانوونی بنەڕەتیی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ،دەسەاڵتی ئایینی
لــە الیــەن وەلــی فەقیهەوە نوێنەرایەتیی
دەکرێو لە سەرووی هەر سێ دەسەاڵتی
یاسادانان ،جێبەجێکردنو دادوەرییە.
“مــــــــــادەی [ ٥٧جــــیــــا کـــــردنـــــەوەی
دەسەاڵتەکان] :دەسەاڵتەکان لە کۆماری

ئیسالمیدا ئەوانەن :دەسەاڵتی یاسادانان،
دەســەاڵتــی جێبەجێکردن و دەســەاڵتــی
دادوەری کە لە ژێر دەسەاڵتی وەلی فەقیهـ
و ڕێبەرایەتیی ئوممەت* ،سازگار لەگەڵ
مادەکانی دیکەی دەستووردا کار دەکەن.
ئەو دەسەاڵتانە هەر کامیان لە بەرامبەر
ئەوانیتردا سەربەخۆیە”.
دەسەاڵتی ئایینی
دوو ســەرچــاوەی دەســەاڵتــی ئایینی لە
کۆماری ئیسالمیدا ،وەلی فەقیهـ و کۆڕی
شــارەزایــانــی ڕێــبــەریــن .بەپێی قانوونی
بنەڕەتی ،وەلــی فەقیهـ یــان ڕێبەر لەژێر
چــاودێــریــی کــۆڕی شــارەزایــاندایــە و لە
ئــەگــەری مــردن یــان ناکارابوونی ڕێبەر،
کەسێکی دیکە لە الیەن کۆڕی شارەزایانەوە
بۆ ئەو پۆستە دەستنیشان دەکرێ.
ئـ .کۆڕی شارەزایانی رێبەری (مجلس
خبرگان رهبری)
کــــــــۆڕی شــــــارەزایــــــانــــــی ڕێــــبــــەری
دامــەزراوەیــەکــی ئایینییە کە ساڵی ١٣٦٢
دامـــــەزراوە و لــە کۆمەڵێک فەقیهـ پێک
هاتوە .ئەرکی سەرەکیی ئەو دامەزراوەیە
دەستنیشانکرد 
ن و البردنی ڕێبەری کۆماری
ئیسالمییە .دوای شــۆڕشــی  ،١٣٥٧ئەو
دامەزراوەیە وەکوو کۆڕی دامەزرێنەران
هاتە کــایــەوە ،بــەاڵم هــەر زوو لــە الیــەن
خومەینییەوە دژایەتی کرا ،چونکە پێیوابوو
کە کــۆڕی دامەزرێنەران دامەزراوەیەکی
ڕۆژئاوایییە نەک ئیسالمی .بە پێی مادەی
١١١ی قانوونی بنەرەتی ،کۆڕی شارەزایان
سەربەخۆترین دامــەزراوەی واڵتە ،چونکە
هەر خۆی یاسا و رێساکانی خۆی پەسند
دەکــــا .ئــەگــەر وەلـــی فــەقــیــهـــ ،یــەکــێــک لە

مەرجەکانی ئاماژەپێکراو لە مادەکانی ٥و
١٠٩ی قانوونی بنەرەتی پێشێل بکا ،لە
پۆستەکەی دوور دەخرێتەوە .ئەندامانی
کۆڕی شارەزایان لە  ٨٨کەس پێکهاتوونو
لە الیەن خەڵکەوە هەڵدەبژێڕدرێن( .بەپێی
ئامارەکان ،بە کەمترین رێژەی بەشداری
خــەڵــک ن ــاس ــراوە) .کــانــدیــدەکــان دەب ــێ لە
الیەن شــوڕای نیگابانەوە کە خۆی لەژێر
کۆنتڕۆڵی وەلی فەقیهـ دایە ،پەسند بکرێن.
کەوابوو ،ڕێبەری ئێستا کاندیدەکانی کۆڕی
شارەزایان دەستنیشان دەکا .کورسییەکانی
کۆڕی شارەزایان بەپێی پارێزگا و بەپێی
ڕێـــژەی دانیشتووانی هــەر پارێزگایەک
دابەش کراون (یەک کورسی بۆ نیزیکەی
میلیۆنێک کــەس) .کــۆڕی شــارەزایــان هەر
شەش مانگ جارێک کۆبوونەوەیەکی نهێنی
دەگرێو لە گرنگترین چاالکییەکانی ،ئامادە
کردنی لیستەیەک لــەو کەسانەیە ،کە لە
ئەگەری مردنی ڕێبەری ئێستا یان لە سەر
کار الدرانی ،شیاوی بوون بە رێبەرن .تا
ئێستا هیچ ڕێبەرێک لە سەر کار ال نەدراو ە
و لە بەر ئەوەش کە هەموو کۆبوونەوەکان
بە نەهێنی بەڕێوە دەچن ،تا ئێستا هیچکام لە
بڕیارەکا 
ن و کردەوەکانی ڕێبەر بەئاشکرا
لێپرسینەوەیان لێ نەکراوە .هەر چەندە بە
شێوەی تیۆری ،ژنانیش (مجتهده) شیاوی
بوون بە ئەندامی کۆڕی شارەزایانن ،بەاڵم
بــە بــیــانــووی ئ ــەوەی مەرجەکانی فەقیهـ
بــوونــیــان تــێــدا نییە ،بــــەردەوام لــە الیــەن
شورای نیگابانەوە ڕەت دەکرێنەوە.
***
* ئوممەت بە تەواوی کۆمەڵگەی موسوڵمانان
ێ و سنوورەکانی دەوڵــەت لە بەرچاو
دەگوتر 
ناگرێ.

هەوراز و نشێوی پێوەندییەکانی نێوان ئێران و تاڵیبان

ئامانج زیبایی

لە دوای ڕووداوەکــــەی  11سێپتامبر و
هێرشی ئامریکا بۆ سەر حکوومەتی تاڵیبان
لە ئەفغانستان و ڕوخانی ئەم حکوومەتە،
بەشێک لە هێز و الیەنگران و فەرماندە و
بەرپرسانی تالیبان کە نەیانتوانیبوو بگەنە
ســنــووری پاکستان ،پــەنــایــان بــۆ کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران هێنا .ئەوان لە ژێر سێبەری
ئێراندا بۆ جارێکی دی خۆیان ڕێک خستەوە
و ئامادەی ڕووبەڕووبوونەوە بوون لەگەڵ
حکوومەتی ت ــازە بــەدەســەاڵتگــەیــشــتــووی
ئەفغانستان.
ڕێــژیــمــی ئــێــران لــەوکــاتــدا ه ــەر هــەمــان
سەربازگە و حەشارگانەی سەردەمانێک بۆ
لێدانی تاڵیبان دابووی بە هاوپەیمانیی باکوور
و دژبەرانی دیکەی ،ئەمجارەیان خستیە بەر
دەستی هێزەکانی تاڵیبان .لێرەدا پرسیارێک
دێتە پێشی“ :بۆچی کۆماری ئیسالمی کە دژی
تالیبان و ئەلقاعیدە بوو ،دوایە پەنای دان و
هاوکاریی لۆجێستیکی و دارایی کردن؟”
هـــۆکـــاری ســەرەکــیــی ئـــەم هــاوکــاریــیــە
دەگەرێتەوە بۆ ئەو ترسەی کە دەسەاڵتدارانی

ئێرانی لــەوەیــان هــەبــوو کــە تاڵیبان ببێتە
هاوپەیمانی جوندوڵاڵ .هۆکارێکی دیکەشی
بۆ ئــەوە دەگەرێتەوە کە تاڵیبان لە بەرەی
شەڕ دژی هێزەکانی هاوپەیمانان بە ڕێبەریی
ئامریکا بوو و ،ئێرانیش بەپێی ستراتیژیی
خۆی تاڵیبانی بۆ ئامانج و بەرژەوەندییەکانی
خۆی لە ناوچەکەدا بەسوود دەزانی.
خاڵی گرینگ لە هەمبەر پاڵپشتیی کۆماری
ئیسالمی ئــێــران لــە تاقمی تالیبان _بەپێی
بەڵگەنامەکانی ویکیلیکس_ هەر ئەم خاڵە
ب ــوو کــە ئــامــانــجــی تــالــیــبــان لــە ش ــەڕ دژی
هێزەکانی هاوپەیمان هەر تەنیا دەرکردنی
ئــامــریــکــا نــەبــوو لــە ئــەفــغــانــســتــان ،بەڵکوو
کــردنــەوەی تۆڵەئەستێنی لە دژی ئەمریکا
بوو لە هەر شوێنێک بۆیان لوابا؛ بۆیە ئێران
بیری لەوە نەدەکردەوە کە ڕۆژێک تالیبان و
ئەمریکا پێکەوە بکەونە دانوستانەوە .بەاڵم
ئــەم هاوکێشەیە دوای دەستبەسەرکرانی
“مەال عەبدوڵغەنی بەرادەر” سەرکردەی ئەم
ڕێکخراوەیە و هاتنە سەر کاری مەال ئەختەر
محەممەد مەنسوور ،گۆڕانێکی بەرچاوی
بە خۆیەوە بینی و بە شێوەیەکی بەرچاو
دانوستان لەگەڵ ئامریکا ،ناتۆ و عەرەبستانی
ســعــوودی دەســـت پــێــکــرا .پــاشــان کــە مەال
ئەختەر جارێکی دیکە پالنە سەربازییەکانی
خۆی لە دژی هێزەکانی ئەمریکا خستە گەڕ،
لەالیەن هێزەکانی ئەمریکاوە کرایە ئامانج و
کوژرا.
هەر لە سەرەتای ئاشکرابوونی پێوەندیی
نێوان کۆماری ئیسالمی و تالیبان دیار بوو

کە ئێران بەتەمایە ڕۆڵی سەرەکی ببینێ لە
گۆڕانکارییەکانی ئەفغانستاندا .چــوار دەیە
ئەزموونی سیاسەتی دەرەوەی ئێران پێمان
دەڵێن ئێران لە ئەفغانستان و ئەو واڵتانەی
دراوسێی کە مەیلی مەیلەو ڕۆژئاوایان بووە،
هەموو بەرنامەکانی تێکدانی سەقامگیری و
نانەوەی بشێوی بووە .پێوەندییەکانی ئێران
لەگەڵ تالیبانیش بۆ تەڕاتێنی زیاتری خۆی
لەم واڵتە و سەپاندنی هێژمونیی خۆی بوو.
هەڵوێستی ئێران بەرامبەر بە پرۆسەی
ئاشتی لە ئەفغانستان لێڵ و نــاروون بوو.
ساڵی  ٢٠١٠بەئاشکرا دژایەتیی پڕۆسەی
دانوستانەکانی ئاشتیی دەکرد و ساڵی ٢٠١١
وەرسووڕایەوە و پشتیوانیی لێکرد ،تەنانەت
بەڕەمی ڕایگەیاند کە ئامادەیە
خــانــەخــوێــی دانــیــشــتــنــەکــان بـــێ! خــاڵــی
هەڵوێستە کردن لە سەر ئەم بابەتە ئەوەیە کە
هەم مەال ئەختەر مەنسوور ،سەرۆکی تالیبان
دوای گەرانەوەی لە ئێران بە فرۆکەیەکی بێ
فرۆکەوانی ئامریکا کوژرا و ،هەم بورهانەدین
ڕەبــانــی ،سەرۆکی پرۆسەی وتووێژەکانی
ئاشتیی ئەفغانستان دوای سەردانی ئێران
و لە ڕێگای گەرانەوەیدا بۆ ئەفغانستان بە
دەستی چەکدارانی تالیبان کوژرا.
ساڵی  2013دا و دوای کرانەوەی دەفتەری
نوێنەرایەتیی تالیبان لە واڵتی قەتەر ،کۆماری
ئیسالمیی ئێران بە ڕەسمی دژایەتی خۆی
لەگەڵ هەموو جۆرە پێوەندی و دانوستانێکی
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی نێوان تالیبان و
ئامریکا دەربڕی و وەزارەتی دەرەوەی ئێران

لــەم پێوەندییەدا ڕاگەیەندراوێکیشی باڵو
کردەوە.
دژای ــەت ــی ــی ئ ــێ ــران ل ــەگ ــەڵ کـــردنـــەوەی
دەفتەری نوێنەرایەتیی تالیبان لە قەتەر بۆ
ئــەوە دەگەڕێتەوە کە لەمەودوا ڕێکخراوی
تالیبان خــاوەن ئادرەسێکی دیــار دەبــێ بۆ
دانوستانەکان چ لەگەڵ ئامریکا یان دەوڵەتی
نــاوەنــدیــی ئەفغانستان ،ئــەم بــارودۆخــەش
لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی ئێران لە ناوچەدا
یەک ناگرێتەوە ،بەاڵم ئەم ئادرەسە نوێیەی
تاڵیبان کۆماری ئیسالمیی ئێران ناچار کرد
کە سەرەڕای پێناخۆشبوونی دان بە ئەمری
واقێعدا بنێ و پێوەندییەکانی ئێران و ئەم
ڕێکخراوەیەش پێی نایە قۆناغێکی نوێوە.
حــەوتــوویــەک دوای دانــووســتــانــی نێوان
تاڵیبان ،ئامریکا ،عەرەبستان و ئیمارەتی
یــەکــگــرتــووی ع ــەرەب ــی ،عــەلــی شەمخانی،
نوێنەری ڕێبەری ئێران خۆی گەیاندە کابول
و بەئاشکرا پێوەندیی شاراوەی نێوان ئێران
و تاڵێبانی لــەقــاو دا و؛ پێداگریی لەسەر
ئــەوە کرد کە ئەم پێوەندییانە ب ــەردەوام و
گەرموگوڕتر دەبــن .ئامانج لەم سەردانەی
شەمخانی گەیاندنی ئەو پەیامەی ئێران بە
بەرپرسانی ئامریکایی و ئەفغانی بوو کە دەبێ
ڕۆڵی کۆماری ئیسالمیش لە گۆڕانکارییەکانی
ئەفغانستاندا لە بەر چاو بگیرێ و ئێرانیش
بــەشــێــک ب ــێ ل ــە دان ــووس ــت ــان ــەک ــان .دوای
سەردانەکەی شەمخانی شاندێکی تاڵیبانیش
لە قەتەر ڕا ســەردانــی کــۆمــاری ئیسالمیی
کرد و دوای ئەم سەردانە بوو کە زەریف،

وەزیری دەرەوی ئێران بەکاناڵی ))NDTV
ی ڕایگەیاند کە ناکرێ تاڵیبان لە دەوڵەتی
داهـــاتـــووی ئــەفــغــانــســتــانــدا ڕۆڵـــی نــەبــێ و
بەشداری حکومەت نەبێ!
ئێران بۆ دەستێوەردانی زەق و ئاشكرای
خــۆی لــە ک ــاروب ــاری ئەفغانستاندا چەند
هۆکارێک دەبینێ .یــەکــەم ،نەرمینواندنی
حامید کــەرزای لە بەرامبەر ســەرەڕۆیــی و
خۆسەپاندنی بەشێنەیی ئێران ،کار گەیشتە
ئ ــەو جــێــیــەی کــە شــەمــخــانــی ،ڕاوێ ــژک ــاری
خامنەیی لە پێتەختی ئەفغانستاندا بوێرێ
بــەئــاشــکــرا بــاس لــە پێوەندییەکانی نێوان
ئێران و تاڵیبان بکا .دووهــەم ،هاوپەیمانیی
باکوور کە سەردەمانێک ئێران پشتیوانیی
ڕەهای لێدەکرد و تەنانەت کووژراوەکانی بە
شەهیدی موجاهید ناو دەبرد _ بۆ نموونە
ئەحمەدشا مەسعوود کە بنێرەکانی ئێستاش
لە تاران هەڵدەواسرێن_ لە دوای ڕووخانی
تــالــیــبــان بــــەرەو الوازی و لــە نــێــوچــوون
دەرۆیشت و ئێران بۆ ئەوەی بە کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی سەلماندبا کە هەر لە لوبنان و
سووریە و یەمەندا ئەکتەری سەرەکی نییە،
بەڵکوو لە ئەفغانستانیش دەستی بااڵی هەیە؛
هاوکاریی تاڵیبانی کردوە و ئەو پێوەندییانەی
بــۆ ئ ــەم ڕۆژانـــــە ڕاگـــرتـــوە .ئــەگــەرچــی لە
ڕوانگەی ئیدۆلۆژییەوە تاڵیبان لە عەڕەبستان
و ئیمارات نیزیکە و ئێران ئەمەشی پشتگوێ
نەخستوە .خاڵێکی تری ئەم بابەتە کە زیاتر
بۆ ئێران گرینگە ...
درێژە لە الپەڕەی ٨
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ماشینی ئاشتی و حیكمهتی كوردهنامووسی

ڕێبوار کەریمی
ڕێك ه هفت هی هك پێش لە ئێستا ،ڕۆژی
٩ی م ــان ــگ ،ب هرهب هیانێكی زوو ،خ ــۆری
ژیانێكی شكۆم هند ،ئاوا بوو .پڕۆفیسۆر
تیمۆ هۆنكێاڵ ،ئ هو زانا بلیم هت ه فینالندیی هی
بواری تێكنۆلۆژیی هۆشی دهستكرد ،ك ه
سێ ساڵ بوو ل هگ هڵ شێرپ هنج هی مێشك
ب هرب هرهكانێی دهك ــرد ،دواج ــار له ك هنار
ئ ــاوهك ــان ــی ش ــاری هێلسینكیی فینالند،
بۆ ه همیش ه چاوهكانی لێك نان .ت هوسی
تاڵی م هرگی پرۆفیسۆر هۆنكێاڵ ه هر ئ هوه
ن هبوو ك ه زانای هكی گ هش هپێدهری مێشكی
دهستكرد بۆخۆی ب ه شێرپ هنج هی مێشك
كۆچی دوایی كرد ،ت هوسی تاڵتر ئ هوه بوو
ك ه ل ه دنیای س هرقاڵی باسی كۆرۆنادا،
ت هنان هت ڕۆژنام هی هكی ب هرب هرینی وهك
هێلسینگین س ــان ــۆم ــات ــی ف ــی ــن ــان ــدی ــش
ن ـهپ ــڕژای ـ ه ســهر بــاوكــردنــهوهی ه ـهواڵ ــی
كۆچ ه ه هتاه هتایی هك هی .ئ هوه ل ه كاتێكدا
ئ هندێش هكانی ئ هو زان ــا م هزنه ،ل هوان هی ه
ڕۆژێك ل ه ڕۆژان ،زۆر ل ه كۆرۆنا و وان ه
گورچكبڕهكانی ،زیاتر ئاڵوگۆڕ ب هس هر
دنیای ئادهمیزادی داه ــات ــووی گیرۆدەی
تووناوتوون هكانی ‘’هۆشی دهستكرد’’دا
بهێنێ.
ب هاڵم پڕۆفیسۆر هۆنكێاڵ كێ بوو و چی
كرد؟ ساڵی  ٢٠١٧بوو ك ه چیرۆكی ئ هم زانا
زنه ك هوت ه س هر زاران .ئ هو دهم ڕۆژنام ه
م ه 
فینالندیی هكان ه هواڵی پڕۆفیسۆرێكیان
بـــاو كــــــردهوه ك ــه ب ــ ه ئ ــهزم ــوون ــی سی
ڵ كــاركــردن ل ـه بـــواری تێكن ۆلۆژیی
ســا 
هۆشی دهس ــت ــك ــردهوه ،دهستی كــردوه ب ه
ی بیرۆك هی هكی م هزن ،ئ هویش
گ هش هپێدان 
داهێنانی ‘’ماشینی ئاشتی’’( (�peace ma
 !)chineئ هوهی ئ هم ه هواڵ هی كرد ه شتێكی
دڵت هزێن ئــهوه ب ــوو ك ـ ه هێشتا هۆنكێاڵ
ن هپڕژابووه س هر نووسین هوهی بیرۆك هكانی
ك ه پزیشكان لوویەکی ل ێپیسكردووی
شێرپ هنجهیان ل ه مێشكیدا ،دۆزی ــی ـهوه.
ی هك هم ن هشت هرگ هریی س هرك هوتوو بڕێك
ت هم هنی بۆ هۆنكێاڵ گێ ڕای هوه ،ب هاڵم ه هر
زوو بینایی چ ــاوهك ــان ــی ل ـهدهس ــت دا و
ت هنان هت وردهورده پ هنج هكانیشی بڕستی
نووسینیان لێ ب ڕا.
ب ـهم ش ــێ ــوهی ـه ،ب ــاوب ــوون ـهوهی ه هواڵی
دڵت هزێنی دۆخ ــی ت هندروستیی ئ ـهو زانا
بلیم هته ،خ هڵكی خۆب هخشی فینالندی
خست ه ژاروژهن ــگ ـهوه .ك همپ هینێكی م هزن
ڕێك خ را و ل ه ماوهی هكی ك همدا پارهی هكی
چ ــاك كۆ ك ـرای ـهوه تا دهست هی هك ك هسی
زانا و ب هتوانا بك هون ه ه هرهوهزی هاوكاری
لــهگــهڵ پ ــڕۆف ــی ــس ــۆره ن ـهخ ــۆش ـهك ـهم ــان،
ت ــا ب ـهڵ ــك ــوو ب ــی ــرۆك ـهی م ـهزن ــی ماشینی
ئ ــاش ــت ــی ،هــهر چۆنێك ب ــووه ل ـ ه مێشك ه
ش ــێ ــرپ ـهن ــج ـهل ــێ ــدراوهك ـهی پ ــرۆف ــی ــس ــۆری
ن ـهخ ــۆش ـهوه ب ــگ ــوازرێ ــت ـهوه ســهر ك ــاغ ـ هز.
دهستوبردی تیمی ه ــاوك ــاران گوڵی دا و
ب هخۆشیی هوه ل ه ماوهی ك همتر ل ه ساڵێكدا
كتێبێك ك هوت ه بازاڕهكانی فینالندهوه ك ه
ل هس هر ب هرگ هك هی نووس رابوو :ماشینی
ئاشتی  -وهس ــی ـهت ــن ــام ـهی لێكۆڵ هڕێكی
ه ــۆش ــی دهس ــت ــك ــرد .ئ ــهم كتێب ه ب ــوو ب ه
پڕفرۆشترین كتێبی مێژووی وهشانگ هی
 Gaudeamusل ه فینالند .ب هاڵم “ماشینی
ئاشتی”ـی هك هی پڕۆفیسۆر هۆنكێاڵ چیی ه
و بڕیار وای ە چی بكا؟

لــ ه ه ــۆش ــی دهســتــكــردهو ه بۆ
ماشین ی ئاشت ی

وهك دهزان ــی ــن ل ـه ئ ــێ ــس ــت ــاوه ‘’ه ــۆش ــی
دهستكرد’’ خ هریك ه دهخزێت ه نێو ه هموو
ك هلێن و ك هل هب هرێكی ژی ــان ــی گشتی و
تایب هتیمان .ڕۆبات هكان ،مۆبایل هكانمان ،ئ هو
ئ هپان هی ب هكاریان دههێنین ،ئ هو پ هیجان هی
دهیانك هین هوه ،گووگڵ م ـهپ ،دهزگاكانی
سیخوڕی و چاودێری و  ...ڕۆژان ه ك هلك
ل ه هۆشی دهستكرد وهردهگــــرن .هۆشی
دهستكرد ب ه ب هرنام هی هكی كۆمپیوت هری
دهگــوتــرێ ك ـه ت ــوان ــای ــی جێبەج ێکردنی
ك ــردهوهی ‘’هۆشم هندان ه‘’ی ه هی ه .هۆشی
دهستكرد دهتوانێ زۆر كارئاسانیش بۆ
مرۆڤ بكا ،ب هاڵم زۆر ل ه زانایان ه هر ل ه
ئێستاوه ك هوتوون هت ه هۆشداریدان لەسەر
ئاخر و عاقیب هتی دنیای هك ك ه تێیدا هۆشی

دهستكرد ب ـهس ـهر ڕیالیت هی ئینسانییدا
ب ــااڵدهس ــت ب ــێ .زاڵبوونی دهستكردهكانی
مــــرۆڤ بــهســهر خــــودی مـــرۆڤـــدا ،دهشــێ
ئاكامی زۆر چاوهڕوانن هك راو و ترسناكی لێ
بك هوێت هوه.
یــــوال نــــووح هـــهراریـــی مــــێــــژووزان ،ل ه
ی ـهك ــێ لــ ه دوا ن ــووس ــی ــن ـهك ــان ــی ــدا ب ــاس ل ه
‘’تۆتالیتاریزمێكی ن ــوێ’’ ل ه دنیای دوای
كۆرۆنا دهكا ،ك ه بەهۆی ك هلكوهرگرتن ل ه
هۆشی دهستكرد و ب ه بیانووی پارێزگاری
ل ه ت هندروستیی مرۆڤ هكان پڕۆڤ ه دهكرێ.
ڤالدیمیر پووتینی س هرۆككۆماری ڕووسیە
ب هڕاشكاوی ڕایگ هیاندوه؛ حاكمی داهاتووی
دنیا ئ هو الی هن هی ه ك ه ب ـراوهی پ هرهپێدانی
هۆشی دهستكرد (ل ـ ه ب ــواری چ هكدارییدا)
دهبێ .پێشبینیی هكان ل همان ه 
ش تاریكترن:
ستیڤ وازنیاك ،ك ه ی هكێ ل ه دام هزرێن هرانی
كۆمپانیای ئ هپڵ ه ،پێشبینیی ڕۆژگارێكی
تاریك دهك ــا ك ه مرۆڤای هتی بۆخۆی وهك
ئاژهڵی ماڵیك راوی دهست همۆی ب هردهستی
ئامێرهكانی ل ــێ دێ .ستیڤان هاوكینگی
فیزیاوانیش ل ه ب هڕێوهبوونی ئ هو ڕۆژگاران ه
ئاگادارمان دهكات هوه ك ه ڕهوتی خۆپ هرهپێدان
و خۆب هره همهێنان هوهی هۆشی دهستكرد ل ه
داه ــات ــوودا ،ب هت هواوهتی ئادهمیزاد ت هریك
دهخات هوه .ه هڵب هت ه هشن ئ هوان هی بڕوایان
ب ه پ هراوێزك هوتنی م ــرۆڤ نیی ه .بۆ وێن ه
نــووح هـــهراری پ ــێ ـیوای ـه ،ئـــهوهی پ ـهراوێ ــز
دهك هوێ ،مرۆڤ ل ه فۆڕمی ه هنووك هی یدای ه
و ،ئ هوهی جێی دهگرێت هوه ئاوێت هی هكه( (�hy
 )bridل ـ ه مــرۆڤ و هۆشی دهس ــت ــك ــرد .وا
دی ــاره ئ هندازیاری ‘’ماشینی ئاشتی’’ ،ل ه

ه هموو ئ هوان هی ناویان هات گ هشبینان هتر
دهڕوانێت ه ئایندهی هۆشی دهستكرد .ئ هو پێ
ل هس هر عاملی هتی ئینسانی لەمەڕ شێوهی
مام هڵ ه ل هگ هڵ ‘’ماشینی ئاشتی’’ دادهگرێت.
پڕۆفیسۆر هۆنكێاڵ دهڵێ’‘ :من دهم هوێ
ئاسۆی هكی ڕوون ب هرهو داهاتوو وێنا بك هم
و ل ه نێو تاریكستانی كارهسات هكانی ئ هم
س هردهم هدا [ ]...چ رای هك پێ بك هم’’ .هۆنكێاڵ
دهڵێ’‘ :ئێم ه ل ه س هردهمی ئامێره ژیرهكان
نزیك دهبین هوه .ب ه یارم هتیی ماشین هكانی
ئاشتی ،م ــرۆڤ دهت ــوان ــێ ل ه سنوورهكانی
ب ــی ــرك ــردن ـهوهی وش ــی ــاران ـهی خــۆی واوهت ــر
ب ــچ ــێ’’ .گ هشبینیی پ ــڕۆف ــس ــی ــۆر هۆنكێاڵ
حاشاه هڵن هگره؛ ماشینی ئاشتی ه هوڵێكی
ب هرزهف ڕان هی ه ب هرامب هر ش هڕەنگێزیی هكانی
ئ ــادهم ــی ــزاد .پـــــڕۆژهی م ــاش ــی ــن ــی ئ ــاش ــت ــی،
ه هوڵێكی خ هونئامێزه بۆ ئ هوهی ،ل هو جێی هدا
ك ه هۆشی مرۆڤ دۆش دادهمێنێ ،هۆشی
دهستكرد بۆی تێه هڵێنێت هوه و یارم هتی ب ه
ك ران هوهی گرێی كێش هكان بدا .ب ه گوێرهی
لێكدان هوهی پڕۆفیسۆر هۆنكێاڵ ،ماشینی
ئاشتی ئامێرێك دهبێ ك ه پشتب هستوو ب ه
هۆشی دهستكرد ،یارم هتی ب ه پێكهێنانی
ئاشتی و چ ــارهس ـهری كێش هكانی نێوان
مرۆڤ هكان دهكا.
ڕهنگ ه ئ هم بیرۆك هی ه س هرهتا بڕێك س هیر
بێت ه ب ـهرچ ــاو؛ گ هلۆ ناكۆكیی هكانی نێوان
م ــرۆڤ ـهك ــان ،كاتێك ب ـ ه خ ــۆی ــان چ ــارهس ـهر
ن هبێ ،چۆن ب ه م هكین هی دهستكردی مرۆڤ
چاره دهكرێ؟! بۆ تێگ هیشتن ل ه واڵمی ئ هم
پرسیاره دهبێ ل هگ هڵ مێكانیزمی كاركردنی
‘’ماشینی ئاشتی’’ ئاشنا ببین .پرۆفیسۆر
هۆنكێاڵ ل ه گریمان هی هكی ڕوون ـهوه دهست
پ ــێ ــدهك ــا“ :هــــۆی س ــهرهك ــی ــی ك ــێ ــش ـهك ــان

ل هی هكن هگ هیشتن ه ”.ئ هو دهڵێ’‘ :كاتێك
تێكگ هیشتن ه چ هوت هكان ب ــژار دهكرێن،
ئاشتی پێش دهك هوێ’’ .وات ه ،ئ هو پێ یوای ه
مرۆڤ هكان بۆی ه ب هكێش ه دێ ــن ،چونك ه
خ ـراپ ل ه ی هكتر ت ـێدهگ ـهن ی ــان مانای
خ راپ ب ه وت ه و كردهی ی هكتر دهب هخشن.
ل ــێ ــرهوه ،ئامانجی س ـهرهك ــی ــی ماشینی
ئاشتی ،ل ه گوێن هۆنێكێاڵ ،دهبێت ه سێ
شت :بردن هس هری ئاستی لێكگ هیشتنی
مــرۆڤــهكــان ،ب ـهرگ ــرت ــن ب ـه ه هڵچوونی
تۆفانی ه هست هكی ل ه نێو جڤاك هكاندا
و دواج ــار؛ پێشڤ هبردنی دادپ ـهروهری ب ه
یارم هتیی تێكنۆلۆژی.
خاڵی ه هستیار ل ــێ ــرهدا ئ ـهوهی ـ ه ك ه؛
ماشینی ئ ــاش ــت ــی ،ئ ــاش ــت ــی ب ــۆ م ــرۆڤ
ناهێنێ ب هڵكوو یارم هتیدهری دهبێ بۆ
وهدیهێنانی ئاشتی.

مێكانیزم ی م هكین هی ئاشت ی

ب ـهردی بناغ هی مێكانیزمی ماشینی
ئاشتیی هك هی پڕۆفیسۆر هۆنكێاڵ تیۆری
‘’كۆم هڵ ه ناڕوون هكان’’ ه (،)fuzzy sets
ك ه ل ه بن هڕهتدا داهێنانی ماتماتیكزانی
مـــهزنـــی بــــهڕهگــــهز ئ ــازهرب ــای ــج ــان ــی،
لوتفع هلیی ع هسك هرزادهی ه’‘ .لۆژیكی
ناڕوونی’’ فۆڕمێكی لێكدان هوهی ه ك ه ل ه
تیۆریی ‘’كۆم هڵ ه ناڕوون هكان’’ وهرگی راوه.
ب هگوێرهی ‘’لۆژیكی ناڕوونی’’ ،ب ههای
ڕاست هقین ه پێویست ناكا كتومت سفر
(هــهڵــه) ی ــاخ ــود ی ــهك (دروســـــت) بێت،
ب هڵكوو دهتوانێ سفر ،ی هك یاخود ه هر
ب ههای هكی دیك ه ل ه نێوانی سفر و ی هكدا
بێت .تیۆریی ‘’كۆم هڵ ه ناڕوون هكان’’ و
ل هویش هوه ‘’لۆژیكی ناڕوونی’’ ڕێی بۆ
پاڕادیمێكی نوێ ل ه هۆشی دهستكرددا
كـــردۆتـــهوه .لــ ه ب هستێنی شیكاریی ه
كۆمپیوت هریی هكاندا ،پشتب هستن ب ه تیۆری
‘’كۆم هڵ ه ناڕوون هكان’’ یارم هتیدهره بۆ
دهربازبوون ل ه پۆلێنكردن ه ڕهقوت هق هكانی
دات ــا و دی ــاردهك ــان .ئ هم هش دهرف هتێكی
گ ـهورهی ـ ه ب ــۆ ماشینی ئاشتی ،چونك ه
ئاشك رای ه ،پۆلێنب هندیی ه وشك هكان وێنای
ڕاست هقین هی پرس و باب هت هكان نیشان
نادهن.
ئ هو دیاردهی هی س هرهوه ،ل ه واتاناسیی
زم ـ�ان ـ�ی دا(  (�linguistic seman
 ،)ticsل ه ب هستێنی تیۆری ‘’نموون هی
ســـهرهتـــایـــی’’دا ( )prototypeباسی
لێوهك راوه .م هس هل ه ئ هوهی ه ك ه چ همك
و وش هكان ل ه كۆنتێكست و ب هستێنی
ب هكارهێنانی جیاجیادا گۆڕانكاری ب ه

س هر ماناكانیاندا دێت .بۆوێن ه چ همكێكی
وهك ‘’ی هكسانی’’ دهشێ چ هندین مانای
ل ــێ ه ـهڵ ــب ــگ ــوازرێ؛ ب ــۆ ی هكێ ی هكسانیی
ڕهگـــــهزی بــێــت ،ب ــۆ یــهكــێ ی هكسانیی
كۆم هاڵی هتی ،بۆ ی هكێ ن هت هوهیی ،چینای هتی
و تاد .ب ه ه همان شێوه ،زۆر چ همكی وهك
ب هخت هوهری ،ئ ــازادی ،دادپ ـهروهری و تاد.
دهشێ گ هلێك ڕاڤ ه ه هڵبگرن .ب هاڵم چۆن
دهك ــرێ شێوازێكی هاوچوون بۆ ڕاڤ هی
دهربڕینێكی دیاریك راو ببینین هوه؟
ل ــێ ــرهدا چ همكی بنچین هیی بیرۆك هی
‘’م ــاش ــی ــن ــی ئـــاشـــتـــی’’ دێـــتـــ ه گـــــۆڕێ:
‘’دانوستانی نێوان وات ـ�اك ـ�ان’’(  (�negoti
 .)ation of meaningل ـهم ب هستێن هدا
فرمانی ( )negotiateك ه مانای وتووێژ
یــان دان ــوس ــت ــان دهگ ـهی ـهن ــێ ــت ،ئ هركێكی
وێته ئ هستۆ .ب ه گوێرهی
بن هڕهتیی دهك ه 
ئایدیای ماشینی ئاشتی ،وتووێژكاران
بــههــۆی ئـــهو ئ ــال ــگ ــۆری ــت ــم ــان ـهوه كــ ه ل ه
م هكین هك هدا دهگونجێندرێن ،ب هشێوهی هك
ئاراست هدهكرێن ك ه ‘’دانوستان’’ ل هس هر
نه
نێوهرۆك و واتای وش ه و پ هیڤهكان بك ه 
بن همای وهدیهێنانی دۆخی تێگ هیشتن ل ه
ه هڵوێست و ڕوانگ هی الی هنی ب هرامب هر.
ل ه ن هخش هی بنچین هیی ماشینی ئاشتیدا
ســێ كــۆڵــهكــهی س ـ ـهرهك ــی بــۆ كــــرداری
م هكین هك ه ل ـهب ـهرچ ــاوگ ــی ـراون :چاالكیی
جڤاك هكان ،ه هست هكان و ه هروهها زمان
و كارلێك .ه ـهر كۆڵ هك هی هكیش ل ه سێ
پ ــاژ پێك دێ ــت ،ك ه پێك هوه قۆناغ هكانی
پرۆس هك ه دهگرن هخۆ .بۆ وێن ه كۆڵ هك هی
زمان و كارلێك ل هس هر ئ هم پاژان ه بنیات
دهنـــدرێ :ی ـهك ـهم ،ئ ــام ـرازی شیك هرهوهی
نێوهرۆك ،دووه هم ،م هكین هكانی وهرگێ ڕان
و س ــێ ــه ـهم ،م هكین هكانی ئ ـهن ــج ــام ــدهری
گ ــف ــت ــوگ ــۆی واتـــاكـــان .ه ـهڵ ــب ـهت وهن ـهب ــێ
پاژانه ئێستا ت هواو ت هیار و

هیچی هك ل هو
ئاماده بن .ل هڕاستیدا زۆرب هیان هێشتا ل ه
ئاستی ئایدایا دان و دهبێ جیاجیا كاریان
ل هس هر بكرێت .ل ه زۆربواردا پێویست ب ه
دام ـهزران ــدن ــی دهیتاب هیس ه هی ه .ل ه ه هر
بوارێكیشدا دهشێ ڕێی هكی پڕ ه هوراز و
نشێو ل هب هر زانایان بێت .ب هوهش هوه هۆكار
زۆرن بۆ دڵخۆشی .ب ه تایب هتی ڕهوت ــی
گ هش هی ماشینی وهرگێ ڕان نموون هی هكی
دڵخۆشك هره :ه هڵكشانی خێ رای كوالیتیی
وهرگ ــێ ــڕان ب ـ ه زم ــان ـه ب ــاوهك ــان ــی دن ــی ــا ل ه
ماشینی وهرگ ــێ ـڕان ــی گ ــووگ ــل ــدا ،ت هنیا ل ه
مــــاوهی چ ـهن ــد س ــاڵ ــێ ــك ــی ك ــهم ــدا ،دهری
دهخا ك ه ڕهوت ــی پێشك هوتن هكان ی هكجار
ب هرچاوڕوونك هرن.
ب هاڵم ئێم ه هێشتاش نازانین ،بۆ وێن ه،
پ ــڕۆس ـهی لێكگ هیشتن ل ه هاوپێوهندیی
نێوان مرۆڤ هكاندا ،چۆن دهكرێ ب ه شێوهی
مێكانیكی سازبكرێت هوه؟

مـــاشـــیـــن ـــی ئــــاشــــت ــــی و
ئاست هنگ هكان ی ب هردهم

ئــایــا م ــاش ــی ــن ــی ئ ــاش ــت ــی دهتـــوانـــێ ل ه
نێوبژیوانێكی س ــروش ــت ــی وات ـ ـ ه مــرۆڤ،
كــاراتــر م ــرۆڤ ـهك ــان ت ــێ ــك ب ــگ ـهی ـهن ــێ؟ ل ه
ت ــی ــۆری ــی ــدا ڕهن ــگ ـ ه وهاڵمـــی ئــهم پرسیاره
پ ــۆزهت ــی ــڤ بــێ ،هیچ ن ـهب ــێ ب ـه دوو هۆ:
م ــاش ــی ــن ــی ئ ــاش ــت ــی دهشــــێ ب ـ ـ ه ش ــێ ــوهی
ب ــێ ــب ـران ـهوه دات ــا ل ـهخ ــۆی ــدا ك ــۆب ــك ــات ـهوه و
ب هخێ رایی تاوتوێیان بكا ،وات ه دهتوانێ زۆر
ل ه توانایی هۆش هكیی مرۆڤی زهنگینتر
و ب ـهگ ــوڕت ــر گرێكان ب ــك ــات ـهوه .خاڵێكی

گرینگی دی ــك ـهش ئــهوهیــ ه ك ـ ه ماشێنی
وێته
ئاشتی ،به پێچ هوان هی م ــرۆڤ ،ناك ه 
ژێ ــر كاریگ هریی فاكت هره الوهكیی هكانی
وهك ه هست و سۆز .بۆ وێن ه ،ب هزهیی ب ه
ك هسدا نایێت هوه یان عاشقی چاوی هیچ
الی هنێك ن ــاب ــێ .ل ــه ه همووشی گرینگتر
ئـــهوهی ك ـه؛ هیچ باب هتێك ب ــۆ ماشینی
ئاشتی ‘’م هس هل هی هكی ح هیسی هتی’’ نابێ.
ت ــووڕهی ــی و ه ـهڵ ــچ ــوون لێكدان هوهكانی
ماشینی ئاشتی ن ــاش ـهم ــزێ ــن ــێ .ه هموو
ئ همان هش ل هكاتێكدا ك ـه ،هیچ ن هبێ ل ه
بیرۆك هی ماشینی ئاشتیی پرۆفیسۆر
هۆنكێاڵدا ،میان هڕهوی و دادپ هروهری دوو
پرێنسیپی بنچین هیی دانوستانان.
ه هڵب هت خاڵێك ك ه دهبێ ل ه ب هرچاومان
بێ ،ئ هوهی ه ك ه ‘’ماشینی ئاشتی’’ جارێ
ت هنیا ئایدیای هك ه و ب هس .ب هاڵم ئایدیای هك
ك ه ب هدڵنیایی هوه شیاوی ئ ـهوهی ـ ه كاری
ل ـهس ـهر ب ــك ــرێ ،ج ــا گریمان جــارێ هیچ
ب هرچاوڕوونیی هكیش لە ب ــارەی ق ـهواره و
كاتی سازبوونی ل ه ئارادا ن هب ێ .م هس ه 
له
ئ هوهی ه ك ه باس ل ه ‘’ماشینی ئاشتی’’ ت هنیا
له ی هك پرۆژهی زهب هالح نیی ه ،ب هڵكوو
باس 
باس ل ه دهی ــان و بگره س ـهدان ن هرمامێر
و وردهب ـهش ـه ك ه دواج ــار گ هش هپێدان و
پێكگونجانی ه هموویان دهتوانێ نێوهرۆكی
‘’ماشینی ئاشتی’’ پێك بێنێ .لێرهوه ،ڕهنگ ه
هێشتا زوو بێ بۆ باس ل هس هر سروشتی
كۆتایی ماشین هك ه ،چ ج ــای پێشبینیی
ق ــهوارهی كاریگ هریی هكانی .كۆسپ هكانی
س هر ڕێی ماشینی ئاشتی زۆرن ،ب هاڵم
ختووك هی دهرهف هتسازیی هكانیشی ك هم
نین.
هۆشی دهستكرد پشت ب ه لێكدان هوهی
لۆژیكی و ئالگۆریتم ه خــاوهن حیساب
و ك ــی ــت ــاب ـهك ــان دهبـــهســـتـــێ .ی ــهك ــێ ل ه
تایب هتم هندیی هكانی ه ــۆش ــی دهستكرد
ئ هوهی ه ك ه ،ب هبێ ئ هوهی داتای ئامانجداری
پێ بدرێ ،بۆ خۆی داتا ب هردهست هكان كۆ
دهكات هوه و ل ه درێژخای هندا ڕێكوپێكیان
دهك ــا و ئالگۆریتمێكیان لێ پێك دێنێ.
گ ـهل ــۆ ،بڵێی هۆشی دهس ــت ــك ــردی ئ هودیو
ماشین هكانی ئاشتیی داه ــات ــوو بتوانن
چوارچێوهی هكی مانادار ل ه فاكت هرهكانی
ئ ـهو دی ــو چاوب هی هكتر ه هڵن ههاتن هكان
و ی هكتربوغزاندن ه بێماناكانی مرۆڤی
دن ــی ــای ئ ــێ ــم ـ ه ه ـهڵ ــب ــه ــێ ــن ــج ــن؟ ت ــۆ بڵێی
هۆشی دهستكرد بتوانێ لۆژیكی ئ هودیو
‘’ش ـهڕهزڕت ــان ــێ ــی هابیل و قابی ل’’ـ هكانی
مێژووی ئێم ه بخوێنێت هوه و ئالگۆریتمێك
بۆ تێگ هیاندنی مرۆڤی وێكن هح هواوهی
كورد بدۆزێت هوه؟ ماشینی ئاشتی چۆن
دهتوانێ ،ل ه كوردستانی ئێم هدا ،دوو الی هن
لێك نزیك بكات هوه ك ه ڕهنگ ه خۆیشیان
بزانن ‘’خێری گشتی’’ ل ه چ یدای ه ،ك هچی
فاكت هری ‘’خ ــۆخ ــۆری’’ ه ـهق و ناه هقیان
ل هبیر ببات هوه و؛ پێچ هقێنی و عینادی
ن ههێڵێ مل بۆ چارهس هری لۆژیكی بدهن؟
ماشینی ئاشتی چۆن س هر ل ه حیكم هتی
‘’ك ــوردهن ــام ــووس ــی’’ دهردێ ــن ــێ؟! چ ــۆن ل ه
ژینجیهانیی ئ هو الی هن ه ڕكاب هران ه تێدهگا
ك ه وهك ــوو كاب رای دێ ــزه ح هز ب ه ن همانی
خۆیان و زیانی ساح هبیان دهك هن؟!

***
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

شانازیی ئەندامەتی

لە حیزبەکەی قاسملوودا

دارا بەگزادە
دارا بەگزادەم ،لەدایکبووی ساڵی  ١٣٥١لە ئاالنی سەردەشت.
لە ڕێکەوتی ٢٢ی پووشپەڕی  ١٣٦٨کە هاوکات بوو لەگەڵ شەهیدبوونی
دوکتور قاسملوو لەگەڵ چەند هاوڕێیەکم لە الیەن سیخوڕێکی ئیتالعات
ئاشک را بووین و بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبی دێموک رات لە سەردەشت
یەک بە یەکمان دەسبەسەر ک راین .بردمانیان بۆ «خانەی معلم» کە
ئەو کات گرتووخانەی ئیتالعات بوو .پاش دوو مانگ ئەشکەنجە و
لێپرسینەوە بە هۆی مەال ئەحمەدی (گاگەش) بە کەفالەت ئازاد ک رام.
جاری دووەم و هەر بە تۆمەتی پێشوو لە خاکەلێوەی  ٧٢دەسبەسەر
ک رامەوە .ئەم جار بۆ ماوەی دوو ساڵ لە زیندانی دەریای ورمێ بووم.
هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەکیان بە مەبەستی ئێعت راف وەرگرتن لەسەرم
تاقی کردەوە ،بەاڵم هیچ کات نەیانتوانی بەو مەبەستەیان بگەن .لە دوای
ئەوە لە دادگای ورمێ حوکمی ئێعدامم بەسەردا سەپا ،بەاڵم پارێزەرەکەم
بەڵێنی دا کە حوکمەکە دەشکێنێ.
لە زینداندا هەرچەندە کە ڕۆژەکان بە ناخۆشترین شێوە و بە درەنگی
تێپەڕ دەبوو ،مالقات و چاوپێکەوتنەکانمان تەنیا بە شێوەی تەلەفوونی
بوو ،هەواخۆرییمان کەم بوو ،بەاڵم ئێمەش بۆ دژایەتیکردن لەگەڵ ئەو
دۆخە دەبوو بە شتگەلێکەوە خۆمان سەرقاڵ بکەین تا بتوانین باشتر
بەرگە بگرین .لە زیندان باشگای وەرزشیی لێ بوو ،زۆربەی کاتەکانی
ڕۆژانەم لەوێ تێپەڕ دەکرد؛ هەم سەرقاڵییەک بوو و هەمیش پاراستنی
ساڵمەتیی خۆت لە شوێنێکی گشتی وەک زینداندا زۆر پێویستە .بێجگە
لەوەش کتێب خوێندنەوە یەکێکی تر لەو کارانە بوو کە هەم مایەی
ئارامشی فکری بوو هەمیش ئاستی زانیاریی کەسەکەی دەچووە سەرێ
و ئەمەش کاریگەریی ئەرێنیی لەسەر کەسایەتیی ئەو کەسە لە زینداندا
هەبوو.
ئەو هاوڕێیانەی کە لە زیندان پێکەوە بووین نێوانمان زۆر خۆش بوو،
بەڕاستی دەتوانم بڵێم لەو ب ێکەسییەدا بۆ یەکتر کەس و کار بووین
و ئەگەر ئەم هاودڵییانە نەبووایە ب ێگومان تەحەممولی ئەو هەمووە
گوشار و زەختە دەروونییە زۆر ئەستەم دەبوو .ئەو هاوڕێیانەی کە
سیاسی بووین زۆر ئاگامان لە یەکتر بوو و ،شەوانە قسەی خۆش
و کۆبوونەوەی چەند کەسییمان دەبوو و هەتا کاتی کوژاندنەوەی
برقەکان لە دەوری یەک گوێگری بیرەوەریی یەکتر دەبووین .یەکێک
لەو هاوڕێیانەی کە زۆر نێوانم لەگەڵی خۆش بوو و هەمیشە و هەتا
هەتایە یادی لە دڵمدا زیندووە ،کوڕێکی مەهابادی بوو بە ناوی سیاوەش
دەباغی کە بەداخەوە دواتر و پاش چوونە دەرەوەی لە زیندان هەر لە
شاری مەهاباد شەهید بوو.
یەکێکی تر لەو کەسایەتییانەی زیندان کە هەمیشە لە بیرمە
کەسێک بوو بە ناوی ڕەحمان سین گشێر کە قەاڵفەت و هەیبەتێکی
ترسێنەری هەبوو و هەموو زیندانییەکان لێی دەترسان ،بەاڵم ئەوەی کە
خۆشەویستی کردبوو لە نێو ئێمەدا ئەوە بوو کە دژ بە کاربەدەستانی
زیندان بوو و بەرەوڕوویان دەبووەوە .جارێکی لەگەڵ ئەفسەر نیگابان
کێشەیان بۆ دروست بوو و لەگەڵ یەکتر بە شەڕ هاتن و دواییش حەوت
پاسەوانی دیکەش بە هانای ئەفسەر نیگابانەوە هاتن ،بەاڵم ڕەحمان
سینگ شێر هەر هەموویانی بەزاند و لێدانێکی چاکی ل ێدان .هەرچەند
لە کۆتاییدا بە  ١٢کەس گرتیان و بەستیانەوە بەاڵم بوێرییەکەی لە
بەرچاوی خەڵک بەرجەستە بوو.
لەو ماوەیەدا سێ جار دادگایی ک رام .ئێوارەیەک لە بڵیندگۆی زیندانەوە
ناوم خوێندراوە کە بچمە الی ئەفسەر نیگابان؛ دڵەڕاوکێیەکی زۆرم بوو
و دەترسام و هەر لە دڵی خۆمدا دەمکوت بڵێی چی ڕووی دابێ؟! ئەفسەر
نیگابان پێی وتم دەبێ بتبەین بۆ دادگا ،کاتەکەی درەنگ بوو .کە چووین
دادگا تەقریبەن داخ رابوو بەاڵم ئەو دادوەرەی ئێمە کارمان پێی بوو
لەوێ بوو .کاخەز و قەڵەمێکی پێدام و کوتی ئیمزای بکە ،کوتم هەتا
نەیخوێنمەوە ئیمزای ناکەم .کە خوێندمەوە حوکمەکەم لە ئێعدامەوە بۆ
دوو ساڵ و شەش مانگ شکابوو .بڕوام نەدەکرد .خێ را ئیمزام کرد ،ترسی
ئەوەم لێ نیشتبوو پەشیمان ببنەوە ،بۆیە مەجالم نەدا و بە ئیمزاک راوی
پێم دانەوە.
کە چوومەوە زیندان هەموو هاوڕێیانم لەوێ چاوەڕوان بوون و
بە سەرسووڕمان و بە دڵەڕاوکێوە پرسیاریان دەکرد کە بەم ئێوارەیە
چییان پێ گوتووی؟ ئەمنیش زەردەیەکم هاتێ و کوتم پارێزەرەکەم
حوکمەکەی بۆ شکاندم؛ هەموو سەریان سووڕ مابوو و بڕوایان بەو
شتە پێ ئەستەم بوو .هەرچەند ئێمە بنەماڵەیەکی هەژار بووین بەاڵم
بڕە پووڵێکی زۆرمان بەو پارێزەرە دا و ،هەموو هەوڵێک درا بۆ ئەوەی بە
پارەیەکی زۆرتیش بێ ڕزگار بم لەو حوکمە.
پاش ئازادییەکەم کە چوومەوە سەردەشت ،زۆر کەسی نیشتمانپەروەر
و دڵسۆزی کورد و پرسی نەتەوایەتی دەهاتنە سەردانم و دڵگەرمیان
دەکردم بە بیر و باوەڕەکانمان .لە دوای چەند مانگێک کە هەر ترسی
دیسانەوە گی رانم لێ نیشتبوو ،ڕۆژێکی لە الیەن حەفازەت ئیتالعاتەوە
هەڕەشەی توندم لێ ک را و منیش بەبێ ئەوەی سەردانی ئەوان بکەم،
ڕاستەوخۆ ڕووم لە باشووری کوردستان کرد و هەتا ئێستاش لێرە
ماومەتەوە و وەک ئەندامێکی حیزبی دێموک راتی کوردستان لە خزمەت
نیشتمانەکەم دام.

ناسیۆنالیزمی ئێرانی ،شۆڕشی مهشڕووته و
سەرهەڵدانی گوتاری ڕەگەزپەرەستانەی فارسی_شیعی
()١_٢

دیمان ه :ڕهحمان س هلیم ی

ناسیۆنالیزمی ئێ رانی ی هك ل هو باس ه گرینگان هی ه ك ه ماوهی زیاتر ل ه س هدهی هك ه ل ه الی هن ڕووناکبی ران و مێژوونووسانی
فارس و تورك (ئازەری) بانگ هش هی بۆ دهكرێ و بن هما فكری و گوتاریی هكانی ئ هو ناسیۆنالیزم ه ه هموو ڕهگ هزهكانی توندئاژۆیی و
ڕهگ هزپ هرستیی تێدا ب هدی دهكرێ .ه هوڵی ئاسیمیل هكردن و سڕین هوه و گۆڕینی دێمۆگ ڕافیی ن هت هوه نافارس و پێكهات ه ناشیع هكان
ل ه س هرهتای دروستبوونی دهوڵ هتی مۆدێڕن ل ه ئێ راندا دهستی پێ كردوه و تا ئێستاش ب هردهوام ه“ .كوردكاناڵ” وتووێژێكی ل هگ هڵ
دوكتور ئ هحم هد مح همم هدپوور پێك هێناوه ك ه ڕۆژنام هی “كوردستان” ب ههۆی گرینگیی باب هت هك هوه باڵوی دهكات هوه .دوكتور
مح همم هدپوو ر دوكتورای سۆسیۆلۆژی و ه هروهها دوكتورای ئ هنترۆپۆلۆژیی ه هی ه و میتۆدناس و توێژهره ل ه بواری مێژووی
هاوچ هرخی ئێ ران ،ب هتایب هت ڕۆژه هاڵتی كوردستان و ئێستا مامۆستای ه ل ه زانكۆی “ماساچۆسێت”ی ئ همریكا.
دوکـــتـــور بـــا بــــەو پـــرســـیـــارە دەســـت
پێبکەین ،ئ هو ب هستێن ه فكریان ه چین ك ه
ناسیۆنالیزم ی ئێران ی ل هس هر بنیات ن راون؟
ئایا ناسیۆنالیزم ی ئێران ی ب هره هم ی جۆرێك
ل ه زهروورهتـــ ه ل ه كۆم هڵ گەی ئێراندا یان
دژكردهوهی هك ه ب ه ناسیۆنالیزم ی دهوروب هر
وهك ع هڕهب و تورك؟
پرسیارێكی زۆر ب هجێی ه .ل ه واقعدا زۆرب هی

م ـهش ــڕووت ـهش ك ـ ه چ ـهن ــد ســاڵ دوای ت هنزیماتی
عوسمانی ل ه ئێ ران جێب هجێ دهكرێ .ئ هوه ی هك همین
بواره ك ه ناشنالیزمی ئێ رانی و قاجارهكان ب ه گشتی
چاویان ل ه ئیمپ ڕاتۆری عوسمانیی ه ،چاویان ل هو
ئاڵوگۆڕهی ه ك ه ل هوێدا دهكرێ ل ه بواری پەروەردە ،ل ه
بواری زمان ،ل ه بواری ئاڵوگۆڕی كۆم هاڵی هتی.
الی هنێكی دیك هی گ ــوت ــاری ناشنالیزمی ئێ رانی
كاریگ هری ل ه سیست همی بەڕێوەبەرایەتی و سیاسیی

ڕووناکبی ران و مێژوونووسانی فارس و شیع ه
ك ه ب ه گشتی ئێم ه لێره پێیان دهڵێین ئێ رانی،
وهك چ همكێك ئ ــاوا پێكیان دهب هستین هوه بۆ
ئــهوهی باس هك همان ئیدام ه ب ــدهی ــن ،پێیانوای ه
دهبێ ئ هو ت هسویره ،ئ هو شێوازه ل ه ن هشنالیزمی
ئێ رانی پێناسە بك هن ك ه ج هنابیشت ئاماژهت
پ ــێ فــهرمــوو ،ن هشنالیزمی ئ ــێ ـران ــی ب هره همی
ڕووبـــهڕووبـــوونـــهوه یــان ك ــاری ــگ ـهریوهرگ ــرت ــن
ل ـ ه ن هشنالیزمی ڕۆژئ ــاوای ـ ـه .ب ــهاڵم ل ـ ه واق ــع ــدا
وهختێك ئێم ه دهگ هڕێین هوه بۆ س هرهتای هكان
ك ه ج هنابت پرسیارهك هت پێموابێ ه هر ئ هوهی ه،
ن هشنالیزمی ئێ رانی ئ ـهوهن ــدهی ك ه ڕیش هی ل ه
ڕۆژئاوادا ه هی ه دوو هێندهو سێ هێنده ڕیش هی
ل ه ڕۆژه ـهاڵت ــدا ه هی ه ،ئێستا ئ ـهو بــوارهی لێك
دهدهی ــن ـهوه .ب ههۆی ئ ـهوهی ك ه مێژوونووسان
و ڕوون ــاک ــب ــی ـران ــی ئێ رانی دهیــانــهوێ تشخص
بكڕن هوه بۆ گوتاری ناشنالیستی ئێ رانی و ئ هوی
ل ه ب هرامب هر ڕۆژئ ــاوا دابنێن ،وهختێك باس ل ه
ناشنالیزمی ئێ رانی دهك هن .ب هاڵم ئ هو جۆرهی ك ه
ڕووناکبی رانی ئێ رانی باسی دهك هن ،ل ه شۆڕشی
م هشڕووت ه دهس ــت پێدهك هن ،ن ـهك ئــهوهی ك ه
پێشتر باس ناكرێ .ب هاڵم شۆڕشی م هشڕووت ه
وهك س ـهرهت ــای ـهك ب ــۆ گ ــوت ــاری ناشنالیستی
ئێ رانی باس دهكرێ و پێیانوای ه ك ه ئێ ران وهك
ن ـهت ـهوه وهكــو خ هڵكانێك ك ـ ه ب ــۆ چ هند ه ـهزار
ساڵ پێك هوه ژیاون و ناسنام هی هكی ی هك ه و بێ
وێنه و ی هكگرتووشیان ساز كردوه بۆ چ هندین
ه هزار ساڵ ،دیاره م هب هستیان سێ ه هزار ساڵ ه
ب ه تایب هت ل ه دهورانی ه هخام هنشیان هوه .ئ هگ هر
بمان هوێ كاتێكی تایب هت نێو ب هرین ل هو سێ
ه هزار ساڵ هدا ئ هو هۆویەتی ئێ رانیی ه ه هبووه،
ئ هو هۆویەتە ی هكگرتووه ه هبووه .ئەوان دەڵێن ل ه
س هردهمی م هشڕووت هدا ئ هو ه هل ه ه هڵدهسووڕێ
ك ه ئێ رانیی هكان ئاگام هند ببن هوه ل ه خۆیان و
هــهوڵ بــدهن ب ــهرهو ئ ــهوهی ك ـه ناسنام هی هكی
مۆدێڕن ساز ك ـهن .ب ـەاڵم ئ ـهوهی ئایا گوتاری
ناشنالیستیی ئێ رانی ڕیش هی ل ه ڕۆژئاوادا ه هی ه،
ب هو شێوهی ه نیی ه؟
ب ههۆی ئ هوهی ك ه کاتێک ئێم ه ه هڵدهگ هڕێین هوه
بۆ س هرهتای هك هی ،دهبینین ك ه ب هشێكی زۆر
ل ه ناشنالیزمی ئێ رانی ،ل هو ك هسان هی ل هبارهی
ناشنالیزمی ئێ رانی قسان دهك هن كاریگ هرییان
وهرگرتوه ل هو ئاڵوگۆڕان هی ل ه عوسمانی دهگوزهرا
ل هوكاتدا ،ب ه تایب هت ل ه ت هنزیماتی عوسمانی،
ئ هو چاكسازییان هی ناویان لێنابوو ت هنزیمات
ل ـ ه س ـهردهم ــی عوسمانیدا .ه ــاوك ــات شۆڕشی

ڕووسی ه وهردهگرێ .ڕووسی ه وهك واڵتێكی ب هتوانا
ك ه دهت ــوان ــێ ل ه ب هرامب هر هێزه ئورووپایی هكاندا
ڕاوهستێ ،دهتوانێ پارێزگاری ل هخۆی بكا .ئ هوهش
هاندهرێك ه بۆ ئــهوهی ك ه گ ــوت ــاری ناشنالیستیی
ئێ رانی ڕووی تێبكا.
بــهاڵم بۆچی ئێران ڕووی ل ه ئیمپڕاتۆری
عوسمان ی و ئێمپڕاتۆری ڕووسی هی ه؟
ب ههۆی ئــهوهی ك ه ئێ ران ه ـهر ل ه كۆتایی هكانی
دهورهی س ــەف ــەوی و ب هتایب هت دهورهی ق ــاج ــارڕا
بــبــووه گ ــۆڕهپ ــان ــێ ــك بــۆ بـــهرژهوهنـــدیـــی سیاسی
و دهســتــێــوهردانــی س ــی ــاس ــی و ئــابــووریــی واڵتــ ه
ڕۆژئاوایی هكان ب ه تایب هت ئینگلیس و ف هڕانس هی
ئ هوكات .ب ههۆی ئ هوهی ساختاری سیاسیی ئێ ران
ل ـ ه دهورانــــی ق ــاج ــار ساختارێكی زۆر الواز ب ــوو،
ل هڕووی سیاسی و ئابووریی هوه فاسد بوو ،ل هڕووی
مودیری هتیی هوه الواز ب ــوو .ئێ ران ل ه كۆتایی هكانی
دهورهی قاجار ب هشێكی زۆر ل ه زهویی هكانی خۆی
ل هدهست دا ،ك ه ئێم ه زیاتر دوو ق ـهرارداد دهبینین
کە میژوونووسانی فارس پێیان دهڵێین ق هراردادی
ن هنگینی گوڵستان و تورك همانچای .ب هاڵم ل ه واقعدا
ئ هوان ه دوو نموون هن ل هو ق ـهراردادن ـهی قاجارهكان
ئیمزای دهك هن و تێیدا خاکی ئێ رانی ئەو سەردەمە
ل هدهست دهدهن .ئ هگ هر س هیری ن هخش هی ئێ رانی
ئ هو س هردهم ه بك هین زیاتر ل ه  ٩یان  ١٠ق ـ هرارداد
ئ ــی ــم ــزا دهكــــرێ و ه ــهر جـــاره و ل ـهت ــێ ــك ل ـ ه ئ ــێ ـران
دهپچكڕێ .ه هر بۆی ه كۆم هڵێك ل ه ڕووناکبی ران و
دهوڵ هتم هدارانی قاجار ل هودهمیدا ل ه فكری ئ هوهدا
بوون ك ه ئێم ه چۆن دهتوانین دهوڵ هتێكی پێشك هوتوو
و ساختارێكی مودیری هتیی ب ههێز دروست بك هین
ك ه پارێزگاری ل ه خۆمان بك هین .ه هر بۆی ه م هس هل هن
ل ه س هردهمی ئ همیرك هبیردا “دارالفنون” ساز دهكرێ،
ئامانج ئ هوهی ه ك ه عولوومی نیزامی و ئەندازیاری و
ق هزایی و پزیشكی ت هدوین بكرێ .چونك ه ئ هو باوهڕه
ه هبوو ك ه چیدیك ه ب ه زانستی سونن هتی ناتوانرێ ل ه
ب هرامب هر م هس هل هن ئیمپ ڕاتۆری ڕووسی هدا ڕاوهستن.
ئ هگ هر ڕوونتر بێم ه س هر پرسیارهك هی ج هنابت،
ش ــۆڕش ــی م ـهش ــڕووت ـ ه ل ـهواق ــع ــدا ب ــۆ دروستكردنی
هۆوی هتی میللیی ئێ رانی ن هبوو ئ ـهو جــۆرهی ك ه
مێژوونووسان و ڕووناکبی رانی فارس باسی دهك هن،
ب هڵكوو ب ه ق هولی خودی ب هشێك ل ه ڕووناکبی رانی
فارس وهك كاتووزیان بۆ ئ هوه بوو ك ه حكووم هتی
قانوون دابم هزرێ ،بۆ دروستكردنی یاسا بوو ،بۆ
دروستكردنی ساختارێكی مودیریی هتیی ب ههێز
ب ــوو ،ب ــۆ دروس ــت ــك ــردن ــی دهوڵ ـهت ــێ ــك ــی ب ههێز ب ــوو.
باشترین س هن هد بۆ ئ ـهوهی شۆڕشی م هشڕووت ه

بۆ چ م هب هستێك ب ــوو ،ل ه قانوونی ئ هساسیی
م ـهش ــڕووت ـهدای ـه .وهختێك ت ـهم ــاش ــای دهك ـهی ــن
ل ـهوێ ــدا هیچ ب ــاس ل ـه زم ــان ــی ڕهس ــم ــی ،ب ــاس ل ه
هۆوی هتی میللی ،باس ل ه ئاسیمیالسیۆن یان
ن
بــاس ل ـ ه دەوڵــــەت وەکـــوو چەمکێکی م ــۆدێ ــڕ 
ناكرێ .ب هڵكوو ت هنیا باس هك ه ل ه س هر ئ هوهی ه ك ه
چۆن بتوانن دهس هاڵتی بێسنووری پادشایەتیی
قاجار كورت بك هن هوه و م هشڕووت هی بك هن ،ل ه
ع هینی حاڵدا م هشڕووع ه بێ تا ڕادەیەک ،چونك ه
ئێ ران كۆم هڵگەی هكی شیع هی ه .ل ه هیچ جێگای هكی
قانوونی ئ هساسیی م هشڕووت هدا ئێم ه باسێك
نابینین س هبارهت ب هوهی ك ه ئێ ران وهكوو ی هك
دان ـ ه هۆوی هتی میللی ی هك ه و مێژوویی س هیر
بكرێ .جا ئ هوه ل ه دهوران ــی م هشڕووت هدا یانی
ل ه  ١٩٠٦تا  ١٩١١دای ـ ه ك ه ڕەوتێک ل ه نێوخۆی
م هشڕووت هدا دهست پێدهكا ك ه دهی هوێ ه هوڵی
دروستكردنی دهوڵ هتی قانوون و مودیریی هتێكی
ب هدهس هاڵت ل ه ئێ راندا ئ هو ج ــۆرهی ك ه ه هدهفی
م هشڕووت ه بوو بگوازێت هوه و بیكات ه گوتارێكی
ناشنالیستی ،گوتارێكی ئاسیمیالسۆنی ،ك ه
دواتر ئ هوهی ئ هوڕۆی لێ بك هوێت هوه.
زۆر جار باس ی ئ هو ه دهكرێ ك ه ڕهگێك ی ئ هو
ناسیۆنالیزم ه دهتوانین ل ه سەفەویەدا ببینین،
م هس هل هن باس ل هو ه دهكرێ سەفەوی هكان بۆ
ئ هوهی ل ه ب هرامب هر عوسمانی هكاندا خۆیان
جیا بك هن هوه ،م هزه هبی شیع هیان ڕهسم ی
كرد و القێك ی ناسیۆنالیزم ی ئێران ی ل ه س هر
ئ هو بن هما شیعی ه دام ـهزراوه ،دهكرێ بڵێین
پێی هك ی ناسیۆنالیزم ی ئێران ی دهگ هڕێت هو ه بۆ
سەفەوی ه؟
ب هڵێ بێگومان ،ب ـ ه ه ـهر ح ــاڵ سەفەوی هكان
ئ هوكات ك ه ئێ ران ل ه واڵتێكی سوننی دهك هن ب ه
واڵتێكی شیعی سێ پشک دانـــدرا ،ی ــان دهب ــوو
خ هڵك ببن ه شیع ه ،یان دهبوو بكوژرابای هن یان
ئێ رانیان جێ هێشتبا .ه هر ل ه س هرهتاوه هۆوی هتی
شیعی ل ه ب هرامب هر هۆوی هتی سوننیی عوسمانی
دان ــدرا .ب هاڵم ئ هوهمان ل هبیر بێ ئێستا ك ه ئێم ه
“تشیع” ب ه شێوهی هكی مۆدێڕن پێناس ه دهك هین
وهك م هزه هب و وهك بن همای هك بۆ ناشنالیزم،
هێشتا زۆر زووه ك ه ئێم ه ل ه دهورهی سەفەوی
ب ه چاویلکەیەکی ئ هوڕۆیی ت هماشای م هزه هبی
شیع ه بك هین وهك م هزه هب ،وهك بنەمایەک ب ۆ
ناشنالیزمی ئێ رانی .ب هاڵم وهك ع هرزم كردی ل ه
دهوران ــی م هشڕووت ه ك ه س ـهردهم ــی ئ هوهی ه ك ه
دهی ــان ـهوێ دهوڵ ـهت ــی قانوون دابنێن ،باشترین
ك هسیش بۆ ئ هوهی ك ه ئێم ه پشتی پێ بب هستین
خــودی “مالكوم خ ــان” ه ك ـ ه پێی دهڵ ــێ ــن باوكی
م هشڕووت ه و ئ هو ب ه گوزارش و نووس راوهكانی
ل ه ه هموو بوارێك هوه جێگای پشت پ ێب هستن ه،
ئ هوهی ه ك ه ه هدهف ت هنیا دروستكردنی دهوڵ هتی
قانوون ه ،ه ـهدهف دروستكردنی هیچ گوتارێكی
ناشنالیستی نیی ه .خۆی مالکۆم خان لە ،١٩٠٨
لە سەردەمی شۆڕشی مەشرووتە ڕۆژنامەیەک
بەناوی “قانون” لە لەندەن دەردەکا .ل هو س هردهمدا
ك هسانێك وهك ئاخوندزاد ه و كرمانی گوتاری
م هشڕووت ه ب هرهو گوتاری ناشنالیزم دهب هن .بۆ
نموون ه ئاخوندزاد ه ك ه س هردانی ق هفقاز دهكا،
ب ـهه ـهر ح ــاڵ ئ ـهو ئـــازهری زم ــان ـ ه و هاتوچۆی
عوسمانی دهكا و باسی ئیستاندارد كردنی زمانی
دهكا ،باسی وهرگرتنی ئ هو ست ڕاكچێره زمانیی ه
دهكا .بۆ نموون ه مالكوم خان موخالف هتی ل هگ هڵ
دهكا ،چونك ه پێ یوای ه ئ هسڵ هن كێش ه زمان نیی ه،
كێش ه ئ هوهی ه ك ه بتوانن حكووم هتێك دابنێن ك ه
ل ه ب هرامب هر دهستدرێژیی ڕووسی ه و ئینگلستان
خۆ ڕاگرێ.
ل ه  ١٩٠٦تا  ١٩١١ئێم ه ئ هو تەوەرانەمان ه هی ه،
بـــهاڵم ئـــهوه ل ـ ه  ١٩١١ت ــا ١٩٢٥ە ك ـه ئــهو پانتا
مێژوویی هی ه ك ه ل هوێدا گوتاری ناشنالیزم دروست
دهكــــرێ .ل ـ ـهوێ دای ـ ـ ه ك ـ ه گ ــوت ــاری م ـهش ــرووت ـ ه
دهگوازرێت هوه و دهبێت ه گوتارێكی ناشنالیستی
و ڕهگ هزپ هرستان ه و كۆم هڵێك ڕۆشنبیری ئێ رانی
ب هتایب هت ل ه س هرهتادا میرزا ف هتحع هلی خانی
ئاخوندزاده و میرزا ئاغاخانی كرمانی ،ئ هوان ه
دهب ــن ـ ه نوێن هری ئ ــهوهی ك ـ ه ئێم ه پێی دهڵێین
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پڕۆتۆناشنالیزم یان ناشنالیزمی س هرهتایی ئێ رانی كۆلۆنیالیزمی ئورووپایی تێك هڵ دهبن و ئ هو ئیجازهی ه وتار باڵو بك هن هوه ،چونك ه ئاڵمان ل هگ هڵ ئ هو دوو
و ل هوێدای ه ك ه ئ هو گوتاره خۆی ل ه ب هراب هر دژای هتی ب ه ناشنالیست ه ئێ رانیی هكان دهدهن ك ه بڵێن خ هتای واڵت ه ل هش هڕدا بوو .بۆی ه ت هقیزاد ه ك ه ب ه ڕهچ هڵ هك
ل هگ هڵ ع هڕهب و نیژادی سامی ب هگشتی و تەنانەت ئیسالم و ع هڕهب ه ك ه ئ هوان ل ه ب را پێشك هوتووهكانیان ئازهریش ه ،ساڵی  ١٩١٥دهچێ ل ه بێرلین كۆم هڵێك ل ه
بیرم هندانی فارس كۆ دهكات هوه( ،بۆ نموون ه ،حوسێن
ل ــەگ ــەڵ ت ــورک و ج ــوول ــەک ــەش (کــە کەمتر باسی ل ه ئورووپا و ئاڵمان دوا ك هوتوون.
كــازمزاده ،مح همم هدع هلی ج ــەم ــاڵزادە ،مەحەمەدی
لێک راوە) دهبینێت هوه و دهیه هوێ تاریخێكی م هوهووم
واتـــه ڕیــشــهی ئ ــاری ــای ــی ب ــوون ـهك ـه لــ ه دژ ه قەزوینی) ل ه بێرلین گۆڤارێك دهردهكــهن ب ه ناوی
بۆ ئێ ران ساز بكا.
“ك ــاوه“ ،ك ه ل ه الی هن ئاڵمانی هكان ساپۆرتی ماددی
سام یبوون ی ڕووناکبیرە ئێرانیی هكان هوه دێ؟
دهكرێ .ئ هو گۆڤاره ل ه  ١٩١٥تا  ١٩٢١باڵو
ئ هو ناسیۆنالیزم ه و ئ هو بن همایان هی
دهبێت هوه .ل ه  ١٩١٥تا  ١٩١٩ك ه پێی دهڵێن
ك ـ ه ج هنابت ئــامــاژهت پێكردن ل 
ه
ڕووناکبی رانی م هشڕووت ه پێیانوای ه هێرشی ئ هع ڕاب و
الی هن ك هسانێك هو ه داڕێــژراون ك ه ب ه هاتنیان بۆ ئێ ران  ١٢-١٣سەدە ئێ رانی وهدوا خستووه ل ه واڵت ه دهورهی ی هك همی گۆڤاری ك ــاوه ،ل هوێدا
ت هقیزاده و دهس ــت ـهی ن ــووس ـهران ــی كاوه
ئاڵق هی بێرلین یان بازن هی بێرلین
نــاســراون ،چ پ هیوهندیی هك ه هی ه ئورووپایی هكان ،بۆی ه ه هموو هۆكاری دواك هوتن هك ه دهخ هن ه پاڵ
كاریان ئ هوهی ه ك ه ل ه دیفاع ل ه سۆسیال
ل ه نێوان بوون ی تیۆریسین هكان ی نیژادی ع هڕهب .جا م هس هل هك ه ل هوه دای ه ك ه ه هرگیز ناشنالیزمی دێ ــم ــۆك ـڕاس ــی ل ـه ئ ــاڵ ــم ــان ــدا ب ــن ــووس ــن ل ه
ناسیۆنالیزم ی ئێران ی ل ه بێرلین ی ع هڕهب ه هڕهش ه ن هبووه بۆ س هر فارس و ناشنالیزمی ئێ رانی النیك هم ب ـهراب ـهر سۆڤی هتدا .زۆر گرینگ ه ئ ـهوه
ئاڵمان ك ه ت هف هكورات ی نیژادپ هرهست ی ل هو س هردهمیدا .یانی كاتێك ئ هع ڕاب هێرشیان هێناوه بۆ ئێ ران ،بزانین ل ه م هس هل هی گۆڤاری كاوهدا ه هر
و ف هلس هف هی نیژادپ هرست ی تێیدا زۆر (ئێ ران وهكوو چ همك باس دهك هم ن هك ئ هوهی باوهڕم ب ه م هفهوومی خودی ناوی كاوه بیرلێك راوهی ه و ل ه س هر
ب ههێز بوو ل هوكاتدا ،ل هگ هڵ چ هشن ی ئێ ران ه هبێ) هیچ وهختێكی كێش هیان ن هبووه .ب هاڵم ئ هوهمان ل ه بن همای سفارشاتی “ئ ــۆس ــك ــارم ــان” (ك ه
خۆی زمانناسێك ه و خۆی ب ه پسپۆڕی
ت ــی ــۆری ــزه كــردن ــی ناسیۆنالیزم ی بیر بێ ك ه كرمانی و ئاخوندزاده نازانن ك ه ئ هو تاوان ه بخ هن ه پاڵ
زم ــان ــی ك ــوردی ــش دهن ــاس ــێ ــن ــێ و كــار ل ه
ئێران ی و گواستن هوهی جۆرێك ل ه
ناسیۆنالیزم ی تووڕه و هێرشب هر ل ه كێ و ل هخۆشیان ڕانابینن ل هگ هڵ دهوڵ هت ه ئورووپایی هكان بیك هن ه ســـهر زمــانــی كــــوردی دهكــــا) ت ـهن ــان ـهت
كێش هی هكی گوتاری .بۆی ه ه هموو تاوان هك ه دهخ هن ه پاڵ ع هڕهب.
لۆگۆی گۆڤارهك هشیان بۆ دی ــاری دهكا
ئێراندا؟
و ل ه ژم ــارهی ()١ی گۆڤارهك هدا دهڵێ بۆ
بـــهڵـــێ ،ب ـ ــازن ـــهی ب ــێ ــرل ــی ــن لـــ ه ١٩١٥
ل ه ( ١٧٨٦ئ هگ هر ل هبیرم بێ) “سێڕ ئێدوارد جۆنز” ك ه ك ــاوه؟ و بۆچی پ هرچ همی ك ــاوه؟ ه هر ل ه س هرهتاوه
دادهم هزرێ .بەاڵم سااڵنی  ١٩٠٥تا  ١٩١٥ئ هو دهساڵ ه
زۆر موهیمم ه .ئ هگ هر ئیجازهم بدهی ب ه كورتی بڕێك زمانناس ه و ل ه ه همان كاتدا دیپلۆماتێکی ئینگلیسیش ه ،ئوستوورهی كاوه و پ هرچ همی كاوه ب هو جۆرهی ل ه
ل ه س هر زمان ه هیندی و ئورووپایی هكان كار دهكا و شاهنام هی فیردهوسی دا هاتوه ،گرێ دهدات ـهوه ب ه
باسی ئ هوه بك هم و دوایی دێم ه س هر ئ هو باب هت ه.
ل ه س هردهمی م هشڕووت ه كۆم هڵێك ل ه ڕووناکبی رانی هیندێك وشهو خاڵ و س هنتێكس و بواری زمان هوانیی ڕوحی ئێ رانی گ هری و ڕوحی ئاریایی گ هری .دهورهی
م هشڕووت ه ب هتایب هت ئاخوندزاد ه ك ه دوای ه پێی دهڵێن ه ــاوب ـهش ل ـه ن ــێ ــوان زم ــان ــی س هنسكریتی و زمان ه ی هك همی كاوهدا ك ه ل ه  ١٩١٥تا  ١٩١٧ل ه ژێر ن هزهری
“باوكی ناشنالیزمی ئێ رانی” و ئاغاخانی كرمانی ك ه ئورووپایی هكان دهبینێت هوه ،ئ ـهوه دهبێت ه بن هما بۆ ئۆسكارمانهو ل ه  ١٩١٧ب هوالوه دهك هوێت ه ژێر ن هزهری
پێی دهڵێن “باوكی ف هلس هف هی تاریخی ئێ ران” ،ئ هو مۆدێلی ئاریایی و نیژادیی زمان .با ئ هوهش بڵێم سێر “سێباستی هن بێك” و ئ هوان ه هێڵ ه گشتیی هكان دیاری
دووان ه گوتارێكی دژه ع هڕهب و دژه سامی دروست ئێدوارد جۆنز هیندێك خاڵی هاوب هشیش دهبینێت هوه دهك هن .ل ه  ١٩١٩ك ه ش هڕ ب ڕاوهت هوهو ئاڵمان شكستی
دهك هن .پێیانوای ه ك ه هێرشی ئ هع ڕاب و هاتنیان بۆ ل هنێو زمان هكانی سامی و زمان هكانی ئورووپاییدا .خ ــواردوه و ت هسلیم ب ــووه تا ساڵی  ١٩٢١دهورهی
ئێ ران  ١٢-١٣سەدە ئێ رانی وهدوا خستووه ل ه واڵت ه ب ــهاڵم بیرم هندانی ئاڵمان ئــهو ب ـهش ـهی نابینن و دووهمـــی گ ــۆڤ ــاری كــاوه دهردهچــــێ .ك ـه كــاری ئ هو
ئورووپایی هكان ،بۆی ه ه هموو هۆكاری دواك هوتن هك ه وهب هرچاوی ناگرن ،وات ه خاڵ ه هاوب هش هكانی هیندو دهورهی ـه دروستكردنی پالتفۆڕمێك ه ،دروستكردنی
دهخ هن ه پاڵ نیژادی ع هڕهب .جا م هس هل هك ه ل هوه دای ه ئورووپایی هك هی وهردهگرن و ئ هوهی سامی هك هی وهال پڕۆپۆزاڵێك ه بۆ دروستكردنی دهوڵ ـهت_ن ـهت ـهوهی
ك ه ه هرگیز ناشنالیزمی ع ـهڕهب ه هڕهش ه ن هبووه دهنێن .مەبەستییان ئەوە بوو هەر لەسەرەتاوە خۆیان فارسی ل ه ئێ رانی ئ ـهو س ـهردهم ــدا لەسەر بنەمای
بۆ س هر فارس و ناشنالیزمی ئێ رانی النیك هم ل هو لە کۆڵ زمانە سامییەکان بکەنەوە (واڵتە عەرەبییەکان گوتاری نیژادی ئاریایی.
س هردهمیدا .یانی كاتێك ئ هع ڕاب هێرشیان هێناوه هەر لەسەرەتاوە بەچاوی دواکەوتوو سەیریان دەک را).
ئ هو بیرم هندان هی ك ه ج هنابت ناوت هێنان و
بۆ ئێ ران( ،ئێ ران وهك ــوو چ همك باس دهك ـهم ن هك ب هه هرحاڵ ب هتایب هت شلێگێل ك ه زمانناسێكی ئاڵمانی ه
ئ ــهوهی بـــاوهڕم ب ـ ه م هفهوومی ئ ــێ ـران ه ـهب ــێ) هیچ چ همكی “ئاریایی” دروست دهكا .چ همكی ئاریایی ل ه ب هشێك ی زۆری ــان ئازهرین ،چۆن بیریان ل هو ه
وهختێكی كێش هیان ن هبووه .ب هاڵم ئ هوهمان ل ه بیر زمانی س هنسكریتی “ئاری” و ل ه زمانی ئاڵمانی “ئێهر” كردۆت هو ه ب هو چ همك هی ك ه نێویان ل ێ ناو ه ئێران
بێ ك ه كرمانی و ئاخوندزاد ه نازانن ك ه ئ هو تاوان ه ب ه مانای ن هجاب هت و ئ هسال هت و ئیفتخاره .س هیر و النیك هم ل هوكاتدا زیاتر چ همكێك ی وههم ی
بخ هن ه پاڵ كێ و ل هخۆشیان ڕانابینن ل هگ هڵ دهوڵ هت ه ئ هوهی ه خودی ئاغاخانی كرمانی ئ هو چ همك هی ل هوان بووه تا واقع ی ،كۆم هڵ گای فرهچ هشن ی ئێران
ئورووپایی هكان بیك هن ه كێش هی هكی گوتاری .بۆی ه وهردهگــرێ ،خۆ ئ هسڵ هن بۆخۆی فكری بۆ ئاریایی هێمۆژێنیزه بك هن و ه هموو ئ هو جیاوازیان ه
ه هموو تاوان هك ه دهخ هن ه پاڵ ع هڕهب .ئ هو گوتارهی ب ــوون و شتی وا ن ـهچ ــووه .دوات ــر ئ ـهو چ همك ه وردە بخ هن ه س هر ناسیۆنالیزم ی ئێران ی؟ وات ه چۆنیان
ك ه ئ هو دوو ڕووناکبیرە دروستی دهك ـهن (ئ هگ هر وردە وات ــای نیژادی ب هخۆوه دهگــرێ .بیرم هندان و بیر ل ه دروستكردن ی ئێران كردۆت هوه؟
ل ـهواق ــع ــدا ناشنالیزمی ئ ــێ ـران ــی ئ ــهوج ــۆرهی ك ه
بكرێ پێیان بڵێین ڕووناکبیر) گوتارێكی زۆر پڕ زمانناسانی ئاڵمانی ب هتایب هت كتێبی زۆر دهنووسن
ل ه ن هفرهت و پڕ ل ه نیژادپ هرستی و ڕهگ هزپ هرستیی ه ،ل هبارهی ئ هوهی بۆ نموون ه ئێ ران النك هی ئاریایی هكان ه ،ج هنابت دهفــهرمــووی ق ـهت ئێ رانی هكان بۆخۆیان
ب هجۆرێك ك ه خوێندن هوهی نووس راوە و کتێبەکانی ئێ ران س هرزهمینی ئاریایی هكان هو ئ هنواعی كتێب ك ه ب ه تیۆریزهیان ن هكردوه .بۆ نموون ه شۆڕشی م هشڕووت ه
ئ هوان ه ب هڕاستی تاقەت و تەحەموولێکی تایب هتی زمانی ئاڵمانی نووس راوه و ت هرجوم ه ك راوهت هوه .ئ هو ك ه ك را ساڵی  ١٩٠٥تا  ١٩١١و ب ه هێرشەی ڕووس هكان
دهوێ ،تا ئ هو جێگای هی ك ه ئاغاخانی كرمانی هەموو وهختی ئێ ران دهبێت ه س هرزهمینی ئاریایی ،س هرزهمینی بۆ شومالی ئێ ران شت هك ه ب ڕای هوه و شكستی خوارد،
جۆرە نێونرك هی ناح هز و سێکشواڵ و نائاکاری و ئ هو ب را خوێنی و ڕهگ هزییان هی ك ه ب ه ه هر هۆكارێك ه ـهر ل ـهو ســهردهمــهدا ل ـ ه  ١٩١٠دهبینین “ئ ــێ ــدوارد
ت هنان هت غ هیره ب هش هری وهپ ــاڵ ع هڕهبان دهدا .بۆ بێ ئ هوڕۆك ه لە ئورووپا دوور ك هوتوون هوه و ب هجێ بـــــڕاون”ی ئینگلیسی لــه ك ــت ــێ ــب ـهك ـهی ــدا ش ــۆڕش ــی
م هشڕووت ه ب ه شۆڕشی فارسی(  (�Persian Revo
نموون ه ئاغاخانی كرمانی دهڵێ ل ه حاڵێكدا ع هڕهب ماون.
 )lutionناو دهبا .وات ه ڕۆژه هاڵتناس هكان
بۆ ئ هندامی جنسیی پیاوان دهیان ناو
و زۆرتـــر ئ ــورووپ ــای ــی ـهك ــان ب ــاس ــی ئ هو
و عینوانیان ه هی ه و دهی ــان ناویان
كێش هی س هرهكی ئ هوهی ه ك ه مێژوو و ف هره هنگی ئ هو ناوچ هی ه
م ــێ ــژووه دهكـــهن .پێم گوتی ل ـه س ـهدهی
ه هی ه بۆ وشتر ب ه ت هرتیبی ت هم هنی
وشتر ،زمان هك هیان ئ هوهند ه پت هوه بۆ (ك ه ئێم ه ب ه ت هساموح هوه پێی دهڵێین ئێ ران) ل ه پل هی ی هك همدا
 ١٧تا س ـهدهی  ١٩دهی ــان كتێب ه هی ه ل ه
شتی ئ ــاوا ،بــهاڵم ب ــۆ ف هلس هف ه و بۆ دروستك راوی ڕۆژه هاڵتناس هكان ه .دوای ئ هوه ئێ رانیی هكان و ب هتایب هت س هر ئ هوهی ك ه ئێ ران وهك س هرزهمینی
زانست هیچ چ همكێكیان نیی ه .تا ئ هو ئازهریی هكان ب هشداریی هكی ی هكجار زۆریان ل ه دروستكردنی ئ هو ئاریایی ،وهك واڵتێك ك ه ناسنامەیکی
جێگای هی کەشوه هوای ع هڕهبستان ب ه گوتارهدا ه هی ه ،ب هتایب هت ك ه ئازهریی هكان _ کەنایان هوێ ب ههیچ جۆر نەتەویی یەکەی ه هی ه دهناسێندرێ و
جاهیلیی هتی ع هڕهب هوه دهب هستێت هوه .ناسنام هی خۆیان ل هگ هڵ عوسمانیی سوننی تێك هڵ بك هن_ گوتاری هوی هتی بۆ ساز دهكرێ .ك هسانێك وهكو
جا س هیر ئ ـهوهی ـه ئاغاخانی كرمانی فارسی ل ه ب هرامب هر ئیمپ ڕاتۆری عوسمانیدا م ـهت ــڕهح دهكــهن و ئێدوارد ب ڕاون دێن شۆڕشی م هشڕووت ه
دهك هن ه شۆڕشی فارسی ،ل ه حاڵێكدا کە
ك ـ ه تـــهواوی ن ــووس ـراوەک ــان ــی پ ــڕن ل ه ج هخت ل ه س هر فارس بوون و شیع هبوون دهك هن هوه .بۆی ه دهبینین
فارس و تورک و لۆڕیشی تێدا بەشدار
ن ـهف ــرهت ،دهبێت ه ب ــاوك ــی ف هلس هف هی
ت ــاری ــخ الی ڕوونــاکــبــیــرانــی فـــارس .ك ه زۆرب ـهی نووس هرانی گۆڤاری كاوه بۆ نموون ه خودی ت هقیزاد ه بوون .دوای ئ هوه ل ه س هرهتاكانی دهوڵ هتی
ئ ــاخ ــون ــدزادهش ك ه ئێستا پێی دهڵێن توركی ئازهرین .دوای ئ هوه ل ه ژورناڵ هكانی دیك هشدا ئ هوه ب هردهوام پ ههل هویدا كۆم هڵێك موست هشریق وهك
ب ــاوك ــی ناشنالیزمی ئ ــێ ـران ــی ،دهس ــت دهبێ .چونك ه گۆڤاری كاوه  1922كۆتایی پێدێ ،گۆڤاری “ای رانشهر” مینۆرسكی ،گ ـران ــت ــۆس ــك ــی ،گیرشمان،
پیگۆلوسكایا ،ڕی ــچ ــارد فــڕای و ئاڕتور
دهكا ب هوهی ك ه تاریخی پێش ئیسالمی دهردهچێ ك ه چ همكی تشیع دێنێت ه م هیدان.
پـــۆپ مـــێـــژووی ئ ــێ ــران دهن ــووس ــن ـ ـهوه.
ئێ ران ستایش بكا ،م هدین هی فازل ه ل ه
م ــێ ــژوون ــووس ــی ئێ رانیشمان ه ـهی ـه ل هو
دهورانی پێش ئیسالم دروست دهكا و
دوكتور ئ هحم هدپوور ،پێشتر باس ی ڕووناکبیران ی س هردهم هدا وهكو ح هس هن پیرنیا ،موجت هبا مین هوی،
 ١٢ق هڕن ب هس هر تاریخی ئێ راندا باز دهدا ،ه هر بۆی ه
پێی دهڵێن (ب ه ق هولی ڕهزا زیا  -ئیب ڕاهیمی) “باوكی بازن هی بێرلینت كرد و گوتت ئ هو بیرم هندان ه بوون ع هباس ئیقباڵ ئاشتیانی ئ هوان هش دێن و دهقیق هن
ناشنالیزمی ل هجێ چوو”( (� Dislocated Nationalك ه ناسیۆنالیزم ی ئێرانیان تیۆریزه كردوه ،بۆ ل ه ل هڕووی ئ هو تێمپلێت ه و ه هر ب هو شێوهی ه مێژووی
 .)ismبۆ پێی دهڵێن ل هجێ چوو؟ ل هب هر ئ هوهی  ١٢بێرلین؟ دهتوان ێ پ هیوهندیی هك ی ل هگ هڵ نازیسم ئێ ران دهن ــووس ــن ـهوه .كێش هی س هرهكی ئ هوهی ه ك ه
م ــێ ــژوو و ف هره هنگی ئ ـهو ن ــاوچ ـهی ـه (ك ـه ئێم ه ب ه
ق هڕن ل ه ب هر چاو ناگرێ ،یانی دهورهی ت هم هدونی ه هبێ؟
پ هیوهندیی هك ه ئ هوه بوو ك ه وهك باسم كرد ئاڵمان ت هساموح هوه پێی دهڵێین ئێ ران) ل ه پل هی ی هك همدا
ئیسالمی ب ه گشتی نابینێ و پێی دەڵ ــێ دهوران ــی
دواکەوتوویی و ف هساد .ئێم ه ل هو كۆنتێكست هدا قس ه ل ـ ه ســـهدهی  ١٧و  ١٨بــــهوالوه خــۆی وهك واڵتێك دروس ــت ــك ــراوی ڕۆژه ـهاڵت ــن ــاس ـهك ــان ـه .دوای ئ ـهوه
دهك هین .ئ هو شتان هی ئاخوندزاده و كرمانی باسی ناسیبوو ك ه ل هڕووی نیژادی و خوێنی و ف هره هنگی ئێ رانیی هكان و ب هتایب هت ئازهری هكان ب هشداریی هكی
دهك هن ڕیش هی ل ه چیدای ه؟ بۆ پێیانوای ه ك ه ئێ رانی و زمان هوانیش هوه ل هگ هڵ ئێ ران نزیكای هتی ه هی ه ك ه ی هكجار زۆریان ل ه دروستكردنی ئ هو گوتارهدا ه هی ه،
پێش ئیسالم هیند ه موهیمم ه؟ بۆ پێیانوای ه زمانی س هرزهمینی ئاریایی ه .دوای ئ هوه بیرم هندانی ئاڵمانی ب هتایب هت ك ه ئازهری هكان گوتاری فارسی ل ه ب هرامب هر
فارسی هینده موهیمم ه؟ بۆ پێیان وای ـ ه ڕهگ ـهزی وهكـــوو شپ هنگلێر و پێش ئ ـهوی ــش نیچ ه و گۆت ه ئیمپ ڕاتۆری عوسمانیدا م ـهت ــڕهح دهكــهن و ئ ـهوان
و شۆپنهاوهر ه هموویان باسی ئ ـهوهی ــان كردبوو ج هخت ل ه س هر فارس بوون و شیع هبوون دهك هن هوه.
ئێ رانی هێند ه موهیمم ه؟
ب ـهه ــۆی ئ ـهوی ـه ك ـه ل ـ ه ق ـهڕن ــی  ١٧و  ١٨بــهوالوه ك ـه ت ـهم ـهدون ــی ئ ــورووپ ــای ــی ت هم هددونێكی فاسده ،ب هه هر حاڵ نایان هوێ ب ههیچ جۆر ناسنام هی خۆیان
زمانناسانی ئورووپایی و ب هتایب هت ئاڵمانی باس ل ه ت هم هدونێكی ڕوو ب ه زهواڵــ ه و ف هره هنگی ئاڵمانی ل ـهگ ـهڵ عوسمانیی س ــون ــن ــی تێك هڵ ب ــك ـهن .بۆی ه
خزمای هتیی ب هینی زمان ه هیندی و ئورووپایی هكان دهتوانێ ت هم هددونی ئورووپایی و ت هم هددونی جیهانی دهبینین ك ه زۆرب ـهی نووس هرانی گۆڤاری كاوه بۆ
دهك هن .ئاڵمان خۆی وهك شارستانییەتی نێونجی و ڕزگ ــار بكا .ئ ـهو ن ــووس ـراوه ف هلس هفیان ه بۆخۆیان نموون ه خودی ت هقیزاد ه توركی ئازهرین .دوای ئ هوه
حائیل دهبینێ ب هینی ت همەدونی ڕۆژئاواو ڕۆژه هاڵت ،زهمین هی نازیسم و زهمین هی بیركردن هوهی نازیستی ل ه ژورناڵ هكانی دیك هشدا ئ هوه ب هردهوام دهبێ .چونك ه
و بیرم هندانی ئاڵمانی بـــهدوای ئـــهوهدا دهگ ـهڕێ ــن و ئ هسال هتی ف هره هنگی ئاڵمانیان خۆش كردبوو .ب هاڵم گۆڤاری كاوه  ١٩٢٢كۆتایی پێدێ ،گۆڤاری “ای رانشهر”
و پێیانوای ه زم ــان ــی هیندی و ئ ــورووپ ــای ــی خاڵی پرسیارهك ه ئ هوهی ه بۆچی بێرلین بوو ب ه شوێنگ هی دهردهچێ ك ه چ همكی تشیع دێنێت ه م هیدان .دهست هی
ن ــووس ـهران ــی ك ــاوه ت هنیا ج ـهخ ــت ل ـهس ـهر زم ــان و
زمانەوانی و هەروەها ڕەگەزناسانەی هاوب هشیان ناشنالیست هكانی ئێ رانی؟
ب هه هر حاڵ ئێم ه ل ه دهورهی ج هنگی جیهانیی ی هك هم می راتی ف هره هنگیی دهورهی پێش ئیسالم دهكات هوه،
ه هی ه و ب ـرا نیژادیی هكانیان ل ـه ئ ــێ ـران و ل ـ ه هیند
دهژین و م هب هستیان ئ هو میلل هتان هی ه ك ه ل ه ئێ ران داین ١٩١٤ ،تا  ١٩١٧ج هنگ ڕووی داوه ،ڕووناکبی رانی ب هتایب هت ل هس هر زمان ،ل هس هر فیردهوسی و ل هس هر
و ل ـه هیند دهژیـــن .وشــەی “فـــارس” و “ئ ــێ ـران” و ئێ رانی ئ هوان هی ك ه ئیحساسی نزیكای هتیی نیژادی ناسنام هی ف هره هنگی .ئ هوه ل ه  ١٩٢٢ب هوالوهی ه كه
“ویالیەتی فارس” ه همووی خزم هت دهكا ب هوهی ك ه و ف هره هنگی ل هگ هڵ ئاڵمانیی هكان دهك هن زۆریان ل ه “كاظم زاده“ دێ ل ه بێرلین گۆڤاری “ئێ رانشەهر یان
ئێ رانشار” دهردهكا و كار ل هس هر زهقكردن هوهی تشیع
ئێ ران وهك فارس ب ه ئاریایی و ب رای نیژادیی خۆیان ئاڵمان دهژین.
دهوڵ هتی ئاڵمان “ح هس هن ت هق یزاده” دهعوهت دهكا دهكا .ئ هو شیع هگ هرێتی ه وهسڵ دهك هن ب ه مێژووی
بناسێنن .ئ هو جۆره بیركردن هوهی ه ك ه ڕووناکبی ران و
مێژوونووسان و زمانناسانی ئاڵمانی بۆ ماوهی  200بۆ ئ هوهی بێ ل ه ئاڵمان سازمان یان گرووپێك دروست ئێ ران ،ك ه ئ هوهش بۆخۆی چیرۆكی خۆی ه هی ه.
(بەش ی دووه ــەم و کۆتایی ئەم دیمانەیە لە
بۆ  300ساڵ دروستیان كردبوو ،ل هو س هردهمیدا بكا ب ه ناوی گرووپی حیمای هت ل ه ئاڵمان ل ه ج هنگی
ل هگ هڵ تیۆریی نیژادپ هرستان هی داروی ــن و ل هگ هڵ جیهانیی ی هك هم ،بۆ ئ هوهی ل ه دژی ڕووسیهو ئینگلیس ژمارەی داهاتوودا باڵو دەکرێتەوە).
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سماندنی بیرۆکەی
شەهادەتتەڵەبی و
دوژمنی خەیاڵی

مــن وەک دارسمەیەکی ئــەم ســەردەمــە لــەبــەر ئ ــەوەی وازم لە
دارسمین هێناوە ،داوای لێبوردن لە جوجەڵەکانی خۆم و ئێوەش
دەکەم .ئێستا هاتوومەتە سەر ئەم بڕوایە زۆر جار سماندنی شوێنی
دیکە لە سماندن و کوتانی کۆترەی دارە ئەستوورەکان پێویستترە.
ژیان هەر سک ئاخنین نییە و ئێمەش پێویستمان بە هەڵکیشانی
هەناسەیە و پێویستە هێندێک جاریش بنهەنگڵی کولتوور و الڕوومەتی
داب و نەریت و بناگوێی سیاسەت و هێندێک شوێنی دیکەش زۆر
بەنەرمی و لەسەرخۆیی و بە پارێزەوە بسمین .زۆرجار سماندنی بە
قەو و توند و جاروباریش سماندنی نەرم و نیان لە نانی شەویش
پێویستترە.
سەدجاران بەو حەڵقەیەی کاتی دەزگیرانەتی پەنجەمان تێگرتوە و
یان هەندێکتان بە تەمان پەنجەی تێبگرن ،من دوژمانەیەتی و دژایەتیم
لەگەڵ هیچکەس و بۆچوون و بیروبڕوایەک نییە و هەمووتان بەڕێزن.
تەنانەت خەیاڵە دەوڵەمەند و هەنێک جار ئەوانی پڕوپووچی ئێوەش
الی من بەڕێزن.
دەبێ بڵێم لێرەدا ،بە تایبەت لەم “دەق”ەی ئێستادا باس لە خەیاڵ
کردنەوە یان “فانتازیا” بە مانای فڕینی بیر و دروستکردنی جهیان
و ژیانێكی دوور لە واقیعی ئێستا ناکەم .مەبەست ئەو “خەیاڵ”ـە
کورت و تێپەڕانەیە بەخێرایی لەگەڵ ژیانی ئاسایی تێکەڵ دەبن و
خێرا مــرۆڤ لێیان دوور دەکەوێتەوە و دەگەڕێتەوە سەر ژیانی
ئاسایی .لێرەدا لەبەر ئەوەی ناچارم بۆ رێزگرتن لە کولتووری باو
باسی هەندێک شتی خەیاڵی نەکەم و منیش بەشی خۆم لە قەپێلکی
سانسۆڕدا بمێنمەوە و بێمە سەر باسی دوژمنی خەیاڵی.
دوژمنی خەیاڵی بەپێی ئەم پێناسەیەی بۆ خەیاڵی کورت مەودام
کرد ،ئەو دوژمنەیە بۆ چەند چرکەیەک لە دونیای حەقیقیدا دەیهێننە
بەرچاوی خۆمان .دیارە لە کاتی شەڕی دەستەوئێخە دەگەڵ کەس
یان کەسانێک ،لە گەرمەی تێکهەڵچووندا دوژمنمان ڕاستەوخۆ لە
بەرانبەرمانە و دەرفەتی خەیاڵکردنەوەمان پێ ناهێڵێ .لەکاتێکی ئاوادا
یان بەسەر دوژمندا زاڵ دەبین و یان وەک پیر و پێشنیان فەرموویانە:
س کە”.
“القە قوونێ خەاڵ 
وەک لەم بەسەرهاتەی خــوارەودا دەبنین ،دوژمنی خەیاڵی تەنیا
لەکاتی راهێناناندا دەتوانێ بەرجستە بکرێ.
ئەم جۆرە دوژمنە خەیاڵییە لە مانۆڕی سەربازیی ٢١ی بانەمەڕی
ساڵی ١٣٩٩ی کۆچیی هەتاوی ،لە الیەن هێزە دەریاییەکانی ئێرانەوە
بەرجەستە کرا.
بۆ زیاتر قووڵبوونەوە بە نێو بابەتەکەدا پێویستە بە کورتی ئەو دوو
پاپۆڕ یان کەشتییە بناسێنین کە لە کاتی دروستبوونی دوژمنی خەیاڵی
لە دەریاکانی باشووری ئێراندا بەشداری مانۆڕ بوون .پاپۆڕەکانی
“کۆنارەک” و “جەماران” لەو ڕۆژەدا بۆ خوڵقاندنی دوژمنی خەیاڵی
پێشاندانی ئەم دوژمنە پیسە ،دەوری سەرەکییان گێڕا .ئەوانەی
ئاگاداری ڕووداوی کوژرانی  ١٩چەکداری سوپای پاسداران لە ٢١ی
بانەمەڕدان ،دەزانــن لەم ڕۆژەدا کەشتیی “جەماران” بە مووشەک
کەشتیی “کۆنارەک”ی پێکا و بە گوتەی بەرپرسانی سوپای ئێران ،لە
بەر ئەوەی لە نێو ئەو ئاوە سوێرەدا شەربەت دەست نەکەوت١٩ ،
کەس سوێراوی شەهادەتی دەریای باشووریان نۆشی و  ١٥کەسیش
لە هەوڵدان بۆ نۆشینی سوێراوەکە سەرنەکەوتن و بە برینداری
گەیەنرانە نەخۆشخانەکان.
کەشتیی کــونــارەک نــاوەکــەی لــە شــاری “ک ــون ــارەک”ی دامێنی
خۆرئاوای پارێزگای سیستان و بەلووچستان وەرگیراوە و ناوی
شارەکەش لە “کونار” واتە “تاوک”ی کوردی وەرگیراوە کە دارێکی
کورتەبااڵی خۆرسکی چیاکانی زاگرۆسە و بەرەکەی لە قــەزوان
گەورەتر و بیالمانێ نێوکی ڕقە و گۆشتە کەمەکەی کەمێک لە ئاردی
سنجوو پتەوترە.
کەشتیی جەمارانیش بە ناوی “جەماران”ی تاران کراوە .جەمارانی
تاران ،گەڕەکێکە لەم شارە و سەر بە شارەوانی ناوچەی یەکی تارانە.
دەگوترێ لە کۆنەوە ئیمامزادەیەک لەوێ نێژراوە ،بەاڵم ئێستا بە
شوێنی نێشتەجێبوونی خومەینی ناسراوە.
کەشتیی “جەماران” و کەشتیی “کونارەک” لە ڕۆژی ٢١ی بانەمەڕ
کە خەریکی راهێنان واتە مانۆڕکردن بوون .لە پێڤاژۆی دروستکردنی
دوژمنی خەیاڵیدا ناکۆکی دەکەوێتە نێوانیان و بە هۆی هاویشتنی
مووشەکێک لە سەر کەشتیی جەمارانەوە بەرەو دوژمنی خەیاڵی ،لە
ئاکامدا کەشتیی کونارەک تەقییەوە و  ٣٤ئەفسەر و سەربازی ئێرانی
بە کوژراو و بریندارەوە لە خوێن گەوزین.
دوای کــوژرانــی ١٩کــەس بە دەستی دوژمنی خەیاڵی ،پێڤاژۆی
بەردەوامبوونی “شەهادەتتەڵەبی” ســەری هەڵدایەوە .لە کاتێکدا
دەرکـــەوت مووشەکەکە لــە جــەمــارانــەوە ب ــەرەو دوژمــنــی خەیاڵی
هاویشتراوە ،دەرکەوت دوژمنی خەیاڵی ئەو مووشەکەی قۆستۆتەوە
و لە تەپڵی سەری کونارەکی داوەتەوە.
ئەنجامەکانی ئەم لێکدانەوەیە:
چوار یەک :جارێ با لەبەرانبەر دوژمنی خەیاڵیدا ئەوندە سەربازە
شەهید بن ،بۆ شەڕی دوژمنی ڕاستەقینەش خوا کەریمە.
نیوەی :تاوکی خۆرسک بە جەمارانی دەستکرد ناوێرێ.
سێ چارەک :دوژمنی خەیاڵی زۆر نامەردانە دەست دەکاتەوە.
هەمووی:شەهادەتتەڵەبی بەردی بناغەی مانەوەیە.
***
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خامنەیی ،ماندووی ملمالنێ و
دۆڕاوی هاوکێشەکان

دوای هەڵە گەورە سەربازییەکانی ئەم دواییانە،
تاران دەیهەوێ خۆی بوێر نیشان بدا

مادح ئەحمەدی
پەیامە کــورت و پڕ واتــاکــەی خامنەیی لەمەڕ ئاشتیخوازبوونی
ئیمامی دووەمی شیعەکان لە تویتێر ،ڕاڤەی جۆراوجۆری لێکەوەتەوە.
الیەنگرانی گرێیان دا بە باوەڕی دینییەوە و لە خانەی ئیدئۆلۆژییدا
تەفسیریان کرد و ،لەم دەالقــەوە دەیــانــەوێ ئەگەر ئاڵوگۆڕێک لە
سیاسەتی نێودەوڵەتیی ئێراندا دروست بێ ،ئەمە بکەن بە پاساوێک
بۆ ئەوەی کوڵی دڵی شەڕخوازانەی الیەنگرانی خۆیان دامرکێننەوە.
بەپێچەوانەی ئەم هەڵێنجانە ئیدئۆلۆژیکە ،ئەم تویتەی خامنەیی ،لە
الیەن دژبەرانی کۆماری ئیسالمی و چاودێرانی ڕووداوەکانی ئێران
و ناوچەکە ،وەک پاشەکشەیەکی کۆماری ئیسالمی لە بەرامبەر
گوشارەکانی ئەمریکا لێک درایەوە.
بە سەرنجدان بەوەی کە کۆماری ئیسالمی لەسەر ئیدئۆلۆژی بنیات
نراوە ،کاربەدەستانی حکوومەت و لە سەرووی هەمووانەوە خامنەیی،
زۆر جار بۆ گەیاندنی مەبەستەکانیان لە زمان ئایینی کەلک وەردەگرن
و لەم ڕێگاوە النیکەم هەوڵ دەدەن قەناعەت بە الیەنگرانی خۆیان
بهێنن .ئەوەی لەم نێوانەدا زیاتر جێی سەرنجە ئاماژەکانی پشت
تویتەی خامنەییە کە وەک “نرمش قهرمانانە”ی دووەم دێتە ئەژمار.
ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ساڵی  ،2015دەبینین ئەو کاتیش خامنەیی
پەسنی سیاسەتەکانی ئیمامی دووەمی شیعەکانی کرد بە هێنانە ئارای
چەمکی “نرمش قهرمانانە” دەستی گرووپی دانوستانکاری ئێرانی بۆ
وتووێژ لەسەر دۆسییەی ناوکیی ئەو واڵتە لەگەڵ ئەمریکا ئاوەاڵ کرد
و دوای ئەمەش بوو کە ڕەوتی دانوستانەکان خێرا چوونە پێشەوە و
لە ئەنجامدا ڕێککەوتنی!! لێکەوتەوە .بە لە بەرچاو گرتنی ئەو دۆخەی
ئێرانی تێکەوتوە ،دەکرێ ئەمەش هەمان “نرمش قهرمانانە”ی دووەم
بێ و پاشگەزبوونەوە بێ لەوەی کە نزیک ساڵێک لەمەوبەر ئامادە
نەبوو لە ڕێگای سەرۆک وەزیرانی ژاپۆنەوە واڵمی پەیامی دۆناڵد
ترامپ بداتەوە .ڕووداوەکانی چەند مانگی ڕابردوو و بە تایبەتی دوای
کوشتنی قاسم سلێمانی دەری دەخەن ئێران دۆڕاوی هاوكێشەکانە
لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست و بااڵنسی هێز لەدژی بەرژەوەندییەکانی
ئێرانە ،بە تایبەتی لە عێراق کە لە چەند مانگی ڕابردوودا ئاڵوگۆڕەکان
تەواو پێچەوانەی ویستی ئێران بوون.
لە الیەکی دیکەوە ،سەرهەڵدانی چەند پرسێکی دیکە کە هاوکات
بوو لەگەڵ تویتەکەی خامنەیی ،بەڵگەن بۆ ئەوەی بێژین کە کۆماری
ئیسالمی لە ئەنجامدا کۆڵی بە گوشارەکانی ئەمریکا دا و پەیامەکەی
خامنەییش ،بە واتای تەسلی م بوونی ئێران لە بەرامبەر ئەمریکادا بوو.
هەروەها ،نامەکەی وەزیــری دەرەوەی ئێران بۆ سکرتێری گشتیی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ٢٠ـــی بانەمەڕ و دەربڕینی
ئامادەیی ئێران بۆ گەڕانەوە بۆسەر مێزی دانوستان لەسەر ڕێککەوتنی
واڵتەکەی لەگەڵ واڵتانی  ،٥+١پێکهاتنی حکوومەتی عێراق دوای چەند
مانگ ملمالنێ ،هاتنە ئارای پرسی ئاڵوگۆڕی زیندانییەکان لە نێوان
ئێران و ئەمریکا ،کشانەوەی سیستمی بەرگریی موشەکیی ئەمریکا لە
سعوودییە و  ...ئەمانە هەموو ئاماژەن بۆ کۆمەڵێک ئاڵوگۆڕی نوێ لە
سیاسەتی نێودەوڵەتی و ناوچەیی ئێراندا.
گوشارە پەیتا پەیتاکانی ئەمریکا بۆسەر ئێران ،کوشتنی قاسم
سلێمانی ،قەیرانە نێوخۆییەکانی ئــێــران و شکستە ســەربــازی و
ئەمنییەکانیان لە سووریە ،وای کرد کە بااڵنسی هێز لەدژی ئێران
بگۆڕدرێ و لە ئەنجامدا ئەم واڵتە وەک دۆڕاوی هاوکێشەکان مل بۆ
دانوستان لەگەڵ ئەمریکا بدات.
جیا لــەم خوێندەنەوەیە ،لێکدانەوەیەکی دیکەش ئەتوانێ ئەوە
بێ کە بێژین خامنەیی ماندوو بووە لە ملمالنێ لەگەڵ ئەمریکا لە
ناوچەکە .هەموومان وتارە توندەکانی خامنەییمان لە ماوەی یەک
ساڵی ڕابردوودا لەدژی ئەمریکا لە بیر ماوە .لە ڕەدکردنەوەی واڵمی
پەیامەکەی ترامپ کە بە ناوبژیوانیی سەرۆک وەزیرانی ژاپۆن بوو،
ئەمریکا بە هیچ شێوەیەک جێگەی متمانە نییە ،وتووێژ لەگەڵ ئەمریکا
وەک ژەهر وایە و  ...ئەمانە کاکڵەی بەشێک لە قسەکانی خامنەیی
بــوون لــەدژی ئەمریکا .تەنانەت ساڵێک و چەند ڕۆژ لەمەو بەر
خامنەیی لە کۆبوونەوەیەک لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەت ڕایگەیاند
کە خەڵکی ئێران لــەدژی گوشارەکانی ئەمریکا دەوەستنەوە و لەم
ملمالنێیەدا ئەمریکا پاشەکشە دەکا و ئەوان دەیبەنەوە .ساڵێک دوای
ئەم بانگەشەیەی خامنەیی ئەوەی لە دنیای واقیعییدا دەبینین ،تەواو
پێچەوانەیە و کۆماری ئیسالمی لە ئەنجامدا خەریکە کۆڵ دەدا.
٢٥ـی بانەمەڕی پارەکە بوو کە خامنەیی وتووێژی لەگەڵ ئەمریکا بە
ژەهر لەقەڵەم دا ،ئەمساڵیش لە ١٩ی بانەمەڕدا تەواو پێچەوانەی ئەو
دەم لە تویتێکدا بە پشتبەستن بە ئاشتیخوازبوونی ئیمامی دووەمی
شێعەکان ،داکۆکی لە وتووێژ و چارەسەری ئاشتیخوازانە دەکا .ئەم
وەرســووڕانــەی خامنەیی دەکــرێ نیشانەی ئەوە بێ کە لە ملمالنێ
لەگەڵ ئەمریکا ماندوو بووە و ئەگەر بە شێوەی چەند مانگی ڕابردوو
درێژە بە ملمالنێ بدات ،ئەوا نەتەنیا هیچ دەستکەوتێکی نابێ ،بەڵکوو
ڕەنگە قاسم سلێمانییەکانی دیکەشی لەسەر دابنێ .تەنانەت ،لەم
بارەوە پارلمانتارێکی دەوڵەتی یاسا کە لە هێڵێ بەرژەوەندییەکانی
ئێراندان ،ڕایگەیاند ئێران لە ملمالنێ لەگەڵ ئەمریکا لە عێراق ماندوو
بووە و ئەم جارە ئەمریکا لە ئاستی هەر سێ سەرۆکایەتییەکەی
عێراقدا بااڵدەستە.
بــە کــورتــی ،خامنەیی لــە هاوكێشە ناوچەییەکاندا بــەرامــبــەر بە
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دۆڕاوە و هەروەها ئەنجامی ملمالنێیەکانی
یــەک ساڵی ڕابــــردووی ئــێــران لــەگــەڵ ئەمریکا ت ــەواو پێچەوانەی
چاوەڕانییەکانی بوون .بۆیە ،لەم ڕێگاوە ڕایگەیاند کە لە درێژەدان
بەم ڕێگایە بێئاکامە ،ماندووە و لە بە ژەهر زانینی وتووێژ ،پەژیوانە.
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چەند حەوتوو لەمەوپێش دوای بەڕێکردنی
ی ــەک ــەم مانگی دەس ــت ــک ــردی س ــەب ــازی ،ئێ ران
سەرنجی دنیای بۆ الی خۆی ڕاکێشا ،بەاڵم
هێزە سەربازییەکانی هێشتا ئازاری ئەو هەڵە
مەزنانە دەچێژن کە هێمای کۆماری ئیسالمی،
کە زۆر وشیارانە هەوڵی داوە وەک دەسەاڵتێکی
مەزنی ناوچە خۆی بنوێنێ ،خەوشدار دەکەن.
کوژرانی  19ئێ رانی بە تەقەی مووشەکی
خۆیان لە ڕۆژی دووشەممە ،دووپاتبوونەوەی
هەمان نموونەیە کە هێزی سەربازیی تاران
چوار مانگ لەمەپێش شەرمەزارانە فڕۆکەیەکی
م ــەدەن ــی ــی ــان خستە خـــوار و  ١٧٦کەسیان
ک ــوش ــت .ئــەو دوو ه ــەڵ ــە ک ــوش ــن ــدە بەتوندی
پێچەوانەی خۆ وەسفکردنی ئێ ران وەک واڵتێک
ک ــە ه ــاوش ــان ــی دژبــەرەکــانــی ل ــە خ ــۆره ــەاڵت ــی
ن ــێ ــوەڕاس ــت ،وەک ئیس ڕائیل و عەرەبستانی
سعوودییە ،باسی ئ ــەوەش ناکەین کە دەڵێ
بەرپەرچی هەر هێرشێکی ئەمریکا بۆ سەر
واڵتەکەیان دەدەنەوە.
ئەوە ڕاستە کە ڕێبەرانی ئێ ران حەز ناکەن
ددان بەوەدا بنێن ،هەندێک لێکۆڵەر هۆشداری
دەدەن کە ئێ ران لەوانەیە هەوڵ بدا بۆ پەردەپۆش
ک ــردن ــی هەڵە پ ــڕ تێچووە سەربازییەکانی،
عەرەبستانی سعوودی یا ئەمریکا تاوانبار بکا.
دەستدرێژیی سەربازیی ئێ ران بە هەمان شێوە
دەتوانێ لەوەوە سەرچاوە بگرێ کە ڕێبەران لە
تاران بیانهەوێ ناکارامەیی خۆیان لە بەرامبەر
باڵوبوونەوەی کۆڤید ١٩-بشارنەوە ،چونکە لە
سەرانسەی خۆرهەاڵتی ناڤین واڵتان ،ئێ رانیان
بە باڵوکردنەوەی ئەو پەتایە تاوانبار کردوە
چونکە خەڵکی نەخۆش کە لەوێ ڕایان کردوە
نەخۆشییەکەیان لە ئەفغانستان ،پاکستان و
واڵتانی نزیکی ئێ ران باڵو کردۆتەوە.
جەیمز فیلیپس ،ت ــوێ ــژەرێ ــک ــی پلەبەرزی
سیاسەتی خۆرهەاڵتی ناوین لە هەریتەیج
ف ــاون ــدەی ــش ــن گ ــوت ــی“ :ئـــەوە ڕێژیمێکی زۆر
ئ ــی ــدئ ــۆل ــۆژی ــک ــە ،پ ــێ ـموای ــە ئــەگــەری زۆرە کە
ئێ ران بیهەوێ کــاردانــەوەی لەسەر نیشانە
ئاشک راکانی ن ــاک ــارام ــەی ــی ب ــە ب ــردن ــە س ــەری
ئاستی تەبلیغات نیشان بدا تا ئەو بەڵگانەی
کە دەریدەخەن کە بەڕاستی ئێ ران هێندەش
خاوەن دەسەاڵت و کاریگەر نییە کە بۆخۆی
بانگەشەی بۆ دەکا”.
ڕێــــزدار فیلیپس ل ــە وت ــووێ ــژێ ــک ــدا ل ــەگ ــەڵ
واشینگتۆن تایمز لە ڕۆژی سێشەممە گوتی:
“زۆر وێدەچێ سینگ بێنێتە پێش و بگەڕێتەوە
سەر هەمان قسە پڕوپووچە ئیدئۆلۆژیکەکانی
پێشوو .ڕێژیم دەزان ــێ هێزی سەبازییەکەی
الوازە بەاڵم هەوڵ دەدا بە گوتنی ئەوە ‘ئێمە
زیاتر لە ئێوەی خۆرئاوایی هەستیار ئامادەی
قوربانی دانی ن’ تۆڵەی خۆی بکاتەوە”.
ه ــەڵ ــە س ــەرب ــازی ــی ــە ک ــوش ــن ــدەک ــان ــی ئ ــێ ـران
زۆرب ــەی ــان ب ــە چ ــەک ــی ب ــەره ــەم ــی نێوخۆیی
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قەوماون و لە کاتێ کدایە کە بەڕیوەبەرایەتیی
ت ـ ـرام ــپ هــــەوڵ دەدا ئ ــاب ــل ــۆق ــەک ــان ــی نــەتــەوە
یەکگرتووەکان ل ــەم ــەڕ فرۆشتنی چەکوچۆڵی
بیانی بە تــاران ،بە تایبەت لە الی ــەن ڕووسیە
و چینەوە درێ ــژ بکاتەوە .ج ــارێ م ــاوە ئاشک را
بێ ئاخۆ هەڵەکان دەبنە هۆی بەهێزتر بوونی
داوای واشینگتۆن .هێندێک لێکۆڵەر پێیان
وایە ڕووداوەکانی ئەم دواییانە جەخت لەسەر
هۆکارهێناوەی بەڕێوەبەرایەتی دەکەن و ئێ ران
ن ــە تەنیا ئەکتەرێکی نابەرپرسیارە ،بەڵکوو
ل ــە ڕاستییدا ت ــاران ناتوانێ کۆنترۆڵی هێزی
سەربازیی خۆیشی بکا.
کاربەدەستانی پلەبەرزی بەڕێوەبەرایەتیی
ت رامپ ح ــەوت ــووی ڕاب ــردوو هۆشدارییان دا بە
ڕووسیە ،چین یا هەر واڵتێک کە بیهەوێ پێش بە
درێژک رانەوەی ئابلۆقەی سەر چەکوچۆڵ بگرێ،
واڵت ــە یەکگرتووەکان بەتەمای ک ــاراک ــردن ــەوەی
“سیاسەتی پەلەپیتکە”یە واتە ئابلۆقەی جیهانی
لەسەر ئێ ران کە وەک بەشێک لە ڕێککەوتنی
سەردەمی ئۆباما لەمەڕ بەرنامەی ئەتۆمیی ئێ ران
هەڵگی ران .سەرۆک کۆمار ت رامپ ساڵی  ٢٠١٨لەو
ڕێککەوتنە هاتەدەر ،ئەگەرچی واژۆکەرانی دیکە،
لەنێویاندا هاوپەیمانی سەرەکیی ئەمریکا لە
ئورووپا ،هەوڵیان داوە بیپارێزن.
گرژییەکانی نێوان واڵت ــە یەکگرتووەکان و
ئێ ران دوای کشانەوەی ئەمریکا لە ڕێککەوتنەکە
بــــەردەوام ل ــە ب ــەرزب ــوون ــەوەدا ب ــووە ،س ــەرەت ــای
ئەمساڵ تا نزیکی شەڕ چوو ،دوای ئەوەی کە
میلیشیا بەکرێگی راوەکانی ئێ ران لە عێ راق هێزە
ئەمریکاییەکانیان کردە ئامانج و واشینگتۆن بە
هێرشێکی ئاسمانی جوابی دای ــەوە و ژێنێ ڕاڵی
پلەبەرزی ئێ رانی قاسم سولەیمانیی کوشت.
ئێ ران بە هێرشی موشەکی بۆ سەر هێزەکانی
واڵت ــە یەکگرتووەکان لە بنکەی عەینولئەسەد
هەوڵی دا تۆڵەی سولەیمانی بکاتەوە .دەرزەنێک
هێزی سەربازیی ئەمریکا لە کاتی هێرشەکەدا
تووشی شڵەژانی مێشک بوون.
ئ ــەو ک ــات ،دەوڵ ــەت ــی ئێ ران الن یکەم لە الیەن
هاوواڵتییانەوە پشتیوانیی لێ ک را ،چونکە زۆر
لەوان لە بە ئامانجگی ران و کوژرانی سولەیمانی
لە الیەن واڵتە یەکگرتووەکانەوە ت ــووڕە بوون.
بـــەاڵم ئ ــەو پشتیوانییە ک ــات ــێ ــک ئ ــاش ــک ـرا ب ــوو
سپای ئێ ران بە هەڵە فڕۆکەی ئوک راینی ،تەنیا
چ ــەن ــد ک ــات ــژم ــێ ــر دوای ه ــێ ــرش ب ــۆ س ــەر هێزە
ئەمریکاییەکان لە عێ راق ،خستبووە خ ــوارێ،
خێ را لە نێو چوو .لە کۆتاییدا ڕیبەرانی ئێ ران
دوای ناڕەزایەتییە پەرەئەستێنە نێوخۆییەکان،
داوای لێبوردنیان کرد.
هــەڵــەی تـــازە کــە ئ ــەم ح ــەوت ــووە ڕووی دا
ک ــوژراوی کەمتری ب ــەدواوە بوو ،بەاڵم لەوانەیە
شەرمەزارییەکی مەزنتر بێ بۆ تــاران .ڕۆژی
دووش ــەم ــم ــە ل ــە ک ــات ــی ڕاه ــێ ــن ــان ل ــە ک ــەن ــداوی
عوممان ،پاپۆڕی ئێ رانی بە هەڵە مووشەکێکی
بە پاپۆڕێکی پشتیوانی خۆیانەوە نا.
تەلەفزیۆنی ئێ ران لە زم ــان هێزی دەریایی
گ ــوت ــی“ :ڕووداوەکــــــە ل ــە بــاشــووری ئ ــێ ـران ،لە
بەندەری جاسک لەسەر کەنداوی عوممان لە
کاتێکدا کە هێزی دەریایی ئێ ران دوانیوەڕۆی
یەکشەممە خەریکی ڕاهێنان بوو ڕووی دا ،لەو
ڕووداوەدا  ١٩مەلەوان ک ــوژران و ١٥ی دیکەش
بریندار بوون ”.هێرشە هەڵەکە بۆ سەر هێزی

خۆیان لە کاتێکی هەستیار بۆ تاران ڕووی دا ،کە
لەم چەند حەوتووی دواییدا جارێکی دیکە بووە
هۆی ورووژاندنی واڵتە یەکگرتووەکان ،کاتێک
بەلەمەکانی سپای پ ــاس ــداران مانگی ڕابــردوو
پاپۆڕە شەڕکەرەکانی ئەمریکایان ج ــاڕز کرد
کە خەریکی ڕاهێنان لە ئاوە نێونەتەوەییەکاندا
ب ــوون .دۆناڵد ت رامپ جوابی ورووژاندنەکانی
دایەوە و بڕیاری دا کە“ :تەقە لە هەر بەلەمێکی
تۆپداری ئێ رانی بکەن” وا هەڕەشە لە پاپۆڕەکانی
ئەمریکا دەکەن.
دوای شەڕەنگێزییەکانی پێشووی ئ ــێ ـران،
سەرۆک کۆمار ت رامپ گوتی“ :ئێ ران هەڵەی کردوە
و ڕەنگبێ توانایی کۆنترۆڵی هێزی سەربازیی
خ ــۆی ن ــەب ــێ ”.مانگی ژووئ ــەن ــی ڕابـــردوو ،دوای
خستنە خـــوارەوەی فڕۆکەیەکی ب ێفڕۆکەوانی
واڵتە یەکگرتووەکان لە ئاوە نێونەتەوەییەکاندا
لە الیەن ئێ رانەوە ،ڕێزدار ت رامپ گوتی“ :ئەگەری
زۆرە کە کاربەدەستە پلەبەرزەکانی ئێ ران لە
ت ــاران فەرمانی ئەو هێرشەیان واژۆ نەکردبێ”.
ئ ــەو کاتی س ــەرۆکک ــۆم ــار گوتی“ :ب ــۆم دژوارە
باوەڕ بکەم کە ئەوە بە ئانقەست بووە ”.هێندێک
لێکۆڵەر دەڵێن ئەگەری هەڵەی ئەوتۆ هەیە و
هێزی سەربازیی ئێ ران لەگەڵ کەموکووڕیی زۆر
بەرەوڕووە.
ئابلۆقە ئابوورییەکانی واڵتە یەکگرتووەکان لە
ماوەی دوو ساڵی ڕاب ــردوودا ،ئابووریی ئێ رانی
تێک شکاندوە و ه ــەروەه ــا پ ــەت ــای ڤیرووسی
کۆرۆنا و دابەزینی نرخی نەوت هێندەی دیکەش
بۆتە بەربەست لە دەس ڕاگەیشتنی دەوڵەتی
ئ ــێ ـران ب ــە س ــەرچ ــاوەی دارایــــی .ب ــە بۆچوونی
لێکۆڵەران ،ئاکامی ئەو فاکتەرانە بووەتە هۆی
تەرخانکردنی پارەی کەمتر لە الیەن تارانەوە بۆ
چەکوچۆڵ و ڕاهێنان و بەرزبوونەوەی ئەگەری
هەڵەی کوشندە.
ڕێـــزدار فیلیپس گ ــوت ــی“ ،ه ــێ ــزی سەربازیی
ئاسایی زۆر بەهێز نییە ،باش ڕاهێنانی نەکردوە
و پؤشتەو پەرداخ نییە .پێموایە ئەوان لە کارەکاندا
پ ــەل ــە دەکــــەن .ب ــەپ ــەل ــە ک ــەڵ ــک لــە سیستەمی
چەکوچۆڵ وەردەگرن بەبێ تاقیکاریی پێویست.
بەشێکی زۆر لە مووشەکەکانیان بە باشی کار
ناکەن .ڕووداوی نەخوازراوی زۆر لە هێندێک
لە بنکە موشەکییەکانیاندا ڕوو دەدەن و خەڵک
بە تەقینەوە دەک ــوژرێ ــن .پێموانییە ئ ــەوان بەو
شێوەی لە ناوهێزە سەربازییە خۆرئاواییەکاندا
باوە ،تا ئەو ئاستە لە ڕێوشوێنە ئەمنییەتییەکان
ئاگاداربن یا تاقیکاریی بکەن کە”.
لەگەڵ ئ ــەوەش ــدا ،ئێ ران سەلماندوویەتی کە
دەتوانێ زیان بگەیەنێ .جگە لە هێرش بۆ سەر
بنکەی عەین ئەلئەسەد و خستنە خــوارەوەی
درۆن ــە ئەمریکاییەکە ل ــە هاوینی ڕابــــردوودا،
کاربەدەستانی واڵتە یەکگرتووەکان ،عەڕەبستان
و ئ ــوروپ ــا ئێ رانیان بــەوە ت ــاوان ــب ــار کـــردوە کە
بەرپرسی هێرشی موشەکیی و زیانگەیاندن بە
کێڵگەی سەرەکیی نەوت لەناوخۆی عەڕەبستانی
سعودی لە ساڵی  ٢٠١٩بووە.
ئێ ران بەهەمان شێوە نیشانی داوە کە توانایی
ه ــەی ــەڕ پــاپــۆڕی ب ــازرگ ــان ــی ک ــە ه ــات ــوووچ ــۆی
کەنارەکانی دەک ــەن ڕاگـــرێ .ب ــۆ وێ ــن ــە ،مانگی
جوالی ڕاب ــردوو ،ئێ ران پاپۆڕێکی نەوتگهەڵگری
بریتانیایی ڕاگرت و سەرنشینەکانی بۆ ماوەی
چەند ڕۆژ بە بارمتە گرتن.

هەوراز و نشێوی پێوەندییەکانی نێوان ئێران و تاڵیبان
دوای
واڵتە
ئێران
بکاتە

ئ ــەوەی ــە کــە الی خـــۆی دایـــنـــاوە کــە
چوونەدەرێی ئامریکا لە ئەفغانستان ئەم
دەکــەوێــتــە دەســتــی کــۆمــاری ئیسالمی و
دەتــوانــێ تــەڕاتــێــنــی تــێــدا بکا و ئــەوێــش
حەسارخەڵوەتی خۆی.
هەڵبەت ناکرێ لە ڕوانگەی مێژوییشەوە بایەخ
بە تاڵیبان و ڕۆڵی ئەم هێزە لە گۆڕانکارییەکانی
ئەفغانستاندا نـــەدرێ .ڕێــکــخــراوی تاڵیبان کە
زۆربــەیــان “پــەشــتــوون”ن ،تەنیا لە ئەفغانستان
و پاکستان نیزیک بە  ٤٥میلیۆن کەس دەبن و
بەکگراوندێکی شەڕ لەگەڵ سێ زلهێزی جیهانیان
هــەیــە کــە لــە دووانــیــدا ســەرکــەوتــوو ب ــوون (لە
ســەدەی  19لە دژی بریتانیا و لە ســەدەی 20
لە دژی سۆڤییەت) .ئــەوان لە ئێستاشدا لەگەڵ
ئامریکا لە شەڕ و پێکدادانێکی خوێناویدان و
ئامریکایان ناچار کردوە لەگەڵیان بێنە سەر میزی

دانووستان .ئەمەش ناکرێ لە خوێندنەوەکانی
ئێراندا لەبەرچاو نەگیرابێ.
دوای دەستبەکار بوونی دەفتەری نوێنەرایەتیی
تاڵیبان لە دۆحەی قەتەر ،هەتا ئێستا  11خولی
دانوستان لە نێوان نوێنەرانی ئامریکا و تاڵیبان
بەڕێوە چووە و لە خولی 11ی ئەم دانیشتنانەدا
تاڵیبان و ئامریکا ڕێکەوتننامەیەکیان ئیمزا کرد.
لە کاتێکدا کە دنیا بە گەشبینییەوە چاوەڕوانی بە
ئەنجام گەیشتنی پرۆسەی ئاشتیی ئەفغانستان
بـــوون ،نــوێــنــەری وەزارەتــــی دەرەوەی ئــێــران،
محەممەدئیبراهیم تاهیریان ســەردانــی دۆحــەی
کـــرد .هــەر حــەوتــوویــەک دوای ئــەم ســەردانــە
توندوتیژییەکان لە ئەفغانستان پەرەیان سەند
ومحەممەد ئەشرەف غەنی لە ڕاگەیەندراوێکدا
فەرمانی بە هێزە چەکدارەکانی ئەفغانستان کرد
کە لە حاڵەتی بەرگری بێنە دەرەوە و حاڵەتی

هێرشکردنە سەر چەکدارانی تەڵەبان بە خۆیانەوە
بگرن.
لە ئێستادا وێدەچێ بزووتنەوەی تاڵیبان وەک
ئامرازێک کەوتبێتە دەستی کۆماری ئیسالمی
و ئێران دەیــەوێ ئادرەسی تاڵیبان لە دۆحە ڕا
بگۆرێ بۆ تاران؛ یان النیکەم نوێنەرایەتییەکیش
لە ئێران دابمەزرێنێ .بە پێچەوانەوە تاڵیبان لە
پێوەندی گرتن بە ئێرانەوە مەبەستی ڕاگرتنی
هاوسەنگیی خۆیەتی لە ناوچەکەدا و لە مێژووی
خۆیدا ئەوەی سەلماندوە کە لە کاتی گەیشتنیان بە
دەسەاڵت و هێزمەندیی خۆیاندا هیچ هۆگرییەکان
بۆ ئێرانی شیعە نییە .کوژرانی دە کەس لە بەناو
دیپلۆماتە ئێرانییەکان لە بالیۆزخانەی ئێران لە
مەزارشەریف و بانگهێشت نەکردنی نوێنەری
کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ ڕێکەوتننامە نێوان
تاڵیبان و ئامریکا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن.
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کااڵی قاچاخ لەسەر پشتی پاپۆر و

مەرگ بە کۆڵی کۆڵبەرانی کوردەوە

کەریم فەرخەپوور

گەندەڵی و خوێنڕشتن دوو پێناسەی
سەرەکی بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمین کە
لە ماوەی  ٤١ساڵە تەمەنی ئەم دەسەاڵتەدا
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ باشتر و ڕوونتر ڕووی
ڕاستەقینەی ئ ــەم ڕێژیمەیان بۆ خەڵکی
ئێ ران و جیهان دەرخستوە.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی کە بناغەی
دەس ــەاڵت ــەک ــەی ل ــەس ــەر خوێنە ،ل ــە چەند
بــــواری دی ــک ــەش ــدا ت ــەڕات ــێ ــن دەکــــا ،وەک
گ ــەن ــدەڵ ــی ،ه ــەن ــاردەی تــێــرۆر ،ت ڕانزیتی
مادەی هۆشبەر و قۆرغکردنی هەناردە و
هاوردەی کااڵ لە پاوانی ناوەندە ئەمنیەتی
و نیزامییەکانیدا .مەبەستی ئەم نووسینە
ڕاوەستانێکە لەسەر ئەم بەشەی دوای ــی،
وات ــە پ ــاوان ــک ــردن ــی زۆربــــەی ه ــاوردەک ــان،
بەتایبەت هاوردەی ئەو کااڵگەلەی بێتوو
الیەنێکی دی و ل ــە خاڵێکی سنووریی
ناڕەسمییەوە ه ــاوردە بکرێ ،بەرچەسپی
کااڵی قاچاغی ل ێدەدرێ.
قاچاغچی ب ــوون ــی الی ــەن ــە س ــەرب ــازی و
ئەمنیەتییەکان شتێک نییە ئیدی بۆ کەس
شــاراوە بێ .لەگەڵ ئ ــەوەی کە مەجلیسی
شوڕای ئیسالمیی ئێ ران بەپێی کۆمەڵێک
یاسا س ــزای بۆ هەناردە و ه ــاوردەی کااڵ
لە ڕێگەی قاچاخەوە پەسەند کردوە ،بەاڵم
ه ــەر ل ــە ژێ ــر سێبەری ئ ــەم یاسایە و لە
ڕێ ــگ ــەی پ ــاس ــەوان ــان ــی یاساکە س ــااڵن ــە بە
میلیارد دۆالر کااڵ دێتە نێوخۆی ئێ ران و لە
بازاڕەکاندا قاڵ دەکرێتەوە.
لەم حەوتوویەشدا و لە کۆبوونەوەیەکی
مەجلیسی ش ــورای ئیسالمییدا ئەو باسە
هـــاتـــەوە گــــۆڕێ ک ــە ســەتــا ٩٥ی ک ــااڵی
قاچاخ لە ڕێگە ڕەسمییەکان ،واتە دەروازە
سنوورییەکان ،شوێنە ڕەسمییەکانی وەک
فرۆکەخانە و بەندەر و ئێسکەلەکانەوە
دێتە نێوخۆی واڵتەوە .کارناسانی ئەم بوارە
باس لەوە دەکەن ئەم کااڵیەی کە بە قاچاخ
دێتە نێو ئێ ران لەژێر چاودێریی بەرپرسانی
گومرگ و بە ئیمزای ئەوان لە سنوورەکان
دەربــــاز دەبـــێ و بــڕیــاری دەرب ــازب ــوون ــی
پێوەندیی هەیە بە قسەی خ ــاوەن کااڵکە
_کە نیزیک بە تەواویان سەر بە مافیان
دەسەاڵتن_ بڵێ چ جۆر کااڵیەکی بار کردوە
و بەرپرسانی پێوەندیدار بە سەیرکردنێکی
س ــەرەت ــای ــی کانتینێرەکان ڕێ ــگ ــە دەدەن
کە کەلوپەلەکە بێتە نێو ئێ ران و لە زۆر
حاڵەتدا بۆ ئەوەی کە گومرگی کەمتر بدەن
ن ــاوی ک ــااڵ ه ــەرزان ــەک ــان دەدەن ــە ئ ــی ــدارەی
گومرگ و زۆر بە سانایی ڕەت دەبن .دیارە
بەشێک لەو کەلوپەلە کە ه ــاوردە دەکرێ
بە سازان لە گەڵ بازرگانانی دەرەوەی واڵت
بە نووسینی فاکتۆرێک کە ئەو کااڵیە لە
ڕێگەی ئێ رانەوە دەچێتە واڵت ــی سێهەم،
تەنیا بە پلۆمپ کردنێک قەناعەت دەکەن
و لەنێوخۆی واڵت بەکردنەوەی پلۆمپەکە
کــااڵکــە دادەگـــــرن و ک ــااڵی ــەک ــی ســـادە و
هەرزانبایی لە سنوورەکانی ئێ رانەوە بەڕێی
واڵت ــی سێهەم دەک ــەن .ئەمە بەشێکە لەو
کااڵیە کە لەژێر چاودێری کاربەدەستانی
گومرگدا ڕەت دەبێ و بە سازان و گەندەڵی
و بەرتیل وەرگرتن بێ هیچ گرفتێک دەرباز
دەبێ.
ب ــەش ــی دووهـــەمـــی کـــااڵی قــاچــاخ ئ ــەو
کانتینێ رانەن کە بێ هیچ لێپرسینەوەیەک
ڕاســتــەوخــۆ لــە ڕێــگــەی م ــاف ــی ــای سپای
پاسدارانەوە هــاوردە و هەناردە دەکرێن.
مافیای سپای پاسداران ئەمڕۆکە دەسەاڵتی
یەکەمی واڵتە و مەجلیس و یاسا ناناسێ
و ،لەژێر لوولەی چەکەکانیاندا بە کەیفی
خ ــۆی ــان ل ــە س ــن ــوورەک ــان ــی ئ ــێ ـران تەڕاتێن
دەکەن و بێ هیچ گومرگ و لێپرسینەوەیەک

خەریکی بازرگانین بە سامانی گەل و دەستگرتن
بەسەر ئابووریی ئێ راندا .بازرگانیکردن بە مادە
هۆشبەرەکانەوە سااڵنێک بوو کە باسکردنی
بڤە ب ــوو و سپای پــاســداران ل ــەو ڕێگەیەوە
توانی س ــەروەت و سامانێکی زۆر سەر یەک
بنێ و ،بە سەدان هەزار گەنج و الوی ئێ رانیش
بخاتە چارەنووسێکی مەترسیدارەوە؛ هەروەها
لە ڕیگەی گواستنەوەی مادە هۆشبەرەکانەوە
بۆ واڵتانی تر ببێتە هێزێکی مافیای چەکداری
کە دەوڵەتێک بە یاسا پشتیوانی لێدەکا .سپای
پاسداران کە حیساب و کتابی الی دەوڵەت دیار
نییە و خۆی دەوڵەتێکە لەنێو دەوڵەتدا و نەک
هەر باج ناداتە دەوڵەت و پارەکەی ناگەڕێتەوە
خەزێنەی دەوڵەت ،بەڵکوو هەر بەم پارەیە لە
ڕێگەی پێکهێنانی هێز و میلیشیای چەکدار
و تێرۆریست بــاج ل ــە واڵت ــان ــی ــش دەستێنێ.
پێکهێنانی هێز و گرووپی تێرۆریستی لەسەر
خوێن و ژیانی گەالنی ئێ ران یەکێک لە ئەرکە
سەرەکییەکانی سپای پاسدارانە و بە پشتیوانیی
شەخسی عەلی خامنەیی سااڵنیکە بۆتە بەاڵی
س ــەری گەالنی ناوچەکە و ه ــۆی هەاڵیسانی
شەڕی ب راکوژی و نێوخۆیی لە واڵتانی هاوسێ
و هاوسنووری ئێ ران و واڵتانی تردا.
لەگەڵ ئ ــەوەی کە مەجلیسی ئێ ران باس لە
هاوردەکردنی سەتا ٩٥ی کااڵی قاچاغ لە ڕێگە
یاساییەکانی واڵت و لەسەر پشتی پاپۆرە
زەبەللحەکان دەک ــا ،بەاڵم ڕۆژان ــە بەبەرچاوی
هەموو جیهانەوە لە سنوورەکانی کوردستان
کۆڵبەری کورد مەرگ لەکۆڵ لە بزنە ڕێگە و

دەکرێن_ دراونەتە بەر گوللە*.
ت ڕاژیدییەکە ل ــەوەدای ــە کە ڕەوای ــە بۆ مافیا
و ب ــازرگ ــان ــەک ــان ب ــۆ ب ــەرزک ــردن ــەوەی کۆشک و
تەالرەکانیان و پڕکردنی حیسابە بانکییەکانیان
ب ــە پ ــاپ ــۆر و ف ــڕۆک ــە کـــااڵی ق ــاچ ــاخ هـــاوردەی
نێوخۆی واڵت بکەن ،ب ــەاڵم بۆ کوردێک کە لە
ڕووی ناچاری و بۆ بژیویی ژیان بە کۆڵ ،بە
تاریکە شەو و بەفر و سەرما ڕێگەیەکی سەخت
و ئەستەم ببڕی نەک ناڕەوا ،بەڵکوو چەکدارێکی
ڕێژیم دەتوانێ لەسنوور هەم دادگا بێ و هەم
دادوەر ،هەم پارێزەر بێ و هەم جەلالد و هەر
لە سنوور و لەسەر خاکە داگیرک راوەکەی خۆی
حوکمی مەرگی کوردیک دەدا و هیچ کەسیش
لێپرسینەوەی ل ێ ناکا و وەک بەرزەکی بانان
ب ــۆی دەردەچــــێ .ل ــەوس ــەر پ ــاپ ــۆرەک ــان ــی سپای
پاسداران بە بارەوە و بە پڕی دەگەنە مەنزڵ و
لەم الش الشەیەکی ب ێگیان ،ڕادەستی بنەماڵە
هەژار و ئاتاجەکەیکەی دەکرێتەوە.
ت ڕاژیدییەکە لەوەدایە کە کۆڵبەر و کاروانچیی
بێکار و بێ ئەنوای کورد لە کاتێکدا کەوکوژی
دەدەرێ ــت ــە بەر دەسترێژ و سیلە لە سینگ و
مێشکی دەگیرێ و لە سەر کۆلەبارێکی چەند
سەد هەزار تمەنی گیانی لێ دەستێندرێ ،کە
لە ساڵدا ه ــەر بەپێی ئ ــام ــارە ڕەسمییەکان و
توێژینەوەکانی خ ــودی مەجلیس پتر ل ــە 36
میلیارد دۆالر ک ــااڵی بە ت ــەواو مانا قاچاغ لە
ب هندهر و فڕۆک هخان ه و ئێس هک هل ه و دهروازه
س ــن ــووری ــی ـ ه ڕهس ــم ــی ــی ـهک ــان ــەوە دێ ــت ــە نێوخۆی
واڵتەوە.

شاخە ئاستەمەکاندا لەژێر سێرەی لوولەی
چەکەکانی تێرۆریستە ئینسانکوژەکانی سپای
پاسداران و پاسەوانانی عەدڵی عەلیدا! بەدوای
پاروە نانێکدا دەگەڕێ.
ک ــوردس ــت ــان ل ــە ح ــک ــووم ــەت ــە یــەک ل ــە دوای
ی ــەک ــەک ــان ــدا ب ــەه ــۆی م ــاف ــخ ــوازی و داوا ڕەوا
و ئینسانییەکانی گەلی کـــوردەوە بـــەردەوام
کەوتۆتە بەر ڕق و قینی دژمنان و لە ماوەی
ئەم  ٤١ساڵەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییشدا
کەم ڕۆژ هەبووە خوێنی کەسێک یا کەسانێک
لەسەر داوایەکی ئینسانی یا لەسەر پەیدا کردنی
پاروە نانێ بەدەست جەلالدەکانی بەندیخانە
لە س ــێ ــدارە ن ــەدرێ ،لە چیا و پێدەشتەکانی
نیشتمانی باب و باپی رانی نەکوژرێ یا بریندار
نەبێ ،لەترسی چەتە و ڕیگرەکانی کۆماری
ئیسالمی لەژێر بەفر و ڕنوودا ڕەق هەڵنەیی یا
لە شاخە ئەستەمەکان نەکەوێتە خوار و گیان
لەدەست نەدا.
هەنگاونانی کۆڵبەرانی کورد لە سەر گوریسی
مەرگ و ژیان بۆ پارووە نانێکی سفرەی بەتاڵیان
لە حاڵێکدایە کە تەنیا لە ماوەی چوار ساڵی
ڕابردوودا  767کەس لەوان بوونەتە قوربانیی
سیاسەتی دوژم ــن ــک ــاران ــە ڕێــژیــم .لــەو 767
کەسە 387 ،کەسیان بە تەقەی ڕاستەوخۆی
هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم ک ــوژراون و 380
کەسیشیان بریندار بوون .هەر لە ماوەی دوو
مانگی ب ــەه ــاری ئەمساڵیشدا  23کۆڵبەر و
کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستان
بەتۆمەتی پێبوونی باری قاچاغ! _ بڕی کۆڵی
کۆڵبەرێک ل ــەو بە میلیۆن تۆنەی ڕۆژانــە لە
ڕێ ــگ ــەی دەروازە س ــن ــووری ــی ــەک ــان ،ب ــەن ــدەر و
فڕۆکەخانە ڕەسمییەکانەوە بە ئازادی! هاوردە

ت ڕاژیدییەکە لەوەدایە کە لە کاتێکدا دەرکی
دەروازە سنوورییە ڕەسمییەکان تەنانەت بۆ
کاری تاقەتپڕووکێنی “کۆڵبەر”یش بۆ خەڵکی
بێکاری ناوچە سنوورییەکان داخ راوە ،کە دەرکی
هەموو دەروازە و شوێنە ئ ــاوی و ویشکایی
ی و
و ئاسمانییەکان ب ــۆ ن ــاوهن ــده ئ همنی هت 
نیزامیی هکانی کۆماری ئیسالمی کە گەورەترین
کارتێلی قاچاغی کااڵ لە واڵتن ،ئاوەاڵیە.
ڕاستی ئەوەیە کە کۆڵبەری کورد قوربانیی
سیاسەتی پەرەنەسەندنی ئابووریی کوردستان
و بەئەمنیەت یکردنی ئەو بەشە لە واڵت ــە .ئەو
واڵتــەی لە سۆنگەی ڕوان ــگ ــە ئەمنیەتییەکانی
دەس ــەاڵت ــەوە کوردستان لە الی ــەک بە شێوەی
سیستماتیک لە دواکەوتووی یدا ڕادەگیرێ و ،لە
الیەکی دی سەرچاوە سروشتیو کانزاکانی بە
تاالن دەبرێ.
ئـــەو ن ــەه ــام ــەت ــی ــی ــان ــەی ئــەمــڕۆکــە ب ــەس ــەر
کۆڵبەرانی کورد دێ لە حاڵێکدایە کە بەهۆی
ه ــەل ــوم ــەرج ــی داســەپــاو ب ــەس ــەر ک ــوردس ــت ــان ــدا
بەشێکی ب ــەرچ ــاو ل ــە ئ ــاب ــووری ــی ک ــوردس ــت ــان
گرێدراوی بازرگانیی سەر سنوورەکان و کاری
کۆڵبەرییە .لە حاڵێکدا کۆڵبەری کار نییە و ئەوە
هەاڵواردن ،نابەرانبەری ،نەبووژانەوە و بێکاری
و نەبوونی یەکە پیشەیییەکانە بوونە هۆکاری
سەرهەڵدانی ئەم دیاردەیە .یان بە واتایەکی دی
بەرهەمی زیاتر لە چل ساڵ هەژاری ،بێکاری،
هەاڵواردن و نایەکسانییە کە کۆماری ئیسالمیی
ئێ ران بەسەر کوردستاندا سەپاندوویەتی.
***

* ئامارەکان لە ڕاپۆرت ی وەرزان ــەی ناوەندی ماف ی
مرۆڤ ی ڕۆژهەاڵت ی کوردستان وەرگیراون.

بزووتنەوەی کورد
لە قۆناغی دوای کۆرۆنادا

جەمیل سەرمەستی

لە نێوان دوو بەرەی دژبەردا هەوڵی سەرکەوتنی بەرەیەک بەسەر
بەرەیەکی دیکەدا شتێکی چاوەڕوانکراوە .سروشتییە کە هەردوو ال
هەموو هێز و توانای خۆیان بۆ سەرکەوتن بەسەر الیەنەکەی دیکەدا
دەخەنە گەڕ و بەپێی بیرکردنەوە و ئازایەتی و هێز و توانای هەردوو
ال و زۆر شتی دیکە وەکوو هەڵسەنگاندنی ئابووری ،ژئۆپۆلتیکی،
کەشوهەوا و تەنانەت بــواری دەروونــی و  ...تاکتیک و ستراتیژی
خۆیان دادەڕێــژن .بەاڵم هەندێ کات هەلومەرج و بارودۆخگەلێکی
چاوەڕواننەکراو و لەناکاو دێتە پێشەوە و لێکدانەوەکان دەگۆڕێن
و لەوانەیە کاریگەریی ئەرێنێ و نەرێنیش لەسەر تاکتێک و تەنانەت
ستراتیژییەکانیش دابنێن.
بــزووتــنــەوەی ڕزگــاریــخــوازانــەی گەلی کــورد بــە هــۆی ئەوەیکە
واڵتەکەی لە نێوان چوار واڵتدا دابەش کراوە و لە باتی دوژمنێک
چواردەوری بە دوژمن گیراوە ،لەوانەیە لە جیهاندا تەنیا کورد ،ئەگینا
هیچ نەتەوەیەکی دی لەوەها بارودۆخێکی سەخت و دژواردا نەبێ.
نەتەوەیەک کە چوار دەوڵەت هەوڵی تواندنەوەی بدەن و سیاسەتی
سڕینەوەی بگرنە بەر.
هەرچەند ئەم بارودۆخە شوێنی لەسەر چەندی و چۆنیی خەباتی
نەتەوایەتیی کورد داناوە ،بەاڵم بەدرێژایی مێژوو ئەم گەلە بۆ سەندنی
مافی خۆی لە داگیرکەران نەوەستاوە و لە خەبات و مافخوازیی خۆی
بەردەوام بووە.
بیگومان دابەشکردنی کوردستان بەرژەوەندییەکانیشی لەنێوان
پارچەکانی کوردستاندا دابەش کردوە و زۆر جاریش بەرژەوەندییەکان
لە کات و قۆناغی جــۆراوجــۆردا هاوئاراستە نەبوون ،یان النیکەم
دەتوانین بڵێین کە کورد خۆی نەیتوانیوە بەرژەوەندییەکانی یەک
بخا .لە الیەکی دیکەشەوە بیر و بیرۆکەی جیاواز کەبەرچاوترینیان
بیری چەپی کالسیک و ئیسالمی سیاسی (شیعە و سوننی) زۆرجار
لەبەرانبەر بیری مافخوازانەی هێزە نەتەوەیی و نیشتمانییەکاندا
بوونەتە بەربەست.
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بیری پێشکەوتووی مافخوازیی نەتەوەیی
کە لە سەردەمی کۆماری کوردستان و لەسەر دەستی پێشەوای نەمر،
قازی محەممەد دامەزرا و لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە نەهادینە کرا؛
هەتا ئێستاش لەگەڵ زۆر هەوراز و نشێوی ڕێگا بەرەوڕوو بووە.
ئەم وێژمانە لە بەرانبەر دوژمنە ناوەندگەرا و پاوانخوازە یەک لەدوای
یەکەکانی نەتەوەکەماندا (پەهلەوی و کۆماری ئیسالمی) چۆکی
دانەداوە .کاتێکیش وەاڵمی ئاشتیخوازانەی بە گوولە و ئاسن وەاڵم
دراوتەوە ،کۆڵی نەداوە و تاوی داوەتە چەکی بەرگری و قۆناغگەلی
جیاوازی بڕیوە .ئەم بزووتنەوەیە لە ئێستادا خاوەنی ئەزموونی زۆر
سەرکەوتن و شکانە و بە دەیان هەزار لە باشترین ڕۆڵەکانی کردوەتە
قوربانی.
هۆکار بێ یان پاساو دەیان ساڵە حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت
بە ئازادی لەنێو خاک و خەڵکی خۆیاندا نین و ئەمەش خەساریشی
یەکجار زۆر بووە ،هەروەها شێوەی خەباتەکەش گۆڕانی بەسەردا
هاتوە؛ بەاڵم ئەمانە نەبوونە کۆسپ بۆ ئەوەی مەیدان چۆڵ بکەن.
ئــەم حیزبانە _ دیارترینیان حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان_ بە
ڕاگرتنی ئاالی خەبات و مافخوازی هەروا جیگای هیوا و هومێدی
خەڵکی کوردستانن .هاوکات کاریگەری و شوێنی زۆر گرینگیان
لەسەر ڕەفتاری سیاسیی خەڵک داناوە .ڕەفتاری سیاسی ،ئەخالق،
بیرکردنەوە و هەڵسوکەوت و بڕیارگەلێک کە ئەم خەڵکە لە خەڵکانی
بەشەکانی دیکەی ئێران و تەنانەت پارچەکانی دیکەی کوردستانیش
جیا دەکاتەوە .نموونە ڕەفتاری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە کاتی
ڕووداوە سیاسی و نەتەوەییە چارەنووسسازەکان لە بەشەکانی دیکەی
کوردستانیش کە پلەیەکی بەرزیان لە شعووری سیاسی و نەتەوەیی
نواندوە .یان لە کاتی قەیرانە سروشتییەکاندا کە بەهۆی کەمتەرخەمی
یان بێمودیرییەتی و بێموباالتیی حکوومەتدا نموونەیەکی بەرزیان
لە ئیرادەی خۆبەڕێوەبەری پیشان داوە ،خۆبەڕێوەبەری لەنێو دڵی
حکوومەتێکدا کە دەیان ساڵە هەوڵی ئاسیمیلە و تواندنەوەیان دەدا.
ڕووداوەکــانــی نێو دڵــی بــوومــەلــەرزەکــەی کرماشان و کــۆرۆنــا لە
کوردستان ،دوو نموونەی بەرچاو لەو خۆبەڕێوەبەرییەن .بێگومان
ئەمەش کاریگەریی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی بەردەوامیی خەباتی
مــافــخــوازانــەی گــەل و بــزووتــنــەوەی سیاسیی ک ــوردە کــە حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە جەمسەرە سەرەکییەکانیەتی.
بەو پێیە قۆناغی دوای کۆرۆنا دەتوانێ بۆ بزووتنەوەی سیاسیی
کورد دەرفەتێکی باش هەروەها چارەنووسسازیش بێ .بزووتنەوەی
کورد بە خۆڕێکخستنەوە ،بە تەبایی و هاوپەیمانیی هێزە سیاسییەکانی
و کــاری هــاوبــەش لــە پــڕۆژەیــەکــی تۆکمەی یەکانگیردا دەتــوانــێ
بەرگژەی زۆر جیدی بۆ کۆماری ئیسالمی لە کوردستان دروست
بکا .بەتایبەت کە دوای قۆناغی دوای کۆرۆنا بۆ کۆماری ئیسالمیش
بە سەرنجدان بە داڕمانی ئابووریی واڵت و پاشکەشەی بەناچاری
ڕێژیم لە زۆر ستاتوی لە ناوچەدا ،سەخت و دژوارە .بۆیە ڕۆژانێکی
هەستیار و چارەنووسساز لەبەردەم بزووتنەوەی مافخوازیی کورد
و جوواڵنەوەی ناڕەزایەتیی گشتی لە ئاستی ئێراندایە.
بزووتنەوەی سیاسیی کورد دەبێ مەترسییەکانی سەر بزاوتی
نەتەوەییش ببینێ [وەک ئەکتەرە نوێیەکان لە گۆڕەپانی سیاسیی
کوردستان کە خاڵی هاوبەشی هەموویان دژایەتیی پرسی نەتەوەییە]
و بێتوو لە ئێستاوە بە خەمی ئەو بابەتە گرینگەوە نەبێ ،دوور نییە
لە داهاتوو خەسار و زیانێکی قورس بەر ڕەوتی شوناسخوازی و
نەتەوەیی کورد بکەوێ.

ژمارە 77٤

10

31ی بانەمەڕی 20 _ 1399ی مەی 2020

برایم ئەحمەدی

فەرماندەیەکی ئازا و
کادرێکی لێهاتوو

ناوچەی مەریوان هەر لە سەرەتای شەڕی
داســەپــاوی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەسەر
گەلی ک ــورددا ،شانبەشانی ناوچەکانی دیکەی
کوردستان ،بەشداریی لە خەباتی حەقخوازانەی
ن و ئەمەگناسترین
ئەم گەلە کــردوە و ،باشتری 
ڕۆڵەکانی خۆی پێشکەش بە بارەگای ئازادیی
کورد کــردوە .لەو مەڵبەندە جوانە زۆر ڕۆڵەی
برایم چووکەڵی
قــارەمــان گیانی خۆیان بۆ نەتەوەکەیان دانــا و
خۆیان کردە قۆچی قوربانیو لە ئاسۆی هەرمانی
کوردستاندا ئااڵی سەربەرزییان شەکاندەوە ،یەکێک لە ئااڵهەڵگران
و پێشەنگانی ئــەو قەتارە کــوڕی قارەمانی چەمشاری سنە برایم
ئەحمەدییە ،کە لە «هەگبەی شــاخ وشــۆڕش»ـــی ئــەم جــارە یادی
دەکەینەوە.
برایم ئەحمەدی چۆن بناسین؟ مێژووی لەدایکبوونی باسی ساڵی
 ١٣٣٩لە ئامێزی ئاویەر و ئارێز لە گوندی «ئارەنان» دەکا ،برایم
لەو گوندە خنجیالنەیە چــاوی بەدنیای ڕوون هەڵێنا .بەرەبەرە کە
قۆناغی منداڵیی تێپەڕاند ڕەوانەی قوتابخانە کرا و پۆلەکانی سەرەتایی
و ناوەندیی بە باشی بڕی ،لە سەروبەندی خۆپیشاندانەکانی گەالنی
ئێران پۆلەکانی دواناوەندیی دەخوێند کە ئەویش وەک الوانی دیکەی
کوردستان لە ڕیــزی خۆپیشاندەراندا بــوو .شەهید برایم هــەر لە
سەرەتای قۆناغی الوەتییدا وەک کەسێکی تێگەیشتوو ،بەهەست و
ئازادیخواز بیری دەکردەوە و لەگەڵ ئێش و ئازارەکانی نەتەوەکەی
دەژیا.
کاتێک دەسکەوتەکانی شۆڕشی گەالنی ئێرا 
ن و بە تایبەتی خەڵكی
کوردستان کەوتە بــەر پــەالمــاری هێزی کــۆمــاری ئیسالمی ،برایم
ئەحمەدی بوو بە پێشمەرگە و لە سازمانی چریکی فیداییدا دەستی
بە تێکۆشانی سیاسیی خۆی کرد ،لە شەڕی نەورۆزی ساڵی ١٣٥٩
وەک کوڕە کوردێکی باش دیفاعی لێبڕاوانەی لە خەڵکی قارەمانی
ئەو شــارە کــرد ،پاش چەند ساڵ لەگەڵ چەند هاوڕێی هاتە ڕیزی
تێکۆشەرانی دێموکراتەوە و لە هێزی شەهیدانی زرێباری مەریوان
ئەرکی پێشمەرگایەتیی دەســت پێکرد .بە هەڵسووڕانی بــەردوام و
بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی سەرنجی فەرماندەرانو بەرپرسانی بۆ الی
خۆی ڕاکێشا ،ئازایەتی و فیداکاریی برایم بوو بە هۆی ئەوە لە پاییزی
ساڵی  ١٣٦٣وەک فەرماندەری عەمەلیات و جێگری هێزی زرێباری
مەریوان دیاری کرا.
لەو مەسئوولیەتەدا وێڕای هاوسەنگەرانی لەو هێزە لە مەڵبەندی
مەریوان دەرسێکی باشیان بەهێزی سەرکوتکەردا و هەر ڕۆژێ لە
شوێنێک شانازیی بۆ گەلەکەی تۆمار دەکرد ،بە چەشنێک کە دوای
ماوەیەک ببوو بە فەرماندەیەکی قارەمان و لێهاتوو ،بۆیە لە ساڵی ١٣٦٤
وەک فەرماندەری هێزی زرێبار دیاری کرا .ناوبراو بە فەرماندەیی
ڕێکوپێک و بەجێی توانی زۆر سەرکەوتنی بەرچاو بەدەست بێنێ .برایم
ئەحمەدی کادرێکی تێگەیشتوو ،لێزان ،بە ئیمان ،بە ورە ،ماندوویی
نەناس و وەفادار بە ڕێبازی شەهیدان و فەرماندەرێکی کارامە و بە
بڕشت بوو .شۆڕشگێڕێکی لێبڕاو کە لە دژوارترین هەلومەرجەکاندا
ئەرکی پێ ئەسپێردراوی بەو پەڕی لێهاتوویی و دڵسۆزییەوە جێبەجێ
دەکرد.
لهو ماوهیهی کە فهرماندهری هێزی زرێبار بوو ،ههموو توانا و
لێزانیی خۆی بۆ کاروباری نیزامی وهکار خست و ئاڵوگۆڕێکی بهرچاوی
لهو هێزهدا پێک هێنا .ئەو خۆشەویستی خەڵک بوو ،جێی متمانەی
ئەویندارانی ئازادی و سەرجەم هاوسەنگەرانی بوو .بە لێوەشاوەیی
هەموو پلەیەکی پێشمەرگایەتیی بڕی .برایم لە کاتێکدا بەرپرسایەتیی
هێزی زرێباری وەستۆ گرت کە ئەو ناوچەیەی ئەو کاری تێدا دەکرد،
بە ناسکترین هەلومەرجی سیاسی و ئەمنیەتییدا تێدەپەڕی و کۆماری
ئیسالمی بە هەموو شێوەیەک ڕۆژانە پەالماری دەدا .به پشت بەستن
بە ئیرادەی هاوڕێ پێشمەرگەکانی و لێوەشاوەیی خۆی لە بەرەکانی
شــەڕدا تهنگی به هێزهکانی ڕێژیم ههڵچنیبوو .ڕۆژ نهبوو ڕۆڵ ه
تێکۆشهرهکانی هێزی زرێبار به فهرماندهیی برایم ئەحمەدی زهبری
کاریگهر ل ه هێزهکانی دوژمن نهوهشێنن .حەماسەی جادەکانی سنە_
مەریوان ،سنە_کرماشان ،حەسەناوا ،تەوریوەر ،ژاوەرۆ و شامیان
نموونەیەکی چووکەن کە لە دەفتەری بیرەوەریی پێشمەرگەکانی ئەو
مەڵبەندە بە فەرماندەیی «برایم ئەحمەدی»دا تۆمار کراوە.
لە بەهاری ساڵی ١٣٦٥ـی هەتاوی لە سازماندەهیی نوێدا کە لە هێزی
ک و جێگری هێز دیاری کرا،
زاگرۆس پێک هات وەک فەرماندەری ل 
لەو پۆستەشدا وەک فەرماندەرێکی کارامە ،خارا و ،خاوەن ئەزموون
و توانا ئەرکی پێ ئەسپێردراوی جێبەجێ دەکرد .شەهید برایم نەک
پێشمەرگەی ئازا و فەرماندەی بەتوانا بوو بەڵکوو کادرێکی لێهاتووی
سیاسی لە نێو کۆمەالنی خەڵک بوو .هەمیشە سیاسەتەکانی حیزبی
لە نێو خەڵكدا باڵو دەکــردەوە .تێکۆشەرێکی نێو ڕیزەکانی حیزبی
دێموکرات ،کەسێکی بەئیرادە و خاوەن هەڵوێستی شۆڕشگێڕانە بوو.
لەگەڵ ئــەوەدا کە زۆر عاتفی بوو ،سیمایەکی جیدی و ئیرادەیەکی
پۆاڵیینی هەبوو .خەڵکی ناوچەکانی مەریوان ،سنە ،ژاوەرۆ و هەورامانی
تەخت ،لە نزیکەوە دەیانناسی و خۆشیان دەویست .بۆیە بۆ ناساندنی
ئەو فیداکارە هەر ئەوەندە بەسە بڵێین ،لە سەنگەرەوە دەستی پێکرد و
لە ڕووی تەشکیالتییەوە متمانەی تەشکیالتی وەدەست هێنا.
لە کۆتاییدا برایم ئەحمەدی ڕۆژی ٥ـی جۆزەردانی ساڵی  ١٣٦٥لە
شەڕێکی حەماسییدا لە ڕزاو گیانی پێشکەش بە بارەگای ئازادی کرد.

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
(ڕووبەڕوو بوونەوەی واقعبینانە لەگەڵ دیکتاتۆرەکان)
جین شارپ
و :مەنسوور مروەتی
لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی ناوی توێژینەوەیەکی “جین شارپ” ،بیرمەندی
ناوداری بواری خەباتی مەدەنی و ناتوندوتیژە .شارپ ساڵی  ١٩٢٨لە ئۆهایۆی ئامریکا
لەدایک بووە ،دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا لە مامۆستایەتی لە زانکۆکانی
ئامریکا ،بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردانی زۆر واڵتی کردوە و تەنانەت
زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردنی خەڵک سەری لە واڵتانی دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە
گرینگتر لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵکی
ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە .کاکڵی ئیدەکانی جین شارپ ئەوەیە کە “دیکتاتۆرەکان هێزی
سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵی و ملکەچیی خەڵکەوە وەدەست دێنن ،ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ
و گوێڕایەڵی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بەچۆکدا بێنن یان دەنا مەجبوور بە
ئاڵوگۆڕیان بکەن”.
شارپ ئەگەرچی هیچکات سەردانی ئێرانی نەکردوە و لە نزیکەوە ئاگای لە دیکتاتۆریەتی
ئێرانی نەبووە ،بــەاڵم نــاوی و “ماکس وێبر” لە کاتی دادگاییکردنە مەشهوورەکەی
دەسبەسەرکراوانی ناڕەزایەتییەکانی پاش هەڵبژاردنەکانی  ١٣٨٨لە ئێران کەوتە سەر زاران
و حکوومەت و دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی دەسبەسەرکراوانییان بەوە تۆمەتبار دەکرد
کە کاریان بە تیۆرییەکانی جین شارپ کردوە و ناوبراویان بە داڕێژەری ڕووداوەکانی پاش
هەڵبژاردنەکانی  ٨٨زانی ،ئیدیعا و تۆمەتێک کە شارپ هیچ کات نەیگرتە ئەستۆ و لە
کاردانەوە بەو تۆمەتەی کۆماری ئیسالمی گوتی“ :من هیچکات بە خەڵکی ئێرانم نەوتوە چی
بکەن و چی نەکەن .ئەوە ئەوانن کەڵک لە بیرۆکەکانی من وەردەگرن و ئاساییشە کە دەسەاڵتی
ئیدئۆلۆژیک و دیکتاتۆری ئێران ئەوەی پێ ناخۆشە”.
جین شارپ دوو ساڵ لەوەپێش ( )٢٠١٨لە ئامریکا کۆچی دوایی کرد ،بەاڵم بیرۆکە و
تیۆرییەکانی ئەو چ ئێستا و چ لە چەند دەیەی ڕابــردوودا ئیلهامدەر و ڕێنیشاندەری بە
چۆکداهێنان و ئاڵوگۆڕ لە چەندین واڵتی دیکتاتۆرلێدراودا بووە.
ڕووبـــەڕوو بــوونــەوەی واقعبینانە لەگەڵ
دیکتاتۆرەکان
لەم سااڵنەی ڕابردوودا زۆرێک لە دیکتاتۆرەکان
بە ڕیشەی نێوخۆیی یا دەرەکی لە بەرانبەر خەباتی
ڕێکخراوی خەڵکدا ڕووخــاون یا لــەرزۆک بوون.
تەنانەت دیتراوە دیکتاتۆرە زۆر بەهێزەکانیش
کە بەڕواڵەت کەلێنیان تێ نەدەکەوت و خاوەنی
زۆرتــریــن هێز بــۆ پاراستنی خــۆیــان ب ــوون ،لە
بەرانبەر خەباتی ئاشتیخوازانەی سیاسی ،ئابووری
و کۆمەاڵیەتیی خەڵکدا بە چۆکدا هاتن.
لــە دەی ــەی  ١٩٨٠بــەمــاوە زۆر دیکتاتۆر لە
واڵتانی ئێستوونی ،التوویا ،لیتوانی ،لەهستان،
ئاڵمانی ڕۆژهـــەاڵت ،چێکۆسلواکی ،ئیسلوونی،
ماداگاسکار ،مالی ،بولیوی و فیلیپین لە بەرانبەر
بزووتنەوەی ئاشتیخوازانە و ناتوندوتیژی خەڵکدا
ڕووخان.
خەباتی ناتوندوتیژ لە نپاڵ ،زامبیا ،کــورەی
بــاشــوور ،شیلی ،ئــارژانــتــیــن ،هائیتی ،بــرزیــل،
ئۆرۆگوا ،تایلەند ،بولغارستان ،مەجارستان ،نیجریە
و بەشێکی زۆر لــە واڵتــە تــازە سەربەخۆکانی
سۆڤیەتی پێشووش یارمەتیی بە پێشوەچوونی
بزووتنەوە دێموکراسیخوازەکان داوە.
سەرەڕای ئەمانە لەم سااڵنەی دواییدا چەشنێک
خەباتی جەماوەری لە چین ،برێمە و تەبەت دەستی
پێکردوە کە هەرچەندە بەتەواوی سەرنەکەوتوە و
نەبووەتە هۆی ڕووخانی دیکتاتۆر یان داگیرکەرانی
ئەو واڵتانە ،بەاڵم هەر نەبێ ڕواڵەتی بێبەزەییانەی
ئــەم ڕێژیمە سەرکوتکەرانەی خستە بەرچاوی
هەموو جیهان و لە هەمان کاتدا ئەزموونێکی
پڕبایەخیان لە خەباتی ناتوندوتیژ بە هەموو جیهان
نیشان دا.
بێگومان ڕووخــانــی دیکتاتۆری لــەو واڵتانەی
باسمان کرد هەموو کێشەکانی چارەسەر نەکردوە.
هــەژاری و تاوانکاری ،ناکارامەیی و برۆکراسی
و تێکدانی ژینگە وەکــوو میراتی ئەو دیکتاتۆرە
ئاژەڵسیفەتانە بەجێ م ــاوە .بــەاڵم بەهەرحاڵ
ڕووخانی ئەم حکوومەتانە بۆ چارەسەرکردنی
کێشەکانی خەڵکێک کە تا ئەوڕۆ چەوسێنراونەتەوە،
ڕێگەخۆشکەرە بۆ دێموکراسیی زیاتر و ئازادیی
تاکەکەسیی زۆرتر و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتیی
بەرباڵوتر.
کێشەیەکی هەمیشەیی
لە چەند دەیــەی ڕابــروودا مەیل بۆ ئــازادی لە
هەموو کۆمەڵگەکاندا و هەوڵ بۆ وەدەستهێنانی
ئــــازادی لــە جــیــهــانــدا زیــاتــر لــە جــــاران پ ــەرەی
ئەستاندوە.
بەپێی ئاماری “ماڵی ئازادی” کە هەموو ساڵێ
لێکۆڵینەوەیەک لــە ســەر دۆخ ــی مــافــە سیاسی
و ئازادیە مەدەنییەکان لە هەموو جیهاندا دەکا،
واڵتان بەمجۆرە پۆلێنبەندی دەکا.
لە ساڵی ١٩٨٣دا  ٥٥واڵت کــراوە ٧٦ ،واڵت
نیمچە کــراوە و  ٦٣واڵت داخ ــراو بــوون .بەاڵم
لــە ســاڵــی ١٩٩٣دا  ٧٥واڵت کــــراوە ٧٣ ،واڵت
نیمچەکراوە و تەنیا  ٣٨واڵت داخراو ماونەتەوە.
وەک دەبینین واڵتە ئازاد و کراوەکان بــەردەوام
زیاتر بوون.
ئەم ڕەوتە دڵخۆشکەرە بە لێکدانەوەی بەشێک
لــە حەشیمەتی جیهان کــە لــە ژێــر دەســەاڵتــیــی
دیکتاتۆریدا دەژین باشتر خۆی نیشان دەدا.
لە ژانویەی ١٩٩٣دا  %٣١لە حەشیمەتی زیاتر لە
 5میلیارد کەسیی جیهان لەو واڵتانەدا دەژیان کە

لەم ریزبەندیەدا لە ڕیزی واڵتانی نیمچەکراوەدا
هەژمار دەکرێن ،یانێ لەو واڵتانەی کە ئازادییە
ســیــاســیــەکــان زۆر بــەرتــەســکــە و ئــازادیــیــە
مەدنییەکان پێشێل دەکرێن .ئەم  ٣٨واڵت و
 ١٢ناوچەیەی کە بە نیمچەکراوە دەناسرێن
نــاوچــەکــانــی ژێـــر دەســـەاڵتـــی دیــکــتــاتــۆریــی
سەربازی وەک (برێمە و سوودان) ،پاشایەتیی
نەریتخوازی سەرکوتکەر وەکوو (عەرەبستانی
ســـعـــوودی و بــــۆتــــان) ،حــیــزبــی بــەهــێــزی
دەســەاڵتــدار وەکــوو(چــیــن ،عێراق و کــورەی
باکوور) ،داگیرکەرانی بیانی وەکوو (تبێت و
تیمووری ڕۆژهەاڵت) و حکوومەتە کاتییەکان
لە خۆ دەگرن*.
لە ڕۆژی ئەوڕۆدا زۆرێک لە واڵتان خەرێکی
گۆڕانکاریی خێرای ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و
سیاسین .هەرچەندە ڕێژەی واڵتانی کراوە لەم
چەند دەیــەی ڕابــردوودا زیــادی کــردوە بەاڵم
هەمیشە ئەم نیگەرانییە هەیە کە لە ئەنجامی
ئــەم گۆڕانکارییانەدا هــەنــدێ نــاوچــە ڕێگای
پێچەوانە بگرنە بەر و تووشی جۆرێکی نوێ
لە دیکتاتۆری ببنەوە.
گــرووپــە چــەکــدارەکــان ،کــەســانــی حــەز لە
کورسیی دەسەاڵت و ئەو گرووپە سیاسییانەی
خاوەن ئیدئۆلۆژییەکی تایبەتن ،هەمیشە هەوڵ
دەدەن بیروباوەڕ و داخوازییەکانی خۆیان
بــەســەر خەڵکی دیــکــەدا بسەپێنن .کــوودەتــا
هەمیشە ڕووی داوە و لە داهاتووشدا هەر
ڕوو دەدا .زۆرێـــک لــە خــەڵــک هێشتا مافە
بنەڕەتیەکانیان پێشێل دەکرێ و مافی بەشداری
لە چاالکییە سیاسییەکانیان پ 
ێ نــادرێ و لە
داهاتووشدا لێیان زەوت دەکرێ.
بــەداخــەوە هێشتا دەســتــمــان لــە ڕابـــردوو
بــەرنــەداوە و کێشەی دیکتاتۆری قــووڵ و
ڕیشەییە .زۆرێــک لە واڵتــان چەندین دەیە و
تەنانەت چەند ســەدە بــە دەســتــی دەســەاڵتــە
ستەمکارەکانەوە چەوساونەتەوە .هەمیشە
هەوڵ دراوە کە خەڵک خوو بە گوێڕایەڵیی بێ
ئەمالوالی ڕێبەران و دەسەاڵتداران بگرن.
ل ــە حــاڵــەتــی ج ــددی ــت ــردا ڕێــکــخــراوەکــانــی
کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئــابــووری و تەنانەت
ئایینییەکانی دەرەوەی دەســەاڵتــی دەوڵــەت
الواز کــــراون و تــەنــانــەت خــراونــەتــە ژێــر
ڕکێفی دەســـەاڵت و لــەگــەڵ ئــەو ڕێکخراوە
حــکــوومــەتــیــیــانــەی کــە ئــەرکــیــان کۆنترۆڵی
کۆمەڵگەیە جێگۆڕکێیان پێکراوە .خەڵک لەم
حکوومەتانەدا ئەتۆمیزە کراون( ،لە یەکتریان
هــەڵــبــڕانــدوون) بــە جــۆرێــک کــە نەیانتوانیوە
متمانە بە یەکتر بکەن و تەنانەت بە حەز و
دەسپێشخەریی خۆیان هەنگاوێک هەڵبگرن.
ئاکامەکەی پیشبینیکراوە ،خەڵک متمانەیان
بە خۆیان نامێنێ و هێزی بەرەنگارییان تێدا
دەمــرێ .خەڵک هێندە دەترسێن کە ناتوانن
بێزاریی خۆیان لە دیکتاتۆر و تینوێتییان بۆ
ئـــازادی ،تەنانەت الی کەسوکار و نزیکانی
خــۆیــان بــاس بــکــەن .خــەڵــک نــاوێــرن بیر لە
بەرەنگارییەکی گشتگیر بکەنەوە و دەڵێن
“مەگەر بەرەنگاری ئاکامێکی هەیە؟” خەڵک لە
جیاتی بیرکردنەوە لەو پرسیارە پێیان باشترە
بە کۆڵەمەرگی و بێهیوایی بە داهاتوو درێژە بە
ژیانی خۆیان بدەن.
لە ڕۆژی ئەوڕودا ژیان و گوزەرانی خەڵک

لە ڕێژیمە دیکتاتۆرەکاندا تەنانەت خراپتر لە ڕابردوویە.
لە ڕابــردوودا بەشێک لە خەڵک هەندێ جموجووڵیان
دەکــرد و جارجارە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانێکیان
وەڕی دەخست ،دەڵێی هەناسەیەکی نوێیان وەبــەر
هاتبۆوە .لە کاتی دیکەدا کەسانی سەربەخۆ یا گرووپە
چووکەکان بۆ پشتگیری یا بانگەوازی بیروباوەڕی
خۆیان بە شێوەی ڕواڵەتییش بوایە هەندێ جووڵەی
بوێرانە بەاڵم بێدەسکەوتیان دەکرد .ئەم چاالکییانە
هەرچەند ڕەسەن و پڕشکۆ بوو ،بەاڵم بۆ سەرکەوتن
بەسەر ترسی خەڵک و زاڵبوونیان بەسەر خووی
گوێڕایەڵیی ئەوان بۆ دەسەاڵت (دوو مەرجی بنەڕەتی
لە خەبات دژی دیکتاتۆری) کاریگەرییەکی ئەوتۆیان
نەبوو .ئەم جموجۆاڵنە نەک نەدەبوونە هۆی سەرکەوتن
و تەنانەت هیچ هیوایەکیشیان لە دڵی خەڵکدا دروست
نەدەکرد ،بەپێچەوانە ،بەداخەوە لە هەندێ کاتیشدا
دەبوونە هۆی کوشتن و بڕێن و فشاری زیاتر بۆ سەر
خەڵک.
ئازادی لە ڕێگای توندوتیژییەوە
ئێستا پرسیار ئەوەیە لەم دۆخەدا دەبێ چی بکرێ؟
ئەو ڕێگاچارانەی لە یەکەم هەنگاودا بیرت بۆ دەچێ
بەکەڵک نایەن .یاسای بنەڕەتی ،یاسای دادوەری و
ڕای گشتی زۆر بەئاسانی لە الیەن دیکتاتۆرەکانەوە
پشتگوێ دەخرێن.
مرۆڤ بە دیتنی ئەو هەموو بێ بەزەیی و شکەنجە
و بێسەرو شوێن کردن و کوشتنانە بەو ئاکامە دەگات
کە تەنیا توندوتیژی دەتوانێ کۆتایی بە دیکتاتۆرەکان
بێنێ .قوربانیانی تووڕەی دەستی توندوتیژییەکان و
نیزیکانیان هەندێ جار سەرەڕای دیتنی ناهاوسەنگی،
هەوڵ دەدەن بە کۆکردنەوە و ڕێکخستنی هێزەکانی
دژبــــەری دەوڵــــەت و پــڕچــەک کــردنــیــان بــە هەموو
توانایان دژی دیکتاتۆر خەبات بکەن .ئەم خەڵکانە
بە ئازایەتییەوە و بە سەروماڵەوە خەبات دەکــەن و
تێچووی زۆریش دەدەن.
گەورەیی ئەم خەڵکە بێوێنەیە بەاڵم ئەوەی دەیکەن
هیچکات ئــازادیــی لــێ بــەرهــەم نــایــە .ئــەم شۆڕشە
توندوتیژانە تەنیا دەســت بە پەلەپیتکەی دیکتاتۆردا
دێنن بۆ سەرکوتی زیاتر و دوایە خەڵک لە بێدەرەتانیدا
بەجێ دەهێڵن.
بە هــەر شێوەیەک کە چــاو لە خەباتی توندوتیژ
بکەین یــەک شــت بــەڕوونــی دیـــارە .ئــەگــەر خەباتی
توندوتیژ هەڵبژێرین ئەوە پێمان لە گۆڕەپانێک ناوە کە
دیکتاتۆرەکان تێیدا بااڵدەستن .دیکتاتۆرەکان هەمیشە
خۆیان بۆ بەکارهێنانی توندوتیژییەکی لە ڕادەبــەدەر
ئامادە کــردوە .دێموکراتەکان هەرچەندە خۆڕابگرن
لە کۆتاییدا مەجبوور دەبن لە بەرانبەر ڕاستیەکانی
توندوتیژیی سەربازیدا بەچۆکدا بێن .دیکتاتۆرەکان
هەمیشە لە ڕەقامێری جەنگی ،چەکوچۆڵ ،کەرەسەی
ڕاگواستن و ڕادەی هێزی سەربازیدا بــااڵ دەستن.
ئازادیخوازانیش سەڕای بیروباوەڕ و ئیرادەی پتەویان
هیچکات شانسی سەرکەوتنیان نییە.
کــاتــێ کــە شــۆڕشــە ڕزگــاریــخــوازیــیــە نــەریــتــی و
چەکدارییەکان کەڵکیان نامێنێ ،هەندێک لە دژبــەران
پێداگری لــەســەر خەباتی پارتیزانی دەکـــەن .بــەاڵم
شــەڕی پارتیزانییش تەقریبەن هیچکات بە قازانجی
خەڵکی چەوساوە نییە و بــەرەو دێموکراسییان نابا.
خەباتی پارتیزانی ڕێگاچارەیەکی باش نییە ،بەتایبەتی
لەبەرئەوەی کە زۆر جاران زەرەر و زیانێکی زۆر وە
خەڵکە ئازادیخوازەکە دەکەوێ .تەنانەت کاتێکیش کە
تیۆری و ستراتیژیی ورد و دەقیق لە سەر ئامانج و
ئاڕمانەکانی بزووتنەوەی پارتیزانی بوونی هەبێ ،یا
تەنانەت ئەگەر لە دەرەوەشڕا پشتیوانی بکرێ ،هیچ
دڵنیاییەک نییە کە بزووتنەوەکە تووشی هەڵە نەبێ و
بەالڕێدا نەچێ.
شەڕە پارتیزانیەکان بەزۆری درێژخایەنن و زۆربەی
کاتیش خەڵکی ئاسایی وێڕای چەرمەسەری و زیانی
مرۆیی و کۆمەاڵیەتی زۆر ،دەوڵەت مەجبووریان دەکا
ماڵوحاڵی خۆیان بەجێ بهێڵن.
بزووتنەوە پارتیزانییەکان ئەگەر سەریش کەون،
رژیمی نوێ بۆ تۆڵە کردنەوە لە پاشماوەکانی رژیمی
پێشوو زۆر خراپتر لەوان رەفتار دەکا .ئەگەر لە کۆتاییدا
پارتیزانەکان سەرکەون ڕێژیمی تــازە بە دەســەاڵت
گەییشتوو لەبەر گرینگیدانی زۆر بە هێزی سەربازی
و الوازی و لەبەینچوونی ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتیەکان
لە ماوەی خەباتدا ،دیکتاتۆرانەتر لە حکوومەتی پێشوو
دەجووڵێتەوە .بۆیە دژبەرانی دیکتاتۆری دەبێ بیر لە
ڕێگاچارەیەکی دیکە بکەنەوە.
***
* ئــێــســتــا ه ــەن ــدێ لـــەو واڵتـــانـــەی بـــاس کـــراون
گۆڕانکارییان تێدا ڕووی داوە( .وەرگێڕ)
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«نون خ» وەک خۆی
عەلی لەیالخ

بـــاوبـــوونـــەوەی مــەجــمــوعــەی دووی ــەم ــی
درامــای “نون خ” لە دەنگ و ڕەنگی کۆماری
ئیسالمییەوە ئەم جارە و جیاوازتر لە ساڵی ٩٨
کە بەشی یەکەمی ئەو درامایە باڵوکرایەوە،
نێوەڕۆک و الیەنە جیاجیاکانی کەوتە بەر باس
و شرۆڤەی بۆ کرا.
بــەشــی هـــــــەرەزۆری ئـــەو س ــەرن ــج ــدان و
هەڵسەنگاندنانە بۆ ئــەوە دەگــەڕێــتــەوە کە لە
چــوار دەیــەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی و
هەبوونی سانسۆرێکی ڕەش بەسەر میدیا و
ڕاگەیاندنەکانیدا دەرکەوتنی کورد چ وەکوو تاک
و چ لە باری جۆراجۆر وەکوو مێژوو ،هونەر،
کولتوور و  ...هەموو کات بە ستەمێکی ناڕەوا و
بەشێوەیەکی پالنداڕێژراو نیشان دراوە.
گەر بمانهەوێ بە کورتی ئاماژەی پێبدەین
پێویستە ئــاوڕێــک لــە سیاسەتی هــونــەری و
سینەمایی کۆماری ئیسالمی (بە ناوی دیفاعی
مـــوقـــەدەس) بــدەیــنــەوە کــە لــە دەیــــەی ٦٠ـــی
هەتاوی بەچڕی هەموو جومگە هونەرییەکانی
وەکوو ئەدەبیات ،شانۆ ،سینەما و  ...گرتە بەر
و گەیشتە ئاستێک کە لە دەورانی ئیسالحاتدا
هەر لە الیەن خودی کاربەدەستانی ڕێژیمەوە
ڕەخنەی لێ گیرا.
ل ــەو ســەروبــەنــدە هــەتــا فیلمەکانی “شــور
شیرین” بــە دەرهێنەریی ج ــەواد ئەردەکانی
( )١٣٨٨و فیلمی “چ” بە دەرهێنەریی ئیبراهیم
حاتەمیکیا ( )١٣٩٢هەموو کات کوردستان لە
ڕوانگەی دەسەاڵتەوە بە شوێنی ئاژاوەنانەوە
و خەڵکی کوردیان بە دوو دەستە پۆلێنبەندی
کردوە .دەستەیەک کە خەڵکی سڤیل و ئاسایین
کە سەروماڵیان دەکەنە قوربانیی جمهووریی
ئیسالمی و چــەوســاوەی دەســتــی بــە گوتەی
خۆیان (ضد ئینقالب)ـن و پاسدار و چەکداری
ڕێژیم بە هێزێکی خەڵکی و ڕزگاریدەر نیشان
دەدرێ.
دوای گەشەی ڕاگەیاندنەکان و بە تایبەتی
کەناڵە ئاسمانییەکان و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان
ئەو شێوە سیاسەتە نەیتوانی زیاتر لەوە دەوام
بێنێ لە کاتێکدا هەر لە نێو دەسەاڵتدا  ٨ساڵەی
شــەڕی ئێران و عێراق دەنگی ڕەخنەگرانەی
لێ بەرز بــووەوە .پاش الوازبوونی ئەو شێوە
نواندن و نیشاندانی خەڵکانی غەیرەفارس بە
تایبەتی کــورد کە هەموو کات بۆ حکوومەتە
ناوەندییەکان سەرئێشە بــووە و بە تێبینیی
سیاسی و ئەمنییەوە لە ڕاگەیاندنەکان باسیان
کراوە.
لــە پـــــرۆژەی درێــژخــایــەنــی فــەرهــەنــگــی و
خــۆســەپــێــنــەری نــاوەنــد ،کــە لــە چــوارچــێــوەی
جوغرافیای ئــێــران و مــرۆڤــی ئێرانی_شێعە
سەرچاوە دەگرێ هەموو هەوڵە فەرهەنگییەکانی
نــاوەنــد ئــەوەیــە کە لە هــەر ڕێگایەکەوە بۆی
بلوێ گەالنی دیکەی نێو ئــەو جوغرافیایە بە
شارۆمەندی ڕەدە دوو نیشان بدرێ و نموونەی
وا لە دەیان سریاڵ و فیلمی کورت و درێژی
سینەمایی کە لە فیلتێری کۆماری ئیسالمییەوە
ڕەت بووە دەبیندرێ.
کاتی خــۆی ڕەخنەگرانی فیلمی “کــاتــێ بۆ
مەستیی ئەسپەکان” کە زۆربەیان “قەڵەم بەمز”
و سەر بە دەسەاڵت بوون ،دەیانگوت بەهمەن
قوبادی بە فیتی دژبەرانی ڕێژیم دەیهەوێ بڵێ
خەڵکی کورد لە سیستمی کۆماری ئیسالمییدا
خەڵکێکی هەژارکەوتوو و چــەوســاوەن! ئەمە
کورتەیەک بوو لە بنەما و ئەساسی چۆنیەتیی
نیشاندانی خەڵکی کورد لە میدیاکانی کۆماری
ئیسالمی کە خەڵکی کورد لە فیلمەکانی* “گلها
و گلولەها”“ ،هراس” و “کانی مانگا” بوغزێکی
خنکێنەریان لە گەروودایە.
لە تازەترین درامایەک کە بەرهەمی کەناڵی
یەکی دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسالمییە و “نون
خ”ی ناوە ،دیسانەکە کوردستان و خەڵکی کورد
چ وەکوو لۆکەیشن و چ وەکوو بابەتی فیلم و
تا کاراکتەر و دەرهێنەر لە نێو میدیای نێوخۆ
و دەرەوەی واڵتیش خوێندنەوەی جۆراوجۆری
بۆ کرا.
“نــون خ” یازدەیەمین بەرهەمی ئەکتەر و
دەرهێنەری کۆمیکی کورد “سەعید ئاقاخانی”یە
کە خەڵکی شاری بیجاڕە و نیشتەجێی تارانە.
زۆربەی ڕەخنەگرانی بەشی یەکی “نون خ”
باس لەوە دەکەن کە ناوەندە فەرهەنگییەکانی
ڕێژیم کە لەژێر چاودێریی ناوەندە ئەمنییەکاندا
کاروباری خۆی بەڕێوە دەبــەن دیسانەکە بە
کەلکوەرگرتن لە جوغرافیای کوردستان درێژە
بە پرۆسەی سووکایەتیکردن بە کورد دەدەن.
لەو درامایەدا خەڵکی کورد بە کۆمەڵێک مرۆڤی

ساویلکە ،پارەپەرست ،گاڵتەجاڕ ،شپرز و گوندی
(بەمانای دواکەتوو) و  ...پیشان دەدرێ و ئەوە
بــووەتــە هەوێنی ت ــەوس و تەنزێکی بێبنەما
کە دوای بــاوبــوونــەوەی چەند ئاڵقە زۆربــەی
خەڵکی کــوردی تۆراند .هەر بۆیە دەرهێنەری
ئەو بەرهەمە کە گوایە هەستی بەو شکست و
خەسارە کردبوو ،هەموو هەوڵی خۆی و ستافی
ئــەو درامــایــەی وەگــەڕ خست هەتا لە وەرزی
دووهەمی “نون خ” دا تا ڕادەیەک قەرەبووی ئەو
خەسارە بکاتەوە.
خەسارەکەش بۆ رێژیم پشتتێکردنی بینەری
کــوردە لە تەلەڤیزیۆنی ڕێژیم کە بە میلیارد
میلیارد هەزینەی بۆ دەکەن هەتا لەو ڕێگایەوە
بــۆمــبــارانــی فەرهەنگیی خەڵکی ک ــورد بکەن.
وەرزی دووهەمی ئەو سریاڵە لە چەند خاڵدا،
دەکرێ زیاتر سەرنج بدرێتێ:

زەمانێک ناوەندە ئەمنی و فەرهەنگییەکان کوردیان
بە مرۆڤێکی دڕندە و سەربڕ باس دەکرد ،ئێستاکە
سەربەرزی و ڕووسووریی ئەو گەلە چەوساوە لە
گەمارۆی دەسەاڵتدا نەماوە ،هەر بۆیە ناتوانن وەکوو
جــاران بە ویستی خۆیان پێناسە بۆ خەڵکی کورد
بکەن .بۆیەش جاروبار لە سریاڵگەلێک وەکوو “نون
خ” ناتوانن بەتەواوی مافی فەرهەنگی و هونەری
و مێژوویی کورد پێشێل بکەن .چون ئەوانیش بەو
قەناعەتە گەیشتوون کە چیتر تەنانەت خەڵکی خۆیان
بڕوایان پێ ناکا و دروشمە دژەکوردەکانیش ڕۆژ
بە ڕۆژ سواوتر دەبن .ئەمەش بەجۆرێک دەتوانین
ئاوای کورت بکەینەوە یەکەم مانەوە و بەردەوامی
کوردە لە خەباتی فەرهەنگی و سیاسی و لە الیەکی
دیــکــەش کۆمەڵگەی بـــژاردە و نوخبەی کوردیش
کاریگەرییەکی پۆزتیڤیان لەسەر ئەو ڕەوتە داناوە.
ئەگەر لە پارتێکی ئەو سێریاڵەدا کــورد مرۆڤێکی

یەکەم لەو درامایەدا باس لە شوینێکی گرینگ
لە کوردستان دەکرێ ،بەاڵم ڕوون نییە کوێیە
و چ شارێکە لەوێدا .باس لە خەڵکی شار دەکا
بەاڵم بە لۆکەیشن و فەزایەکی گوندییە کە هەر
زوو دەنگی کۆمەڵگەی کــوردی بــەرز کــردەوە.
بەاڵم ئەوەیکە بۆ وردبوونەوەی زیاتر خودی
دەسەاڵتیش ناچار بــووە و لە هێندێک شوێن
یــان مــل بــە هەبوونی کۆمەڵێک تایبەتمەندیی
کــولــتــووریــی ک ــورد ب ــدەن یــان بــە جــۆرێــک بۆ
سەرنجڕاکێشانی بینەر چاوپۆشی لە ڕوانگەی
دەرهێنەرەکەی بکەن.
بەکارهێنانی دەنگی کەڵە هونەرمەندانی کورد
وەک ــوو سەید عەلی ئــەســغــەری کوردستانی،
حــەســەن زیـــرەک ،مــەزهــەری خالقی ،ناسری
ڕەزازی ،ش ــەه ــاب جــــەزایــــری ،حشمەتوڵاڵ
لـــوڕنـــژاد هــەتــا حــوســێــن ســەفــامــەنــش کــە لە
ڕوانــگــەی جــۆراوجــۆرەوە تەتەڵە کــرا .بەشێک
لــەســەر ئـــەو بــــــاوەڕەن کــە دیــســان نــاوەنــدە
ئەمنی و فەرهەنگییەکانی ڕێژیم لە پیالنێکی
دیکەدا ویستیان بە ئیزندان بە باڵوبوونەوەی
دەنگی ئەو هونەرمەندانە بە تایبەتی ڕەزازیــی
شۆڕشگێڕ بڵێن کە پیرۆزییەکانی ئێوە تا ئاست
تــەوس و تەنزێکی فڕوفیشاڵ بۆ ئێمە نزمە و
لە الیەکی دیکەش خەڵکی کورد و بینەرانی ئەو
سریاڵە تووشی سەرسووڕمان بکەن .بەاڵم بە
ڕای قەڵەمبەدەستانی دیکە ،کورد لە سیستمی
کۆماری ئیسالمی و ناسیۆنالیزمی کوردی دوای
چوار دەیە نە تەنیا نەتوێنراوەتەوە ،بەڵکوو بە
هۆی خەباتی فرەچەشن و هەروەها هەبوونی
ماس میدیا چیی تر دەسەاڵت ناتوانێ بە ڕوانگەی
دەیــەی ٦٠ـ ــەوە سەیری کــورد و فەرهەنگ و
هونەری کوردی بکا.
بێگومان کوردبوونی دەرهێنەر و بەشێکی
بەرچاو لە ستافی ئەو سێریاڵە لە بەکارهێنانی
مووسیقییەکی جـــوان و ڕازاوە و ڕەســەنــی
کـــوردی بـێکــاریــگــەر نــەبــووە ،ب ــەاڵم ڕەخــنــەی
ئەوەش دەگیردرێ کە نەدەبوو سامانی بەنرخی
مووسیقیی کوردی لە تەنزێکی بێنرخ بە مەبەستی
مووسیقیی مەتن و دەقدا باڵو بکرێتەوە.
لە گەنگەشە و هەڵسەنگاندی ئــەو سێریاڵە
بەشێکی دیکە باس لەوە دەکەن کە دەرکەوتنی
کورد و هێما کوردییەکان لەو سێریاڵە ئەویش لە
دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسالمی شتێکی نوێیە
و نابێ بە دەمارگرژییەوە سەیری بکرێ و دنیای
تەنز بێسنوورە! لە بەرامبەر ئەو قسانەشدا واڵم
هەیە کە ئەساسەن کێشە نییە کە لەو سێریاڵە
تەنزەدا کورد بووەتە ســووژە ،بەڵکوو پرسیار
ئەمەیە کە بۆچی لە سەرجەم سریاڵی هاوشێوەدا
مرۆڤی فارس بە تایبەتی بە بنزاراوەی فارسیی
تارانی ،مرۆڤێکی بااڵدەست و فەرهەنگ بەرزترە
و سەروگەردنێک لە خەڵکانی دیکە سەرترە؟ ئایا
ئەوە ناڕاستەوخۆ باس لە سیکلی دەسەاڵتداریی
فارس لە ئێران ناکا؟ یا بە جۆرێک بانگەشە بۆ
سانترالێزمێکی فەرهەنگی و زمانی ناکا؟ ئایا
خەڵکانی غەیرەفارس بە تایبەتی کــورد زیاتر
تووشی خۆبەکەم زانین ناکا؟ هەروەها ئەگەریش
ئاسایی بێ ،لەگەڵ شۆخی کردن بە خەڵکی کورد
بە تێچووی میلیاردی ،با جارێکیش لە ئاستێکی
کەمیشدا بووبێ فیلم یان بەرهەمێکی سەنگین
و ڕەنگین لــەســەر مــێــژوو ،فــەرهــەنــگ ،هونەر
و شــۆڕش و کەسایەتییەکانی کوردیش بەبێ
چەواشەکاری ساز بکرێ .بەاڵم وا دیارە ئەگەر

هەڕەمەکی و ساویلکە و بەدوورە لە شارستانییەت،
بەاڵم لە ئاڵقەیەکی دیکەدا جوامێریی خەڵکی کورد
نەشاردراوەتەوە.
خاڵێکی دیکە باسی زمانی دەق و تێکستی ئەو
بەرهەمەیە کــە بــەتــونــدی لــە الیــەن نــووســەران و
قەڵەمبەدەستانی کوردەوە ڕەخنەی لێگیرا .وەکوو
باس کرا شوێنی سازکردنی ئەو بەرهەمە نیزیک
شــاری دینەوەری دێرین لە کرماشانی زێڕینە کە
هەموو کات ئەو پارێزگایە شوێنێکی هەستیار بووە
بۆ حکوومەتەکان و یەکێک لەو ڕێگایە کە دەسەاڵت
هەوڵی زۆری بۆی داوە بواری زمان و کولتوورە.
ناوەندە فەرهەنگی و ئەمنییەکانی ڕێژیم زۆر باش
دەزان ــن لە سایەی ڕەشــی زمانی هێژمۆنیخوازی
فارسییدا دەتوانن هەرچەشنە چــرۆی سەرهەڵدان
و مافویستیی گەلی کــورد لــەو بەشە گرینگە لە
کوردستان سیس و ژاکــاو بکەن .بۆیە بــەوردی و
پالنداڕێژراو کاری بۆ دەکەن و هەوڵی سەرەکییان
ئەوەیە هەموو کات سنوورێکی زمانەوانی لە نێوان
کرماشان و ناوچەی ئەردەاڵن و بە تایبەتی موکریان
وەکوو ناوەندێکی گرینگ بۆ سیاسەتی کورد ساز
بکەن .بێگومان “زمان” لەو سریاڵەش هێڵی سووڕی
ڕێژیمە و زمانی ناوچەی دینەوەر و کرماشان تەنیا
تا ئاست “گیان” وتنێک بێگیان کراوە.
ئەگەر بە شێوەی هەڵسەنگاندن باسی “نون خ”
بکەین نە تەنیا لە ڕەهەندی هێرشبەرانەوە دەبێ باس
لە خاڵە بەرچاوەکانی ئەو سریاڵەش بکەین .لە بیرمان
نەچێ ئەو سریاڵە وەکــوو زۆربــەی چاالکییەکانی
دیکە لە سێبەری دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا ساز
کراوە .هەر بۆیە نابێ نیشانە بەهێزەکانیشی نادیدە
بگیردرێ.
یەکەم لە چەند سکانس لەو سریاڵە کە باس لە
بوومەلەرزەی کرماشان دەکرێ بۆ نواندنی بەشێکی
چووکە لە نەهامەتییەکانی ئەو کارەساتە ئەو دراما
تەنزە پاڵ بە تراژدیاوە دەدا و بە ئاوازی دڵهەژێنی
“بێبراری بێبراری بێبراری کوشتمی” خەمساردی
و خۆدزینەوەی بەرپرسانی نابەرپرس باس دەکرێ!
باس کردن لە بەهێزی و جێگەی متمانەیی ڕێکخراوە
مــەدەنــیــیــەکــان کــە لــە کــارەســاتــی بــوومــەلــەرزەی
کرماشان کە شاکارێکیان نواند لە مرۆڤایەتی و
نیشتماندۆستی لــە چــەنــد سکانسی ئــەو سریاڵە
نیشان لەوەیە کە خۆبەڕێوەبەریی خەڵکی کورد
و پێشەنگایەتیی کوردستان لە چاالکیی مەدەنی و
ڕێکخراوەکانی “مردم نهاد” بووەتە ئەمری واقیع و
حاشاهەڵنەگرە و ڕاست ئەمەش بە زیانی دەسەاڵتی
تۆتالیتێری کۆماری ئیسالمییە.
کاریگەریی بــژاردەی کورد و هەوڵدان بۆ باشتر
دەرکەوتن و جوانتر نیشاندانی کوردستان بە پێی
ئیمکان و ئیزنی دەسەاڵت دەتوانێ وەکوو هەوڵێکی
بــاش سەیر بکرێ و جێگەی خۆیەتی کە شێوەی
هەڵوێست گــرتــن بــەرانــبــەر بــە بــــژاردەی کــوردی
نێوخۆی واڵت و تەنانەت نێو دامــودەزگــای ڕێژیم
بە جۆرێک نەبێ کە بە دوودەستی بخرێنە باوەشی
حاکمیەتەوە .دەبێ هەڵسوکەوت و ڕەفتاری فەرهەنگی
و هونەری و سیاسیی بــژاردەی کورد بە وردی و
بەدوور لە هێرش کردن و ناوزڕاندن هەڵسەنگێندرێ
و پێیان بگوترێ کە دەســەاڵتــەکــان دێــن و دەچن
ئەوەی کە بە جوانی لە ئاوێنەی مێژوودا دەمێنێتەوە.
دەروەستبوون بە خەڵک و کەرامەتی هونەری و
مرۆڤایەتی و نیشتماندۆستییە و ئەو نیشتمانەش
بەشی ئەوانیشی بۆ خزمەت تێدایە.
***

()٧

دەستنیشانکردنی

بەهای مافە مرۆییەکان

شاڕۆخ حەسەنزادە

 .١دەستنیشان کردنی بەهای مافە مرۆییەکان لەسەر بنەمای پشتیوانی
لە کەڕامەتی مرۆڤ لە بەستێنی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا
ئەم لێڕوانینە ئامانجەکەی ئەوەیە کە ،دەبێ ماف بەستێنی وەدیهاتنی ئامانجە
کۆمەاڵیەتییەکان لەبار بکا و ئەم ئارمانجانەش بەپێی بناخەی بەشداری
پێکردنی هەرچی زۆرتری کۆمەاڵنی خەڵک بۆ پڕۆسەی کۆمەاڵیەتی دابین
بکا .هەتا بەم شێوازە کەڕامەت و مەزنایەتیی ئینسان پارێزراو بێ .بەپێی
ئەم پالنە بەشێک لە بیردۆزانی مافەکانی مرۆڤ هەوڵیان داوە ،سیستەمێکی
کۆک و پۆشتە لە نۆڕم و ڕێسا مافە مرۆڤیەکان دابرێژرێ («السۆڵ چێن
و مەک دۆگاڵ») کە لەسەر بنواشەی پاراستنی گەورەیی ئینسانەکان بێ.
ئەم شێوازە بە باشترین جۆر لەالیەن ئەم خودانهزرانە بە کەلكوەرگرتن
لە هەموو جۆرە بەشەکانی زانستی کۆمەاڵیەتی ،هەر لە ئابوورییەوە هەتا
زانستە ڕامیارییەکان و دەروونناسی و ئەو بۆچوونەی کانت کە بەهێزترین
بەرگری خۆی لێکردووە ،بۆ جیلی دووهەم و سێهەم دەبێتە بنەما .چونکە
کەڕامەتی ئینسانی و بێڕێزی نەکردن و سووکنەکردنی ئەوە کە دابینکردنی
کۆمەاڵیەتی ،ستانداردە تەناهی و ئاسوودەییەکان ،دەست وێڕاگێشتن بە
النیکەمی ئاشتی ،پەروەردە و ڕاهێنانی مرۆڤ تەوەر و ...بۆ شارۆمەندانی
خۆی دەخوڵقێنیت.
سیستەمی دەوڵەتی لیبراڵ و النیکەمی ناچارەن ناتوانێ پاڵپشتی بەستێنی
مافەکان مرۆڤ بێ؛ بەڵکوو حکومەتی مافی مرۆڤی ،دەوڵەتی مرۆڤتەوەر و
کەڕامەتیییە کە دەتوانێ لە قەوارەی سیستەمێکی ئاسایشی یان شێوازێکی
تر بگاتە چڵەپۆپەی خۆی .ئەو دەوڵەتە بەر لەوەیکە سیاسی و ئابووری بێ،
الیەنی ئەخالقی هەیە .کۆمەڵناسی ،ماف وەک کۆمەڵێک ڕێسا پێناسە دەکا
کە خاوەن ماکەی بەهێز بوون و کۆنترۆڵ بزانێ کە تایبەت بە مەبەستی
وەدیهاتنی ئامانجە کۆمەاڵیەتییەکان بێ ،هەر بۆیە لەم نیزامە هزرییە ،دەبێ
سیاسەتدانەران و توێژەران ئەو بەها دیارانە دەست نیشان بکەن و ماف وەک
پردێک و خزمەتێک بۆی وێنا بکەن .ئەوان باس لە  ٨جۆرە بەها و ئەرزش
دەکەن کە لەسەر یەک گەورەیی و کەڕامەتی مرۆڤ لەسەر هەڵدەچنرێ:
 )١دەسەاڵت ،دەبێ بزانین بە چ ڕادەیەک ئەندامانی کۆمەڵگە لە گوورانی
دەسەاڵت بەشدار دەبن.
 )٢سامان ،هەتا چەندە ئابووریی تەکووزی دەکاتە سەر پاشەکەوت و
سەرمایەدانان؟ بۆ ئاستی بەرەوسەرێی هەڵکشانی تێچوو؟ بە دەمژمێر؟
کاری کەمتر؟ یان بە چ شێوازێک دەبێ؟
 )٣ڕێزگرتن ،ئایا پێگەی کۆمەاڵیەتی تاک بۆ چۆنیەتیی ڕەوشی بنەماڵەیی
بۆ کاتی لەدایک بوونی دەگەڕێتەوە؟ یان باقی تایبەتمەندییەکانی تر ،جیا لە
شیاو بوونی تاک؟
 )٤ئاسوودەیی ،ئەو سیاسەتانەی لەهەمبەر کۆنترۆڵی زاوزێ ،پاراستنی
بەسااڵچووان ،بەرگری لە خەڵک لەبەرامبەر ڕووداوەکان ،نەخۆشە و لەکار
کەوتن ،پێش گرتن بە توندوتیژی کەسی و گشتی ،ساخلەمی ،ئاسایش و
ئاسوودەیی ،هەتا چەند بۆ خزمەتی خەڵکی بووە؟
 )٥شارەزایی ،شاندی سیاسی کۆمەڵگە هەتا چەندە لە ڕەخسانی دەرفەت
بۆ دۆزینەوە و ڕاهێنانی کارامەیی جێ پەسندی کۆمەاڵیەتی بۆ هەمووالیەک
پابەندە؟ ئایا دەستوێڕاگێشتنی گشتی و بەرامبەر بە پێداویستییەکانی
پــەروەردە بوونی هەیە؟ ئەو شارەزایی و کارامەییەی تاکەکانی کۆمەڵگە؛
دەستنیشان و هاوکاری کراون؟
 )٦تێڕوانین ،کۆمەڵگە هەتاچەند یارمەتی کۆکردنەوە و ڕاگواستنی
زانیارییەکان دەکا؟ بۆ میناک ئایا ئازادی چاپەمەنی ،لێکۆڵینەوە و ڕاپۆڕتەکان
دابین کــراوە؟ هاوکارییە ئەرێنییەکانی وەک هاندان و کەڵک وەرگرتن لە
سەرچاوەکان هەتا چەند کراوە؟
 )٧پەرستن ،شاندی سیاسیی کۆمەڵگە چ ڕادەیــەک پشتیوانی لە ئازادی
پەرستن و پرۆپاگەندەی دینی دەکات؟
 )٨خۆشەویستی ،چــەنــدە پشتیوانی لــە بنەماڵە و بــاقــی دامــــەزراوە
خزمایەتییەکان و یەکیەتیی خێزانی کراوە؟
ئــەو بیرمەندانەی باسمان کــردن؛ تەوفیرێکی زۆر لە نێوان داواکــاری
هاوبەش و فــرەی مــەردم بۆ بەها مرۆڤایەتییەکان لەالیەک و هەروەها
«حەشیمەت ،سەرچاوە و ڕێوشوێنی جێگیر» وەک «هۆکارگەلی ژینگەیی»
دەست وێڕاگێشتنیان لەالیەکی تر دادەنێن .ئەم جیاوازییە بە هۆی بەرهەمی
کورتماوە بووە و بەرژەوەندی هاوبەشی زاف لە بەهای مەزنایەتی هەروەک
بەرژەوەندی تایبەت کە لە ئاکام هۆکارگەلی مەیل و ئینتیما خۆیا دەبێت.
بە ب ــاوەڕی ئ ــەوان ،ئاکامی کۆتایی گەیشتن بە کۆمەڵگەی جیهانییە کە
لەوێدا دابەشکردنی دێموکراتیک ،بایەخ و بەهاکان هان دەدرێن ،سەرجەم
سەرچاوەکان بە هاوسەنگی وبێ جیاوازی لەبەردەستن و پشتیوانی لە
کەڕامەتی ئینسانی وەک بەرزەئامانج دەبێتە هێڵی سەرەکی کۆمەاڵیەتی.
 .٢لە بواری ئۆلی
لە کتێبە پیرۆزەکانی هەر سێک ئۆلی سامی (جوولەکە ،کریستیان و ئیسالم)
بەڕوونی باسی بەخشینی کەڕامەت و مەزنایەتی مرۆڤ؛ لە ئالی خواوە کراوە.
پلەی تایبەتیی مرۆڤ لە نێوان خولقێنراوەکان وەک بوونەوەرێک کە خوا بە
باشترین شێواز خەلقی کردوە و لە ڕۆح و هەناسەی خۆی پێداوە ،هێزی
بیر کردنەوە ،زانست و دەستەاڵتی پێداوە و لە بان فریشتەکانی ڕۆنیشاند ،لە
سەرچاوە ئۆلییەکان باسیان کراوە.

درێژەی هەیە

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958

ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
kdp.tashkilat@gmail.com

polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

KURDISTAN

لە پێوەندی لەگەڵ هێندێک هەوڵی پڕ لە هەڵەدا!

خەڵکی خۆشەویستی کوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان!
ماوەیەکە هێندێک کەس و الیەن خەریکی هەڵدانەوەی قەتماغەی
کۆنەبرینی نێو بزووتنەوەی کوردستان و باسکردن لە کۆمەڵە
ئەزموونێکی ماوەبەسەرچووی شەڕی خۆبەخۆی نێوان حیزب
و الیەنە سیاسییەکانی کوردستانن .لەم هەوڵە پڕ لە هەڵەیەدا
کە جیا لە دڵخۆشکردنی دوژمنان و شێواندنی بیروڕای گشتیی
خەڵک بۆ ماوەیەکی کاتی ،هیچ دەسکەوتێکی لێ دەستەبەر نابێ،
بە مەبەستی جۆراوجۆر و بە ناڕەوا و بەالڕێدابەرانە قسە لە
هەڵوێست و سیاسەتەکانی حیزبی دێموکرات و ڕێبەرانی ئەم
حیزبە دەکرێ کە لێرەدا نەک بە مەبەستی واڵمدانەوەیان ،بەڵکوو
تەنیا بۆ دڵنیاکردنەوەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ،ئەندامان
و تێکۆشەرانی حیزب ،کورتە ڕوونکردنەوەیەک بە پێویست
دەزانین.

 _١حاشا لــەوە ناکرێ کە لە مێژووی خەبات و تێکۆشانی حیزبی
دێموکرات و حیزبەکانی دیکەشدا هێندێک ئەزموونی تاڵ و پڕ ژان هەن کە
پێویستە بۆ دووبارە نەکردنەوەیان دەرسیان لێ وەربگرین .بۆیە هێنانەوە
بەر باسیان تەنیا بە مەبەستی کوالندنەوەی برینەکان و هێرشکردنە سەر
الیەنەکان ،نەک دروست نییە ،بەڵکوو هەڵە و نابەرپرسیارانەیە.
 _٢لە هێنانەئارای ئەم باسانەدا زۆر جار بە ناڕەوا و بوختان پێکردن،
ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ڕێبەرانی دێتە ئــاراوە کە ئەمە
شێوازێکە لە بێپرنسیپی و ،حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سەر
بنەمای باوەڕمەندبوون بە زەروورەتی یەکڕیزی و تەبایی نێوان حیزب و
الیەنەکانی کوردستان ،ورووژاندنی ئەم باسانە – ئەویش بۆ مەبەستێکی
تایبەت کە بێگومان خزمەت بە قۆناغی ئێستای خەباتەکەمان ناکا –
بەهەڵە و نابەجێ دەزانێ.
 _٣حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر وەک لە ڕابردوودا ڕایگەیاندوە،
خۆی لەم قسە و باسانە بێبەری دەکا و هاوکات پەنابردن بۆ باڵوکردنەوەی
هەر بەڵگە و دیکۆمێنتێکی پێوەندیدار بە قۆناغە پڕ لە ژان و خەسارەکانی
نێو بزووتنەوەی کوردستان _ بەمەبەستی بیرهێنانەوەی شەڕ و ئالۆزیی
نێوخۆیی بە مەرامی ناکۆکی نانەوە_ مەحکووم دەکا.
یەکگرتوویی و یەکڕیزی ڕەمزی سەرکەوتنی خەباتمانە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٣ی بانەمەڕی ١٣٩٩

دوو سێمیناری سیاسی_تەشکیالتیی سکرتێری گشتیی
حیزب لەگەڵ ئەندامانی حیزب لە دەرەوەی واڵت
لە واڵتانی سۆئێد و نۆروێژ
دوو ســێــمــیــنــاری ســیــاســی_
تەشکیالتیی بۆ سکرتێری گشتیی
حیزب پێکهات .لەم سێمینارانەدا
کــە لــە ڕێــگــەی ئینتێرنێت و بە
شێوەی ئانالین بــەڕێــوە چوو،
بەڕێز خالید عەزیزی کۆمەلێک
ب ــاس و بــابــەتــێــکــی ســیــاســی و
تەشکیالتیی لەگەڵ بەشێک لە ئەندامانی دەرەوەی واڵت هێنایە
بەرباس.
خالید عەزیزی بە سەرنجدان بە دۆخی نێوخۆیی کۆماری ئیسالمی
و هەروەها هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکان باسی لە هەلومەرج
و ئەگەرەکانی داهاتووی ئەم واڵتە کرد و گوتی« :لە داهاتوویەکی
نزیکدا و بە تایبەتی دوای هەڵبژاردنی سەرۆککۆماریی ئەمریکا،
ئەگەری ئەوە هەیە کە ئاڵوگۆڕێکی جیددی لە ئێران بێتە ئاراوە
کە دەبــێ ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان و هێزەکانی
دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەرنامە و پالنی خۆمان هەبێ و

هەوڵ بدەین بە یەکڕیزیی نێوماڵی خۆمان و هەروەها هاوکاری
لەگەڵ حیزب و ڕێکخراوەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
هێزە سەرانسەرییە ئێرانییەکان ،سەنگ و قورسایی کوردستان
دەرخەین».
سکرتێری گشتیی حیزب پاشان بە گرینگیدان بە چاالکییەکانی
نێوخۆی واڵت ڕایگەیاند « :ئێمە نابێ تەنیا وەک هەواڵ چاو لە
تێکۆشانی خەڵک لە نێوخۆی واڵت بکەین و دەبێ بە گرینگیی
زیاترەوە بڕوانینە ئەو تێکۆشانەی لەوێ دەکرێ ،ئەوێ دەنگی
بەهێزی ئێمەیە .ئێمە دەبێ گرینگیی نێوخۆی واڵت کە بەخۆشییەوە
حیزبی ئێمە زۆری سەرنج دەدا ،وردتر بەرنامەڕیژی بۆ بکەین ،بە
جۆرێ کە بیهێنینە ئاستێکی سەرەوەتر .هەموو پرۆژە و گرینگیی
کاری ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان نێوخۆی واڵتە».
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا باسی لە گرینگیی هەبوونی
هاوئاهەنگی لــە نــێــوان حیزبەکانی ڕۆژهــەالتــی کــوردســتــان و
هــەوڵــدان بۆ گەشەپێدان و چــاالک کردنی نــاوەنــدی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران کرد و وتی« :پێویستە بۆ پێشگیری
لە سستبوونی هەنگاوەکانمان هاوکارییەکانمان چڕتر بکەینەوە».

کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
ن ــاوەن ــدی ه ــاوک ــاری ــی حیزبەکانی
ک ــوردس ــت ــان ــی ئــێــران بــە مەبەستی
تاوتوێی چەند بابەتێکی کاریی ناوەند
و هەڵسەنگاندنی بارودۆخی سیاسیی
ئێ ران و کوردستان کۆبوونەوەیەکی
پێ کهێنا.
لـــەم کـــۆبـــوونـــەوەیـــەدا ک ــە ڕۆژی
چـــوارشـــەمـــمـــە٢٤ ،ی ب ــان ــەم ــەڕ بە
بەشداریی هەیئەتەکانی حیزبەکانی
ئ ــەن ــدام ل ــە نــاوەنــدی هــاوکــاری و لە
ڕێ ــگ ــەی س ــک ــای ــپ ــەوە بـــەڕێـــوە چ ــوو،
وێ ڕای باس و هەڵسەنگاندنی بابەتە
ڕۆژەڤەکانی ئێ ران و کوردستان ،بڕیار
لەسەر چەند بەرنامەیەکی ک ــاری و
مەیدانیی ناوەندی هاوکاری درا.
لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا بەڕێز
ع ــوم ــەر ب ــاڵ ــەک ــی ،ئ ــەن ــدام ــی دەف ــت ــەری
سیاسیی حیزبی دێموک راتی کوردستان
کە بەرپرسایەتیی دەورەی ــی ناوەندی
هــاوکــاریــی لــە ئ ــەس ــت ــۆی ــە ،باسێکی
گشتیی ل ــەس ــەر دەس ــت ــووری ک ــاری
کۆبوونەوەکە و ئەم مژار و بابەتانە
ک ــرد کە ن ــاوەن ــدی ه ــاوک ــاری پێویستە
بە بەرچاوڕوونیی زی ــات ــرەوە کاریان
لەسەر بکا.
لە بڕگەی یەکەمی کۆبوونەوەکەدا
چــەنــد ب ــەڵ ــگ ــەن ــام ــە و پ ــڕۆژەی ــەک ــی
کاریی ناوەند لە الی ــەن بەشدارانەوە
هەڵسەنگێندرا و بۆ بڕیاردان لەسەریان
بۆ کۆبوونەوەکانی داهاتووی ناوەند
داندرا.

ئێ رانی دوای کۆرۆنا و بەرپرسایەتیی
ئ ــۆپ ــۆزی ــس ــی ــون ــی کــۆمــاری ئیسالمی
و ن ــاوەن ــدی ه ــاوک ــاری لە ف ــازی نوێی
ناڕەزایەتییەکان و خەباتی سیاسی
و مافخوازیی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران
و کــوردســتــان ،تـــــەوەری س ــەرەک ــی ــی
باسەکانی ئەم کۆبوونەوەیە بوو.
نــاوەنــدی هــاوکــاری لــەو ب ــارەی ــەوە
ڕای واب ــوو ک ــۆرۆن ــا ئێستاش پرسی
جیدیی کۆمەڵگەی ئێ رانە و بڕیاری
حکوومەتی ئێ ران بۆ ئاساییکردنەوەی
ب ــارودۆخ ــەک ــە بۆ ئابووریی داڕمــاوی
دەگ ــەڕێ ــت ــەوە ک ــە ت ــوان ــای بەرگەگرتن
لەبەرامبەر ڕێکارە بنەڕەتییەکانی وەک
قەرەنتینە و ڕێگری لە کۆبوونەوە و
هاتوچۆی نییە.
ناوەندی هاوکاری بە وەبیرهێنانەوەی
کەمتەرخەمی و خۆدزینەوەی ڕێژیم
لە بەرپرسایەتییەکانی لە پێوەندی
لەگەڵ دابینکردنی پێداویستییەکانی
خـــــۆپـــــاراســـــتـــــن و ڕێــــــگــــــری لــە
تەشەنەسەندنی کۆرۆنا بۆ خەڵک و
پێ ڕاگەیشتن و چارەسەری پزیشکی
بۆ توشبووانی کۆرۆنا ،تیشکی خستە
سەر ئەوەی هەتا ئیستاش هەوڵەکانی
ڕێژیم بۆ کەل کوەرگرتن لە بارودۆخی
کۆرۆنا بۆ البردنی سزاکانی سەر خۆی
درێژەی هەیە .ناوەندی هاوکاری ڕای
وای ــە کە ڕێژیم ئەمجارەش نەیتوانی
وەاڵمــــدەری ق ــەی ـران ــە سروشتییەکان
بـــێ ،بــــەاڵم ل ــە دڵـــی ئـــەو قـــەیـــران و

نەهامەتییانەشدا کە بەرۆکی کۆمەڵگە دەگرن
و بەهۆی ب ێکیفایەتیی بەرپرسانی ڕیژیمەوە
زیان و خەسارەکانی بۆ خەڵک چەند قات دەبن؛
ڕێبەرانی ڕێژیم تەنیا مانەوە و بەرژەوەندییەکانی
خۆیان بۆ گرینگە .وەک چ ــۆن ئەمجارەش بە
بەبارمتەگرتنی خەڵک ویستیان بە کەلکاوژوو
لە پەتای کۆرۆنا دەسکەوتی سیاسی و ماڵی بۆ
ڕێژیمەکەیان دەستەبەر بکەن.
ئەندامانی ن ــاوەن ــدی ه ــاوک ــاری لە درێ ــژەی ــان
ب ــاس ــەک ــەی ــان ــدا ،لەپێناو ب ــەردەوام ــی ــی خەباتی
سیاسی و ئ ــەو ب ــەرگ ــژان ــەی دەبــێ بۆکۆماری
ئ ــی ــس ــام ــی ــی دروســــت ب ــب ــن ،ک ــۆم ــەڵ ــە ئــــەرک و
ڕاس ــپ ــاردەی ــەک ــی ب ــۆ ئ ــۆپ ــۆزی ــس ــی ــۆن ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی لە ئاستی ئێ ران و بەتایبەت ناوەندی
هاوکاری لە کوردستاندا دەستنیشان کرد.
کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستان پاش تاوتوێی چەند خاڵی دیکە لە
پێوەندی لەگەڵ ک ــار و ئەرکەکانی داهاتووی
ناوەند ،کۆتایی پێهات.
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بهرلهمااڵوایی

هونەری ناڕازیی

هۆنراوەکانی «هادی یەزدانی»
یــەکــێــک لـــە دەرهـــاویـــشـــتـــەکـــانـــی دەســـەاڵتـــە
تـــۆتـــالـــیـــتـــێـــرەکـــان ،ســــەرهــــەڵــــدانــــی هـــونـــەری
ناڕەزایەتیدەربڕە .ئەم جۆرە لە دەسەاڵتانە بەباشی
ئاگاداری کاریگەریی بەرچاوی هونەر لەسەر هەست
و نەست و چۆنیەتیی بیرکردنەوەی مرۆڤەکان و بە
دوای ئەودا ئاکاریانن؛ هەر بۆیە بە شێوەیەکی تەواو
سیستماتیک هەوڵی دەستبەسەردا گرتنی دەدەن
هەردی سەلیمی
و لەم سۆنگەیەوە هەموو ناونیشان و سەرچاوەی
دەستپێڕاگەیشتنەکان دەبەنەوە الی خۆیان .کۆماری
ئیسالمیش کە دەسەاڵتێکی ئیدئۆلۆگە بەدەر لەم ڕێسایە نییە بە تایبەت بە
سەرنجدان بەوەی کە هەر دوو ڕێبەری ئەم ڕێژیمە جیا لە پێگەی ئایینییان
ئیدعای ئەدیببوون و هۆگری بە ئەدەبیات و بە تایبەت شێعریان –وەک
لکێک لە لکەکانی هونەر کە مەبەستی ئەم بابەتەشە -هەبووە و هەیە.
لێرەدایە کە ڕۆڵی هونەرمەندانی سەربەست و دەروەست خۆ دەردەخا،
ئەرکی سەر شانی ئەم هونەرمەندانە تێراو کردنی ڕۆحی توونیی ئەو
کەسانەیە کە بە دەم بانگەوازی دەسەاڵتەوە ناچن و لەوەش دەگەڕێن
دەرد و ئازارەکانیان لە شوێنێکدا بنوێندرێ .بێجگە لــەوەی کە هەست
بە پێویستیی ڕەنگدانەوەی ئازارەکانی ئەو کەسانە دەکرێ و پێویستیشە
هونەرمەندان لەم حەز و پێویستییە تێبگەن و لە باشترین و گونجاوترین
کاتدا پەیامە تاکییەکان بە گشتی بکەن .سەرەکیترین بنەمای بەدیهاتنی
کارە هونەرییەکانیان ناڕەزایەتی لە دۆخی ئاراییە ،بە بۆنەی ئەوەشەوە
کە بەرەوڕووی سیستمێکی داخراون؛ بە ناچار دەبێ بۆ دەورلێدانەوەی
سانسۆر و زەبروزەنگەکان پەنا ببردرێتە بەر سەمبولەکان .هەرچەندە
لەم سااڵنەی دواییدا ئێمە شایەدی ئەوە بووین کە هونەرمەندان لە ئێران
بە ڕاشکاوی و ڕاستەوخۆییەکی بوێرانەتر لە پێشوو هەستی خۆیان
دەربڕیوە.
هونەری نــاڕازی بە تایبەت لە جــۆری شێعرییەکەی هەڵگری چەند
تایبەتمەندیی دیــاری وەک نــاڕەازیــەتـیدەربــڕیــن بــەدژی زوڵــم و زۆر،
نافەرمانی لە بەرامبەر ڕێسا زاڵەکان ،باس لە دەرد و ئــازاری مرۆڤ،
هەست بە پێویستیی گۆڕانی دۆخ ،وشیارکردنەوەی خەڵک ،هاندانی هەر
ئەو خەڵکانە بەرەو خولقانی گۆڕانکاریی بنەڕەتییە .لەم بەشەدا شاعیران
ناونیشانی شاری ئاواتەکانی خۆیان کە لەوێدا هیچ باسێک لە ناعەداڵەتی،
زوڵموزۆر ،گرتن و کوشتن و  ...نییە ،بە خوێنەر و بەردەنگەکانی خۆیان
دەدەن و ،بۆ گەیشتن بەم شوێنە کە پڕاوپڕ لە ئاسایش و ئارامشە تووی
سەرهەڵدان و هیوا لە خاکەکەیدا دەچەنێنن و ،هەڵگرتنەوەی بەرهەمەکەشی
دەسپێرن بە خەڵکانی هەڵوەدای ئازادی و یەکسانی.
بەم پێشەکییەوە دەمــەوێ چەند پارچە شێعرێکی شاعیری تازە کۆچ
کردوو «هادی یەزدانی» بێنمەوە کە بە بوێرانەترین شێوە ڕەخنەی لە
ئاکارەکانی کۆماری ئیسالمی گرتوە:
لە شێعری «چراغی کە خورشید میستود»دا کە نزیک بە ساڵێک
لەمەوبەر و بە بۆنەی ســاڵــڕۆژی تــێــرۆری شەهید دوکــتــور قاسملوو
هۆنیویەتی ،لە پێشەکییە کورتەکەیدا پێشکەشی کردوە بە «دوکتور کە
ئەم ڕۆژانــە نەبوونی ،ناخۆشتر لە هەر کاتێکی تــرە»؛ بە داخــەوە هەر
لەم کورتە دێڕەدا ڕاستییەکی تاڵمان وەبیر دێنێتەوە و لەوە ئاگادارمان
دەکاتەوە کەسایەتییەکی گەورەتر لە ئاستی بیرکردنەوەمانمان لەدەست
داوە .ناوی شێعرەکەش کە ڕوونە و هێمای ڕووناکایی ئەم تاریکە ڕێیەی
خەباتی چەندین ساڵەی گەلی کوردە .لە بەشی دووەمی شێعرەکەیدا ئاماژە
بە دووربینیی دوکتور قاسملوو و ئاستی نزمی تێگەیشتنی زۆر یەک لە
ڕۆڵگێڕانی ئەو کاتی گۆڕەپانی سیاسەتی ئەم واڵتە دەکا و لە زمانی ئەوەوە
پرسیار دەکا «سەفەری دێموکراسی بە نەعلەین* کوا دەبێ؟! دانیشتنی
مینبەر و وتووێژ لە کوێدا هاتوە؟!» لە درێژەیدا باسەکە دێنێتەوە سەر
ڕووناکاییەکە و بە بەکاربردنی هێمای چرا و خۆر و ،هێمای شەمشەکوێرە
و کەمتیار و قەلەڕەشەش بۆ دوژمنانی و هەروەها لە دوایین بەشیشدا
بە پێناسەی یار و هاوڕێی گەل ،پێگەی ڕاستەقینەی دوکتور قاسملوو
دەردەخا.
شێعرەکانی ئەم دواییانەی «هادی یەزدانی» ڕوو لە دەرد و ئازارە
دیارەکانی کۆمەڵگە بوو و ،لەسەر هەر کام لە ڕووداوەکان هەڵوێستێکی
نواندوە .لە ڕاستییدا لەم ژانرە لە شێعر وشە ،چەکی پڕبایەخی شاعیر
و گەورەترین سەرمایەیەکە کە دەتوانێ لەدەستیدا هەبێ .هادی یەزدانی
لەم دەورە لە شێعرەکانیدا کەمتر ڕووداوێکی دیار و دڵتەزێنی ئێران
هەیە کە باسی لێ نەکردبێ و خەمێکی لێ نەخواردبێ؛ سفرەی ڕازاوە
و ڕەنگینی ئاغا و ئاغازاکان و دەستی بەتاڵ و تەزیو و گیانی لە خوێن
هەڵکشاوی کۆڵبەرانی سەر سنوور ،بۆنی بێنزین و بــارووت و خوێن
و گۆشتی گیانبەختکردووانی خەزەڵوەر« ،ماسییە ڕەشە بچکۆلەکان»ـی
سەدی قشاڵخی سنە کە هەڵوەدای گەیشتن بە دەریا بوون ،ئەو ئازادی
لە چوارچێوەی ناو و ئیرادەی بیست و پێنج ساڵ خۆڕاگریی «محەممەد
نـــەزەری» ،مافخوازیی «محەممەد حەبیبی» ،مانگرتنەکانی «سمایل
بەخشی» و «سپێدە قولیاندا» دەبینێتەوە و ،جاری واش هەیە لە بەژنی
کورت و ئیرادەی بەرز و قەندیلیی «زارا محەممەدی»ـدا بەدیی دەکا.
لە «دوایین ڕاپۆرت»ـیدا دۆخی جیهان خراپتر لەوە دەبینێ کە هەواڵ و
ڕاپۆرتی لەسەر باڵو بکاتەوە و ئەم خراپییە ئەوەندە کاریگەر بووە لەسەر
حاڵەتی دەروونیی کە پێکەنینیش کۆچی کردوە لەسەر لێوی و ڕادەسپێرێ
ڕادیۆکە بکوژێننەوە با گوێیان لێ نەبێ؛ بەاڵم سەرەڕای هەموو ناخۆشی
و خراپییەکانیش بەردەنگی دڵنیا دەکاتەوە کە هیچ کات گوێی لە وشەیەکی
هیوابڕاوانە لە زمانی ئەمەوە نابێ و هیوای بە گۆڕان هەر ماوە.
***
* جۆرە سەرپاییەک کە زیاتر مەالیانی شێعە لە پێی دەکەن.

