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دامهزرانیکۆماریکوردستانلهچوارچێوهیئێرانێکیدێموکراتیکیفیدراڵدا

لهپێوهندی لهگهڵ ساغبوونهوهی سهرۆکایهتیی ههرێمی
کوردستان و زۆربهی هێزه سیاسییهكانی کورد له باشووری
کوردستان لهسهر بهڕێوهبردنی رێفراندۆمی سهربهخۆیی،
کۆمیتهی ناوهندی وێڕای دهڕبڕینی خۆشحاڵی و پێشوازی
له یهكدهنگی و یهکڕیزیی هێزه سیاسییهکانی باشووری
کوردستان ،ئهو پرۆسهیه به بنیاتنراو لهسهر مافی رهوای کورد
بۆ دیاریکردنی چارهنووسی خۆی و به ئاکامی سروشتیی
رهوتێکی دوور و درێژ له نهخوێندنهوهی کورد له ئاستی
ناوهندیی عێڕاق و جێبهجێنهکردنی پرهنسیپهکانی رێککهوتن
و هاوبهشی له بهڕێوهبردنی عیراقدا چاو لێ دهکا .حیزبی
ئێمه پیرۆزبایی و پشتیوانی له ئیرادهی کورد له باشووری
چالشهکانی بهرێوه بردنی ریفراندۆم و قۆناغهکانی دوای
کوردستان دهکا و هیواداری دهردهبڕێ که نهتهوهکهمان له
ریفراندۆم ببێتهوه.
تی
باشووری کوردستان به ههموو رێگایهکی پێویست و بهتایبه
پلینۆمی شەشەمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
ڕووی
لهرێگای یهکخستنی زیاتری نێوماڵی کورد رووبه
کوردستان (جۆزەردانی (1396

سەردەشت و سی ساڵ زامێکی بەسوێ
ﺳەروﺗﺎر

خەڵک
و کێشەی نێو
باڵەکانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران

بانگەواز

بــــۆ بــــەرزڕاگــــرتــــنــــی
یــادی ڕێبەری شەهید

د.ق ــاس ــم ــل ــوو لـــە ٢٨

کەماڵ کەریمی
ڕووداوەکــــــانــــــی ئــــەم دوای ــی ــان ــەی
نــێــوخــۆی ئــێــران و بــەتــایــبــەت کێشەی
نێو دەســەاڵتــدارانــی کــۆمــاری ئیسالمی
جێگەی سەرنجن .دوایــیــن هەڵبژاردنی
س ــەرۆکک ــۆم ــاری و دەنــگهــێــنــانــەوەی
ڕووحـ ــانـ ــی و ب ــەش ــداری ــی ب ــەرچ ــاوی
الینگرانی ڕێفۆرمخوازەکانی نێودەسەاڵت
و بە جۆرێکی دیکە ،ناڕازییانی دژ بە
خامنەیی ،ئەو کێشانەی ئاشکراتر کرد.
سااڵنێکە باس لە بوونی چەند جیناح
لە نێو ئاخووندە دەسەاڵتبەدەستەکانی
کــۆمــاری ئیسالمیدا دەکـــرێ .هــەر لەم
پــێــوەنــدیــیــەدا ب ــاس لــە بــوونــی کێشەی
فیکری و سیاسی لــە نێو ئــەم دەستە
و تاقمە جــۆراوجــۆرانــەدا کــەم نەبووە.
زۆرجار هەستکراوە لەسەروبەندی هەر
کام لە هەڵبژاردنەکانی ئێراندا ،فەزایەک
دروست دەبێ کە باس لەو کێشانە زەقتر
دەبنەوە و تەنانەت نە تەنیا جیاوازییەکان
بەڵکوو دژایەتییەکانیش لــە بەرامبەر
یەکتردا دەخەنە بــەرچــاوی خەلك .ئەم
جارەشیان ،ئەگەر کەمێک بگەڕێینەوە
پێش هەڵبژاردنەکان بە ڕوونی دیار بوو
کە زمانی دەربڕینەکان بەرامبەر یەکتر لە
هەر دوو جیناح لە جاران زبرتر بوو .قسە
و باسەکانی ئەم جارەیان لە دژی یەکتر
ســنــووری گلەیی دۆســتــانــەی تێپەڕاند.
ئەگەر ئەودەم ڕاستییەکانی نێو کۆمەڵگە
و خراپەکارییەکانی دەســەاڵتــداران زۆر
ڕاشکاوانە هاتنە بەرباس ،دواتــر زمانی
هەڕەشەکان بە تایبەت لە بەرەی ڕێبەر
و دامــودەزگــاکــانــی س ــەر بــە ڕێــبــەری
توندتر و جیددیتر لە ڕابــردوو بوون و
ئیستا ئیتر تامی نەسیحەت و ئامۆژگاری
نەدەدا .داخۆ هەموو هەم قسە و باسانە
دەتـــوانـــێ ســیــنــاریــۆی شــانــۆگــەریــیــەک
بــێ کــە رێــژیــم وەڕێــیخــســتــبــێ؟ یــا ئەو
راستییەشی تێدا دەبیندرێ کە ترس و
دڵەڕاوکێ لە داهاتووی دەسەاڵتدارییان
ئ ــەوان ــی خــســتــووەتــە بــیــرکــردنــەوە لە
یەکالکردنەوەی کێشەکانیان و بە قەولی
مەشهوور یەکدەستکردنەوەی نیزام بە
تایبەتی لە ژێر دەسەاڵتی رێبەر و وەلی
فەقیهدا.
ئەگەر بڕوانینە ئەو بابەتانەی کە
سااڵنێک بــوو بــە بــەردەوامــی خەڵکیان
پێوە سەرقاڵ کردبوو و ئەو مەسەلەی
ئیستا خەڵك خــۆی گرینگی پ ــێدەدا ،بە
ئاشکرا دەبینین جۆر و شێوازی بابەت
ل٢
و هەڵوێستە دژ بە یەکەکان...

ساڵەی شەهیدبوونیدا

٣٠ســــاڵ لــەمــەوبــەر لــە ڕۆژی 7ی پــووشــپــەردا ڕێژیمی
ڕووخاوی بەعس لە عێڕاق تاوانێکی گەورەی دیکەی لە دژی
نەتەوەکەمان خولقاند .لەو تاوانەدا شاری سەردەشتی کرا
بە ئامانجی پەالماری فڕۆکە شەڕکەرەکانی عێڕاق و بۆمبی
شیمیایی بە سەردا باراندن .تا ئێستاش ئەم پرسیارە بێ واڵمە
خەڵکی سڤیل و تەنانەت زۆرلێکراو و بێبەشی شارێک ،کە بۆ
خۆیان لە گەڵ ڕێژیمی دەسەالتداری واڵتەکەیان لە خەبات و
بەربەرەکانێ دابوون ،بۆ چی لە الیەن فڕۆکە شەڕکەرەکانی
عێڕاق و ئەویش بە بۆمبی شیمیایی هێرشیان کرایە سەر؟
لەو کاتەوە هەتا ئیستا ،کەم ساڵ و تەنانەت کەم مانگ هەیە
یەک یا چەند کەس لە بریندارانی بۆمبارانی شیمیایی سەردەشت
گیانیان لە دەست نەدەن .هەتا ئێستاش بە سەدان کەس لە
خەڵکی ئەو شارە هەروا لەگەڵ شوێنەوارەکانی ئەم بۆمبارانە
دەست و پەنجە نەرم دەکەن وجەستەیان ،دەروونیان هەموو
ڕۆژێ و هەموو ساتەکان لەگەڵ ئیش و ئازار لە بەربەرکانی
دایە .سەردەشت بە هــەزاران زیان پێگەیشتووی بۆمبارانی

کیمیایی هەیە ،ســەدان بنەماڵە هەن کە ئەندامێک یا چەند
ئەندامی بنەماڵەکەیان بە هۆی ئەو رووداوە گیانیان لە دەست
داوە .بەاڵم کۆماری ئیسالمی بۆ پێڕاگەیشتن بە بنەماڵەی
قوربانییەکان و بۆ پێڕاگەیشتن بە بریندارانی ئەم بۆمبارانە
چی کردوە؟ چەند نەخۆشخانە و ئاسایشگای تایبەتیی لەو
شارە کردۆتەوە؟ کام هاوکاریی ماڵیی ئەو بنەمااڵنە و ئەو
کەسانە دەکا کە تا ئیستاش بە دەست ئاسەوارەکانی ئەو
بۆمبارانەوە دەناڵێنن؟ بۆ قەرەبووی کارەساتێک کە ئەم شارە
لە سۆنگەی شــەڕی ئــەو ڕێژیمە لە گــەڵ ڕێژیمی ســەددام
حوسێن بەسەری هات ،چ هەنگاوێکی ناوە؟ ئایا لە ماوەی
ئــەم  ٢٨سالە دا ،پ ــڕۆژەی ئــابــووری و ئــاوەدانــکــردنــەوەی
تایبەتی بۆ ئەم شــارە تەرخان کــردوە بۆ ئــەوەی الوەکــان
بێکار نەبن و بتوانن بژیوی بنەماڵە بەاللێدراوەکانیان پەیدا
بکەن؟ بە داخــەوە واڵمــی هەموو ئــەو پرسیارانە «نا»یە.

مستەفا مەولوودی :پێشتریش تۆپباران کراوین ،نەکشاوینەتەوە ،ئێستاش ناکشێینەوە
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر
تۆپبارانکردنی ناوچە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستان
ڕایگەیاند کۆماری ئیسالمی پێشتریش بۆ ناچارکردنمان
بــە چۆڵکردنی ئــەو شوێنانە تــۆپــبــاران و کاتیوشابارانی
کردووین ،بەاڵم ئێمە نەکشاوینەتەوە و ئێستاش ناکشێینەوە.
ســکــرتــێــری گــشــتــیــی حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات ــی کــوردســتــان
پــێــداگــری لــەســەر ئ ــەوە کــــردەوە کــە ئێمە وەکـــوو حیزبی
دێموکراتی کوردستان هەمووکات ڕەچــاوی هەلومەرجی
ئەمنی هەرێمی کوردستانمان کـــردووە ،بــەاڵم ئــەوە بەو
مــانــایــە نــیــە،کــە هــەمــوو چــاالکــیــیــەکــانــی خــۆمــان ڕابــگــریــن.
وتوووێژ لەگەڵ کاک مستەفا مەولودی

سندووقەکانی دەنگدان
چییەتیی نیزام و خەڵک و ئۆپۆزیسیۆن

دوای هــەر هەڵبژاردنێک لــە ئێڕاندا
چەند ساڵێکە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
بە تایبەت ئەو ناوچەیەی کە ئێمەی پرسی بەشداریکردن و بەشدارینەکردنی
خەڵک دەبێتە ......
تێداین بارودۆخێکی تایبەتی......
ﺧﺎﻟﯿﺪ ﺣەﺳەنﭘﻮور  /ل ٨
ﺳامﯾﻞ ﺷەڕەﻓﯽ  /ل ٧-٦

٢٢ی پـــووشـــپـــەڕ ،لـــە مــێــژ ســاڵــە
ب ــی ــرخ ــەرەوەی یــەکــێــک لــە ڕووداوە
تــاڵــەکــانــی مـــێـــژووی ب ــزووت ــن ــەوەی
کوردە .بیرخەرەوەی تیرۆری ڕێبەری
لــێــوەشــاوەی خەباتی شۆڕشگێڕانەی
خــەڵــکــی ڕۆژهــــەاڵتــــی ک ــوردس ــت ــان،
د.عەبدولڕەحمان قاسملوو سکرتێری
گشتیی حیزبی دیموکرات ،بە دەستی
نــــێــــردراوانــــی ل ــوت ــک ــەی دەســــــەاڵت
لـــە کـــۆمـــاری ئــیــســالمــیــیــە .لـــە ٢٢ی
پووشپەڕی١٣)١٣٦٨ی ژوئیەی (١٩٩٩
دا د.قاسملوو و هاوڕێ عەبدوڵالقادری
ئــازەر(نــوێــنــەری حــیــزب لــە ئــورووپــا)
و د.فـــــازل مــەحــمــوود رەســـــووڵ ،لە
سەر مێزی وتووێژ بە دەســت بە ناو
دیپلۆماتەکانی کــۆمــاری ئیسالمی لە
شــاری ڤییەن کەوتنە بــەر دەسڕێژ و
شەهید کران.
 ٢٨ســـاڵـــە٢٢ ،ی پ ــووش ــپ ــەڕ بۆ
گــەلــی کــــورد ئ ــەگ ــەر ل ــە الی ــەک ــەوە
وەبــیــرهــێــنــەرەوەی لــەدەســتــدانــی ئەو
ڕێبەرە گــەورە و هاوڕێیەکانیەتی ،لە
الیەکی دیکەوە بووە بە بۆنەیەک...

ل٢

تاران ،داعش و کورد ((٢
شــەڕ لــە گــەڵ داع ــش بــە تایبەتی و
چۆنیەتی بـــەرەوڕووبـــوونـــەوە لەگەڵ
تیرۆریزم و گرووپە تیرۆریستییەکان،
ﻗﺎدر ورﯾﺎ /ل ٣
دیپلۆماسیی سەربەخۆیی
هــــەروەک لــە مــانــشــێــتــەکــەڕا دی ــارە
ئـــەم چــەمــکــە داهــێــنــانــێــکــی نــوێــیــە لە
«دیپلۆماسی تلەفیقی Consolidated
 »Diplomacyو مەودایەک...
ﺋﺎزاد ﻣﺴﺘەوﻓﯽ /ل ٤

کاک سدیق کۆمان دەکاتەوە!

بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان
و چەمکی هاوکێشە

کۆمهڵگا بــــهردهوام تــووشــی کۆمهڵێ
(بــە بیانووی بەربژێربوونی بەڕێز پارادۆکس دهبێتهوه و ،ئهم ناتهباییانهش
کــەبــوودوەنــد بــۆ خــەاڵتــی ئاشتیی  .....به شێوهیهک پێوهندییان به سیستهمی
کۆمهاڵیهتی...
ڕزﮔﺎر ﺋەﻣﯿﻦ ﻧﮋاد  /ل ٥
ﻧﺎﴎ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ  /ل ٤

٢

ژﻣﺎره٧٠٥ :

ﺳﯿﺎﺳەت

درێﮋەی

١٥ی ﭘﻮوﺷﭙەڕی ٦ _ ١٣٩٦ی ﺟﻮﻻی ٢٠١٧

شیمیابارانی شاری سەردەشت دوای

بانگەواز

»دەب

بـــۆ بـــەرزڕاگـــرتـــنـــی یـــــادی ڕێــــبــــەری شــەهــیــد
د.قــاســمــلــوو لــە  ٢٨ســاڵــەی شــەهــیــدبــوونــیدا
 ...بۆ دەربڕینی بێزاریی خەڵکی کوردستان لە ڕێژیمی تیرۆریست و کورد کوژی
کۆماری ئیسالمی .بــووە بە بۆنەیەک بۆ نوێکردنەوەی پەیمانی وەفـــاداری بە
ڕێگا و ئامانجەکانی ئەو ڕێبەرە شەهیدە .هەموو ساڵێ لە ٢٢ی پووشپەڕدا و
هەر ساڵەی بە گوێرەی بارودۆخ و هەلومەرجی نێوخۆیی ،ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دیموکرات بە تایبەت و دلسۆزان و ڕۆڵە بە هەست و بە هەڵوێستەکانی
گەلی کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بە گشتی ،بە چاالکیی جــۆراوجــۆر و بە
بەرزراگرتنی یادی د.قاسملوو و شەهیدانی دیکەی ڤییەن ،سیمایەکی خەباتکارانەیان
داوە بە شار و گوندەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان .مانگرتنی گشتی و داخستنی
دوکــان و بــازار ،بایکۆتی شەقام و شوێنە گشتییەکان و مانەوە لە ماڵەکاندا،
چوونە سەر مەزاری شەهیدان و بە سەرکردنەوەی بنەماڵەکانیان ،کوژاندنەوەی
رووناکیی ماڵەکان لە شەوی ٢٢لە سەر ٢٣ی پووشپەڕ لە بیرەوەریی ساتەوەختی
دەســڕێــژی تیرۆریستەکان لە ڕێبەری شەهیدیاندا ،هــەروەهــا زیندووڕاگرتنی
یادی ئەو ڕێبەرە بە توانایە بە کارێکی تەبلی اتیی بەرین لە دەوروبــەری ٢٢ی
پووشپەڕدا ،لەو حەڕەکەت و چاالکییانە بوون کە گەلەکەمان بۆ مەحکوومکردنی
تاوانی تیرۆریستیی ڤییەن و بەرزراگرتنی یادی د.قاسملوو و هاوڕێکانی ،کەلکیان
لێ وەرگرتوون .ئێستا ئیدی نزیکبوونەوە لە ٢٢ی پووشپەڕ ،بۆ کاربەدەستان و
بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی لە کوردستان بە واتای بەرەوڕووبوونەوەیەکی
دیکەیە لە گەڵ شەپۆلێکی تازە لە خۆنواندنی ڕق و بیزاریی خەڵکی کوردستان
لە ڕێژیمەکەیان .ئەمە بــووە بە نەریت و کولتوورێکی شۆڕشگێڕانە و جێگای
شانازی کە جێی خۆیەتی بەردەوام بمێنێتەوە و ساڵ بە ساڵ دەوڵەمەندتر بکرێ.
ئەمساڵ لە کاتێکدا بەرەو یادی ٢٢ی پووشپەر دەچین کە ڕێژیمی جینایەتکاری
کۆماری ئیسالمی ،دوای تەقەکردن و تەقینەوە گوماناوییەکانی نێو مەجلیس و
مەرقەدی خومەینی لە ١7ی جۆزەرداندا ،پتر لە پێشوو دەیەوێ خۆی وەک قوربانیی
تیرۆریزم نیشان بدا و هەر بەم بیانوویەش لە نێوخۆی واڵتدا کەوتووەتە گرتن و
ڕاوەدوونانی چاالکان و جیابیران و زیاترکردنی کوشتوبڕی کۆڵبەران و خەڵکی
زەحمەتکێش و بێدەرەتانی ناوچەکانی سەر سنوور .بەڕێوەبەرانی ئەو ڕێژیمە
لە دەرەوەی سنوورەکانیش و لە ئاستی ناوچەدا ،بە نواندنی توانای مووشەکیی
کۆماری ئیسالمی ،بە دەستدرێژی و ئاگربارانی سنوورەکانی هەرێمی کوردستان
و بە هەڕەشەی نیزامیی جۆراوجۆر لە ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ڕۆژهەالت ،دەیانەوێ
لە الیەکەوە کارنامە و ناوەرۆکی تیرۆریستیی  ٣٨ساڵی ڕابردووی ڕێژیمەکەیان لە
بیر خەڵک و جیهانیان بەرنەوە .لە الیەکی دیکە شکست و زیانە گیانییە گەورەکانی
سوپای پاسداران لە سووریە و بە فیڕۆدانی سامانی واڵت لە شەڕ و دەستتێوەردانی
کاروباری واڵتانی ناوچە و هەروەها ملمالنێی نێوخۆیی ڕێژیمەکەیانی پێ داپۆشن.
بانگەوازی ئێمە بۆ سەرجەم ڕۆڵە دلسۆزەکانی گەلەکەمان لە بەرەبەری ٢٢ی
پووشپەڕ دا ئەوەیە بە هەر شێوەیەک بۆیان دەکرێ ،ئەمساڵیش بەو جۆرەی لێیان
چاوەڕوان دەکرێ ،یادی ڕێبەری مەزن د.قاسملوو و هاوڕێیانی بەرز رابگرن و بە
یەکگرتوویی وهاوپشتیی یەکتر ،ئەوەندەی دەگونجێ بێزاریی خۆیان و گەلەکەیان
لەو ڕێژیمە تیرۆریست و دژە کــوردە ،پێشان بدەنەوە .ئەرکی هەموو الیەکمانە
بە کۆماری ئیسالمیی بسەلمێنینەوە کە پەروەندەی تیرۆری ڤییەن و پەروەندەی
شەهیدکرانی ڕێبەران و تێکۆشەرانی دیکەی گەلەکەمان بە دەستی ئەو ڕێژیمە  ،لە
ویژدانی نەتەوەکەماندا هەر وا زیندوو و کراوەیە و هەتا تەمەنی پڕ لە نەکبەتیی
ئەو ڕێژیمە کۆتایی پێ دێ ،خەباتی گەلی کورد بۆ مافە رەواکانی درێژەی دەبێ.
بەو هیوایەی خەڵکی کوردستان ئەمساڵیش لە ٢٢ی پووشپەڕدا ،نموونەیەکی
پڕشنگداری دیکە لە یەکگرتوویی و بەهەڵویستبوونی خۆیان بەرامبەر ڕێژیمی تیرۆر
و تاوان ،ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی نیشان بدەنەوە و بیسەلمێننەوە کە خەبات بۆ ئەو
ئامانجانەی د.قاسملوو و دەیان ڕێبەر و سەرکردە و هەزاران تێکۆشەری دیکەی
کوردستان گیانیان لە پێناویان دا بەخشین ،هەر وابــەردەوامــە و درێــژەی هەیە.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمی یۆنی تەشﮑیﻼ
1ی پووش ە ی 1396
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ناڕەزایەتییەکان بە کوشتنی کۆڵبەران لە رێوڕەسمی
ساڵەی بۆمبارانی شیمیایی شاری سەردەشتدا

ڕێـــــوڕەســـــمـــــی یـــــــادی  ٣٠ســـاڵـــەی
بــــۆمــــبــــارانــــی شـــیـــمـــیـــایـــی شـــــاری
ســـــەردەشـــــت ئـــاوێـــتـــەی دروشـــــــم و
ناڕەزایەتییەکان بە کوشتنی کۆڵبەران
و کاسبکارانی ناوچە سنوورییەکان کرا.
ڕۆژی چــوارشــەمــمــە7 ،ی پــووشــپــەڕ
بەبۆنەی یــادی  ٣٠ســاڵــەی کارەساتی
بۆمبارانی شیمیایی شاری سەردەشت،
نوێنەری چاالکانی مــەدەنــی لە هەموو
ش ــارەک ــان ــی ڕۆژهــــەاڵتــــی کــوردســتــان
بــەتــایــبــەت لــەکــســتــان و کــرمــاشــان و
ورمــــــێ لــــەو شـــــارە کـــۆبـــوونـــەوە و
ب ــە دەرب ــڕی ــن ــی نـــاڕەزایـــەتـــی و هاتنە
ســەرشــەقــام ،ســەبــارەت بــە «دیـــاردەی
ک ــۆڵ ــب ــەری» و هـــەروەتـــر «کــوشــتــنــی
کۆڵبەران» هەڵوێستی توندیان دەربڕی.
لەو ڕێوڕەسمەدا لەگەڵ ئــەوەی پەیامی
سەرەکیی خۆپێشاندەران تەرکیزکردن
لــەســەر شــێــوە نــوێیــەکــانــی کــارەســات
و ڕەگــەزکــوژی بــوو ،بــەاڵم هاوکات بە
بەرجەستەکردنەوەی کێشەی کرێکۆاڵن
بە نیاز بوون وێرای دەربرینی هاوخەمی
لەگەڵ خەڵکی سەردەشت ،زامی کۆن و

نوێ لێک گرێ دەنەوە و بەبیر هەمووانی
بێننەوە کە کــورد هــەروا بەشێوەیەکی
سیستماتیک ڕەگــــەزکــــوژی دەکــــرێ.
پەیامێکی دیکەی چاالکان لە ڕێوڕەسمی
یــادی  ٣٠ســاڵــەی بۆمبارانی شیمیایی
شاری سەردەشت ئەوە بوو کە پێویستە
نوخبە و هەڵسووراوی مەدەنی لە نێوخۆ
لەگەڵ شەقام ئاشت ببنەوە و چیتر تەنیا
بە بــوکــردنــەوەی واژۆی سایبێری و
مەجازی هەڵوێست دەرنــەبــڕن و زیاتر
شـــان وەبــــەر بــەرپــرســیــارەتــی بـــدەن.
دوای کــۆبــوونــەوەکــە چــەنــد کەسێک
لەوانەی دروشمیان دابوو لەالیەن ناوەندە
ئەمنیەتییەکانەوە دەســبــەســەر کــران.

ﺣەﻣەڕەﺳﻮڵ ﮐەرﯾﻤﯽ
لە گەرمەی شەری نێوان عێڕاق و ئێراندا هەر
دوو الیــەن بۆ پاشەکشەکردن بە هێزەکانی
یەکتر ،زۆرجار شار و گوندەکانی هەر دوو
واڵتیان بۆمباران و تۆپباران دەکرد و خەڵکی
سیڤیل و بــێــدەرەتــان و دانیشتووانی شار
و گوندەکانیان بە تۆپ و خۆمپارە و بۆم
تووشی ئاوارەیی و ماڵوێرانی و کوشتار دەکرد.
ڕۆژی 7ی پوشپهری ساڵی ١٣٦٦ی ههتاوی
کاتژمێر چــواری دوانــیــوهرۆ لە الیــەن چەند
فرۆکەیەکی شــەڕکــەری عێراقییەوە هێرش
کرایە سەر شاری سەردەشت و چەند شوێن
و گەڕەکی ئەم شارە لە چرکەساتێکدا نوقمی
تەپوتۆز و دووکــەڵ بــوون .بە پێی عادەت
خــەڵــکــی گــەڕەکــەکــانــی دیــکــە گـــور خــۆیــان
دەگەیەننە شوێنی بۆمبەکان و بە هانای خەڵکە
زامدارەکەوە دەچن .ئەوەی ئەم بۆمبارانەی
لــەگــەڵ بــۆمــبــارانــەکــانــی پــێــشــوو لــێــک جیا
دەکردەوە ئەوە بوو کە تەقینەوەکان وێرانیی
زۆریـــان بــە دواوە نــەبــوو ،بــەاڵم شاهیدانی
ئــەو ڕۆژە بــاس لــەوە دەکــەن بۆنی سێو و
مێخەک و تــۆزی سپی بــە ســەر گەڕەکاندا
بو بــۆوە و خەڵک زانییان کە ئەمجارەیان
گ ــازی «خـــهردهل»یـــان بــە ســـەردا بــاریــوە.
هەر ئەو ڕۆژە هاوکات له گهڵ بۆردوومانی
شاری سهردهشت گوندی «ڕهشهههرمێ و
دهشتی کهپران»یش کهوتنە بهر ئهو پهالماره.
لە ســەردەشــت ئــامــارە سەرەتاییەکان تەنیا
باسیان لــە چــەنــد کــەس شەهید و بریندار
دەکــرد ،خەڵکێکی زۆر کە بە هانای شەهید
و بریندارەکانەوە چووبوون بە هۆی نیشتنی
تــۆزی سپیی بۆمبە شیمیاییەکان تووشی
هەناسەسواری و کۆخین و ڕشانەوە ببوون
و هــاوکــات جەستەیان تــووشــی بلۆقکردن
و ســـووتـــان ب ــب ــوو ،زۆر ل ــە زامــــدارەکــــان
چاوەکانیان دەکــزانــەوە و هیﭽیان نــەدەدی،
وردە وردە ژمــارەی شەهید و بریندارەکان
زیاتر دەبــوون و لە چەند کاتژمێری ڕۆژی
یەکەمدا سەدان کەس بەرەو شارەکانی ڕەبەت
و بانە و مەهاباد و پیرانشار و لەوێوە بەرەو
شارەکانی ورمێ ،تەورێز ،تاران و شیراز و
ئیسفەهان و شارە گەورەکانی دیکەی ئێران
بــەرێ کــران .لە مــاوەی تەنیا حەوتوویەکدا
ئاماری زامدارەکان لە هەزاران کەس تێپەری.
لــهو کارهساته سامناکهدا زیاتر له ههشت
هـــهزار کــهس لــه دانیشتوانی «ســهردهشــت
شههید و بریندار بوون ،ئێستا دوای  ٣٠ساڵ

درێﮋەی

شینی چلۆن ب

کە به سهر ئهو تراژیدیایهدا تێدەپەرێ ،هی
یەک لە ئۆرگانە پێوندیدارەکانی وەک بەناو
کۆمیتەکانی ئیمداد و جانبازان و بونیادی
شەهید و ئۆرگانە تایبەتییەکانی پێراگەیشتن بە
زامدارانی شیمیایی ئاوڕی شیاو و بارەتەقای
ئەو کارەساتەیان له خهڵکی شاری سهردهشت
نهداوهتهوه .ئاماری شەهید و بریندار و بە ناو
جانبازەکانیان وەک خۆیان تۆمار نەکردووە
و تهنانهت بۆ چەواشەکردنی ئــەم مێژووە
ڕۆژی حهوتی پوشپهر که ڕۆژی بۆردومانی
شاری سهردهشته ،له ڕۆژمێرهکانی ئێراندا به
ههشتی پوشپهر هاتووە و دیاریکردنی  ٨ی
پووشپەر تەنیا بە مەبەستی ئەوە بوو کە لەگەڵ
تەقینەوەی مەجلیسی شۆرای ئیسالمی لە 7
ی پووشپەری ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی تێکەڵ
نەکرێ و بە خەیاڵی خۆیان هەر لە سەرەتاوە
پێش بە خۆپێشاندان و کۆڕوکۆبوونەوە و
یادکردنەوەکانی خەڵکی شــاری سەردەشت
و شــارەکــانــی دیــکــەی کــوردســتــان بــگــرن و
نەهێڵن لــە ڕۆژی  7ی پووشپەر دا یــادی
شەهیدانی شیمیابارانی سەردەشت بکەنەوە.
ئەوەی پێویستە بگوترێ ئەوەیە کە بەداخەوە
تاکوو ئێستاش کتێ و نووسراوەیەکی تایبەت
بە شیمیابارانی ســەردەشــت لەبەر دەستدا
نییە کە نــاوی هەموو شەهید و بریندار و
زامهەڵگرتووەکانی لەخۆ گرتبێ ،بە واتایەکی
دیکە هی ئۆرگان و ئیدارەیەکی حکوومەتی
ئاوڕی لەم مەسەلەیە نەداوەتەوە و تەنانەت
هــی ـ ڕێـــز و حــورمــهتــێــک لــه کــهســوکــاری
بهجێماوی ئهو قوربانییانه نەگیراوه و ناگیرێ.
زۆر گرینگ و پێویستە کە بە مەبەستی دانی
زانیاری درووســت بە کۆمەڵگای جیهانی و
کۆمەلگای نیوخۆ ،کەسانی پسپۆر و شارەزا
و لــێــزان لــە بــوارەکــانــی ئــامــار و یــاســاوە و
لــە بــــواری تــەنــدرووســتــی و پــزشــکــیــیــەوە
لێکۆلینەوە لەو کارەساتە بکەن ،بۆ ئەوەی
ئاماری دروستی شەهید و بریندارەکانی ئەم
ڕووداوە دەستنیشان بکرێ و شێوەی هێرش
و چۆنیەتیی کــەڵــکــوەرگــرتــن لــە بۆمبەکان
و چەندی و چۆنی و جــۆری گــاز و تۆزی
بەکار هاتووی نێو بۆمبەکان ڕوون بکرێتەوە
و دوات ــری ــش خــەســار و زیــانــەکــانــی دوای
ئــەم  ٣٠ساڵە بە درووســتــی بنووسرێنەوە.
ئــەوەی دەبیندرێ ئەوەیە کە دوای  ٣٠ساڵ
ئێستاش کەم نین ئەو مندااڵنەی بە نەخۆشیی
تەنگە نەفسی و کۆخین و ئاسمەوە لە دایک
دەبن ،زۆرێک لە دایک و باوکەکان لە کاتی
خــۆیــدا چ ــارەس ــەری پزشکی ت ــەواوی ــان بۆ
نەکراوە و ئێستاش منداڵی سەقەت و نەخۆش
لە دایک دەبن و کاریگەری گازەکان لە سەر
سرووشت و ئاژەڵ و ژینگەش هەروا دەبیندرێ.

ساڵ

مەرگی شارێ«
بە هۆی کەمتەرخەمی و ئــاور لێنەدانەوەی
بەرپرسانی حکوومەتی تاکوو ئێستاش ئەم
جینایەتە وەک تــاوان بە دێکۆمێنت نەکراوە
و شاری سەردەشت لە هەموو روویەکەوە
پشتگوێ خــــراوە و ئــەگــەر حــکــوومــەت بە
نــاوی قوربانیانی ئــەو کارەساتە یارمەتیی
دەرمانیی تایبەتی لە ڕێکخراوە جیهانییەکان
وەرگرتبێ ،ئەوە یان ناگاتە سەردەشت یان
بە پارەیەکی زۆر بە زامدارانی دەفرۆشنەوە.
لــە کــاتــی بــۆردومــانــی شـــاری ســەردەشــتــدا
حەشیمەت و دانیشتووانی شاری سەردەشت
 ٢٥هــەزار کــەس بــوو ،لە  ٢٥هــەزار کەسی
شــاری سەردەشت زیاتر لە  ٨هــەزار کەس
زامی قورس و سووکیان هەڵگرت و ئەو کات
لە سەرووی سەد کەسیش شەهید بوون .یەک
لە ســەر سێی خەڵکی ســەردەشــت شیمیایی
بوون و بۆ ماوەی چەندین حەوتوو و مانگ
خەڵکی شــاری سەردەشت ئــاوارەی گوند و
شارەکانی دیکەی کوردستان بوون و هەندێک
مرۆڤی خۆبەخش و خێرخواز خەریکی بە
خاکسپاردنی شەهیدەکان بــوون و هەموو
ڕۆژێــک پــۆل پــۆل خەڵک بــەرەو گۆرستانی
شار دەڕۆیشتن و ئازیزانی خۆیان لە تەنیشت
باقی شەهیدەکانی دیکە بەخاک دەسپاردن.
لەو بۆمبارانەدا چەند بنەماڵەیەک بە یەکجاری
چرای ژیانیان کوژایەوە و هەندێکیش تەنیا
یەک یا دوو کەسیان لە ژیاندا مــاوە ،دیارە
بەشێک لە زامــداران ئێستاش دوای  ٣٠ساڵ
بە سەر ئەو کارەساتەدا هەروا بە ئازارەوە
ژیان تێپەر دەکــەن و هەنووکەش بە دەست
نهخۆشییهکانی تهنگهنهفهسی و زۆر نهخۆشی
دیکه که دوای گیرۆدهبوونیان به گازی خهردهل
تووشی هاتوون دەناڵێنن و کەسیش ئاوڕ لە
ژیانی ئەوان ناداتەوە .نەبوونی داو و دەرمانی
تایبەت بە شیمیایی ژیانی زامدارەکانی گەلێک
سەخت و دژوار کــردووە و هەموو ساڵێک
چەند کەس بە هۆی نەبوونی دەرمانی پێویست
گیان دەدەن و وەک باس کرا ڕۆژ لەگەڵ رۆژ
ڕێ ــژەی شەهیدەکان زیــاد و زیــادتــر دەبــن.
سەیرە کە بەداخەوە تا ئێستاش هی مێنومێنتێک
کە بتوانێ باس لە کارەساتی سەردەشت بکا،
لە نێو شاردا درووست نەکراوە و تەنیا لە سەر
سەرچاوەی سەردەشت شتێکی سەمبولیک بە
خشت درووست کرابوو ،کە لە کاتی نووسینی
ئ ــەم دێـــرانـــەدا ئ ــاگ ــادار کـــرام فــەرمــانــداری
ســەردەشــت ئــەو بەشەشی ڕووخــانــدووە و
لە  ٣٠ساڵەی شەهیدانی سەردەشتدا هی
پەیکەر و یا منومێنتێک نییە کە لەو شارەدا
تەعبیر لەو کارەساتە بکا کە بەسەری هاتووە.

خەڵک و کێشەی نێو باڵەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران

 ...زۆر گۆڕانی بەسەردا هاتووە .سااڵنی زوو
لەگەڵ بوونی ئەو هەموو کێشە نێوخۆییانەی
نێو دەســەاڵت و واڵت ،ئــەوەی کە بە زۆری
دەیانخستە بــەربــاس ،کێشەکانیان لەسەر
سیاسەتی دەرەوە بوو .لە حاڵێکدا ئیستا لە پاڵ
ئەوەدا کە خەڵک بۆی گرینگە ئاکامی «برجام»
کێشە ئابوورییەکانیان لە کۆڵ دەکاتەوە یا نا
مەسەلەی چۆنیەتیی دەسەاڵتداری و دەوری
خەڵک لە دەسەاڵتدا گرینگی زیاتری پێدەدرێ.
ئیستا ئیتر خەڵک کە لە بــاری ئابوورییەوە
لــەوپــەڕی بــێ دەرەتــانــی و بــەشــی زۆری ــان
لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژی ،تەنیا بیر لە نان
ناکاتەوە ،بەڵکوو ئازادی و دەسەاڵتی خەڵک
پرسێکی گرینگی بەردەمیانە و لە هەڵسوکەوت
و شێوازی دەربڕینی داخوازییەکانیاندا بە
ڕوونی دەردەکەوێ .ئیستا داخوازی سەرەکی
خەڵک گــۆڕانــە لــە شــێــوازی دەســەاڵتــداریــدا.
بــێگــومــان لــەم بــەیــنــەدا ڕاستییەک هەیە
کــە هـــــەردوو جــیــنــاح و بــە گــشــتــی هــەمــوو
نــیــزامــی هـــەراســـان کــــــردووە .لــە زاهــیــری
کێشمەکێشی ئاشکرای نێوان دەسەاڵتدارانی
نــیــزامــدا ،هۆکارێکی گرینگ خــۆی حەشار
داوە کــە ئاگرخۆشکەری ئــەم بــەزمــەیــە کە
هــەمــوو نیزامی داگــرتــووە ،ئــەویــش خەڵکە.
جووڵەی ئــارام و چەند ساڵەی خەڵک لە
ســەرانــســەری ئێران بە تایبەت لە ناوەندی
شارە گەورەکانیدا هەراسی بە ڕێبەرانی نیزام
هەڵگرتوە .خەڵک کە ئیستاش لە ژێر سێبەری

دەزگا ئەمنییەکانی رێژیم و سەرنێزەی سپای
پــاســدارانــدا هەناسە بڕکێیانە ،بە ئومێدەوە
دەڕواننە داهاتوو و هی هەلێک لە کیس نادەن
بۆ ئەوەی دەنگی خۆیان هەڵبڕن و باوەڕی
خۆیان ئاشکرا بکەن و بە دەنگی خۆیان بڵێن
کە مەشرووعییەت لەوانەوە سەرچاوە دەگرێ.
بەمجۆرە ئەوە باوەڕ و ئیرادەی ئەو خەڵکەیە
کە ڕێبەرانی نیزامی جیا لە کێشەی دابەشکردنی
دەسەاڵتیان ،کردوەتە دوو بەش .دەنا ئەوان
لەسەر خوانی نیﻌمەتی ئیالهی و سێبەری
ڕێبەردا حەوانەوەیان کارێکی سەخت نابێ.
تێگەیشتن لە چۆنیەتی حکوومەتی ئیالهیی
خــامــنــەیــی و پێگەیشتنی نـــەوە نوێیەکانی
کۆمەڵگە و گەیشتنیان بە ئاستێک لە دەرکی
ڕاستییەکانی کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو،
خەڵکی گەیاندووەتە ئەو قەناعەتە کە دەبێ
لەو دەرفەتانەی بۆیان دێتە پێش بە دروستی
کــەڵــکوەرگــرن و بیکەنە مــەیــدانــێــک بــۆ بە
چالشکێشانی رێژیم .ئەوان کە ڕەنگە تا ئیستا
هەست بە بوونی توانای ڕووبەڕوو بوونەوە لە
گەڵ هەموو هێزەکانی رێژیم نەکەن ،هەوڵیان
داوە داخــوازەکــانــی خۆیان لە چوارچێوەی
فرسەتە یاساییەکاندا بێننە گۆڕێ و پشتیوانی
زۆربــەیــان لە بەرنامەی کاندیداتۆرێک ،کۆ
کردنەوە و دەرخستنی ئەو توانایەیە کە بڵێن،
پێویستە گرینگی بە دەنگەکانیان بدرێ و وەک
ڕێبەر هەموو شتێکیان فیدای خۆی و نیزام نەکا.
بێشک کێشەی مەشرووعییەتی دەسەاڵتی

ئیالهی رێبەر و دەسەاڵتی خەڵک ،بە تایبەت
کە بەشێک لە ئاخوندەکان دەنگی خەڵکیان
وەک پشتیوانەی مەشرووعییەتی دەسەاڵت
پــێ ڕەوایـــە ه ــەروا ئــاســان چــارەســەر نابێ.
لــە گــەڵ بــوونــی ئــەو هــەمــوو کێشە و هاتنە
مەیدانی خەڵکیش ،برایەتیی ئەم دوو ڕوانگە
لە چوارچێوەی حکوومەتی ئیسالمی ئێراندا
تــا ســەر نــابــێ و نــاتــوانــن بــااڵنــســی هێز تا
سەر ڕابگرن .بویە نابێ گومان لەوە بکرێ
کە ڕووبــەڕوو بوونەوەی ئەم دوو الیەنە لە
دەسەاڵتدا دەبێ بە وەالنانی یەکیان یا بە کۆتایی
هاتن بە تەمەنی ڕێژیمەکەیان کۆتایی پێ بێ.
لەو نێوەدا ئەوەی نابێ لەبەرچاو ون بێ
دەوری خەڵکە کە دەیــەوێ پارسەنگی هێز
بگۆڕێ و بە خوێندنەوەیەکی نوێ کۆمەڵگەی
ئێران بــەرەو گۆڕانێکی جیددی بەرێتە پێش
و ئیرادەی خۆی بەسەر دەسەاڵتی رەش و
کۆنەپەرستانەی ویالیەتی فەقیهدا بسەپێنێ.
هــەروەهــا ئ ــەوەی دەیـــەوێ پارسەنگی هێز
بگۆڕێ و خۆڕاگری و هەوڵەکانی ،داهاتووی
گۆڕانێکی بنەڕەتی بۆ دەستەبەر بکا خەڵکە .بێ
گومان لە وەزعێکی وەهادا پێویستە پشت بەو
هێزە ببەسترێ و هەموو الیەک یارمەتیدەری
بن ،کە بە خوێندنەوەیکی نوێ و سەردەمیانە
ئێران بــەرەو گۆڕانێکی جیددی بەرێتە پێش
و بەر لە گەڕاندنەوەیان بۆ ساڵە ڕەشەکانی
سەرەتای دامەزرانی کۆماری ئیسالمی بگرێ.

ھەواڵ و ﺳﯿﺎﺳەت

تاران ،داعش و کورد ((٢
ڕەهەندی دووهەم :پێگەی کورد و کۆماری ئیسالمی لە شەڕی داعشدا

ﻗﺎدر ورﯾﺎ
شەڕ لە گەڵ داعش بە تایبەتی و چۆنیەتی
بــــەرەوڕووبــــوونــــەوە لــەگــەڵ تــیــرۆریــزم
و گــرووپــە تیرۆریستییەکان بەگشتی،
مــەحــەکــێــکــی بــاشــن ب ــۆ هــەڵــســەنــگــانــدنــی
نێوەرۆکی دوو هێزی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست لە دژایەتی لە گەڵ تیرۆردا .دوو
هێز کە یەکێکیان(کۆماری ئیسالمیی ئێران)
حکوومەت و دەسەاڵتە و ،خاوەنی دەوڵەت
و سوپا و ئەرتەش و سەرچاوەی زەبەالحی
ئــابــووری و دامــو دەزگ ــای حکوومەتییە
و لە ناوەندە نیودەوڵەتییەکانیش بۆ وێنە
لــە ڕێــکــخــراوی نــەتــەوە یەکگرتووەکاندا،
ســتــاتــووســی نــوێــنــەرایــەتــیــی واڵتــێــکــی
ســەربــەخــۆی هــەیــە .ئـــەو حــکــوومــەت و
دەوڵەتە ،واڵتی پان و بەرینی ئێران بەڕێوە
دەبا .هێزەکەی دیکە (کــورد) ،نەتەوەیەکی
بندەست و بــەش بــەش کــراوە و بە سەر
چوار واڵتی ناوچەدا دابەش کراوە و تەنیا لە
پارچەیەک لە چوار پارچەی نیشتمانەکەیدا،
دەسەاڵتی خۆی بە دەستەوەیە .ئیرادەی
ئەو نەتەوەیە لە سێ پارچەکەی دیکە ،لە
قالبی بزووتنەوەی نەتەوەیی و بڕیار و
سیاسەت و هەڵویستی هیزە سیاسیەکانیدا
خۆ دەنوێنێ .بۆ تێگەیشتن لە جێگە و پێگەی
ئــەو دوو ئەکتەرە نایەکسانەی ناوچەکە
لە شــەڕی دژە تیرۆر و تەعامول لە گەڵ
تــیــرۆریــزم و گــرووپــە تیرۆریستییەکان،
بە جیا باس لە هەر کامێکیان دەکەین .لە
پێشدا باسی کورد دەکەین:
ن ام ۆب وون ی ب زووت ن ەوەی
رز اری وازیی کورد بە تیر ریز
بزووتنەوەیی نەتەوەیی کورد لە هەموو
بەشەکانی کــوردســتــان هــەر لــەو کاتە دا
کــە شوناسێکی ڕزگــاریــخــوازانــەی هەیە،
خاوەنی نیوەرۆکێکی دیموکراسیخوازانە
و پێشکەوتنخوازانەشە .هی کام لە هێزە
سەرەکییەکانی هــەر کــام لــە بەشەکانی
کوردستان خــوازیــاری زاڵکردنی ئایین و
دینێکی تایبەت بە ســەر ئایین و دینێکی
دیکەدا نین و هەوڵی بندەستکردنی پەیڕەوان
و الیەنگرانی ئایینەکانی دیکە نــادەن .نەک
هــەر دژایــەتــیــیــەکــیــان لــە گــەڵ پەیماننامە
نــیــودەوڵــەتــیــیــەکــانــی تــایــبــەت بــە مـــا و
ئازادییەکانی مرۆڤدا نیە بەڵکوو نێوەرۆکی
ئەو پەیماننامانەیان کــردوە بە بەشێک لە
بەرنامەی سیاسیی خۆیان .پێکەوەژیانی
جۆراوجۆرییە نەتەوەیی و ئایینییەکانی
کوردستان لە سێبەری ئاشتی و وێکهەڵکردن
و بە ڕەسمی ناسینیاندا ،یەکێک لە ئامانجە
دیارەکانی هێزە سیاسییەکانی کوردستانە.
هــیـ کامێکیان بــیــانــووی کــولــتــووری و
ئــایــدۆلــۆژیــانــە بــۆ هــێــشــتــنــەوەی ژنـــان لە
کۆیلەتی و بێمافیدا ناهێننەوە و لە ڕووی
ب ــاوەڕەوە و تەنانەت لە پراکتیکیشدا بۆ
یەکسانیی ژن و پیاو تێدەکۆشن .لە ڕەوتی
خەبات بۆ گەیشتن بەم ئامانجانەشیاندا،
ئەگەر ناچار بە هەڵگرتنی چەک و شەڕی
چەکداری بووبن ،بۆ بەرگری لە نەتەوەکەی
خ ــۆی ــان و بـــەرپـــەرچـــدانـــەوەی شـــەڕ و
لەشکرکێشی داگیرکەرانی نیشتمانەکەیان
و زەوتــکــەرانــی سەرەتاییترین مافەکانی
خەڵکی کوردستان بــووە .ئەو کردەوانەی
وەک «تــاوانــی تیرۆریستی» دراون ــە پاڵ
کورد و هێزە خەباتکارەکانی ،داهێنراوی
ڕێژیمە داگیرکەر و دژەکــوردەکــان بوون
و مەبەستیشیان لە کردەوەی تیرۆریستی،
بــەرەنــگــاربــوونــەوەی سوپا و دامــودەزگــا
سەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێژیمانە لە الیەن
هــێــزە خــەبــاتــکــار و بەرهەڵستکارەکانی
کــــوردەوە بـــووە کــە لــە راســتــیــدا دەچنە
خانەی «بەرگریی ڕەوا» ،هەر بۆیە ناوەندە
نێودەوڵەتییەکانیش بە دەگمەن ئامادە بوون
وەک «کردەوەی تیرۆریستی» لێیان بڕوانن.
هەر ئەوەش کە نەتەوەی کورد هەر کات
لە بەشێکی نیشتمانەکەیدا هەلی پێکهێنانی
دەسەاڵت و حکوومەتی خۆی بۆ ڕەخساوە،
بــە بــــــەراوەرد لــە گ ــەڵ واڵت ــان ــی نــاوچــە،
نموونەیەکی دیموکراتیانەی دەسەاڵتدارەتیی

لە خۆی نیشان داوە ،بەڵگەی نامۆبوونی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد لە گەڵ
تیرۆریزم و پەنابردن بۆ مەزنیخوازی و
ســەرکــوت و سڕینەوەی «ئــەوانــی دیکە»
لە نێوخۆی هەرێمی دەسەاڵتدارەتییەکەی
و دەرەوەی ناوچەی دەسەاڵتدارەتییەکەی
دایــە .ئەزموونی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری
کوردستان لە  ١٩٤٦_١٩٤٥و حکوومەتی
هەرێمی کــوردســتــان لــە ١٩٩٢ەوە هەتا
ئێستا ،باشترین بەڵگەن بۆ ڕاستیی ئەم
قسەیە.
حاشا لــەوە ناکرێ کە لە  ٣_٢دەیــەی
دوایــیــدا لــە نێو کــوردیــش بــە تایبەتی لە
باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان گرووپ و
ڕێکخراوی ئایینی سەریان هەڵداوە .هێندێک
لەو گــرووپ و ڕیکخراوانە لە گەڵ ئەوەی
هەڵگری ڕوانگە و بیروباوەڕی ئایینیین،
لە ڕووی بەرنامە و ئامانجی سیاسییەوە
بەشێکن لــە بــزووتــنــەوەی ڕزگــاریــخــوازی

تیرۆر لە گەڵ یەکتر ،لە دوای سەرهەڵدانی
خیالفەتی داعــشــەوە دەســتــی پــێ کــردوە.
دوو پارچە لە چوار پارچەی کوردستان،
واتــە ڕۆژاوا و بــاشــووری کوردستان ،لە
چەند ساڵی رابــردوو دا بــەرەی سەرەکیی
شــەڕی جیهانیی دژە تیرۆر بــوون .چەند
واڵتێکی ڕۆژاوایــیــیــان لــێ دەرچ ــی کــە بە
تایبەتی بە هێزی هەوایی بەشداری شەڕ
لە گــەڵ داعشن ،هی نەتەوەیەکی ناوچە
بە ڕادەی کــورد لە گەڵ داعــش لە شەڕدا
نەبووە ،هی نەتەوەیەکیش بە ڕادەی کورد
لە شەڕی داعش دا قوربانیی نەداوە .دیارە
گەورەترین تاوانی دژە مرۆیی داعشیش
هەر لە دژی خەڵکی کوردستان بە تایبەتی
لە شەنگاڵ بەڕێوەچووە .ئەمە جگە لەوەی
کە گەورەترین خۆڕاگرییەکانیش بەرامبەر
پەالمارەکانی داعش هەر لەو دووبەشەی
کوردستان و لە سەر دەستی شەرڤان و
پێشمەرگەی کورد تۆمار کراون.

ژﻣﺎره٧٠٥ :
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سەردانی شاندێکی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد
لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

دوانــیــوەڕۆی ڕۆژی شەممە٣ ،ی پووشپەڕ شاندێکی کۆنگرەی نــەتــەوەیــی کــورد
بە سەپەرستیی کــاک تاهیر کەمالیزادە ســەردانــی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــانــی کـــرد و ل ــەالی ــەن هــەیـ ــەتــێــکــی ڕێــبــەریــی حــیــزب بــە ســەرپــەرســتــیــی
کـــاک مــســتــەفــا مــــەولــــوودی ،ســکــرتــێــری گشتیی حــیــزبــەوە پــێــشــوازیــیــان لــێکــرا.
لــەو دانیشتنەدا بــاس لــە دۆخ ــی ئــاڵــۆزی نــاوچــە و هەستیاریی پــرســی ک ــورد لەو
هــاوکــێــشــانــەدا کــرا و دووالیــــەن کــۆک ب ــوون لــەســەر ئـــەوەی نــاوچــەکــە لــەبــەردەم
گــۆڕانــی خــێــرا و بــنــەرەتــی دایـــە و ،ئــەگــەر کـــورد بــە گــوتــارێــکــی گشتیگر و بە
خۆگونجاندن لەگەڵ دۆخەکە مامەڵە لەگەڵ پێشهات و ڕووداوەکـــاندا بکا؛ دەتوانێ
قــازانــﺞ و دەســکــەوتــی بــارتــەقــای خــەبــات و تێکۆشانی دەی ــان ســاڵــەی خــۆی لێبکا.
لەو دیدارەدا شاندی رێبەریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بە ئاماژە بەوەی کورد یەک
نەیەوەیە و کوردستان نیشتمانێکە بەاڵم دابەش کراوە و ئەگەرچی ئەو دابەشکردنە
ڕوانگە و تایبەتمەندیی جیاوازی بۆ هەر کام لەو بەشانە دروست کردوە ،بەاڵم دەکرێ
کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان لە سەر کۆمەڵێک خەتی گشتی و پرەنسیپی
نەتەوەیی سا ببنەوە و هەموو الیەک لە پێناو بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەییدا پێبەندی بن.

سەردانی هەی ەتێکی سازمانی خەباتی کوردستان لە
سکرتاریای حیزبی دێموک اتی کوردستان

دوانیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە٦ ،ی پووشپەڕ هەی ەتێکی سازمانی خەباتی کوردستان
بە سەرپەرستیی کاک بابەشێ حوسێنی ،سکرتێری ئەم حیزبە سەردانی سکرتاریای
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی کرد و لەالیەن هەی ەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی
کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتەوە پێشوازییان لێکرا.
لەو دیــدارەدا سەرەتا کاک بابەشێ حوسێنی ئاماژەی بەو گۆڕانکارییانە کرد کە لە
کۆنگرەی شەشەمی سازمانی خەباتدا لە بەرنامە و پەیڕەوی نێوخۆیی حیزبەکەیاندا
کراوە و بە تیشکخستنەسەر پەسندکراوەکانی ئەم کۆنگرەیە پێی لەسەر پێویستیی
بەردەوامی کاری هاوبەش لە نێوان حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان داگرت.
لەو دیدارەدا کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانیش
بە لێکدانەوەی بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئێران و کوردستان و ،ئەو فشارانەی
لەالیەن کۆمەڵگای جیهانییەوە بۆ گۆڕینی رەفتاری کۆماری ئیسالمی خراوەتە سەر
ئەو رێژیمە؛ باسی لەوە کرد کە ئەو بارودۆخە دەتوانێ بۆ کورد دەرفەتێکی لەبار بێ
ئەگەر بتوانێ نێوماڵی خۆی یەک بخا و بە قورسایی زیاترەوە بێتە نێو هاوکێشەکانەوە.

دیداری هەی ەتێکی کومیتەی نۆڕوێژی حدک
لەگەڵ پارتی کرێکارانی ئەو واڵتەدا
نــەتــەوەیــی ک ــورد .دی ــارە ژمارەیەکیشیان
خاوەنی بیروباوەڕی وشک و توندڕەوانەن
و دەکرێ بڵێین لە ڕووی فکری و باوەڕەوە،
لــە هــەمــان س ــەرچ ــاوەوە هــەڵــقــوواڵون کە
ڕێ خراوە تیرۆریستییەکانی وەک ئەلقاعدە
و داعــش لێیانەوە هــاتــوون .ئەمانە ئەگەر
جێ پێیەکیشیان بۆ ئەم جــۆرە ڕێکخراوە
تیرۆریستییانە لە کوردستان کردبێتەوە
و کەسانێکیان لە نێو نەتەوەی کــوردەوە،
ڕەوانـــەی ئەلقاعیدە و داعــش کــردبــێ ،لە
کۆماری ئیسالمییەوە زۆر نزیکتر بوون تا
نەتەوەکەی خۆیان .لەبارەی ڕۆڵی کۆماری
ئیسالمی لە سەرهەڵدان و پەرەگرتنی ئەم
جۆرە گرووپانە لە کوردستان و ناوچەکەدا
و پێوەندی و هەڵسوکەوتی لە گەڵیان ،لە
شوێنێکی دیکەی ئەم زنجیرە وتارە ،زیاتر
دەوەستین.
کورد و شە ی د ە تیر ر
نەتەوەی کورد لە هەر کام لە بەشەکانی
نیشتمانەکەی ،لە مێژ ساڵە ب ــەرەوڕووی
تیرۆر و ڕەشەکوژی و تەنانەت کۆمەڵکوژیی
ئەو دەوڵەتانە بووەتەو ەکە کوردستانیان
بە ســەر خۆیاندا دابــەش ک ــردوە .جگە لە
تیرۆری دەوڵەتانی تورکیە ،ئێران ،عێراق
و سووریا دژی نەتەوەی کــورد ،شەپۆلی
ئــەو تیرۆریزمەش کە بە هــۆی ڕێکخراوە
تیرۆریستییەکانی ئەلقاعیدە و داعشەوە،
ڕوویان کردووەتە ئەم ناوچەیە ،کوردستان
و نــەتــەوەی کــوردیــان کــردوە بە ئامانجی
دوژمنیی خۆیان .شەڕی گرووپە توندڕەوە
ئیسالمییەکانی تێکەاڵو و بــەســتــراوە بە
ئەلقاعیدە لە هەرێمی کوردستان لە گەڵ
حکوومەتی هەرێم و یەکیەتیی نیشتمانی
و پارتی دیموکراتی کوردستان لە دەیەی
٩٠ی زایینیدا و کردەوە تیرۆریستییەکانیان
لە دژی بنکە و بارەگاکان و کاربەدەستانی
هــەرێــم ،هــەر وەهـــا چــەنــدیــن تەقینەوەی
خۆکوژی لە دژی خەڵکی سڤیل لە شارەکانی
هــەرێــمــی ک ــوردس ــت ــان ،دەیــســەلــمــێــنــن کە
نەتەوەی کورد لە باشووری کوردستان ،لە
دەیەی ٩٠ی زایینییەوە لە گەڵ تیرۆریزمی
سەرچاوەگرتوو لە ڕێکخراوە تــونــدڕەوە
ئایینییەکان ،لە شەڕ دایە.
ب ــەاڵم ش ــەڕی ه ــەرە گــــەورەی ک ــورد و

ئامانجی کورد لە شەڕی دژە تیرۆردا
حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هیزە
سەرەکییەکانی بزووتنەوەی کورد لە هەموو
بەشەکانی کوردستان نەک هەر هی کات
داڵدەی گرووپە تیرۆریستییەکانیان نەداوە،
بەڵکوو ئامانجی هێرشی وێرانکەرانە و دژە
مرۆیی گرووپە تیرۆریستییەکانیش بوون.
خاڵی جەوهەریی شــەڕی نــەتــەوەی کورد
لە گەڵ داعش کە شەڕی دژە تیرۆری ئەو
نەتەوەیە لە شەڕی دەوڵەتانی ناوچە و یەک
لــەوان ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لــەگــەڵ داع ــش ،جیا دەکــاتــەوە ئــەوەیــە کە
کورد بەرگری لە خۆی ،لە خاک و نیشتمانی
خۆی کــردوە و دەکــا .ڕێک بە پێﭽەوانەی
ڕێژیمی ئێران کە بەشدارییەکەی لە شەڕی
دژ بە داع ــشدا نێوەرۆکێکی مەزهەبی و
تائیفی هەیە و الوازکردن و بەرتەسککردنی
جــۆغــرافــیــای دەس ــەاڵت ــی بــــەرەی سوننی
مــەزهــەبــی ن ــاوچ ــە و ،ل ــە ب ــەرام ــب ــەر دا
فراوانکردنی جۆغرافیای دەسەاڵتدارەتیی
هاوپەیمانە شیﻌەمەزهەبەکان بە ڕێبەریی
خ ــودی ئــەو ڕێــژیــمــەی کـــردوە بــە ئامانﺞ
و لــەم سۆنگەیەشەوە ،بــە چنگ و ددان
بەرگریی لە مانەوەی خوێنڕێژترین ڕێژیمی
ناوچەکە واتــە ڕێژیمی بەشسار ئەسەد
دەکــا هەر شار و ناوچەیەک کە کورد لە
داعش پاکی بکاتەوە ،ژیان و ئاسایش و
ئاوەدانیی تێکەڵ بەو ما و ئازادییەکانی
شــیــاوی مــرۆڤــی ئــەو ســەردەمــەی جێگای
دەگرێتەوە ،بەاڵم هەر شار و ناوچەیەک کە
بە پشتیوانیی کۆماری ئیسالمی لە دەست
داعــش بێتە دەر ،دەسەاڵتێکی لە چەشنی
دەســەالتــدارەتــیــیــەکــەی بــەشــار ئــەســەد ،یا
خودی کۆماری ئیسالمی جێگای دەگرێتەوە
کە جگە لە ژیان لە تاریکی و بێمافی و لە
ژێر سەرکوت و سووکایەتی و هەاڵواردنی
ئایینی و مەزهەبیدا ،شتێکی دیکە نیە .لە
یەک قسەدا ڕزگاربوون لە جەهەننەمێک و
چوون بۆ جەهەننەمێکی دیکەیە.
لە بەشی سێهەمی ئەم زنجیرە وتارە دا،
باسی کۆماری ئیسالمی و ئاواڵدوانەکەی،
تیرۆریزم دەکەین.

رۆژی دوشــەمــمــە٥ ،ی پــووشــپــەڕ هەی ەتێکی بەشی پەیوەندییە نۆروێژییەکانی
کــومــیــتــەی نــــۆڕوێــــژی حــیــزبــی دی ــم ــوک ــرات ــی کـــوردســـتـــان بـــە ســەرپــەرەســتــیــی
نــاســر قـــادرپـــور لــەگــەڵ هــەیـ ــەتــێــکــی پــارتــی کــرێــکــارانــی ن ــۆروێ ــژ کــۆبــوونــەوە.
هەی ەتی حیزب لــەو چاوپێکەوتنەدا لەالیەن هەی ەتی خانەخوێ بە سەرپەرستیی
ئانیکەن هۆیتفەلت ،وزیری پێشووی نێوخۆی نۆروێژ وەرگیران و لە کۆبوونەوەکەدا
کــۆمــەڵــێ بــاســی ڕۆژ خــرانــە ب ــەرب ــاس و ئــاڵــوگــۆری ب ــی ــروڕای ــان لــەســەر کــرا.
رەوشــــی کــــورد لــە رۆژهـــەالتـــی ک ــوردس ــت ــان ،هــەریــمــی کــوردســتــان و بــڕیــاری
ریـــفـــرانـــدۆم لـــەو ب ــەش ــەی کـــوردســـتـــان ،پــرســی کــــورد لـــــــەرۆژاوا و ه ــەروەه ــا
زەوبــــر و زەنــــگ و گــوشــارەکــانــی حــکــومــەتــی تــورکــیــە بــۆ ســـەر بــزووتــنــەوەی
کـــورد لــە ب ــاک ــووری کــوردســتــان تــــەوەری بــاســەکــانــی ئ ــەم کــۆبــوونــەوەیــە ب ــوون.
بەشێکی دیکەی باسەکانی ئەو چاوپێکەوتنە تەرخان کرا بۆ سیاسەتی سەرکوتی
کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وپێشێلکردنی سیستماتیکی مافەکانی مرۆڤی
کورد لە ئێران و کوردستان کە لەالیەن هەی ەتی خانەخوێ بە بایەخەوە وەرگیران.

بەشداریی کومێتەی ئاڵمانی حدک لە کونگرەی
نائاسایی سوسیا دێموکراتەکانی ئاڵماندا

حیزبی سوسیال دێموکراتی ئاڵمان رۆژی یەکشەممە٤ ،ی پووشپەڕ بۆ بریاردان لەسەر
بەرنامەی ئەو حیزبە بۆ هەڵبژارندنەکانی داهاتووی پارڵمانی ئەو واڵتە کە لەمساڵدا
بــەڕێــوەدەچــێ ،کۆنگرەیەکی نائاسایی پێکهێنا .حیزبی سوسیال دێموکرات وەک
حیزبیکی سەرەکیی لە ئاڵمان هەول دەدا لەو هەڵبژاردنانەدا بە درووشـمی عەداڵەتی
کۆمەاڵیەتی و ئاشتی کۆمەاڵیەتی و پێکهینانی دەرفەتی بەرامبەر بۆ هەمووان وەک
بەهێزترین حیزب دەربکەوی و بەڕیوەبەریی داهاتووی ئە واڵتە بەدەستەوە گرێ.
سولتان گۆاڵوی ،بەرپرسی کومێتەی ئاڵمانی حیزبی دیموکراتی کوردستان کە بەشداری ئەو
کۆنگرەیە بوو ،لەو دەرفەتەدا توانی لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی حیزبی سۆسیال دێموکرات
ئالوگۆری بیروڕا بکا و بۆ بەهێزترکردنی پێوەندیی نێوان دوو حیزبی دۆست تێبکۆشێ.

ئاکسیۆنی یەکیەتیی ﻻوان بەبۆنەی

ساڵەی بۆمبارانی

شیمیایی شاری سەردەشت

رۆژی چـ ــوارشـ ــەمـ ــمـ ــە7 ،ی پــــووشــــپــــەڕی  ١٣٩٦ی هــــەتــــاوی یــەکــیــەتــیــی
الوانــــــی دێ ــم ــوک ــرات ــی ڕۆژهـــــەاڵتـــــی کـــوردســـتـــان لـــە  ٣٠ســـاڵـــەی بــۆمــبــارانــی
شــیــمــیــایــی شــــــاری ســــــەردەشــــــتدا چ ــاالک ــی ــی ــەک ــی تــایــبــەتــیــی بــــەڕێــــوە بــــرد.
لــەو ئاکسیۆنەدا کە بەهاوکاریی کۆمیتەی ئاڵمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و چەند الیەنێکی کوردیی دیکە لە شاری نۆرنبێر بەڕێوەچوو ،وێنەی قوربانیانی
ئــەو کــارەســاتــە بــەرز کــرایــەوە و سیاسەتی بێدەنگەلێکردنی  ٣٠ســاڵــەی کۆماری
ئیسالمی و پێڕانەگەیشتن بە بارودۆخی بەرکەوتووانی ئەو پەالمارە مەحکووم کرا.
لــەو ئاکسیۆنەدا لــەگــەڵ قــســەکــردن بــۆ خەڵکەکە لــەبــارەی سیاسەت و ڕەفــتــاری
ک ــۆم ــاری ئــیــســالمــی لــە ئــێــران و ک ــوردس ــت ــان ،ڕاپــۆرتــێــک لــەســەر پێشێلکردنی
مافی مــرۆ لــە کــوردســتــان بــەهــۆی دەزگـــای قــەزایــی و نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکانی
کــۆمــاری ئیسالمی بەنێو جــەمــاوەر و ئــامــادەبــووانــی ئاکسیۆنەکەدا بــو کــرایــەوە.

ڕا و ﺑﯚﭼﻮون

] کاک سدیﻖ بەرهەمی خەباتی مەدەنییە لە نێوخۆی واڵت ،با
ویژدان سەنگی مەحەک بێ ئەوەندەی ئەم کەسایەتییە وەک تاکێکی
کورد ،توانیوێتی سرنجی جیهان بۆ پرسی مافی مرۆڤی کورد
ڕابکێشێ ئایا بەڕاستی لەم سەردەمەی ئێستادا کورد لە دەرەوەی
سنوورەکانی ئێران توانیوێتی وەهــا کاریگەرییەکی هەبێ؟ [
کە دەبــێ هــەمــووان سرنجی بدەینێ ،بە جــەمــاوەری کردنی خــەبــات ،لە ڕێــی هەر
بـــــــیـــــــانـــــــوویـــــــەکـــــــەوە .بـــــــیـــــــانـــــــووی ئــــــــەمــــــــڕۆمــــــــان کــــــــــاک ســـــدیـــــﻖ
بۆ وێنە کاتێ نازناوی باوکی مافی مرۆڤی کوردستانی لێدەنرێ ،کاتێ ڕۆژی  ٣٠جون
وەک ڕۆژی کەبوودوەند دیاری دەکرێ ،کاتێ کەمپینگەلی جۆراوجۆر بۆ پشتگیری
و ئــازادی کەبوودوەند سازدەکرێ ،کاتێ کومیتەی خەاڵتی نۆبێلی بۆ ساز دەکرێ،
کاتێ بە سەدان سیمای ناسراوی نێوخۆ و دەرەوە بەدووی ئازادیی کەبوودوەندەوەن،
کاتێ گەردەلوولی تویتێری بۆ سازدەکرێ ،کاتێ گەنجەکان بۆ پاڵپشتی مانگرتن لە
خواردنی کەبوودوەند ،ئەوانیش لە دەروەی واڵت ماندەگرن و دەیــان کاتێ کاتێ
کاتێی تر ،مانای ئەوەیە ئەم کەسایەتییانە گرێدەری خەباتی ناوخۆن و دەرەوەن.
کــاک سدیﻖ بەرهەمی خەباتی مەدەنییە لــە نێوخۆی واڵت ،بــا وی ــژدان سەنگی
مــەحــەک بــێ ئــەوەنــدەی ئــەم کەسایەتییە وەک تاکێکی ک ــورد ،توانیوێتی سرنجی
جیهان بــۆ پــرســی مــافــی مــرۆڤــی ک ــورد ڕابکێشێ ئــایــا بــەڕاســتــی لــەم ســەردەمــەی
ئێستادا کــورد لــە دەرەوەی سنوورەکانی ئــێــران توانیوێتی وەهــا کاریگەرییەکی
هــەبــێ؟ کــەوابــوو ئێمە ،هــەمــوومــان وەک سێکوچکەی خــەبــات (نێوخۆ ،دیاسپۆرا
و هێزە سیاسییەکان) دەبــێ ئــەم جــۆرە هەالنە بقۆزینەوە و بیکەین بە بنەمای و
بناغەی کــاری هاوبەش ،لێرەدایە کە دەتوانین بڵێین کاک سدیﻖ کۆمان دەکاتەوە

١٥ی ﭘﻮوﺷﭙەڕی ٦ _ ١٣٩٦ی ﺟﻮﻻی ٢٠١٧

دیپلۆماسیی سەربەخۆیی

کاک سدیق کۆمان دەکاتەوە!
(ب ە ب ی ان ووی ب ەرب ێ رب وون ی ب ە ێ ز
ە ت ی ﺋاشتیی نۆبێلی ( 1
ک ەب وودوەن د ب ۆ
ئەوەندەی بیرم بڕ بکا ،نەبووە کوردێک بە زیندەسەری
بکەوێتە بــەر سرنجی مێدیاکانی جیهان و دەوڵــەتــە
بیانییەکان و هــەروەهــا ڕێــکــخــراوە نێونەتەوەییەکانی
الیــەنــگــری مــافــی مــــرۆ و ڕۆژنـــامـــەوانـــی .لــەمــەش
بــتــرازێ چــەنــد خەاڵتێکی پڕبایخی نــێــونــەتــەوەیــی لە
بـــواری مــافــی مــرۆڤــی پــێــبــدرێ و لــەمــانــەش گرینگتر،
وەک بەربژێری خەاڵتی ئاشتیی نۆبێل دیــاری بکرێ.
ئەمانە بۆ هەموو ئینسانێک ،بەتایبەتی بۆ مرۆڤی کوردی
ﻧﺎﴎ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ
بێدەوڵەت و ناسنامە ،جێگەی شانازین .بەاڵم ئەودیوی
دراوەکەش بۆ ئەم مرۆڤە بێکیانە الیەنی تراژیکی باسەکەیە .ئەو تێﭽوویانەی داوێتی
تا بگاتە ئەم ئاستە ،تێﭽووگەلێک کە بەنرخی لەدەستدانی تەمەن و گەنجێتی ،ئازار و
ئەشکەنجە و سووکایەتی ،زیندانی تاکەکەسی ،دابڕان لە هاوژین و جگەرگۆشەکان ،تووشی
چەندین نەخۆشی هاتن و زیاتر لە دە ساڵ مانەوە لە بەندیخانەدا و ...وە دەست هاتووە.
ئەمانە تــاڵ و شیرینی ژیــانــی مرۆڤێکی خــەبــاتــکــارە ،بــەڕێــز محەممەد سەدیﻖ
کەبوودوەند یان هەمان «کــاک سدیﻖ»ی خۆمان .ئەو ماسییە ڕەشــە بﭽکۆلەیەی
گۆمە مــەنــدەکــەی دیــوانــدەرە ،کــە تــەمــای شڵەژاندنی ئۆقیانووسی تــارانــی هەبوو
ئەوە کە ئێمەمانان چەندە لە باری فکری و سیاسییەوە لەگەڵ کاک سدیﻖ هاوتەربین،
چەندە لێکتر نیزیکین بە الی منەوە زۆر گرینگ نییە ،ئــەوەی گرینگە ئەمەیە کە
نەفسی «کردەیەکی ئینسانی» بۆ داکۆکی لە مافی مــرۆ و بەتایبەتی کەرامەتی
تاکی کــورد بۆ ئێمە جێگەی ڕێز و پێزانینە کە لە پێناو ئەم کــردەیــەدا تێﭽوویەکی
قــورســی داوە ،تێﭽوویەک کــە ڕەنــگــە بیر لێکردنەوەشی گیانت وە لــەرزیــن بخا
من پێموایە ڕەهەندەکانی سێکوچکەی زیندان ،بەندیخانە و دەسەاڵت ،لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کەمتر ئاوڕی وێدراوەتەوە .چون لە ڕاستیدا الیەنە ڕەقئامێرییەکەی کە
تواندنەوەی فیزیکی جەستەی زیندانییە لەبەر چاوانە ،بەاڵم الیەنی نەرمئامێری کە
ئەویش چەشنێ سڕینەوەیە ،ڕەهەندەکانی شاراوەترن .دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
ئێران لە مــاوەی نیزیک بە چل ساڵ دەسەاڵتدارێتی خۆیدا بەندیخانەکانی لیپاولی
بــوون لە زیندانی سیاسی و ڕۆژنــامــەوان ،بەتایبەتی کــورد کە بەشێکی بەرچاوی
لەم نێوەدا بەرکەوتووە .دیارە کۆماری ئیسالمی ،لە سیستمی سزادانی خۆیدا ئازار
و ئەشکەنجە و ئێﻌدامی بە لێشاو هەبووە و بە عالەم ئاشکرا ئەم پێشێلکارییانەی
کــردووە ،بــەاڵم لە هەمان کاتیشدا لە بەندیخانە وەک شوێنێک بۆ کۆنتڕۆڵی ڕووح
و ڕەوانــی زیندانیش کەلکی وەرگــرتــوە ،فۆکۆ کوتەنی وەک سیستمێکی چاوەدێری
بــااڵدەســت ،کــە ڕەنــگــە ئــەو ئومێدەت هەبێ کــە دەرئــەنــجــامــەکــەی چاکسازی تاکی
لێبکەوێتەوە .بــەاڵم دەسەاڵتێکی س ــەرەڕۆ و نابەرپرسی وەک کــۆمــاری ئیسالمی
مەبەستی چاکسازی نییە ،کە ئەگەر وەها مەبەستێکی هەبوایە بێگومان ئەشکەنجە
و ئێﻌدامی هەڵدەگرت .کە وا بوو لێرەدا باس لەسەر ئەوە نییە کە وەردیان تەنیا لە
ڕوانگەی فیزیکییەوە چاوی بە سەر زیندانییەوە بێ ،بەڵکوو ئەم چەشنە دەسەاڵتانە
دەیانەوێ لە کۆمۆنی بەندیخانەدا ،لەم کۆمەڵگە داخراوەدا «تاکێتی»ی تاکەکان بستێنێن
و ئۆژن یۆنسکۆ گوتەنی هەمووان بکەن بە کەرگەدەن لە ڕێی هۆمۆژێن کردنیانەوە.
لەم نێوەدا ئەوانەی لەهەمبەر ئەم هۆمۆژێنسازییەدا خۆڕاگری دەکەن ،هەرچەند
لەباری ڕووحی و ڕەوانی و تەندروستییەوە تێﭽوویەکی زۆری بۆ دەدەن ،بەاڵم دواجار
دەبن بە هێمای خۆڕاگری و سەمبولی خەباتی مەدەنی و لە سایەسەری ئەوانەوە
دەنگهەڵبڕینەکە بە شێوەیەکی گشتی و جەماوەری تەشەنە دەکا .ئەمە ڕێک ئەم خاڵەیە

ژﻣﺎره٧٠٥ :

ﺋﺎزاد ﻣﺴﺘەوﻓﯽ
هـــەروەک لــە مانشێتەکەڕا دی ــارە ئەم
چەمکە داهێنانێکی نوێیە لە «دیپلۆماسی
تلەفیقی «Consolidated Diplomacy
و مەودایەکی بــەرفــراوان لەخۆ دەگــرێ،
چونکە هەم باسێکە لەسەر لقێکی دیپلۆماسی
و هــەمــیــش بــاســێــک لــە ســەربــەخــۆیــی و
کەڵکوەرگرتن لەم دوو چەمکەیە بۆ گەیشتن
بــە مەبەستێکی دیــاریــکــراوی سیاسی.
بێگومان «دیپلۆماسیی سەربەخۆیی
«Diplomacy of Independence

] ناكرێ یە نیشتمان لە یە
كاتدا هی داگیركەر و داگیركراو
بێ ،بەاڵم لەدوای دابەشکرانی
میراتەکانی شــەڕی جیهانیی
دووەم لەالیەن براوەکانی شەڕ
کە سەربەخۆیی چەند واڵتێکی
لــێــکــەوتــەوە ،ئیدی بەپاساوی
رێگری لە دووبارەبوونەوەی
شــــەڕ و ك ــوش ــت ــار ،ن ــەت ــەوە
یـــــەكـــــگـــــرتـــــووەكـــــانـــــیـــــش
نیشتمانەكانیان بە داگیركەران
دا و داگـــیـــركـــراوەكـــانـــیـــش
بەشێوەیەكی یاسایی لەسەر
خاكەكەی خۆیاندا داگیركرانەوە [
بریتییە لە پەیوەندیی دیپلۆماسیی نێوان
حیزبەکان ،هەوڵی نەتەوەیەکی ژێردەستە
بـــۆ س ــەرب ــەخ ــۆی ــی کـــە دیــپــلــۆمــاســیــش
ڕەهەندێکی خەباتەکەیەتی و هــەروەهــا
کەڵکوەرگرتن لە دامودەزگای دیپلۆماسی
و وەزارەتـــــــی دەرەوە ب ــۆ پــاراســتــنــی
ســەربــەخــۆیــی و نــەچــوونــە ژێــر ڕکێفی
واڵتانی ناوچە و زلهێزەکان .لەم بابەتەدا
بـــاس لــە «دیــپــلــۆمــاســیــی ســەربــەخــۆیــی
بـــۆ پــێــکــهــێــنــانــی دەوڵــــــــەت» دەکـــــرێ.
یەکەم بنەمای سەرەکی دیموکراسی،
ئــازادیــیــە کــە پێویستە مەیل بــۆ ئــازادی
لـــــەســـــەرووی هــــەمــــوو بــایــەخــەکــانــی
دیـــکـــەوە بــــێ .چــونــکــە ئـــەگـــەر مـــرۆ
ناسیۆنالیزمی لە ئازادی پێ بەنرختر بێ
دوچــاری دەمارگرژیی و فاشیزم دەبێ.
خوێندنەوەیەكی دی ەش بۆ ناسیۆنالیزم
هەیــە كــە ڕێــك ناسیۆنالیزم و ئــازادیــی
دەخاتە نێو یە بازنەوە ،چون ە نەتەوە
یان دانیشتووانی نێو یەكەی جوغرافیایی
دەیـــــانـــــەوێ دەوڵــــــــەت و ســیــســتــەمــی
بەڕێوەبەریی خۆیان هەبێ ،دەیانەوێ لە
ناوەند و داگیركەران ئازاد بن .بۆیە هەتا
گەیشتن بە دەوڵەت ـ نەتەوە ناسیۆنالیزم
دەتــــوانــــێ هەر ئــــــازادی بــــێ؛ قــســەكــە
لــەوەدایــە دوای گەیشتن بەئازادییە كە
شۆڕشگێرەكان نابێ دی تاتۆر یان لەپێناو
وەهمــی پاراستنی ئـــازادی ،ئازادییەكان
پێشێ نەكەن؛ دیارە ئەوە باسێ ی دی ەیە
بەاڵم زۆر گرینگە .یاخود هەر بەو پێیەش
ئەگەر مرۆ  ،ئایینی لە ئازادی پێ بەنرختر
بێ ئەم گرووپە بونیاتگەرایە توندڕەوە
مەزهەبیانەی ئێستەی لێ دەکەوێتەوە کە
ڕۆژانە بەبیانووی جۆراوجۆر لە واڵتانی
جیهان ،خوێنی خەڵکی بێگوناح دەڕژێنن.
بــۆیــە مــەیــل ب ــۆ ئــــــازادی لـــەســـەرووی
هــەمــوویــانــەوەیــە و کۆمەڵگەیەکی ئــازاد
بۆی هەیە بەشێوەیەکی ئــازادانــە دەنگی
خۆی بدا و ناکرێ لە واڵتێک کە ئیدیﻌا
دەکا ڕێز لە دەنگی خەڵک و دیموکراسی
دەگ ــرێ ،دەنگی خەڵک پشتگوێ بخرێ.
ل ــە مـــێـــژووی خــەبــاتــی نــەتــەوەکــانــی
دنیادا لە هــەر کوێیەکی ئــەم زەوییە کە
بــۆی دەڕوانــــی خــواســتــی سەربەخۆیی
خواستێکی نــەبــڕاوەیــە کــە نوخبەکانی
نەتەوەی ژێردەستە هەرکامە و لە بوار

و دەرفەتی خۆیدا هەوڵی بۆ دەدا .یەکێک
لە فاکتەرەکانی هەوڵدان بۆ سەربەخۆیی
هەر نەتەوەیەک ڕێبەران یان حیزبەکانی
ئەو نەتەوەن بۆیە سەرەتا دەبــێ خودی
حــیــزبــەکــان تــوانــیــبــێــتــیــان تــەعــامــولــێــکــی
سەربەخۆیانەیان لەگەڵ بەرامبەرەکانیان
لە نەتەوەی خۆیان و هەروەها حیزبەکانی
دیکەی نەتەوەکانی دی هەبووبێ .واتە هەم
خۆیان سەربەخۆیی سیاسییان پاراستبێ
و هەمیشە خواستی سەربەخۆییان لە ڕێی
نوێنەرەکانیان لە دانیشتن لەگەڵ حزبەکانی
دی ش ــی کــردبــێــتــەوە و ئـــەو خــواســتــە
نــەتــەوەیــیــەی گــەلــەکــەیــان ڕاگــەیــانــدبــێ.
سەربەخۆیی سیاسی بۆ حیزبێک کاتێک
وەدی دێ کــە خ ــاوەن ــی ســەربــەخــۆیــی
فیکریی و ئابووری بێ بەاڵم نەتەوەیەک
کاتێک داوای سەربەخۆیی دەکــا ڕەنگە
لە بــواری ئابوورییەوە ،مافی کەمینەکان
و مافی تاکەکەسی زۆر کێشە و گرفتی
لەگەڵ دەســەاڵتــی نــاوەنــددا هەبێ و ئەم
گرفتانە بــەهــۆی ژێــردەســتــیــیــەوە بزانێ
کــە کاتێک خــۆی بگاتە دەســـەاڵت ،دەبــێ
هــەوڵــی ســڕیــنــەوەی ئ ــەم ســتــەمــانــە بــدا.
بــەزۆر لە ژێر چنگی نەتەوەیەکی دیکەدا
بــوون و زاڵنەبوون بەسەر چارەنووسی
خۆتدا ،جۆرێکە لە کۆیالیەتی و بێگومان
مرۆ و مرۆڤایەتی لە قۆناغی کۆیالیەتی
تــێــپــەڕیــوە و ئـــەم دۆخــــە قــبــووڵ نــاکــا.
ئــەو بــیــانــووەی کــە هەمیشە نــەتــەوەی
زاڵ بۆ سەرکوتی بیری ئازادیخوازیی و
سەربەخۆیی دژی نەتەوەکانی ژێردەستەی
بەکاری هێناوە «پاراستنی چوارچێوەی
خاکی واڵت» بووە .ئەو پێناسەی ئەوان بۆ
واڵت یان « »Homelandدەی ەن ،ڕێك
پێﭽەوانەی ئــەو پێناسە و ڕوانینەیە كە
نەتەوەی داگیركراو لێی دەروانــێ .ناكرێ
یە نیشتمان لە یە كاتدا هی داگیركەر و
داگیركراو بێ ،بەاڵم لەدوای شەڕی جیهانیی
دووەم كە میراتەكانی شــەڕەكــە دابــەش
كران و هەندێك واڵت سەربەخۆیی خۆیان
وەرگــــرت ،ئیتر بــەپــاســاوی رێگری ردن
لە دووبــارەبــوونــەوەی شــەڕ و كوشتار،
نەتەوە یەكگرتووەكانیش نیشتمانەكانیان
بــە داگــیــركــەران دا و داگیركراوەكانیش
بەشێوەیەكی یاسایی لەسەر خاكەكەی
خۆیاندا داگیركرانەوە .داگیرکەران چونکە
بەزۆرەملێ بوونەتە حاکم پێیان وایە هەر
ئەوانیش سەربەخۆن لە دیاریکردنی مافی
چارەی خۆنووسینی نەتەوەی ژێردەستەیان
و هەمیشە سەربەخۆیی بۆ نەتەوەکانی دی
بەناڕەوا دەزانــن بەاڵم توانای یاریکردنی
نێودەوڵەتی لەگەڵ جەمسەرەکانی دنیا و
پێشکەوتنی مافی مرۆ و پشتگیرییەکانی
ڕای خەڵکی ئــازادیــخــواز و پەیماننامەی
جیهانی مافی مــرۆ کە پێداگریی دەکا
لــەســەر «مــافــی چــــارەی خــۆنــووســیــن»
و «مـــافـــی دەنــــگــــدان»؛ دەتــــوانــــێ ئــەم
بیانووەی داگیرکەران مایەپووچ بکاتەوە.
یــەکــێــک لــە پــێــنــاســەکــانــی دیپلۆماسی
سەربەخۆیی کە بۆ ئــەم بــوارە باسێکی
کــورتــی دەربــــارەوە دەکــەیــن ،شێوازێکی
کــەڵــکــوەرگــرتــنــە لــە دیــپــلــۆمــاســیــیــەت بۆ
نەتەوەیەک کە دەیەوێ مافی ڕەوای نەتەوەیی
و دیموکراسیخوازیی خۆی بەشێوازێکی
مــەدەنــیــانــە و لــە ڕێــی کــەڵــکــوەرگــرتــن لە
نــاوەنــدەکــانــی پــەیــوەنــدی نێودەوڵەتی بۆ
وەدیــهــاتــنــی کیانێکی ســەربــەخــۆ وەگــەڕ
بخا .ئەو خاڵە گرنگانەی کە یارمەتیدەری
دیپلۆماسی سەربەخۆیین ،بەشێوەیەکی
کـــــورت ئ ــام ــاژەی ــەک ــی ــان پـــێ دەکـــەیـــن:
حیزبەکانی هەر نەتەوەیەک لە ڕێی
نوێنەرایەتییەکانیان لــە واڵتــانــی جیهان
بــەهــەمــاهــەنــگــی لــەگــەڵ یــەکــتــر دەتــوانــن
لۆبیی بەهێز ساز بکەن و لە ڕێکارگەلی
نێودەوڵەتی کەڵک وەربــگــرن بۆ ئــەوەی
کاریگەریی بخەنە سەر حیزبەکانی واڵتانی
دەوروبـــەریـــان و هــەروەهــا زلهێزەکان.
واتە بەهەمان شێوە کە دەسەاڵت هەوڵی
بەالڕێدابردنی داوای ئەوان دەدا ئەمانیش
هەر حیزبێک بە ئایدیۆلۆژیای خۆیەوە پەرە
و ڕوونکردنەوەی پێویست بدا لەمبارەوە.
میدیا و سۆشیالمیدیا لەم نێوەندەدا
دەورێــکــی کاریگەر دەگــێــڕێ و دەتــوانــێ
بەکەڵکوەرگرتن لــە دیپلۆماسی گشتیی
دەوری خــۆی بگێڕێ بۆ ڕاکێشانی ڕای
جــەمــاوەری نیشتمانەکەی و کــار بکا بۆ
ئــەوەی نەتەوەکانی دیکەش لەم داوایــەی

تێبگەیەنێ و هــەوڵــی ئــاشــتــەوایــی بــدا و
ســەربــەخــۆیــی و دروســتــبــوونــی واڵتێکی
نوێ بەمانای دوژمنایەتی لێک نەدرێتەوە.
بەڕێوەچوونی بەردەوامی کۆبوونەوەگەلی
ئاکادیمی و سیاسی و گرتنی سمینار لە
ئاستێکی بەرزدا و دەنگدانەوەی لە میدیاکان
بە زمانێکی دیپلۆماسیانە کە ببێتە جێی
سەرنجی خەڵکی بیانی ،هەنگاوێکی گرنگە
بــۆ پاڵپشتیی دیپلۆماسی سەربەخۆیی.
هــــەڵــــکــــەوتــــەی ســـتـــراتـــیـــژیـــی و
ژێ ۆپۆلۆتیکی دەورێکی سەرەکی دەبینێ
لە دانوستانە دیپلۆماسییەکاندا کە دەکرێ
زۆر باش کەڵک لە توانای تەناهیی ناوچەی
سەربەخۆییخواز وەربــگــیــردرێ و وەکو
کارتێکی فشار لە ملمانێکاندا بەکار بێ.
هــەر حیزبێک بــۆ ئـــەوەی خواستی
سەربەخۆیی نەتەوەکەی مسۆگەر بکات
پێویستە بەشێوەیەکی دیپلۆماسیانە لەگەڵ
نوخبەکانی نیشتمانەکەی ،سەندیکاگەلی
جۆراوجۆری کۆمەڵگا ،چین و توێژەکانی
کــۆمــەڵــگــەکــەی ڕەفــتــارێــکــی هــەبــێ کە
خەمەکانیان بڕەوێنێتەوە چونکە هەر ئەوانن
کۆڵەکەی سەرەکیی دروستبوونی واڵتن.
نابێ بەشێوەیەک بێ کە حیزبێک ببێتە
خاوەنی ئەم پڕۆسەیە بەڵکو دەبێ هەموو
حیزبەکان بەدروستکردنی ئــەم ئینتیما
نەتەوەییە هەستابێتن و لە یــەک ئاستدا
خۆیان بەخاوەنی نیشتمان و دۆزەکە بزانن.
ئــابــووری ئــەو بــەشــە گرینگەیە کە
دیپلۆماسیی نــەتــەوەیــەک کــە ه ــەوڵ بۆ
سەربەخۆیی دەدا زۆر پێویستە کەڵک
وەربگرێ لە ئامارگەلی ورد و دروستی
تــوانــا پیشەییەکان ،وزە ،بەرهەمەکانی
کشتوکاڵ و ...هەروەها گەشتیارییبوونی
نیشتمانەکەی .ڕاکــێــشــانــی ســەرمــایــەی
واڵتــانــی نــاوچــە و زلهێزەکان یەکێک لە
بنەماکانی ئارامی و ئاسایشە بۆ نیشتمان
کە لە دواڕۆژی داواکاریی سەربەخۆییدا
پشتیوانێکی بەهێزی سیاسیین چونکە ئەو

] یــەکــێــک ل ــە پــێــنــاســەکــانــی
دیــپــلــۆمــاســی ســەربــەخــۆیــی
شێوازێکی کەڵکوەرگرتنە لە
دیپلۆماسییەت بۆ نەتەوەیەک
ک ــە دەیــــــەوێ مــافــی ڕەوای
نەتەوەیی و دیموکراسیخوازیی
خۆی بەشێوازێکی مەدەنیانە
و لـــە ڕێــــی کــەڵــکــوەرگــرتــن
لــە نــاوەنــدەکــانــی پــەیــوەنــدی
نــێــودەوڵــەتــی بــۆ وەدیــهــاتــنــی
کیانێکی سەربەخۆ وەگەڕ بخا [
واڵتانەش لەم بــازاڕە نوێیە ئابوورییەدا
خۆیان بە براوە و خاوەن سەرمایە دەبینن
و هەر ئەوانیش دەتوانن کاریگەرییەکی
بەهێز لــەســەر ڕای واڵتــەکــەیــان دابنێن.
لــــەم بـــابـــەتـــەدا هـــــەوڵ درا لـــە سێ
بــەشــی دیــپــلــۆمــاســی ســەربــەخــۆیــی ،لقی
«دیپلۆماسی سەربەخۆیی بۆ پێکهێنانی
واڵت» بەشێوەیەکی کورت ئاماژەیەک بە
فیکرەکەم بکەم و هیوادارم ئەم بیرۆکەیە
گەشەی پێ بدرێ و پەروەردە بکرێ و لە
وتارەکانی داهاتوومدا مەجال هەبێ زیاتر
بوارەکانی تری دیپلۆماسی سەربەخۆیی
واتە «دیپلۆماسی سەربەخۆیی حزب» و
«دیپلۆماسی سەربەخۆیی واڵت»یــش بە
هێنانەوەی نموونەکانیان شی بکەمەوە.

 ١یەکێک لە گرنگترین باسەکانیی دیپلۆماسی
گشتیی ،بەکارهێنانی شێوەگەلی جــۆراوجــۆرە بۆ
وەدیهاتنی مەبەستگەلی سیاسی .دیپلۆماسیی گشتیی
ڕێگەی لەگەڵ سیاسەتی دەرەوە جــیــاوازە کە بۆ
مەبەستێکی هاوبەش کەڵک وەردەگرێ لە شێوەگەلی
دی ،بــۆ ئــــەوەی مــەبــەســتــەکــەی بپێکێ ئــاوێــتــەی
دیپلۆماسی دەکــا کە باسکردن لــەم ئاوێتەکردنە
لە بەشی  Consolidated Diplomacyدایــە.
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بزاڤە کۆمەاڵیەتییەکان و چەمکی هاوکێشە
ڕزﮔﺎر ﺋەﻣﯿﻦ ﻧﮋاد
کــۆمــهڵــگــا بـــــــهردهوام ت ــووش ــی کــۆمــهڵــێ
پارادۆکس دهبێتهوه و ،ئهم ناتهباییانهش به
شێوهیهک پێوهندییان به سیستهمی کۆمهاڵیهتی
و پێکهاتەی کۆمەڵگاوە هەیە .ڕهنگه هێندێک
لــهم پارادۆکسانه ســهرهتــا کارتێکەرییەکی
دینامیکیان لهسهر کۆمهڵگا نەبێ ،النیکهم له
کورتخایەن یا خۆ زهمهنێکی دیاریکراودا:
لــهم حــاڵــهدا توخمه ناتهباکان به ئاقارێکی
تەبا و سازشتدا تێدهپهڕن و خۆیان لهگهڵ
واقﻌهکانی کۆمهڵگادا دەگونجێنن بهبێ ئهوهی
تووشی بهرههڵستکاری و بهرهوڕووبوونهوه
بێن .لە وەها دۆخێکدا زێدهبوونی کارکرده
یهکدهستهکان و هــەروەهــا کهمبوونهوهی
گ ــوش ــاره کــۆمــهاڵیــهتــیــیــهکــان ،هــۆکــارێــکــی
گرینگن بۆ تهحهمولکردنی پارادۆکسهکان.
ب ــهاڵم ئــهم ئهسڵه لــە راســتــیــدا ههمیشه وا
دەرناکەوێ ،هێندێ پارادۆکسی دیکه ههن که
بەهۆی تایبهتمهندیی کۆمەاڵیەتی و زەمینە
مێژووییەکانی سەرهەڵدانیان ،سەقامگیرتر
دەبن .لە وەها دۆخێکدا کاریگەرییان لەسەر
سیستەم دەبێ و گوشار و دەزگای سەرکوتی
سیستهمی دەســــەاڵت کــاریــان لــێ نــاکــا و،
له ئهنجامدا دهبێته هــۆی بهرجهستهبوونی
هاوکێشه و دواجـــار لــه قـــهوارهی بزاڤێکی
ک ــۆم ــهاڵی ــهت ــی ــدا دهردەکـــــــــــەون .هــەڵــبــەت
پێویسته ســهرنــﺞ بــه ئاستی خــوێــنــدهواری
و وش ــی ــاری ئـــهو کــۆمــهڵــگــایــانــه بـــدرێ که
بـــهرهوڕووی وەهــا هاوکێشەیەک دهبــنــهوه.
کۆمهڵگا مۆدێڕنهکان له بەرامبەر ئاستهنگه
پێکهاتهییهکان و گوشاره کۆمهاڵیهتییهکاندا
زیــاتــر حهساسییهت پێشان دهدهن ،ههر
بۆیه کۆمهڵگا مۆدێڕنهکان زیاتر له کۆمهڵگا
سوننهتییهکان تووشی ههڵوێست وهرگرتن
و ک ــاردان ــهوه کــۆمــهاڵیــهتــی و گروپییهکان
دهبنهوه ،چوونکە پۆتانسێلی بهرههمهێنانی
بزاڤه مهدهنی و کۆمهاڵیهتییهکانیان تێدا بهدی
دهکــرێ .ئــهم فاکته دهبێته پاڵنهرێک تاکوو
سیستهمی سیاسی کۆمهاڵیهتی ئهو واڵتانه
(واڵتانی مۆدێڕن) بهردهوام له چاالکیدا بن بۆ
ئهوهی تهوژمی ئهم پرادۆکسانه دابەزێنن و
لهحاند هاوکێشه ههنووکهییهکاندا جێگایهکی
نێوەند بدۆزنهوه بۆ تەبایی و سازان ،ئەمە لە
خۆیدا ڕێگر دەبێ له سەرهەڵدانی کاردانهوه
شۆرشگێرییهکان ،که له ئهنجامدا سیستهمی
کۆمهاڵیهتی تــووشــی ئاستهنگ دهک ــا .ههر
لــێــرهدایــه کــه چــهمــکــی «هــاوکــێــشــه« وهک
پاڵنهرێکی کاریگهر دهوره مێژووییهکهی
خۆی دهبینێتهوه .هاوکێشه بێجگه له پێناسه
دیالیکتییهکهی مارکس ،له خۆیدا مهحهکێکه بۆ
شهفافکردنی بهرژهوهندییهکانی نێو کۆمهڵگا.
ئــەگــەر نکۆڵی لــە هاوکێشەیە بــکــرێ یاخۆ
سەرکوت بکرێ ،ئەوا دهبێته هۆی ئاڵۆزییهکی
ههمهگیر و بنیاده سهرهکییهکانی سیستهمی
کۆمهڵگا تووشی ئاڵۆزی دهکا.
ئـــــەوەی کـــە بــــهرژهوهنــــدیــــی لـــهســـهر چ
پێگهیهکی کۆمهاڵیهتییهوه پێناسه بکرێ ،له
خۆیدا پرسێکی بابهتییانهیه که پهیوهسته به
کۆمهڵێک دیاردهی ههنووکهیی و له ئهنجامدا
گرێ دهدرێتهوه به پرسی فرەهاوبهشی که
له بهستێنی بهرژهوهندیی گشتدا بهرجهسته
دهکــرێــتــهوه .پێویستە ســەرنــﺞ بــەم بابەتە
بدەین کە چهمکی بهرژهوهندیی له خۆیدا
دوو ڕواڵهتی ههیه ،یهکهمیان بهرژهوهندییه
دیارهکانن ،ئهوهی دیکهشیان بهرژهوهندییه
نــادیــارهکــانــن .بــهرژهوهنــدیــیــه نــادیــارهکــان
کــه پتر لــه پشت گــوتــاره ڕۆمانتیکهکانهوه
دهشــاردرێــنــهوه ،لــه خ ــۆیدا هاندهرێکن بۆ
ئــهکــتــهره کــۆمــهاڵیــهتــیــیــهکــان ،بــهبــێ ئــهوهی
ئــهم ئهکتهرانه به شێوهیهکی وشیارانه له
پێناسهکردنی ئهم بهرژهوهندییه نادیارانهدا
دهستیان ههبێ یاخۆ دهرکــی پێبکهن .بەاڵم
ب ــهرژهوهن ــدی ــی ــه دیـــارهکـــان ئــهنــگــیــزهیــهکــی
وشیارانهن که ئیلهام به ڕهفتار و کاردانهوهی
ئهکتهره کۆمهاڵیهتییهکان دەدەن.
له پرۆسهی سیستهمه کۆمهاڵیهتییهکان
و ڕههــهنــده کارتێکهرهکانی هاوکێشهدا ،به
دڵنیایییهوه بهرژهوهندییه نادیارهکان نابنه
هۆکارێک بــۆ پێناسەکردنی هاوکێشهکان،
چــونــکــه وشـــیـــارانـــه نــیــن و شـــــــاراوهن،
بەرژەوەندییە نادیارەکان تەنیا هۆکارێکن
بۆ رێکەوتنی دەروونگرووپی ،تاقمگەرایی و

پهراوێزه هاوچهشنهکان و له ئهنجامدا توانای
بهرگریکردن له بهرژهوهندییه گشتییهکانیان
نابێ .به پێﭽهوانهوه بهرژهوهندییه دیارهکان
بههێزترین هۆکاری هاوکێشهکانن و له پهنای
ئەو دامـــهزراوه و پێکهاتە کۆمەاڵیەتییانەدا
دەردەکەون کە بهرژهوهندیی هاوبهش کۆیان
دەکــاتــەوە ،وهک حــیــزب ،سهندیکا و بزاڤه
سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکان.
بـــۆ ئــــــهوهی تــێــگــەیــشــتــنــێــکــی ڕوون له
چهمکی هاوکێشه (ت اد) ،بکهین به بنەمای
پێناسهکردنی پاڵنهری بزاڤه کۆمهاڵیهتییهکان،
ســهرەتــا سهرنﺞ دهدهی ــن به واتــای چهمکی
هاوکێشه له ڕوانــگــهی کــارل مارکس وهک
یهکێک له پێشەنگەکانی داهێنانی گوتاری
کۆمهڵناسیانه .له کۆمهڵناسیی مارکسدا باس
لە چوار خاڵی بنﭽینهیی کراوە سەبارەت بە
هاوکێشه کۆمەاڵیهتییهکان:
« ١بەردەوامی و پەیوەستەگیی هاوکێشە
لە گشت کۆمهڵگایەکدا بهدی دهکرێ» .واتە؛
هاوکێشه بهشێکی جیانهبۆوه له ژیان و گشت
دیاردەکانی ژین و هەروەها له ملمالنێیەکی
نــهپــســاوهدان کــە بــە شــێــوەی هاوکێشە خۆ
دەردەخـــــەن .کۆمهلگاش کــه پێکهاتووه له
مرۆڤهکان ،لهم نهریته به دوور نییه ،چوونکه
له راستیدا هاوکێشه پێویستییهکی زاتییه بۆ
کارکردهکانی مرۆ .
 ٢بهپێی بۆچوونهکانی مارکس ،هاوکێشه
کۆمهاڵیهتییهکان بریتین له هاوکێشه له نێوان
ئــهو بهرژهوهندییانهی که به پێی پێویست
تهنیا دوو تاقم دهگــژ یهکتر ڕادهکــا ،چونکه
بــەرژەوەنــدیــی هاوکێشەکان لــه کۆمهڵگادا
دهبێته هۆی بهرجهستهبوونی دژایهتییهکی
ن ــهپ ــس ــاوه ل ــه ن ــێ ــوان ئــــهو ک ــهس ــان ــهی که
بــهرژهوهنــدیــی خۆیان له بــهردهوامــبــوون و
پارێزگاریکردنی دۆخی ههنووکهییدا دهبین
و ئهو کهسانهی که بهرژهوهندیی خۆیان له
گۆڕانی دۆخی ههنووکهییدا دهبیننهوه« .به
واتایهکی دیکه ههمیشه له پێوهندی له گهڵ
دۆخــه ههنووکهییهکان دایــه که ههڵوێستی
هــهردوو الیهنی دژ به یــهک دیــاری دهکــرێ
و بهرجهسته دهبێتهوه .له راستیدا مێژوو
هەمیشە لەبەردەم یەک هەڵبژاردن دایــە؛ یا
پاراستنی دۆخی ئارایی یاخۆ گۆڕانی ئهم
دۆخهیه.
 ٣مارکس ،لهسهر ئهو بــاوهڕه بوو که:
«هاوکێشه دینامیزمی سهرهکیی مێژووه».
به بۆچوونی مارکس هاوکێشه و هــاودژی
ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــەک ــان هــۆکــارێــکــی بــههــێــز و
پێویستییهکی قهتﻌییە بۆ گۆڕانکاری و له
ڕهوتــی بهرههمهێنانی مــێــژوودا ب ــهردهوام
خــۆی پیشان داوە ،ئــهم بابهتهش هۆکاری
سهرهکیی گۆڕانن له پێکهاتهی کۆمهاڵیهتیدا.
 ٤مارکس به شرۆڤهکردنی گۆڕانکارییه
کۆمهاڵیهتییهکان له پێوهندی لهگهڵ هاوکێشه
چینایهتییەکاندا ،مێتۆدێکی نوێی داهێنا،
پێکهاتەشکاندن .به بۆچوونی مارکس؛ ئهو
هێزانهی که کارتێکردنیان لهسهر گۆڕانکارییه
کۆمهاڵیهتییهکاندا هەیە ،دەکرێ جیا بکرێنهوه.
مــارکــس بــاس لــە دوو پــاڵــنــهر دەکـــا :هێزه
دهرهکییهکان که له دهرهوهی سیستمهوه
کــارتــێــکــهری خ ــۆی ــان دەردەخــــــــەن ،وهک
کاریگهری سروشتی ،ئیقلیمی ،پهرهسهندنی
تهکنۆلۆژیا و وشیارییه بابهتییهکان ،که
پتر لــه زۆنــگــهی نــوێــبــوونــهوهی ه ــزردا خۆ
دهردهخـــهن .دووهــهم هێزه دهروونییهکانن
که له پێوهندی لهگهڵ سیستمی کۆمهاڵیهتی
و له هــەنــاوی سیستمدا وەک دهرهنجامی
پراکتیک سهرههڵدهدهن .هەڵبەت ئهم بابەتە له
راستیدا یهکێکه له تایبهتمهندییهکانی سیستمی
کۆمهاڵیهتی که له ناخی خۆیدا کۆمهڵێک هێز
بهرههم دههێنێ که دهبنه هۆی گۆڕان.
ئهگهرچی مارکس تێورهکانی خۆی زۆر
به چڕکراوهیی و بە زمانێک دهردهبــڕێ که
هێمایەکە بۆ شەڕێکی چینایەتی ،واته شەڕی
چینی پرۆڵتاریا و چینی خــاوهن سهرمایه،
بـــهاڵم ڕوانــیــنــهکــانــی مــارکــس پێناسهیهکی
بابهتیانه و مێژوویی دهدا به دهســتــهوه و
یارمەتیمان دەدا کە دەرکێکی عەینیمان لەسەر
هاوکێشه و دهرهنجامهکانی ئــهم دیاردهیه
هەبێ .ههر ئهم تیۆره بوو به بهستێنێک بۆ
ڕاڤــهیــهکــی مێتۆدیک لــەســەر خوێندنهوهی
هاوکێشه و دهرک پێکردنی کاردانهوهکانی.
ئهم بابهته ،له کۆمهڵناسی نوێدا بهربوتر
کــرایــهوه و ســهرنــﺞ و تێبینی زیــاتــر هاتە
ئـــاراوە .ئــهم سهرنﺞ و تێبینییانه بــوون به
هــۆی چێبوونی ڕوانگهیهکی ڕهخنهگهرانه
لەهەمبەر خودی مارکسیش ،بهاڵم له راستیدا

هــی ـ لــه مــێــتــودی خــوێــنــدنــهوهی مــارکــس
لەسهرئهم دینامیزمه کاریگهره کەم ناکاتەوە.
گرینگترین ڕهخنهیەک کە له مارکس گیراوە؛
بەستنەوەی گشت هاوکێشه کۆمهاڵیهتییهکان
لــه چــوارچــێــوەی کێشهی چینایهتی دایــه.
کۆمهڵناسی نوێ پێی وایە که چین شتێک نییه
که لــهدهرهوهی الیهنه بهرژهوهندیخوازهکان
بــێ و تاکهکانی کۆمهڵگا لــه چــوارچــێــوهی
ئهم بهرژهوهندییه هاوبهشانهدا له دهوری
یهکتر کۆبکاتهوه .بهم چەشنە چینهکانیش
بهشێکن لهو هاوکێشهیانهی که ههمهگیرتره،
چوونکه پۆلینکردنی کۆمهڵگا بهسهر چهند
بهرژهوهندیدا کارێکی ساکارانهیه .لە ڕاستیدا
کۆمهڵێ ڕایهڵکهی دیکه له تهونی پێکهاتهیی
کۆمهڵگادا بهدی دهکرێن که کاریگهرتره و
زۆرجار دەبنە هۆکار بۆ سەرهەڵدانی ناتەبایی
و پارادۆکس لەنێو چینێکی یهکدهستیشدا.
کۆمهڵناسیی نوێ به پێﭽهوانهی مارکس،
هۆکاری بنﭽینهیی هاوکێشه کۆمهاڵیهتییهکان
ه ــەر لــه دابــهشــبــوونــی نـــادادپـــهروهرانـــهی
کهرهسهی بهرههمهێناندا نابینن ،بەڵکوو هۆی
بنﭽێنهیی ئــهم هاوکێشهیه له دابهشبوونی
نــــادادپــــهروهرانــــەی «ئــۆتــۆریــتــی» یــاخــۆ
دهسهاڵت له نێوان ئهو الیهنانهشدا دهبینن که
که بهشێکن له پێکهاتهی کۆمهڵگا .دهشێ ئهم
نایەکسانییە له نێو تاکهکانی کۆمهڵیشدا بەدی
بکرێ .ههر سهبارهت به ئۆتۆریتی ”ماکس
وێبهر“ بهراوهردێکی دیاردەناسیانەی ههیه
سەبارەت بە ئۆتۆریتە و دهسهاڵتدا  .ئهو دهڵێ:
«ئۆتۆریتی بریتییه له شانس و دهرفهتێک که
لە سیستمێکی تایبهتدا بۆ تاک یاخۆ گرووپێکی
مــرۆیــی دەســـت دەدا و بــه نــاوەرۆکــێــکــی
هــەژمــۆنــیــک دهبــێــتــه هـــۆی مــلــکــهچــکــردنــی
گرووپەکانی دیکەی نێو کۆمهڵگا» .لێرەوە
پێناسەی دهســـهاڵت لــه چهمکی ئۆتۆریتی
جیا دهکرێتهوه .ماکس وێبهر بــەم چەشنە
دهسهاڵت پێناسە دەکا« :دهسهاڵت دهرفهتێکه
که ئهکتهرهکانی کۆمهڵگا له پێوهندییهکی
کۆمهاڵیهتیدا دهیقۆزنهوه و ههوڵدهدهن ئهو
شتانه بهدهست بێنن که مهبهستیانه و خەباتی
بۆ دەکەن ».کهواته دهسهاڵت پێوهندییهکی
ڕاستهوخۆی به تاکەوە هەیە و دهشێ ئهم
دهسهاڵته پێوهندیی به لێهاتوویی ،ئازایهتی،
تواناییه واتاییهکانی و ههروهها پله و پایهی
کۆمەاڵیەتی تاکەوە هەبێ ،بــەاڵم ئۆتۆریتی
پێوهندیی به رۆڵ یاخۆ دهرفهتێک ههیه که
تاک له رێکخراوهیهکی کۆمهاڵیهتیدا یاخۆ
دهزگایهکی سینفی یا له مهیدانێکی بازرگانیدا
دەوری هەیە و تا ڕادەیەکی زۆر ئەمرێکی
سایکۆلۆژیانەیە.
به دهرککردنی رۆڵی ئۆتۆریتی له هاوکێشه
کۆمهاڵیهتییهکاندا ،هۆی ملمالنێ و دژایهتیی
نێو رایهڵکه سهرهکییهکانی تهونی کۆمهڵگاش
شهفافتر دهردهک ــهوێ .چونکه ئۆتۆریتی له
گشت کۆمهڵگا مرۆڤایهتییهکاندا ههیه و به
بــهراوردێ؛ بۆخۆی بهشێکه له دامــهزراوهی
کۆمهاڵیهتی که دهکرێ شێوازی جۆراجۆری
ههبێ و کــاردانــهوهی جیاوازی ههبێ .واته
له هێندێ حاڵهتدا دابهشبوونی ئۆتۆریتی
پهیوهسته بــه رۆڵ ــی ئــهو دامـــهزراوهیـــه له
بهرههمهێنانی مێژوودا .له کۆمهڵگادا کهسانێک
بــهدی دهکــرێــن که خــاوهنــی ئۆتۆریتهیهکی
گــــهورهن و بــــــهردهوام گــــرووپ و تاقمی
جۆراوجۆریش بــهدی دهکرێن که ملکهچی
بریار و توانایییهکانی ئەوانن.
یهکێک له تایبهتمهندییهکانی ئۆتۆریتی به
بۆچوونی ماکس وێــبــهر؛ تایبهتمهندییهکی
قهتﻌییه .واتــه له دوو حاڵهت بــهدهر نییه:
یا کهسانێك ئۆتۆریتهیان ههیه یاخۆ نیانه.
ئــهگــهر ئــهم بابهته بـــهراورد بکرێ لــه گهڵ
خوێندنهوهی مارکس له ههمبهر نایەکسانی
سهرمایه ،دهبینین جــیــاوازی دابهشبوونی
سهرمایه بهرچاوتره ،واته تاقمێک خاوهنی
سهرمایهیهکی زۆرتــرن ،بەاڵم چینی کرێکار
النیکهم شتێک بهدی دهکهن یاخۆ النیکهم به
فرۆشتنی کار بژیویی خۆیان دابین دهکهن.
بــهاڵم نایەکسانی ئۆتۆریتی زۆر قهتﻌییه،
واته بەشێک لە کۆمەڵ به گشتی له ئۆتۆریتی
بــههــرهمــهنــدن ،بەشەکەی دیکە بــه تــهواوی
لێی بههرهمهند نین و له ئهنجامدا ملکهچی
ئیرادهی ئۆتۆریتین.
گرینگیی ئـــهم بــابــهتــە لـــەم پــرســیــارەدا
دەردەکــــــــەوێ کــــه؛ داخـــــوا کــــاردانــــهوهی
ئۆتۆریتی و سنووری ئهم بابهته له کوێی
بــزاڤــه کۆمهاڵیهتییهکاندا خــۆ دهبیننهوه؟
نابێ چاوپۆشی لــهم بابهته گرینگه بکەین
که ئۆتۆریتی له پێناسەی کــهالندا ههڵگری

واتـــای هاوکێشهیه و کــاریــگــەرییــەکــی له
مهیدانی دهسهاڵتدا پتر بهرجهسته دهبێتهوه.
واتـــه لــه پــێــوهنــدی بــه دهســــهاڵت دایـــه که
بهرژهوهندیی ئۆتۆریتی مانایەکی بابهتیانه
وەردەگرێ .لهم حاڵهتهدا ،له نێوان ئۆتۆریتی
و ئــهو کهسانهی ملکهچی ئۆتۆریتین ،هی
هاوکێشهیهک له ئارادا نییه ،بهڵکه هاوکێشه
له مهیدانی بــهرهوڕووبــوونــهوهی دوو یاخۆ
چــهنــد ئــۆتــۆریــتــهی جـــیـــاوازدا بهرجهسته
دهبێتهوه .لهم حاڵهتهدا ئۆتۆریتە جیاوازهکان
داهێنهری دوو سێناریۆی ڕهش و سپین که
ههرکامیان به نۆرهی خۆی ههڵگری واتایهکن
بۆ دهســـهاڵت .ئهگهر ئــهم پێناسەیە بکهین
بــه بنەمایەک بــۆ نزیکبوونهوه لــه چهمکی
هاوکێشه بەمانای ئۆتۆریتی ،ئهوا پێناسهی
بزاڤه کۆمهاڵیهتییهکان له چهمکی گۆڕانهوه
بــەرهو ملمالنهی دهســهاڵت پــهرت دهکرێن.
واتــە هاوکێشه لــه بهرههمهێنانی مــێــژوودا
دهوری تێکدهرانه دهبینێ و مرۆ له مەیدانی
دهسهاڵتدا دهبێته پارسهنگی زۆرینهی دهنگ بۆ
ڕەوایی دان به حزووری شهرعیی دهسهاڵت.
ئهگهر سهرنﺞ به راڤهی مارکس له ههمبهر
هاوکێشه له ملمالنهی خهبات بۆ بهرژهوهندی
چینی کرێکار له حاند نههێشتنی بهرژهوهندی
ســهرمــایــهداریــدا بــدەیــن ،دهبینین هاوکێشه
له ڕاڤــهی مارکسدا ئهکتهری بهرههمهێنانی
مــێــژووه و مـــرۆ ب ــهرزدهک ــات ــهوه بــهرهو
قاتی س ــهرووی پــاش دەورانـــی کاپیتالیزم،
واتــە سوسیالیزم .ئهم قۆناغه له مێژوو به
بۆچوونی مارکس ههڵگری بهرژهوهندییه
هاوبهشهکانی مرۆڤه .ئهگهرچی تا ئێستاش
ئــهم تــیــۆرهی مــارکــس بــابــهتــی نــهکــراوه و
کهرهسهی گونجاو بۆ پراکتیزهکردنی ئەو
تیۆرە به شێوهیهکی مۆدێرن نهرهخساوه
(نابێ له بیر بکرێ که تیۆری مۆدێڕن پێویستی
به کهرهسهی مۆدێڕن ههیه) ،بهاڵم له راستیدا
له سهر بناغهیهکی عهقنی داڕژاوه .نهبوونی
کهرهسهی گونجاو بۆ پراکتیزهکردنی ئهم
تیۆره رهنگه بگهڕێتهوه بۆ راڤــهی مارکس
لــهمــهڕ کــاپــیــتــالــیــزمــی ســــهدهی نــــۆزده که
لــه چــاو سیستمی لیبرالیزمی ههنوکهییدا
ســهرمــایــهدارییــهکــی کالسیکی و فهشهل
هاتووه .ئهگهرچی ئهم شرۆڤهیه تا رادهیهکی
بهرچاو کالسیکی بێ ،بهاڵم بهستێنی سهرمایه
و مهیدانه بهرفراوانهکانی بهرههمهێنان لهم
سهردهمه و هەروەها تێگێشتنی سیستهمی
کــۆمــهاڵیــهتــی لــه ســهردهمــی مــۆدێــرنــیــزمــدا،
زەروورەتــــی هاتنەئارای تێگێشتنێکی نوێ
بەرجەستە دەکاتەوە بۆ گۆران و ،له ههمان
کــاتــیــشــدا پێویستی مێتۆدێکی ن ــوێ زەق
دەکاتەوە بۆ هزری بهرههمهێنانی مێژوو.
سیستهمی کۆمهاڵیهتی به بێ حــزووری
دیــاردهی هاوکێشه له دهرهوهی تهسوهری
عهقڵییهتی م ــرۆڤ ــه .گــرنــگــی هــاوکــێــشــهش
لــه سیستهمی کــۆمــهاڵیــهتــیــدا ،پێویستی بە
ح ــزوورێ ــک ــی عــهقــالنــی هــەیــە ک ــه رهوتـــی
بهرههمهێنانی کۆمهڵگا بـــهرهو بنیادنای
کۆمەڵگای مەدەنی ئاراسته بکا .ئهوهی که تا
ئێستا ئهم حزووره عهقنییه نهیتوانیوه ماددی
بکرێ و به شێوهیهکی بابهتیانه بهستێنێک
بۆ دادپــهروهری بگوونجێنی تاکو حوکمێکی
عهقالنی له نێوان بهرژهوهندییه جیاوازهکاندا
بــکــا ،لــه خـــۆیدا گرفتێکی ههنووکهییه که
ڕهگی سهرهکیی له شووناسی «دهسهاڵت»دا
دهبیندرێتهوه .ئهوهی که جێی سهرسوڕمانه،
تا ئێستاش بزاڤه کۆمهاڵیهتییهکان (بهتایبهت
له سیستهمه سوننهتییهکاندا) به شهرمهوه له
دهسهاڵت دهڕوانن و نهیانتوانیوه ماملهیهکی
عهقنی لــه گــهڵ چەمکی دهســـهاڵت بکهن.
بێگومان دهرکهوتنی پارادۆکسیش له ههر
کۆمهڵگا و لە نێو هــەر تاقم و گرووپێکدا
لەوەڕا سەرچاوە دەگرێ کە نکۆڵی لهم واقﻌه
عەینییە دەکەن واتە؛ ئەمری دەســەاڵت .ئهم
بابهته کاتێ پتر بهرجهسته دهبێتهوه کە بزاڤه
کۆمهاڵیهتییهکان له ڕهوتــی بزوتنهوهبوون
بـــهرهو دامــهزراوهیــهکــی فــهرمــی دهرۆن و
پــێــگــهیــهیــهکــی کــۆمــهاڵیــهتــی دهبــیــنــنــهوه ،لە
وەهـ ــا دۆخــێــکــدا کـــەم کـــەم تایبهتمهندیی
بوروکراتیک جەستەیان قــورس دەکــا و له
قــهوارهی ڕێکخراوهیهکی فهرمیدا دەچەقن.
ئهم تایبهتمهندییانه هــهردهم بهرههمهێنهری
هاوکێشهن و دیسان کۆمهڵگا بهرهو رووی
پــارادۆکــس دهکــاتــهوه و ،دهرفــهتــی یهکسان
بــۆ دابــیــنــکــردن و تەبایی نــانــەوە لــە نێوان
بهرژهوهندییه هاودژەکان کەم دەکاتەوە.

هاوپەیمانانی
ئێران لە نێو
خراپترین واڵتاندا
»کوردستان«

بە پێی پێوەرە جیهانییەکانی سوڵ
و ئاشتی کە لە الیەن ئەنیستیتۆی
ئابووری و ئاشتی و بە لێکدانەوەی
بارودۆخی  ١٦٣واڵت بە  ٩٩.7لە
سەدی حەشیمەتی دنیا ،خراوەتە
روو ،دەرکەوتووە کە ئاشتیخوازترین
واڵتی دونیا ئیسلەند ە و واڵتانی
سووریە و کۆریای باکوور لە ریزی
خراپترین واڵتاندا ئاماژەیان پێدەکرێ.
لێکۆڵینەوەکان باس لەوە دەکەن
کە بە سەرنجدان بە پێشبینییەکان،
بارودۆخی گشتیی ئەم ڕۆژانەی
جیهان ،کەمێک ئاشتیخوازانەیە .بە پێی
لێکۆڵینەوەیەکی مەیدانی کە ناوەندێکی
زانستیی خاوەن ئێﻌتباری جیهانی کە
لە زانکۆیەکی سیدنی لە ئوسترالیا
کارەکانی بەڕێوە دەبا ،لە کاتی دەسپێکی
شەڕی سووریەوە بارودۆخی ئاشتیی
جیهانی بەردەوام رێژەی خراپی تۆمار
کردوە ،بەاڵم لەوە دەچێ کە هێواش
هێواش ئەم بارودۆخە بگۆڕدرێ بە
وەزعێکی باشتر .ناوەندی ناوبراو لە
راپۆرتەکانیدا بەردەوام ناوی ئێرانی
وەک هۆکارێک بۆ لە مەترسیهاویشتنی
ئاشتەوایی جیهانی و ناوچەیی هێناوە
و پێی وایە ئێران و هاوپەیمانانی
(سووریە و کۆریای باکوور) ،لە تێکدانی
ئاشتەواییدا رۆڵی بەرچاویان هەیە.
لەم راپۆرتەدا قسە لە هۆکارەکانی
ئاشتەوایی
ئاستی
پەرەسەندنی
دەکرێ و لەم پێوەندییە ئاماژە بە
کەمبوونەوەی توندوتیژی و دژایەتی
دەوڵەتان لە گەڵ سزای لە سێدارەدان
و ئەشکەنجە کراوە .هەر بە پێی
ئەم راپۆرتە سەرەڕای پەرەسەندنی
دیاردەکانی تێرۆریزم و توندوتیژی،
واڵتانی ئورووپایی بە ئاشتیخوازترین
واڵتانی جیهان ناویان هاتووە.
سەرەڕای هەموو ئەمانە ئاست و رێژەی
ئەو مەرگانەی کە بە هۆی کردەوەی
تێرۆریستییەوە کەوتوونەتەوە لە ٣٥
واڵتی ئەندام لە رێکخراوی هاوکاری
و گەشەی ئابووری لە ساڵی ٢٠٠7ەوە
تا ئێستا گەیشتوونەتە ( ٩٠٠نۆسەد
لە سەد) هەروەها لێکۆڵەران بەو
ئاکامە گەیشوون کە  ٦٠ی واڵتان
لە چاو  ١٠ساڵی رابردوو لە ئێستادا
مەترسیی تووشبوون بە دیاردەی
تێرۆریزمیان زۆر لە سەرێیە.
یەکێک لە لێکۆڵەرانی ئەم دامەزراوە
توێژینەوەییە دەڵێ :چوونە سەرێی ڕۆڵی
حیزبە پۆپۆلیست و ڕاستگەراکانی ئورووپا
لەم چەند ساڵەی دواییدا ،دەرخەری ئەو
راستییەیە کە پەرەسەندنی دیاردەی
توندوتیژی و تێرۆر ،بۆ ئورووپاییەکان
پرسێکی جیدی و پڕمەتریسیدارە.
جیا لە واڵتی یونان کە لە ڕیزبەندییەکاندا
پلەی حەفتا و سێهەمینی پێ بڕاوە،
سەرجەم واڵتانی ئورووپایی بە نیسبەت
ئاشتیخوازبوونەوە پلەکانی بەرز و
زۆربەرز یان پاوانی خۆیان کردوە.
واڵتی کانادایش لە پلەی حەوتەم دایە.
لە چاو یەک دەیەی رابردوو ،کانادا
بەرەو ئاستێک لە دابەزین رۆیشووە.
بەاڵم ئەوە نۆهەمین جارە کە واڵتی
ئاشتیخوازترین
نازناوی
ئیسلەند
واڵتی جیهانی پێ دەبەخشرێ.
بارودۆخی
خراپیی
ڕووی
لە
ئاشتەوایییەوە هاوپەیمانەکانی رێژیمی
کۆماری ئیسالمی ئێران نزمترین
پلەیان هەیە .سووریە نزمترین ئاستی
بۆخی تەرخان کردوە .بەدوای ئەودا
واڵتانی عێراق ،ئەف انستان ،سوودانی
باشووری ،ئافریقای ناوەندی ،سوومالی،
سوودان ،کۆنگۆ ،پاکستان و کۆریای
باکوور لە بەرزترین پلەیان لە خراپیی
باروددخی ئاشتی و ئارامیدا هەیە.

ژﻣﺎره٧٠٥ :

وﺗﻮوێﮋ
بەهار ،کوردستان و وەرزێکی نوێ لە
پێشێلکرانی مافی مرۆ
]کوژران و برینداربوونی  ٣7کۆڵبەر ،گرتن و حوکمدانی
 ١٠٦کەس ،لەداردرانی  ١٥زیندانی و تەقینەوەی مین لە بن
پێی  ٢٢کەس[....
لەگەڵ کۆتاییهاتنی وەرزی بەهار ،ئامارەکان دەڵێن کە کوردستانی
ئێران لە ساڵی نوێی ١٣٩٦و لە وەرزی یەکەمی ئەمساڵدا بەشی شێری لە
سەرکوتکاریی کۆماری ئیسالمی و پێشێلکردنی مافی مرۆ لە هەموو
بەستێنەکانی سیاسی ،مەدەنی ،کۆمەاڵیەتی و ئابووریدا پێبراوە.
بــەپــێــی ئ ــەو داتـــا و زانــیــاریــیــانــەی ن ــاوەن ــدی مــافــی مـــرۆ بۆ
ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان الی خــۆی تــۆمــاری کـــردوون ،تەنیا لە
مــاوەی سێ مانگی بەهار و سەرەتای ئەمساڵدا زیاتر لە ٢٤٠
حاڵەتی پێشێلکردنی مافی مــرۆ لە کوردستان ڕووی داوە.
لــە م ــاوەی ئــەم ســێ مانگەدا  ٣7کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە
سنوورییەکانی کوردستان بوونەتە قوربانیی سیاسەتی پەرەنەسەندنی
کوردستان لە ڕووی ئابووری و رەفتاری دوژمنکارانەی کۆماری
ئیسالمیی ئێران دەرحەق بە گەلی کورد .لەوەندە کەسە  ١٨کاسبکار
بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
کــوژراون و  ١٩کەسیش هەر بەو هۆیە بریندار بوون و دەیان
سەر ئەس و ئێستری ئەو کاسبکارانەش بە کوشت چــوون و
دەست بەسەر چەندین میلیارد تمەن بار و کەلوپەلیان داگیراوە.
هەر لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا  ١٠٦کەس لە خەڵکی ئاسایی و
چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە
تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی
و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیراون .ژمارەیەک لەوان دوای
لێکۆڵینەوە و لێپێﭽینەوەکانی نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکان تا کاتی
دادگاییکردنیان بە دانانی بارمتە ئــازاد کــراون و  ٩کەس لەوان
حوکمی ساڵێک تا  ١٥ساڵ (سەرجەم  ٤٩7مانگ) زیندانیان بەسەردا
سەپاوە و بەندکراوێکی کوردیش سزای ئیﻌدامی بۆ بڕاوەتەوە.
هــەر لــەو مــاوەیــەدا بەندکراوێکی کــورد کە لە واڵتــی فینالند ڕا
سەردانی ئێرانی کردبۆوە و لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە

گیرابوو ،بە شێوەی گوماناوی لە زینداندا گیانی لە دەست داوە.
لە ماوەی سێ مانگی بەهاردا  ١٥بەندکراوی کورد کە بە تاوانەکانی
پێوەندیدار بە ماددەی سڕکەر حوکمی ئێﻌدامیان بەسەردا سەپابوو،
لە زیندانە جۆراوجۆرەکانی ئێراندا لەدار دراون؛ ئەوەش لە حاڵێکدا
کە مەجلیس دەیەوێ بە پەسندکردنی قانوونێک سزای ئێﻌدام لەسەر
ئەو تاوانانە هەڵبگرێ و سزای زیندان و جێگرەوەی دیکەیان لە بری
ئەوە بۆ لەبەرچاو بگرێ .مەجلیسی شوڕای ئیسالمی بە ڕەسمی
داوای لە دەزگای قەزایی کردوە هەتا یەکالبوونەوەی ئەو قانوونە
دەست لە ئێﻌدامکردنی زیاتر لەو  ٥هەزار کەسە بپارێزێ کە لەو
سۆنگەیەوە سزای ئێﻌدامیان بەسەردا سەپاوە؛ بەاڵم دەزگای قەزایی
بێ گوێدانە ئەو داوایە لە جێبەجێکردنی سزای ئێﻌدامەکان بەردەوامە.
لــە مــــاوەی ســێ مــانــگــی ســـەرەتـــای ســاڵــدا تــەقــیــنــەوەی مینە
لەکارنەخراوەکان لە کوردستان زیاتر لە  ٢٢قوربانیی وەرگرتوە
کــە نــاوەنــدی مافی مــرۆڤــی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان شوناسی
 ١٠کــەس لــەوانــی ئاشکرا ک ــردوە .هــەر لــەو مــاوەیــەدا زیاتر لە
 ٢٥کرێکاری کــورد لە کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران
بوونەتە قوربانیی ڕووداوی کار کە شوناسی  ١٢کەس لەوان
ل ــەالی نــاوەنــدی مــافــی مــرۆڤــی ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان تۆمار
کــراوە .لەوەندە کەسە  ١٠کەسیان بەهۆی جــۆراوجــۆری وەک
بەربوونەوە لە بــەرزایــی ،بڕقگرتن و کەوتنە بن داروپـــەردوو
گیانیان لە دەست داوە و  ٢کەسیش بریندار و نقوستان بوون.
ئاماری خۆکوژییەکانیش لە کوردستان بەهۆی کەمتەرخەمیی
دامودەزگا دەوڵەتی و حکومییەکانەوە لە ماوەی ئەو سێ مانگەی بەهاردا
دیار و بەرچاو بوو .لە ماوەی ئەو سێ مانگەدا هەر نەبێ  ٣٥کەس
لە کوردستان خۆیان کوشتووە کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان شوناسی  ٢٣کەس لەوانی بە ڕوونی تۆمار کردوە.
ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لەسەر پێشێلکردنی مافی مرۆ لەو بەشەی ئێران
بوی کردۆتەوە تەنیا ئەو بەشە لەو حاڵەتانە دەگرێتەوە کە هەواڵ
و زانیارییەکان بە ئاشکرا بە میدیایی کراون و لە الیەن سەرچاوە
باوەڕپێکراوەکانەوە ئاماژەیان دراوەتێ ،ئەگینا ئەو ناوەندە پێی وایە کە
ئاماری ورد و دروستی پێشێلکاریی مافی مرۆ لە کوردستان بەهۆی
کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر زیاتر لەو ئامارەیە کە ڕاگەیەندراوە.
بۆ بینین و داگرتنی خشتە و پێنوێنی ئەو ڕاپۆرتە کلیک لەسەر
ئەو لینکە بکەن:
:
.
.
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مستەفا مەولوودی :بۆ سەرخستنی هاوهەڵوێستیی حیزبە سیاسییەکانی

دیمانە :سمای شەڕەفی

ە تی نێوە اس بە تای ە ﺋەو ناو ەیەی
ەند سا ێﮑە
کە ﺋێمەی تێدای بارود ێﮑی تای ەتی ەیە پەیدابوون ی
دا ە کە استەو ۆ ﻟە دوو بەش ی کوردستان (باشوور و ر اوا
پەیوەندیی بە کوردەوە ەیە ﺋێران کە بە نۆرەی ۆی دەیﮫەو
ﺋا ۆزییەکان پەرە پ بدا اتنە سەرکاری کابینەی ترام ﻟە
ﺋامریﮑا و ﻟێدوان ی جۆراوجۆری کۆشﮑی س ی بە نی ە ﺋیران
ت ی ﺋێوە وانینتان بۆ ﺋەو ۆ ان ﮑارییانە ییە کە ﻟە
بە
شت ی اوەرواننەکراوی ﻟ
ناو ەکەدا وو دەدەن و پێدە
بﮑەوێتەوە
هــەر وەک دەزانــیــن کۆمەڵە حکوومەتێکی نادێموکراتیک حوکمی
واڵتــانــی ناوچەکە دەکــەن و ســەرچــاوەی زۆرب ــەی کێشە و قەیرانە
سیاسی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانن .کەلێن و مەودای زۆری ژیانی
کۆمەاڵیەتی ،دابەشبوونی خەڵک بەسەر فەقیر و دەوڵەمەند ،حاشاکردن
لە پرسی میللی و نیشتمانی ،ئینسانی ،ئیجتماعی و ئەخالقی و تەنانەت
مەزهەبییەکانیش وایــکــردوە کــە ئــەو دۆخ ــە بــە جــۆرێــک یارمهتیی
توندئاژۆیی لەو ناوچەکەدا بکا .ئەو کێشەیەکە کە دەبێ عیال بکرێ.
داعیش یا جەریانە توندڕەوکان لەو ناوچەیەدا پەیامێکیان هەڵگرتووە و
هەست دەکەی کۆمەڵە ئیدیﻌایەک دەکەن کە لە نێو کۆمەڵگادا هەیە .بەاڵم
حەللێکی کە ئەوان بۆیان هەیە ،غەڵەتە .کە باس لە کوردستان دەکەین و
بە تایبەت لە باشوور و رۆژئاوای کوردستان کە راستەوخۆ کورد لەگەڵ
دیــاردەی بــەرەوڕوویــە ،دەبینین کە بەخۆشییەوە کورد عونسورێکی
موئەسیرە بۆ بەگژداچوونەوەی داعش .بۆیە لەو پێوەندییەدا دەتوانین
بڵێین داعش و جەریانە توندڕەوەکانی دیکە زەرەری زۆریان بۆ کورد،
بۆ بزووتنەوەی سیاسیی کورد ،بۆ ژیانی سیاسی و ئەمنیەتی کوردستان
بــووە؛ بــەاڵم خۆ ئەگەر بە الیەکهی دیکەدا سەیری بکەین ،کــورد بە
خۆشییەوە لە بەرامبەر جەریانی وا ئیفڕاتیدا چ وەک خەڵک و چ وەک
هێزە سیاسییەکان و موئەسسیاتی دەوڵەتی ئازایانە بەرەنگاری بۆتەوە.
بە جۆرێک کە ئێستا ستاتوی سیاسیی کورد بە گشتی و ،بەتایبەت
لەو دوو بەشەی کوردستاندا بەهێزتر بووە و بووەتە هۆی ئەوەی کە
چارەسەری زۆربەی کێشەکانی ناوچە بەبێ نەقش و دەوری کورد،
هەر عەمەلی نەبێ.
دەبینی کە ﻟە ێرا دیاردەیە بە ناوی حەشدی شە ی دروس
بووە و ﻟە ووی ﺋید ﻟۆ ی و مەز ەبی و رێﮑ راوەییەوە کە
ناتوانی حاشا ﻟەوە بﮑا کە رێ یمی ﺋێرانی ﻟە پ تە و دەبینی بە
شێوەی مەیدانی ﻟە سووریە ەریﮑە بەناو ی بە دا وونەوەی
پا تیی مانەوەی بەشار ﺋەسەد دەکا پێتوایە
توند ەوی و دا
ﺋێران بە دوای یدا دە ە
هەر لەگەڵ هاتنە سەرکاری حکومەتی کۆماری ئیسالمی ،لە ڕاستیدا
کاربەدەستانی سیاسیی حکومەتی ئێران ئەو شوعارەیان بــووە کە
ئینقالبەکەیان هەناردە دەکەن .یانی ئەم نیازەی کە خۆیان هەیانە بۆ
حکومەتداری و نەقشی مەزهەب لە بەرێوەبردنی ئیدارەی واڵتدا لە ئێران
هی  ،بەڵکوو هیدایەتی دەکەن بۆ دەوڵەتان و ناوچەکانی دیکەش.
ئێمە وەکوو حیزبی دێموکراتی کوردستان بە پیێ شناختێکی موناس
کە لەسەر کۆماری ئیسالمیی ئێران هەمانە و کارنامەی کۆماری ئیسالمی
لەو  ٣٨ساڵەدا بە ڕوونی دەبینین کە ڕێژیم هەم لە عێراق ،هەم لە واڵتانی
عەڕەبی و هەم لە یەمەن و هەم لە سووریە خەریکی ئەم سیاسەتەیە.
ئێستا کە باس لەو بابەتە دەکەین ،بەو مانایە نیە تازە لەو چەند ساڵەدا
دەستی پی کردووە ،بەڵکوو لەگەڵ هاتنە سەرکاری حکوومەتی کۆماری
ئیسالمییەوە ئەو رەوتە دەستی پێکرد و بەردەوام درێژەی بووە ،بەاڵم
ئێستا کە ئاڵۆزییەکە زۆرتر بووە نەخشی ئێران زیاتر دەرکەوتووە .ئەم
نەخشە نەخشێکی تەواو تێکدەرانەیە و خزمەتی خەڵکی ناوچەکە ناکا.
ڕێژیم دەیــەوێ ئاڵۆزیی ناوچەکە لە قازانجی مەبەستە سیاسییەکانی
خۆی بقۆزێتەوە و بەرنامەکانی بەو ئاراستەیەدا بباتە پێشێ.
سا ی رابردوو دا ز ر جار ﻟە زمان زﻟﮫێزەکانەوە
نیﮑە ﻟە بی
وێمان ﻟ دەب کە رێ یمی کۆماری ﺋی ﻼمی پ تیوانی تێر ریز
وزییە ﻟە ەند مان ەی دوایە دا بە ﺋاشﮑرا با ﻟەوە
و بنا
دەکەن کە دەب پێ بە دەستێوەردانەکانی ﺋێران ب یردر پێتوایە
ەﻓتاری سیاسیی کابینەی
بەراستی ﺋە ە وێ تانە بە تای ە
نوێی کۆشﮑی س یی ﺋەمریﮑا جیدییەتێﮑی تێدایە ﺋایا ﺋەمریﮑا یا
و تانی ر ﺋاوایی دەتوان یان دەیانەو پێ بە ێ مۆن وازیی
ﺋێران ب رن
حکومەتی کۆماری ئیسالمی هەر لەگەڵ هاتنەسەرکاری دەستی بە
تێرۆری موخالفینی خۆی کرد .یانی ئێمە کە دەڵێین کۆماری ئیسالمیی
ئێران ڕێژیمێکی تیرۆریست و تیررۆریستپەروەرە ،ئەوە تەواو پڕ بە
پێستی ئەم ڕێژیمەیە .بۆچی؟ چوون هەم پەرەی بە پەروەردەی تیرۆر لە
هەناوی خۆی داوە و هەم موخالفینی خۆی لە ڕێگای تیرۆرەوە لە بەین
بردوە .بۆ ئەوە نموونەی زۆرمان هەیە .موخالفینی سیاسی حکومەت له
دەرەوەی واڵت کە دەبینی بە دەیان کەسایەتیی هەڵکەوتووی سیاسی ،کە
ئەم کەسانە دەیانتوانی هەم لە بواری سیاسییەوە هەم لە بواری ئیداری
و بەرێوەبەییەوە ،هەم لە یارمەتیدان بە دروستکردنی موئەسیساتی
قانوونی و دێموکراتیک لە ئیراندا نەقشی گەورەیان هەبێ ،بەاڵم چونکی
دژبەری کۆماری ئیسالمی بوون تێرۆریان کردن و نەیانهێشتن.
کەوایە جمهوری ئیسالمی هەر لەجێدا ماهییەتەکەی ماهییەتێکی
تیرۆریستییە ،کــردەوەکــەی کردوەیەکی تێرۆریستییە و فکرەکەی
فکرێکی تێرۆریستییە و دەبینین بەهۆی زێدەخوازییەکانی ئەمنیەتی لە
ناوچەکە نەهێشتووە .جا ئەگەر واڵتێکی وەکوو ئەمریکا یا واڵتانی دیکه
بیانەوێ سەقامگیرییەک ن لە ناوچەکەدا هەبێ و بیانەوێ دۆستەکانیان
و هەروەها بەرژەوەندیی خۆیان بپارێزن ،دەبێ لە بەرامبەر ئێراندا
راوەستن .ئەگەریش ،ئێران زیان و خەساری زیاتر لە بەرژەوەندی
ئەوان دەدا.
بەاڵم ئەمە چەندە جددییە دەگەرێتەوە سەر ئەوەی کە ئەو حکوومەتە
چەندە بەرنامەی هەیە بۆ بەربەرەکانێ لەگەڵ حکومەتێکی تیرۆریستی
وەکوو کۆماری ئیسالمی .ئەمن پێموایە ئەوەی حکومهتی ئێران دەستی
پێکردووە و دهیباته پێشێ ئەوانیش دەیزانن و ئاگادارن کە مەترسیی
ڕێژیمی ئێران چەندەیه و ئەگەر پێشی پێنەگرن ،مومکینە لە داهاتوویەکی

]

دیدارێﮑی تای ەتی ﻟە ە کا
تەﻟە یزیۆنی کوردکانا
تیی حیزبی دێموکراتی
سﮑرتێ ی
م تەﻓا مەوﻟوودی
ێنا ﻟ ەو وت ووێ ەدا کۆمە ە بابەتێﮑی
کوردستان پێ
پرسی
سیاسی ﻟەسەر اوکێ ەکانی ناو ە ک ورد و دا
و او ە وێ تیی
اوب ە
ک ورد ﻟە ﺋ ێ ران بابەتی ک اری
ە ت ی ک وردس ت ان و پرسی
حیزبە سیاسییەکانی
او
و
راونەتە بەربا
یەک رتنەوەی دێموک اتەکان
م تەﻓایان ﻟەسەر وەر ی راوە
کا
و بۆ وونی ب ە
کوردستان پو تەیە ﻟەو وتووێ ەی ﻟێرە ێناوەتەوە:

[

نەک زۆر دووردا ،کێشەی ئاستەمتریان بۆ دروست بکا .بۆیە لە نەزەر منەوە ڕەفتاریان
بە نیسبەت حکومهتی ئێران و بۆ بەربەستکردنی زیاتری حکومهتی ئێران جدییتر دەبێ لە
جاران.
جەناب ﻟە ەکانتان دا ەند جارێ ﺋاما ە پێﮑرد کە ێ یمی ﺋێران ﻟەو نزی
بە ﻞ سا ەدا ﺋەوە سیاسەتی بووە بە نی ە دراوسێﮑانی بە نی ە ناردنەدەرێی
ﺋین ﻼ بە نی ە ﺋەو ﺋێ دا و کوشتار و سەرکوتانەی کە ﻟە نێو وی و تدا د بە
ە ﮑی و تەکەی د بە جیابیران و رێ ەرانی ﺋۆپۆزی یۆن کردوویەتی بە دەبینی
کۆماری دەبینی
ەتانەوە ﻟە دوایی ە اردنی ۆیدا بۆ سەر
ﺋە ر یمە بەو
رێ ەیەکی ز ر ﻟە ە ﮑی ﺋەو و تە بەشداری ﻟە ە اردنەکاندا دەکەن پێ وایە
واتای ییە ﻟە پرسانەدا کە ودی جمﮫوری ﺋی ﻼمی مو ەندی ی
بەشداریی ە
و یدایەتی دەکا

ئێمە باش دەزانین کێشەیەکی قووڵ لە نێوان حکوومەتی ئێران و خەڵکی ئێراندا هەیە
و ،هەمووشمان دەزانین ئەگەر هەڵبژاردنێکی ئازاد و دێموکراتیک هەبێ ،قەتﻌەن خەڵکی
ئێران نا یەکی زۆر گەورە بەو نیزامە دەڵێن .خەڵک لەگەڵ ئەوەدا دەزانێ حکوومەتی ئێرانە
هەموو ئەو کێشە سیاسی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتییەی لە واڵت و لە سنورەکاندا لەگەڵ دنیای
دەرەوە بۆ ئەوان دروست کردوە ،بەاڵم مەجالی نیە بڵێ رازی نیم .کاتێکیش ئینتخاباتێک
لە ئێراندا دهبێ مەعلوومە کهسی تەئییدکراو لە چوارچێوەی نیزامی جمهوری ئیسالمی
بۆ ریاسەتی جمهوری دهتوانێ خۆی کاندید بکا .تۆ سەیرکە کەسێک کە ڕاستەوخۆ یا
ناراستەخۆ ڕێبەری ڕێژیم پشتیوانیی لێدەکا ،کەسێکە کە هەموو موئەسساتی بە ئیستالح
«توندرەو»ی نیزام له پشتێتی ،کەسێکە کە ڕووحانییەت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە پشتێتی،
بەاڵم لە موقابیل کەسێکی دیکەدا کە بە شێوەی جۆراوجۆر رەخنەی لێ دەگیرێ و بە
چالیش دەکێشرێ ،بەاڵم خەڵک دەچێ دەنگی پێ دەدا بۆچی؟ بۆ ئەوەی لە نێوان دوو
کەسدا النیکەم یەکێکیان هەڵدەبژێدرێ کە تەعامولی لەگەڵ خەڵکەکەی ئەوەندەی مەجالی
هەیە ،یا لەگەڵ دنیای دەرەوە ،مەس والنەتر و عەقنیترە.
ئەمن پێموایە ئێمە دەبێ ئەو ئاکامگیرییە لەو باسە بکەن کە ئەوانەی دەچن دەنگ بە
روحانی دەدەن ،الیان وا نیە رووحانی هەموو موشکلەکانیان بۆ حەل دەکا .بەاڵم پێیان وایە
یەکی وەکوو رەئیسی ئهگهر بێ بە دەیان جار زیاتر موشکالت بۆ ئەم واڵتە و بۆ خەڵکی ئەو
واڵتە دروست دەکا .ئەمن پێموایە خەڵکی واڵتی ئێمە وەکوو خەڵکی دەرەوە و دەسەاڵتانەی
زوومیان لەسەر حکومەتی ئێران و خەڵکی ئێرانە ،دەزانن کە لەگەڵ ئەو حکومەتەی خۆیان
کێشەیان هەیە .بەاڵم چ بکا رێگایەکەی دەیکەی نیە .ئایا هەموو رۆژێ دەتوانێ ئینقالب بکا
و نەتیجەی ئینقالبەکەی بەرەو کوێ دەچێ؟ ئایا پێی خۆشە مەسەلەن حکوومەتانی زلهێز
هێرش بکەنە سەر واڵتەکەی و مەسەلەن وەزعێکی که لە عێراق هەبوو یا ئێستا لە سووریە
هەیە ئەوەش لە ئێران و بۆ خەڵکی ئێران و واڵتەکەیان دروست بێ؟
مەجبوورە بەو شێوە نەرمەی مەجالێک بۆ حیاتی سیاسی و کۆمەاڵتیی خۆی بێڵێتەوە.
بەڵکوو بتوانێ گۆڕانکارییەکی هەر چەندە کەم دروست بکا .ئەوەی پێ باشترە لەوەی کە
واڵتەکەی و خەلکەکەی تووشی کێشەیەک ببێ کە لە دوایەدا هاسان لە ژێر باری نەیەتە
دەرێ.
 6یەنی سیاسیی ر ە تی کوردستان کە حیزبی دێموکراتی کوردستان یە
ﻟەو  6یەنە بووە بایﮑۆتی ﺋە ە اردنانەی سەرکۆماریی کرد بە پێی ﺋەو
ﺋایا نەدەکرا کوردەکان رێﮑارێﮑی وا بد زنەوە کە ﺋەوە
وێندنەوەیەی جەناب
ﺋێوە بە
بە دەن دان بە روحانی بە نیزامی دە ەیەن
پەیامەی ﺋێ تا ە
موشارکە ﺋەو پەیامەتان ەیاندبا ﺋەسلەن بۆ ﺋەوجارە تەحری بوو بە وتاری
زا ی ێزەکانی ر ە
حیزبی دێموکرات کوردستان لە ماوەی ئەو  ٣٨ساڵە لە پەیوەندی لەگەڵ هەڵبژاردن
لە ئێراندا قەت یەکدەست عەمەلی نەکردووە .سەیری ڕووداو و ئاڵوگۆرەکانی نێوخۆی
واڵتی کردووە و بە لەبەرچاو گرتنی ئەو حاڵەتانە بڕیارێکی داوە .ئەم کەڕەتەش حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەگەڵ  ٥حیزبی دیکە هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماریی بایکۆت کرد،
بۆچی؟ یەکەم ئــەوەی کە ئەم نیزامە بە جۆرێک ڕەفتار دەکا که دەرفەتی زۆر کەم بۆ
خۆدیتنەوەی خەڵک لە هاوکێشەکاندا دێڵێتەوە ،پاشان ئێمە المان وایە بایکۆتی ئێمە یا قسەی
هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵت لەسەر خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان زۆرتر تەئسیر دادەنێ.
لە پەیام و قسەی هیﭽکام لە کاندیداکان شتێکمان نەدی تا بڵێ ئەوە پێویستی و نیازی
ناوچەیی ،نەتەوەیی ،فەرهەنگی ،کلتووری و مەعیشەتی خەڵکی ئەم خەڵکەیە ،کەواتە خۆی
تێدا نەدهدیتەوە و ،موهیمتر لەوە رووحانی  ٤ساڵ پێش ئێستا هێندێک قەول و بەڵێنی دابوو،
لەو  ٤ساڵەدا لەو قەول و بەڵێنانەش هەرە کەمەکەی جێبەجێ نەکردبوو.

ژﻣﺎره٧٠٥ :

وﺗﻮوێﮋ

ڕۆژهەاڵتی کوردستان زۆر کار هەیە دەب
لە الیەکی دیکەوە بزوتنەوەی کورد کۆمەڵە نیازێکی هەیە ،یەکێک لە نیازەکانی،
هاوکاری و هەماهەنگی و هاوهەڵوێستیی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتە .ئەوە
وەکــوو گرفتێک لە نێو بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا هەیە .ئەم جارە بە
خۆشییەوە ئەو زەمینەیە درووســت ببوو کە کارێکی هاوبەش پێکەوە بکەن.
لەگەڵ ئەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە نیسبەت هەڵبژاردن ،بەتایبەت
هەڵبژاردنی ش ــوورای شــار و دێ خوێندنەوەیەکی ت ــەواو جــیــاوازی لەگەڵ
حیزبەکانی دیکە هەبوو ،بەالم مادام ئەو هاودەنگی و هاهەڵوێستییە هەبوو ،ئێمە
پێمان وابوو ئینتخابات دێ و دەڕوا و بە پێی ئەو شناختەش کە هەیە ،دەنگی
خەڵک تەئسیرێکی جیددی لەسەر کار و تێکۆشانی سەرکۆمار لە کوردستان
ناکا .کەوایە النیکەم ئەو هاوهەڵوێستییە کە دروست بووە دەتوانین بیکەین بە
زەمینەیەک بۆ ئــەوەی لە درێژخایەندا هێزە سیاسییەکانی رۆژهــەاڵت بەرەو
جێگایەک برۆن تاوەکوو بەرنامەیەکی درێژخایەندا بنێن وەکوو هێزی سیاسی
رۆژهــهاڵت نەقشی جیددیتریان ببێ لەسەر کۆی قەزییە سیاسییەکان هەم لە
رۆژهەاڵنی کوردستان هەم لە ئێران لەسەر ئەو مەس ەالنەی کە تەئسیر لەسەر
بزووتنەوەی سیاسی کورد دادەنێن .بەو دەلیلە حیزبی دێموکراتی کوردستان
هات بۆ یارمەتیگەیاندن بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ هێزە سیاسییەکان،
وازی لە هێندێک لە خوێندنەوەو تاکتیکەکانی خۆی بە نیسبەت پرسێکی تایبەتی
وەکوو هەڵبژاردن لە ئێران هێنا.
ە وێ تی  6یەنەکە بەتای ە ی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆمە ێ
ای جیاوازی ی درووس کرد ﻟە نێو ە ﮑی کوردستان و ﻟە نێو ا کانی
سیاسی و مەدەنی ﻟە دەرەوە و ﻟە نێو ۆ بەتای ە ﻟە نێو ۆی تەشﮑیﻼتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی دا بیر و بۆ وونی جیاوازی ێنایە ۆر بە
سەرن دان بە درووست وونی ﺋەو جیاوازییانە و روانینی جیاواز بۆ جۆری
ﺋی ت ادە کردن ﻟە ە اردنەکان ﺋایا پێتان وایە یەکە ﺋەوەی کە ۆن بیر
بﮑرێتەوە ﻟەمەودوا بۆ ﺋەو پرسانە و پاشان ﺋایا بەراستی او ە وێ تی
جوابی دایەوە
بە خۆشییەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مــاوەی ئــەو  ٣٨ساڵەیدا
بەتایبەت لە دە دوازدە ساڵی ڕابردوودا بە جۆرێک سیاسەتی کردووە که گوتار
و گوفتمانی تازەی بردۆتە نێو کۆمەڵگا .ئەوە شەریک و بەشداری بۆ دروست
کردووە و خەڵکیشی وا لێکردووە کە بە نیسبەت ئەو باسانەی کە لە دهوروبهری
حیزبی دێموکراتدا دەگوزەرێ و پرسە سیاسییەکان کە لە نێو حیزبی دێموکرات
و ناوچەدا هەن چاوەروانی زیاتری له گوتار و لە سیاسەتی حیزبی دیموکرات
بێ .ئێمە ئەوە بە پوانێکی موسبەت و بە نەتیجەی فەعالیەتێکی باشی حیزبی
دیموکرات لە پەیوەندی لەگەڵ گوفتمانی سەردەمیانەدا دەزانین .پاشان لە نێو
حیزبی دێموکراتدا بە خۆشییەوە تەشکیالتێکی سەرزیندوو و تەشکیالتێکی
ئاگای هەیە کە بە نیسبەت هەموو پرسەکان و بەتایبەت پرسە سیاسییەکانەوە
حەساسییەتی خۆی هەیە ،خوێندنەوەی خۆی هەیە ،تێگەیشتنی خۆی هەیە و
دەیەوێ لە دروستبوونی سیاسەت و هەڵوێستی حیزبەکەیدا نەقش و دەوری
هەبێ ،کە دیسان ئەوەش هەر بە پوانی موسبەت دەزانین.
ئەگەر لەو پەیوەندییەدا ئیشکالێک هەبووبێ ،لە نەزەری ئێمەوە لە کەمدیقەتییەک
بوو کە ڕێبەریی ئێمە لە پێوەندی لەگەڵ دروستبوونی بریار بۆ ئەو باسە کردی.
ئەویش ئهوهیه پێش ئەوەی بڕیارەکە بدا ،ئەو پرسەی وەک پێویست نەبرده
نێو تەشکیالتی حیزبی تا بە کۆڕ و کۆبوونەوە ،بە سمینار و بە لە دەوری یەک
کۆبوونەوە ئەم بەحسە بکەینەوە و قەناعەتێکی تەشکیالتیی زیاتری بۆ دروست
بکەین .چونکی لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا وانیە کە لە سەرێ جەمﻌێک بە
ناوی دەفتەری سیاسی یا کۆمیتەی مەرکەزی بڕیارێک بدا و خوارەوەش وەکوو
تەشکیالتی حیزبی بە بێ ئەوەی پرست پێ کردبێ ،بڕیارو هەڵوێستەکان قبووڵ
بکا ،بەڵکوو دەبێ سەهیم و بەشدار بێ لە دروستبوونی بریاراتی حیزبدا .بەاڵم
لەگەڵ هەمووی ئەوانەدا زۆر تەبیﻌییە کە حیزبی دێموکرات ئەگەر لە پێوەندی
لەگەڵ هەر بابەتێکی سیاسیدا کە بریاری لە سەر دەدرێ ،تەشکیالتەکەی پشتی
ئەو بریارە بگرێ و لەگەڵی بێ .شەرت نیە هەموو بریارێک دەقــاودەق جواب
بداتەوە ،بەاڵم حەق وایە لە خەسارناسی و لە هەڵسەنگاندندا وابکەین جارێکی
دیکە حیزبی دێموکرات لە بریاردانەکانیدا تووشی ئەو ئیشکالە نهبێتهوه ،یا النیکەم
چاالکانی سیاسی و مەدەنی کە چاویان لە گوفتمانی حیزبی دێموکراتی کوردستانە
و گوفتمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نــەزەر ئەوانەوە پەسەندە ،ئیتر
نابێ جیاییەک ،دوورییەک لە نێوان گوفتمانی کۆمەڵگا و گوتاری حیزدا دروست
ببێ .چونکی حیزبی دیموکرات دەبێ ئیلهام لە خەڵکی واڵتەکەی خۆی وەرگرێ،
دەبێ ئیلهام لە چاالکانی سیاسی کورد وەرگرێ .ئەوە کۆمەک دەکا بە حیزبی
دێموکرات و بە بزووتنەوەی سیاسی ئێمه نامانههوێ بە تەنیا تێکۆشەرانی دیار
و لە دەرەوەی واڵت ،نەقشی ئەساسیان لە بردنە پێشی بزووتنەوەی سیاسیدا
ههبێ ،بەڵکوو جامﻌەی کورد بە گشتی پێویسته ئەو نەقش و دەورەی هەبێ.
ئایا ئەم بایکۆتە و هاوهەڵوێستی جوابی دایەوە؟ ئەوە دەتوانێ دوو خوێندنەوەی
بۆ بکرێ .یهکهم لە نەزەر ئێمەوە بەڵی ،بۆچی؟ هەر ئەوەی  ٦حیزبی سیاسیی
کورد بەیەکەوە بە نیسبەت مەوزوعێک دێن و هاوهەڵوێستی نیشان دەدەن،
ئێمە ئەوە بە نوقتەیەکی موسبەت دەزانین .چونکی ئەمە هەر ئەوەمان پێناڵێ کە
کارێکی باشمان کردوە ،ئەوەمان پێدەڵی کە بۆ کاری باش دەبێ رێکاری باشیش
بگرینە بەر .لەو خەسارناسییەی دوایە ئێە پێکەوە بۆ ئەو بابەتە کردمان ئێمە
گەیشتینە ئەو قەناعﻌەتەی کە ئێمە ڕاستە هاوهەڵوێست بووین ،بەاڵم لە راستیدا
بۆ ئەو هاوهەڵوێستییە زۆر کار کە دەبوو بیکەین نەمانکرد .کەوابوو لە درێژی
ئەو کارە هاوبەشانەدا دەبێ بیر لە شتی دیکەیش بکەینەوە.
ﻟە ماوەی ەند سا ی رابردوودا حیزبی دێموکرا بە نی ە مەساﺋیلی
نێو ۆ و بە نی ە پ تیوانی ﻟە ا کانی سیاسی و مەدەنی و بە نی ە
کە ﮑوەر رت ﻟەو دەرﻓەتانەی دێنە ۆر وان ە و ۆێندنەوەی جیاوازی
ﻟە ێزەکانی دیﮑە بووە ز ر جاری تۆمەتی ﺋەوەی ﻟ دراوە کە تووشی
ﻟە ەکانتدا ﻓەرموو کە
تەوە ﮫو اتوە و ﻟە جۆرە انە جەنابی
ب ەن بە ۆێندنەوەیەکی وا ینانە ﻟە ەناوی
دەب ێزەکانی ر ە
پرسەکانی کۆمە ا بەراستی پێ وایە ێزەکانی ر ە تی کوردستان
بتوان بەیەکەوە بەو جیاوازی و وان انەی ەیانە ب ەن بە ۆێندنەوەیﮑی
وا ینانە ﻟە ر ە تی کوردستان
الم وایە خەڵکی کوردستان و هیزە سیاسییەکانی ڕۆژهەالتیش دەزانــن کە
حیزبی دێموکرات کوردستان قەت تەوەهوومی بە نیسبەت کۆماری ئیسالمی
نەبووە و لە ڕیزی پێشەوەی هەموو حیزبەکاندا بووە و لە مەیدانی موبارزەدا
ئازایانە خەباتی کردووە و ئێستاش بەردەوامە .بەاڵم جیاوازییەکە ئەوەیە کە
خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان قەت تاک ڕەهەندی نەبووە و لە هەرجێیەک
دەرفەت بووە حیزبی دیمۆکراتی کوردستان نەخش و دەوری کاریگەری خۆی
تێدا گێڕاوە .بەاڵم حیزبی دێموکرات مادام الی وایە کۆمەڵگا بەرەو گۆران دەڕوا،
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بکرێن کە نەکراون

خۆیندنەوەی تازه بۆ پرسە سیاسی و ئیجتماعی و ئیقتسادییەکان
دهکا .حیزبی دیمۆکرات ناتوانێ لەوانە غافل بێ و ناکرێ پشتگوێیان
بخا .ئێمە هاوهەڵوێستی و هاوکاریمان لە گەڵ حیزبەکان پێ باشە،
بەاڵم خۆ ئەوە بەو مانایە نیە کە ئێمە مادام لە گەڵ حیزبەکان هاوکاری
دەکەین دەبێ بۆ هەموو شتێک وەک ئەوان بیر بکەینەوە.
دوای ووداوەک ەی  1ج وزەردان ﻟە تاران کە بە دا ەوە ﺋەو
رە نە ﻟە حیزبی
ێندێ کە
تیر ری تانە ک ورد ب وون
دیموکرا بە پلەی یەکە و ێزەکانی دیﮑە بە تی دە رن کە ﺋەو
ە تی کوردستانەوە نیە بۆیە دەبینی
کاری ەرییەیان بە سەر
ە ﮑانێﮑی نا ازی ﻟە کۆماری ﺋی ﻼمی سەر ﻟە روپە توند ەوە
ەندە ﺋە رە نەیە بە ەوا دەزان
تێر ری تییەکان دەردێن
ئەمن الم وایــە ئــەم رەخنەیە بە نیسبەت بــزووتــنــەوەی کــورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بە تایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
جێگای خۆیدا نیە ،بۆچی؟ یەکەم ئەوەیکە خەڵکی توندڕەو لەنێو هەموو
میللەتان و لەنێو هەموو والتان پێدا بووە و دەتوانێ پەیدا بێ و بە
زۆری ههیه .دووهەم حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە تێرۆری
لە هەر شکل و شێوەیەک و لە هەر جێیەک بووبێ ،مەحکووم کردوە
تەنانەت ئەو سەردەمانەی کە تێرۆر لە هێندێک جێگا لەوانەبوو قازانجی
کاتیشی بووبێ ،حیزبی دیموکرات ئەو کاتیش نەهی لێ کــردوە ،بە
خراپی زانیوە و مەحکوومی کردوە .مێژووی  7١ساڵەی ئەو حیزبە
لەو بارەوە دروەشاوەیە.
سێهەم ئەوەیکە لە راستیدا خۆ بە نیسبەت جەریانی وەکوو داعش
هی کەس بە قەد میللەتی کورد ڕاستەوخۆ و مەیدانی و لە عەرزی
واقﻌدا لەگەڵ داعش شەڕی نەکردوە .ئەگەر بە دەالیلی سیاسی و
ئەمنیەتی نەبا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان پێی خۆش بوو ڕاستەوخۆ
و مەیدانی لە بەرەی دژی داعشدا ڕاوەستابا و شەڕی کردبا .کەوایە
لەم بارەیەوە ئەم گلەییە لە سەر حیزبی دێموکرات نیە .بەاڵم ئەگەر
بە ڕوویەکی دیکەدا بیخوێنینەوە بوونی کەسانی توندڕەو لە ئێران
بۆ ڕەفتاری غەڵەتی کۆماری ئیسالمی دهگهرێتهوه .له جیاوازییەک
کە حکومەتی ئیسالمی لە باری مەزهەبی ،ئەمنیەتی ،فەرهەرەنگی و
ناوچەییەوە دایدەنێ .پاشان ئەم خەڵک گرتن و ڕەشبگیرە ڕاستییەکەی
بڵێی هەموو توندڕەوی ئیسالمی بن؟ بڵێی هەموو داعش بن؟ ئەگەر
ئەوە ڕاست بێ ،کەوایە ئەم حکومەتە لە گوێی گادا خەوتووە کە ئاگای
لێیان نەبووە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان  ٣ساڵ پێش ئێستا ئەوە دیکۆمینت
هەیە دەڵــێ ڕەوت ــە ت ــووون ــدڕەوە ئیسالمییەکان لــە ئــێــران و لە
رۆژهەاڵتی کوردستان لەو شوێنانه چاالکییان هەیە ،ناویشیان دەبا.
ئەی بۆ حکومهتی ئێران پێشیان پێ ناگرێ؟ بۆیە لەو پێوەندییەدا ئەمن
پێموایە ئەم ڕەخنەیە بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
حیزبی دێموکرات ناگرێتەوە.
و یەنی توند ەوی دیﮑە ﺋەو جۆرەی حزووریان ﻟە
ﺋە ەر دا
سووریە و ﻟە ێ ا بووە ﺋە ەر ﻟە ﺋێران ەب حیزبی دێموکراتی
کوردستان ە وێ تی ی دەب ﻟە رووی مەیدانییەوە بە تای ە
با فەرز وا دابنێین داعش لە ئێران لە گەڵ حکومەتی کۆماری ئیسالمی
شەڕ دەکا ،لە نەزەر منەوە ئەوە دوو جەریانی تێرۆریستین کە پێکەوە
شەڕ دەکەن .حکومەتێک کە  ٣٨ساڵە زوڵم و زۆر دەکا لە کوردستان
و جەریانێکی ئیفراتی کە بە تیرۆر دەیهەوێ خۆی بسەپێنی ،مەعلوومە
حیزبی دێموکرات کردەوەی هەردووکیان مەحکووم دەکا .بەاڵم ئەگهر
ڕۆژێــک حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
نەخشی هەبێ و بتوانێ لە موقابیل داعیشدا راوەستێ ،قەتﻌەن یەک و
دووی لێ ناکا.
ﺋە ەر ﺋی ازە ب ەرمووی باسێﮑێ ﻟە پرسی دێموکراتەکان
بﮑەی یەک رتنەوەی ەردوو ی حیزبی دێمﮑرا ﺋێ تا ﻟە
ونا ێ دایە
ئەمن پێم وایــە ئەگەر قۆناغبەندی بکەین ،ئێمە لە ڕاستیدا دوو
قۆناغمان بڕیوە؛ قۆناغێک بە داخەوە لێکدابران و گرژی و ناخۆشی
و هەندێک قسەی خەراپیش بە یەکتر گووتن ،بەاڵم  ٥ساڵە قۆناغێکی
دیکەمان دەست پێکردوە کە قۆناغی لێکتێگەیشتن و ئاساییکردنەوەی
پێوەندییەکان و سەردانکردنی یەکتر بووە کە بەخۆشییەوە نەتیجەی
باشی بووە .ئێستا من پێم وایە قۆناغیکی تازەمان دەست پێکردوە .لە
ئاخرین دیداری هەردوو دەفتەری سیاسی کە پێکەوە بوومان ،فەزایەک
بە سەر کۆبوونەوەکەدا حاکم بوو کە هەر دوو ال لە باتی ئەوەی
وەک دوو جەهەت ،وەکوو دوو ال بیر لە حەللی قەزیەکه بکاتەوە و
هەر کەس بۆ الی خۆی بکێشێ ،پێﭽەوانەکەی بوو کە جەمﻌێک لە
دێموکراتەکان بەیەکەوە بیریان لە موشکلەیەکی دێموکرات دەکردەوە.
ئەمە وایکردوە خۆێندنەوەی هەر دوو المان وا بێ تێگەیشتنێکی تازە
لە بیرکردنەوە بۆ ئەوەی کە چۆن دیمۆکراتەکان دەکەینەوە به یەک،
لە الی یەکتر درووست بکەین و لەو پیوەندیەدا هەی ەتەکانمان فەعالتر
کار بکەین .ئێمە لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا لە دەفتەری سیاسی
به خۆیندنەوەی تازە ،بە نووسراوەیهکمان ئاماده کردوه و داومانه بە
کۆمیتەی مەرکەزی ،کۆمیتەی مەرکەزی هێندیک شتی وەکوو بنەما،
وەکــوو ئەس و وەکــوو بەرچاوروونی داوە بە دەفتەری سیاسیی
حیزب .دەفتەری سیاسیش دایناوە کە هەی ەتی ئێمه هەرچی زووتر
لە گەڵ هەی ەتی رەفیقەکانمان کۆببنەوە .من پێم وایە قۆناغی سەخت
و قورس و دژوارمان بڕیوە .کەوایە هەم زەروورەتی سیاسی هەم،
زەروورەتــی تەشکیالتی ،هەم زەروورتــی ئەوەی حیزبی دێموکرات
دەبێ حیزبیک بێ تا لە موقابیل دەرفەتەکان کە بە جدی لە واڵتی
ئێمە و لە نێو ناوچهی ئێمە و لە مەنتەقەدا هەیە جوابی بداتەوە .بۆ
جوابدانەوەش دەبێ خاوەنی کەرەسە و هێزی بە قەوەت بێ ،ئەوەش
بە وەحدەت و یەکیەتی دەکرێ .بۆیە بە خۆشبینییەوە دەڕوانمە سەر
خۆیندنەوەی هەردوو المان.
کا م تەﻓا ز ر س ا
سپاس بۆ جەنابیشت

بۆ بەشداریتان

ھەواڵﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ

ساڵ زیندان بە سەر
سەپاندنی سزای
چاﻻکێکی سیاسیی کورد

بــهنــدكــراوێــ ــی ســیــاســیــی كـــــورد ســـــزای  ٣٠ســــاڵ زیـــنـــدان و
دوورخـــــراوهیـــــی ب ــۆ خ ــۆراس ــان ــی ڕهزهویـــــــی ب ـــهس ـــهردا ســهپــا.
بێهزاد مهحموودنژاد کە ڕۆژی ٢١ی بانهمهڕی ئهمساڵ لهالیهن
دادگـــای شــۆڕش لــه ورمــێ بــه تۆمهتی هاوكاری ردنی یهكێك له
حیزبه كوردییهكانی دژبـــهری كــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران ســزای
 ٢٥ساڵ زیندانی بەسەردا سەپابوو ٥ ،ساڵ زیندانی تهعزیریی دیکەی لەسەر
حوکمەکەی زیاد کرا و سەرجەم ٣٠ساڵ زیندانیی بەسەردا سا کرایەوە.
بــەپــێــی زانــیــاریــیــەکــان پـــارێـــزهی پـــهروهنـــدهكـــهی لــهســهر داوای
ب ــێ ــه ــروز لـــه تـــرســـی ئــــــهوهی كـــه ح ــوك ــم ــهك ــهی لـــــهوه زیــاتــر
نـــهبـــێ ،داوای پـــێـــداچـــوونـــهوهی بـــه حــوكــمــهكــهیــدا نـــهكـــردوه.

دوو کۆڵبەری دیکە لە بانە کوژران و بریندار بوون
تـــەقـــەی ه ــێ ــزە چـــەکـــدارەکـــانـــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی لـــە بــانــە
بـــووە ه ــۆی کــوشــتــن و بــریــنــدارکــردنــی دوو کــۆڵــبــەری دیــکــە.
ڕۆژی شــەمــمــە١٠ ،ی پــووشــپــەڕ پــۆلــێــک کــۆڵــبــەری کـ ــورد لە
دەوروبــەری گوندی «کەندەسوورە» لە نیزیک بانە کەوتوونەتە
بــەر دەســتــڕێــژی هــێــزە چــەکــدارەکــانــی کــۆمــاری ئیسالمی .لەو
ڕووداوەدا یەک لە کۆڵبەرەکان بە ناوی واحید قادری کوژراوە و
کۆڵبەریکی دیکەش بە ناوی ئارام ناسری بە توندی بریندار بووە.
کــــوژران و بــریــنــدار بــوونــی ئــەو دوو کــۆڵــبــەرە لــە حاڵێک دایــە
کــە لــە دە ڕۆژی ســەرەتــای ئــەو مــانــگــەدا کۆڵبەرێکی خەڵکی
ورم ــێ بــە ن ــاوی م ــراد عــەڕەبــی بــە تــەقــەی هــێــزە چــەکــدارەکــانــی
کۆماری ئیسالمی کــوژرا و دوو کۆڵبەری دیکەش بە ناوەکانی
کــاردیــن عـــەڕەبپـــوور و زۆرار عــەبــدوڵــهــی بــریــنــدار ب ــوون.
جێی بیرهێنانەوەیە کــە لــە م ــاوەی ســێ مانگی بــەهــاریــشدا ٣7
کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستان بوونەتە
قــوربــانــیــی ســیــاســەتــی پــەرەنــەســەنــدنــی کــوردســتــان لــە ڕووی
ئــابــووری و رەفــتــاری دوژمــنــکــارانــەی کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران
دەرحــەق بە گەلی کــورد .لەوەندە کەسە  ١٨کاسبکار بە تەقەی
ڕاســتــەوخــۆی هــێــزە چــەکــدارەکــانــی کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران
کــوژراون و  ١٩کەسیش هەر بەو هۆیە بریندار بــوون و دەیان
ســەر ئەس و ئێستری ئــەو کاسبکارانەش بە کوشت چــوون و
دەست بەسەر چەندین میلیارد تمەن بار و کەلوپەلیان داگیراوە.

 ٢نوێنەری پارلمانی ئورووپا پێشێل ردنی
مافی مرۆ لﻪ ئێرانیان مﻪح وم رد

 ٢٦٥نوێنهری پارلمانی ئــورووپــا لــه بهیاننامهیهكی هاوبهشدا
پێشێل ردنی مافی مرۆڤیان له ئێران مهح وم كــرد و ههروهها
داوایـ ــان كــرد كــه سپای پــاســداران لــه لیستی ڕهش بــهــاوێــژرێ.
لــهو بهیاننامهیهدا ،ئــهو نــوێــنــهرانــهی پارلمانی ئــورووپــا وێــڕای
دهربــڕیــنــی نیگهرانی لــه ههمبهر پــهرهســهنــدنــی ئێﻌدام لــه ئێران
پێداگرییان كـــردهوه كــه زیــاتــر لــه  ٣هـــهزار كــهس لــه مـــاوهی ٤
ســاڵــی یــهكــهمــی دهســهاڵتــی حــهســهن ڕۆحــانــیــدا ئــێــﻌــدام كـــراون.
لهو بهیاننامهیهدا ئاماژه به وتاری حهسهن ڕۆحانی كرداوە كه گوتبووی
ئێﻌدامهكان به قانوونێ ی باش و بە قانوونی خودای زانی .ههروهها
ئاماژه به پێشێلکردنی مافی ژنان و پشتیوانی ردنی حهسهن ڕۆحانی
له هێرشی شیمیایی و كوشتنی خهڵ ی مهدهنی لە سووریە کراوە.
نـــوێـــنـــهرانـــی پـــارلـــمـــانـــی ئـــــورووپـــــا لـــــهو بـــهیـــانـــنـــامـــهیـــهدا
ڕایــانــگــهیــانــدوە ،ســپــای پـــاســـداران كــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران
كــه ئــابــووریــی ئــێــرانــی لــه دهســــت دایــــه ب ــهڕاشــ ــاوی دهســتــی
لــه ســهركــوت و دهســتــێــوهردانــهكــانــی ئــێــران لــە نــاوچــەدا ههیه.
ئهو نوێنهرانهی ئورووپا داوایان له كۆمیسێری بااڵی مافهكانی مرۆڤی
ڕێ خراوی نهتهوه یهكگرتووهكان و شورای مافی مرۆڤی نهتهوه
یهكگرتووهكان كردوه كه كۆمیسیۆنێك بۆ لێ ۆڵینهوه و بهدواداچوون
به كوشتاری زیندانیانی ساڵی  ١٣٦٦پێکبێنی و پێشێل ردنی مافی
مرۆ له ئێران مهح وم ب هن و سپای پاسداران له لیستی ڕهش بخهن.

چاﻻکیی تەبلی ی لە شاری دیواندەرە لە ٢٨
ساڵەی تێرۆری شەهید دوکتور قاسملوودا
تێکۆشەرانی سەر بە رێکخستنە نهێنییەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە شاری دیواندەرە ،لە شێوەی چاالکیی تەبلی یدا و،
لە  ٢٨ساڵەی تــێــرۆری رێــبــەری نـــاوداری کــورد ،شەهید دوکتور
قاسملوودا؛ یــاد و بیرەوەریی شەهیدانی ڤییەنیان بــەرز راگــرت.
تێکۆشەرانی دێموکرات لە شاری دیواندەرە شەوی سێشەممە١٤ ،ی
پووشپەڕ ،بە بوکردنەوەی سەدان تراکت و وێنەی رێبەری شەهید،
دوکتور قاسملوو ،لە چەندین شوێنی ئەم شــارە ،بۆ جارێکی دیکە
سەلماندیان لە ”شەهید دوکتور قاسملوو لە رێبازیدا هەمیشە زیندوویە“و
لە بیری کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و رێبوارانی تا سەری ناچێتەوە.
ئــــەو ش ــوێ ــن و گـــەڕەکـــانـــەی تــێــکــۆشــەرانــی ئـــەرکوەخـــۆگـــری
دێ ــم ــوک ــرات ل ــە شــــاری دیــــوانــــدەرە تــێــکــۆشــانــی تــەبــلــیـ ــیــیــان بە
بــۆنــەی ٢٢ی پــووشــپــەڕ ،س ــاڵ ــرۆژی تــێــرۆری شــەهــیــد دوکــتــور
قاسملوو ،چاالکیی تەبلی ییان تــێــدا بــەڕێــوەبــردووە ،بریتین لە:
ش ــەه ــرەک ــی بــێــهــداشــت ،جــــــادەی ســــەرقــــەاڵ ،پـــارکـــی مــیــلــلــەت،
س ــەرەوەی پــاری میللەت ،مزگەوتی خومەینی ،س ــەرەوەی پارکی
میللەت ،شــەقــامــی  ١٦مــیــتــری ،شــەهــرەک و بــاشــگــای ئەندیشە،
مەسکەنەکانی فــازو ئەندیشە ،گەڕەکی زۆراوا ،شەقامی ساحلی.

٨

ﺣەﺳەن ﺣﺎﺗەﻣﯽ

ﺑﯿﺮوڕای ﺋﺎزاد

چییەتیی نیزام و خەڵک و ئۆپۆزیسیۆن
ﺧﺎﻟﯿﺪ ﺣەﺳەنﭘﻮور

درێ ەی نامەی مەکارمی شیرازی بۆ مامۆستا شێ ێزەدەینی حوسینی
 ٣ئێوه باسی مافی برایانی کورد دهکهن ،مهگهر مافی ئهوان لهگهڵ برایانی فارس و
تورک و عهڕەب و تورکمهن و بلووچ جیاوازیی ههیه؟ مهگهر خوازیاری ئیمتیاز (زێدهخوازی)
بهسهر ئێمه دان؟ پێتان وایه ئێمه خوازیاری ئیمتیازی پتر بهسهر ئێوه داین .نه بهڕاستی.
کهوابوو شهڕ لهسهر چییه؟ من هۆیهک بۆ ناکۆکی و کێشه نابینم .ئەتۆ فهرمووبووت:
نێوهڕۆکی کۆماری ئیسالمی ناڕوونه .ئهگهر ئهو قسهیه شاپووری بهختیار گوتبای که
گوتی  ،جێی سهرسووڕمان نهبوو .چونکه ئهو ئاگای لە ئیسالم نهبوو ،بهاڵم ئێوه که دهزانن
و زانای ئیسالمین ،چۆن دەکرێ بۆتان ناڕوون بێ .مهگهر کۆماری ئیسالمی شتێک جگه له
دهسهاڵتی خهڵک بهسهر خهڵک دایه که لهسهر بنﭽینه و فێربوونهکانی ئیسالمە؟
ئێمه باوهڕمان وایه ،ئێوه جیاوازیخواز نیین .بهاڵم ئهوهش دهزانین که دوژمنی هاوبهشی
ئێمه و ئێوه به دنهدانی ئیحساساتی نیژادی دەیەوێ به کردهوه واڵت لهت لهت بکا یا وهزعی
پێشوو بگێڕێتهوه که ههردووکیان به زهرهری ئێمهن .ئهگهر خودای نهخواسته ڕۆژێکی
کوردستان له ئێران جیا بێتهوه ،سهرهتای موشکیالتی تاقهت پرۆکێن بۆ برایانی کورد
و تهنانهت لهنێوچوون (نابودی) ئهو بهشه خۆشهویسته دهبێ .دوژمن دهمامکی فێوی
له دهموچاوی دهدا .بهاڵم ئێوه تێگهیشتووتر لهوهن که ڕووی دزێوی دوژمن لهپشت ئهو
دهمامکانەوە ،نهبینن .ئایا باشتر نییه کوردستان له پهنا ئێرانێکی یهکگرتوو و بههێز بێ ههتا
یهکهیهکی الواز و جیاواز لهوی ،یا یهکهیهکی نیوهلکاو و لەحاڵی شهڕ و وێرانی دا؟
 ٤ئوسوولون ئێوه دهزانن که له ئیسالمدا ،مهسهلهی نیژادی جێی باس نییه و گوتاری
پێ همبهرهکان له ڕهدکردنهوهی نیژادپهرستیدا ،ههموومان لهبیرمانه .ڕێوڕهسمی حه
و کۆبوونهوهی به میلیونان موسوڵمان له ههموو نیژادهکان لهو ڕێوڕهسمه گهورهیه له
ڕیزهکانی نۆێژی جهماعهتدا ،وانەیەکی گهورهن بۆ ههموومان .له دنیای ئهمرۆدا ،ئێمه
ئیسڕاییل لهبهر مهسهلهی نیژادپهرهستییهکهی مهحکووم دهکهین .لهگهڵ ئافریقای باشوور
لهبهر سیاسهتی نیژادییهکهیەتی کە پێوهندییهکانمان پساندوه .وا بیرناکهمهوه ئێوه بهو
زانیارییه ئیسالمییهی که ههتانه ،هیﭽکات نابێ بتانهوێ مهسهلهی نیژادی زیندوو کهنهوه،
بۆ؟ لهبهر ئــهوهی ههموومان موسوڵمانین له ژێر ئــااڵی ئیسالمدا و ،بهحوکمی ئێرانی
بوونیش ،ئهندامانی لهشێکین .ئهگهر مهسهلهی پاراستنی زمان و جلوبهر و بڕیاردان بۆ
مافی چارهنووسی خۆت و ئیداری ناوچهی خۆت جێی باس بێ ،ئهوانه بابهتێک نین که
کهس دژی بێ و به وتووێژ حهل نهبێ.
بهوحاڵهش چاوهڕوانیم ههیه که جارێکی دیکه دهست بدین بهدهستی یهک و لهژێر
چهتری ئیسالمدا ،کۆبینهوه و ههموومان بڵێین «بهڵێ» و مستێکی توند له دمی بیرناحهزان
و جیاوازیخوازان بدین .بهوشێوهیه که گرووپێکی مهزن له عولهمای مهزههبی له فهزایهکی
پڕ له متمانه و تهفاهوم حهل کردندا ،نهخشهکانی دووبەرەکی نانەوەیان پووچهڵ کردهوه.
برات :مکارم شیرازی ((١
پێ نووسی یاسای بنﻪ تی
ئهوکاتی که ئایەتوڵ خومهینی له پاریس بوو ،د .حهسهن حهبیبیی راسپاردبوو تا
پێشنووسی یاسای بنهڕهتیی کۆماری ئیسالمیی ئێران بنووسرێ .ناوبراویش بهیارمهتیی
«ناسر کاتوزیان ،عەبدولکەریم الهیجی ،جەعفەر لەنگرودی ،بەنی سەدر و ناسر میناچی»
گهاڵڵهیهکیان ئاماده کردبوو .ئهوکات دهسهاڵتی پههلهویی دووههم بهردهوام بوو .پاشان له
بههاری  )١٩7٩( ١٣٥٨ئهو گهاڵڵهیه له شووڕای شۆڕش به سهرۆکایهتی د .یەدوڵ سهحابی
و بهشدارەی و هاوکاری «حەسن حبیبی ،ناسر کاتوزیان ،عەبدولکەریم الهیجی ،جەعفەر
لەنگرودی ،بەنی سەدر ،ناسر میناچی ،رەزا زەوارەیی و سەید محەممەد خامنەیی» لهو
شووڕایهدا ،ئیسالح و تهکمیل کرا .دواتر ئهو گهاڵڵەیە جارێکی دیکه له شووڕای شۆڕش
باسی کرایهوه و هێندێک ئاڵوگۆڕی دیکهی تێدا پێک هات و لهوێ پهسند کرا .گهاڵڵه پهسند
کراوهکه بۆ قوم نێردرا ههتا بیروڕای «مراج تقلید» ی لهگهڵ بێ .ئهوانیش نهزهری خۆیان
دایەوە به ئایەتوڵ خومهینی.
ژمارهیهک له ئهندامانی شووڕای ئینقالب وهک :ئایەتوڵ تاڵەقانی ،بەهێشتی ،رهفسهنجانی،
مههدهویی کهنی ،محەممەد جهواد باهونهر و عهلی خامنهیی ،مهەندیس عیزهتوڵ سهحابی و
مستهفا کهتیرایی پێداگر بوون لهسهر ئهوهی ئهو گهاڵڵهیه بدرێته بهر ڕاپرسی (رێفڕاندۆم)ی
خهڵک؛ بهاڵم ژمارهیهکی دیکه وهک :مهەندیس بازرگان ،د .سهحابی ،بنی سهدر ،مهەندیس
هاشم سهباغیان ،د .ئیبراهیم یهزدی و حاجی سهید جهوادی ،به پێی وادە و بەڵێنەکانی
ئایەتوڵ خومهینی لهسهر پێکهاتنی مهجلیسی دامهزرێنهران (م سسان) ،سوور بوون .لهبهر
ئهوهی تهدوینی یاسای بنهڕهتی ،ڕهوتی دێموکڕاتیکی خۆی بپێوێ و له مهجیلسێکدا ،که له
نوێنهرانی میللهت پێکهاتبێ ،گهاڵڵهکه تاوتوێ بکرێ و پاشان به ڕاپرسی خهڵک دابندرێ.
پێشنووسی یاسای بنهڕهتی که له  ١٢فهس و  ١٥١ئهس پێکهاتبوو ،له  ٢٤ی جۆزهردانی
 ١٣٥٨له رۆژنامهکاندا بوبۆوه )٢(.لهو بهرنووسهدا وێڕای ئهوهی باسێک له مهسهلهی
ویالیهتی فهقیه نییه ،بهڵکوو به پێی ئهسلی سێیهم و پازدهیهم ،دهنگی گشتی ( رای عمومی)
ژێر بینای حکوومهته و دهسهاڵتی نهتهوهیی ئی ههموو خهڵکه .ئیسالمییهتی نیزام ،بههۆی
شووڕای نیگابان دهبێ و دیاردهیهک به ناوی «والیت فقیه«ی تێدا نهبوو )٣(.ههروهها له
ئهسڵی  ٥دا نووسرابوو :له کۆماری ئیسالمیی ئێراندا ههموو قهومهکان نهتهوهکان  ،وهک:
فارس ،تورک ،کورد ،عەڕهب ،بهلووچ ،تورکمهن و هاوشێوهکانیان ،مافی بهرانبهر و وهک
یهکیان ههیه .کهس ئیمتیازی بهسهر کهسهوه نییه ،مهگهر بەهۆی «تقوا»وه(٤(.
لهو بۆچوونه جیاوازانهی ئاماژهپێکراوی شووڕای ئینقالبدا ،به پێشنیاری ئایەتوڵ تاڵقانی
سا بوونهوه مهجلیسی خیبرهگانی یاسای بنهڕ تی بهشێوهی (ئۆستانی) ،ههڵبژێردرێن .له
١٢ی پووشپهڕی )١٩7٩(١٣٥٨دا ،ئاکامی ههڵبژاردنی مهجلیسی خیبرهگانی یاسای بنهڕهتی،
راگهیاندرا و ئا .تاڵەقانی ،ئا .مونتهزیری ،ئا .مووسهوی ئهردهبیلی ،ئهبولحهسهن بهنیسهدر،
عهبباس شهیبانی ،مهنیژه گورجی ،د .عهلی گوڵزاده غهفووری ،ئا .بەهێشتی ،م .عیزتوڵ
سهحابی و عهلی محهممهد عــهڕەب له بهربژێرهکان له تــاران ،دهنگیان هێنابۆوه .عهلی
ئهکبهر هاشمی رهفسهنجانی که له لیستی کۆمهڵی رووحانییهتی موباریزی قوم و فیدائیانی
ئیسالمدا بوو ،خۆی بهربژێر نهکرد پشکی حیزبە چهپەکان لهو مهجلێسەدا سەدی  ٦بوو(٥(.
پێویسته بگوترێ که نهمر د .عەبدوڕەحمانی قاسملوو ،سکرتێری ئەوکاتی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان (ئێران) له پارێزگای ورمێ وهک یهکهمین نوێنهر هەڵبژێردرا؛ کە
دوایە ئیزن نهدرا بﭽنه کۆبوونەوەی ئهو مهجلیسه لە تاران.
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سندووقەکانی دەنگدان

رەوتی ئیسالمی سیاسی
و رێک راوە گرینگەکانی لە ئێراندا
(بەشی بیست و سێیەم

ژﻣﺎره٧٠٥ :

دوای هەر هەڵبژاردنێک لە ئێڕاندا پرسی
بەشداریکردن و بەشدارینەکردنی خەڵک
دەبێتە جێگای لێکۆڵینەوە و مشتوومڕی
الیــەن و کەسایەتییە سیاسییەکان .لە
زۆربـــــەی خــەســارنــاســیــیــەکــانــدا پرسی
بــەشــداریــی خــەڵــک لــە هــەڵــبــژاردنــەکــان
دەگەڕێننەوە بۆ کارانەبوونی ئۆپۆزیسیونی
ســەرانــســەری و لــە کوردستانیشدا بۆ
نەبوونی یەکدەنگی و کۆدەنگیی الیەنە
سیاسییەکان.
لـــــەو خـــولـــە لــــە ه ــەڵ ــب ــژاردن ــەک ــان ــی
ســەرکــۆمــاریــدا ش ــەش الیــەنــی ک ــوردی
ڕۆژهـــــەاڵت ،بــۆ یــەکــەمــجــار بــە یــەکــەوە
س ــەب ــارەت بــە تــەحــریــمــی هــەڵــبــژاردنــی
سەرکۆماری و شوڕای شاروگوندەکان
رێککەوتن و داوایان لە خەڵکی کوردستان
کرد کە بەشداریی هەڵبژاردن نەکەن .بەاڵم

دەگــەڵ ئەو نەبوون و کەمایەسییە ئەگەر
ئۆپۆزیسیونی ئــێــران و کــورد بــە گشتی
خاوەن خوێندنەوەیەکی ڕاست و دروست لە
بارودۆخی واڵتیش بایەن ،هێشتا دەیانتوانی
نەهێڵن زیانەکان لەوە کە هەیە زیاتر بن،
ب ــەاڵم ئــەو دووری و دابــڕانــە لــە رووی
سروشتییەەوە ئۆپۆزیسیونیشی تووشی
ئەوە کردوە کە نەتوانێ کێشەکان بەوجۆرە
کــە هــەیــە بــبــیــنــێ ،بــەڵــکــوو بـــەو جـــۆرەی
کــە پێی خۆشە دەیبینێ و ئ ــەوەش دوو
فاقیێەتێکی لە نێوان گوتاری ئۆپۆزیسیون
و داوخوازییەکانی خەڵکدا دروست کردوە
کە دواتر ئەوەی قازانجی لێدەکا کۆماری
ئیسالمییە.
خەڵک لە ئێران دەپێشدا بە سەرنجدان
بە بارودۆخی سیاستی نێوخۆی واڵت و
پاشان هەلومەرجی نێونەتەویی ،رێژیمی
کۆماری ئیسالمی لە بارودۆخێکدا نابینێ
کە داهــاتــووی نەبێ ،هــەر بۆیە بە رژدی
نایەتە نێو گۆڕەپانێک کە کێشەی خۆی
دەگــەڵ ئــەو رێژیمە یەکال کــاتــەوە .دیــارە
ئەو خوێندنەوەیە ئەوە ناگەیەنێ کە خەڵکی

دیکە هەیە .ئەگەر لە بەشەکانی دیکەی
ئێراندا رێفۆرمخوازەکان تەقریبەن لە پێش
ئوسولگەراکانن ،لە کورستانی رۆژهەاڵت
بە ڕێژەیەکی زۆر بەرچاو خەڵک دەنگیان
دەدەنــێ و ئوسولگەراکان پێشوازییەکی
ئەوتۆیان لێناکرێ؛ ئــەوەش بە هی جۆر
ئەوە ناگەیەنێ کە خەڵکی کوردستان وەک
باڵی ریفۆرمخوازی رێژیم بیر دەکەنەوە،
بەڵکوو دروشم و بەرنامە ئابوورییەکانی
ئەو باڵە و هەروها هیوا بە کرانەوەیەکی
سیاسی لە نەبوونی ئاڵترناتیوی دڵخوازدا،
خەڵک هان دەدا کە بﭽنە سەر سندووقەکانی
دەنگدان.
ئەگەر بمانەوێ بەراوەردێک لە نێوان دوو
دەورەی دوایەی هەڵبژاردنی سەرکۆماری
لە کوردستاندا بکەین کە لە هەردووکیاندا
حەسەنی روحانی براوە بوە ،لە ساڵی ٩٢
دا زیاتر لە سەدا  ٣٠و لە هەڵبژاردنەکانی
ئ ــەم ــج ــارەش ــدا ب ــە ســــەدا ٤٠ی خەڵکی
کوردستان بــەشــداری هەڵبژاردنەکانیان
نەکردوە .ئەوە مانای ئەوەیە کە جیاوازی
هەڵبژاردنی سەرۆککۆماریی ئەمساڵ کە

]تەحریمی ئۆپۆزیسیونی ئێران بە گشتی و کورد بەتایبەتی ،وەختێک واڵمی پێویست لەالیەن خەڵکەوە
وەردەگرێتەوە کە ئەو ئۆپۆزیسیوونە شوێنکاری لەسەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵک هەبێ و هەتا ئەوکاتەی
بااڵنسی هێزە بەو جۆرە نەگۆرێ کە هێزە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیونی ئێران ببنە هێزێکی مەیدانی و
کاریگەر ،پرسی تەحریمی هەڵبژاردنەکان لە کۆماری ئیسالمیدا واڵمی پێویست وەرناگرێتەوە[
بە پێﭽەوانەی ئیجماعی زۆربــەی نیزیک
بە تەواوی الیەنە سیاسییەکان ،جارێکی
دیکەش زۆرایەتییەکی بەرچاوی خەڵك
بەشداری هەڵبژاردنی سەرکۆماری بوون.
بــــۆ ئــــــــەوەی بــــزانــــیــــن تــەحــریــمــی
هـــەڵـــبـــژاردنـــەکـــانـــی ئــــێــــران لـــەالیـــەن
ئۆپۆزیسیوونەوە چەندە کاریگەر بوون،
پێویستە چاوێک بە ئاماری بەشداریی
خــەڵــکــی ئـــێـــران لـــە یــــــازدە دەورەی
ســەرکــۆمــاریــدا بخشێنین  .ئــامــارەکــان
نیشان دەدەن کە لەو یــازدە دەورەیــەدا
النیکەم  ٦٦لــەســەد و النــی زۆر  ٨٥لە
ســـەدی ئ ــەو کــەســانــەی خــــاوەن حەقی
دەنگدانن ،بەشداری هەڵبژاردنەکان بوون.
واتــە بە گشتی نێوان ســەدا  ٢٥_٢٠ی
خەڵک لەو یازدە دەورەیــەدا بەشدارییان
لە هەڵبژاردنەکاندا نەکردوە  .دیــارە لە
زۆر لە بەشەکانی ئێران و یــەک لــەوان
لە کوردستان ،ئاستی بەشدارینەکردنی
خەڵک زۆرجار گەیشتۆتە  ٣٠لەسەدیش.
پــاڵــنــەر بـــۆ بـــەشـــداریـــی خ ــەڵ ــک لە
هــەڵــبــژاردنــەکــان رەنــگــبــێ زۆربـــــن ،کە
لــەنــێــو ئ ــەوان ــدا پــرســی بــێــداهــاتــوویــی و
سەقامگیربوونی رێژیم دەوری بنەڕەتییان
هەیە  .بەو مانایە وەختێک کە کۆمەاڵنی
خەڵک لەکردوەدا دەبینن کە ئەو ڕێژیمە
ســـــەرەڕای قــەیــرانــەکــانــی نــێــوخــۆیــی و
دەرەکـــی درێ ــژە بــە ژیــانــی خۆید ەدا و
لە سەرپێی خۆی راوەســتــاوە دەگەڵ
بــەاڵم
ئەویکە لــە ڕێژیمەکە نــاڕازیــن
بۆ ڕاییکردنی کاروباری ئیداریی خۆیان
دەچــنــەســەر ســنــدووقــەکــانــی دەنــگــدان.
بــەشــێــوەیــەکــی گشتی ئــەو فــاکــتــۆرە لە
ڕووی ڕەوانناسییەوە کارێگەریی زۆری
لــەســەر خــەڵــک هــەیــە و ڕەکــێــشــی سەر
سندووقەکانی دەنگدانیان دەکا و هۆکاری
یــارمــەتــیــدەر بــۆ ئــەو وەزعـــە سیاسییە
نەبوونی ئۆپۆزیسیونێکی کارا وکاریگەرە
بــە تایبەتی لــە بەشی نــاوەنــدیــی ئێران.

ئێران بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی لەو
رێژیمە رازین و ئەو رێژیمە بە رێژیمێکی
ئیدەئاڵ دەزانن ،بەڵکوو دوورە دیمەنی ئەو
رێژیمە وانابینن کە داهاتووی نەبێ و بەرەو
ڕووخــان بڕوا ،بۆیە کۆماری ئیسالمی بە
مودیرییەتی دۆخەکە قازاجی خی لێکردوە
و هەتا ئەو کاتەی ئەو دۆخە گۆڕانکاری
بــنــەڕەتــی بــەخــۆیــەوە نەبینێ ،ســـەرەرای
نــاڕەزایــەتــیــی خەڵک و نــەخــوازراوبــوونــی
کــۆمــاری ئیسالمی؛ خەڵک شیلگیرانە لە
دژی نایەنە مەیدانەوە.
کــە ب ــاس لــە سەقامگیریی حاکمییەت
دەکـــــرێ ،ئێستا رەنــگــبــێ ئــۆپــۆزیــســیــون
ڕەوایــی ڕێژیم و ئەو نەوعە سەقامگیرییە
بە شتێکی یاسایی و دێمکراتیک نەزانێ،
بەاڵم بەو سازوکارەی کۆماری ئیسالمی
لە چوار دەیەی تەمەنیدا بۆ ئیدارەی واڵت
و پرسی هەڵبژاردنەکان ڕەچاوی کردوە و
بەو زاڵبوونەی بەسەر بارودۆخی نێوخۆیی
ئــێــرانــدا ســەپــانــدوویــەتــی ،توانیویەتی لە
مەیداندا بمێنێتەوە.
هەبوونی پێوەندیی ئابووری و دیپڵۆماتیک
دەگەڵ جیهانی دەرەوە بە تایبەتی گەورە
هــێــزەکــان ،زاڵــبــونــی حاکمییەت بــەســەر
ب ــارودۆخ ــی نــێــوخــۆی واڵت و لــەوانــەش
گرینگتر نەبوونی ئۆپۆزیسیونێکی کارامە،
وایــکــردوە کە کۆمەالنی خەڵکی ئێران بە
گۆشەنێگایەکی دیکەوە لە رێژیمی کۆماری
ئیسالمی بڕوانن  .گۆشەنیگاکەش ئەویەە
کە لە جیاتی پشتبەستن بە ئۆپۆزیسیونێکی
دابڕاو و بێ ئادرەس بە تایبەتی لە بەشی
نــاوەنــدیــی ئــێــران ،نــیــگــاکــانــیــان بــڕیــوەتــە
ئاڵوگۆرێک کە تەنانەت لە نێو حاکمییەتدا
ڕوو دەدا  .دوای ئــەوەی لە ساڵی ١٣7٦
هەتاوییەوە بەربژێرەکانی سەرۆککۆماری
تەعبیر لــە دوو جیناحی ئــوســولــگــەرا و
رێفۆرمخواز دەکەن ،بە شێویەکی گشتی لە
ئێراندا و بەتایبەتش لە کوردستاندا ،باڵی
رێفۆرمخواز بەختی زۆرتریان لە باڵەکەی

 ٦الیــەنــی کــوردســتــانــی تەحریمیان کرد
دەگــەڵ ساڵی  ٩٢کە کۆدەنگی لە نێوان
هێزە تەحریمکارەکاندا نەبوو ١٠ ،لەسەدە،
ئەگەرچی وەک لــەســەرەتــاشــدا بــاس کرا
ناکرێ هەموو بایکۆتەکان پاڵنەری سیاسیی
الیەنەکانیان لەپشت بێ ،بەاڵم بێبەڵێنیی
حەسەن ڕووحانی بە دروشمەکانی لە خولی
یەکەمی سەرکۆمارییەکەیدا کارتێکەریی
لەسەر ئەو سەدا دەیە بووە.
خــەڵـ ــی ئــێــران و کــوردســتــان گوێیان
لــە قسەوباس و دروشــمــی بﭽوکترین و
رادیکاڵترین الیەنی سیاسی دەبــێ ،بەاڵم
بیستنی قسە و دروشــمــەکــان شتێکە و
بــە پیرەوەهاتنی شتێکیترە  .تەحریمی
ئۆپۆزیسیونی ئــێــران بــە گشتی و کــورد
بــەتــایــبــەتــی ،وەخــتــێــک واڵمــــی پێویست
لەالیەن خەڵکەوە وەردەگــرێــتــەوە کە ئەو
ئۆپۆزیسیوونە شوێنکاری لەسەر ژیانی
ڕۆژانــەی خەڵک هەبێ و هەتا ئەوکاتەی
بااڵنسی هێزە بەو جۆرە نەگۆرێ کە هێزە
سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیونی ئێران ببنە
هێزێکی مەیدانی و کاریگەر ،پرسی تەحریمی
هەڵبژاردنەکان لە کۆماری ئیسالمیدا واڵمی
پێویست وەرناگرێتەوە .
بە کورتی پاڵنەری بنەڕەتی کۆمەاڵنی
خەڵک بۆ چوونەسەر سندوقەکانی دەنگدان
لە نەبوونی بەدیڵێکی دێموکراتیک و کاریگەر
و وەزعی شپرزەی ئابووریدا خۆ دەنوێنێ
کە خۆی لە ئاوسانی دراوی ،نەبوونی کار
و اشــتـ ــال» ،هــەژاری و نەبوونی نانی
سەر سفرەدا دەبینێتەوە .ئەو بارودۆخە
کەشێکی ئەوتۆی بەسەر خەڵکدا سەپاندوە
کــە تــەنــانــەت پــرســی نــان وەپــێــش پرسی
ئازادیش بکەوێ ،هەربۆیە خەڵک لە ئێراندا
جیاوازییە بﭽووکەکانی نێو حاکمییەتیش
وەک دەرفەتێک بۆ باشبوونی بارودۆخی
ئابووری و سیاسیی چاو لێدەکا.

ژﻣﺎره٧٠٥ :

وﺗﻮوێﮋ

١٥ی ﭘﻮوﺷﭙەڕی ٦ _ ١٣٩٦ی ﺟﻮﻻی ٢٠١٧

ناسر ڕەزازی :فرەدینی و فرەزاراوەیی بۆ کورد هەم بەقازان ە و هەم خەساری هەیە
دیمانە :مووسا باباخانی
کا ناسر کە سەیری بزووتنەوەی کورد
دەکەی دەبینی زیاتر ﻟە سەد سا ە ﻟە
پار ەکانی کوردستان ﺋیتر کە یان ز ر ﻟە
ەبا و تێﮑۆشان دایە بەشێﮑی ز ری
ﻟەو بزووتنەوانە شﮑ تیان واردوە جا
ەر ۆکارێﮑی بووب ﻓرەزمانی و زاراوەیی
ێﮑی ﻟە داب انی کورد بووە
ﻟەو نێوەدا

دەزانی چییە ،گوناح نییە ئەو
فرەزاراوەییە و فرە مەزهەبییە .لە الیەک
عەرزم کردی گوتم بە خۆشییەوە کە
وایە؛ بەاڵم ڕاستە لە الیەکیش کێشەی
بۆ ئێمە دروست کردوە .چونکە کێشەکە
ئەوەیە کورد بە هۆی ئەو فرەزاراوەیی و
فرەمەزهەبییەوە یەک ناگرێ .بۆ نموونە
ئێستا ئیمە کوردی فەیلیمان هەیە کە
ئەوانە فەهلەوی یان پەهلەوی یان بە
کوردییەکەی پاڵەیین .ئەوانە خەڵکی
ئیالمن و کاتی خۆی هەڵداژراون بۆ
بەغدا و نەجە ئیستا لەوی ماونەتەوە.
بەداخەوە ئەوانە خۆیان بە دوور دەگرن
و ئێمەش تاوانبارین و حیزبەکانی
ئیمەش تاوانبارن چونکە نەیانتوانیوە
لە نێو ئەوانەدا ڕێکخراو و تەشکیالت
دروست بکەن .چونکە نەیانتوانیوە بەالی
ئێمەیاندا رابکێشن ئەوان چوون دەنگیان
دا بە موقتدا سەدر ،لەبەر چی؟ لەبەر
شییﻌە بوونەکەیان .ئەمن دانیشتووم لە
گەڵیان و گلەییان لە ئێمە کردووە ،گلەییان
لە حیزبەکانی ئێمە کردووە و هەر لەو
رۆژانەدا ئەمن چەند کوردی فەیلیم دیوە
لێرە لە باشوور ،دەڵێ ئیمە لە بەغدا
زۆرین حەوسەدهەزار کەس زیاترین و
رەنگە ملیۆنێک بین .دەڵێ بەاڵم بەداخەوە
حیزبەکان نەهاتوون لە نێو ئێمەدا کار
بکەن .نوێنەریان لە سلیمانی و هەولێرەوە
ناردۆتە بەغدا بەاڵم نەیانتوانیوە لە
نیو ئەو کوردانەی بەغدا کە شیﻌەن لە
خۆیان نوێنەر دابنێن و بیانهێنن بەالی
ئێمەدا .کاتی خۆی لە شۆڕشی ئەیلوول
بە سەرۆکایەتیی بارزانی نەمر هەتا
ئەمڕۆ ئەوانە بوونیان بوون و بەهەرحاڵ
کێشەکە ئەوەیە کە دەبێ بڕۆی کاریان
تێدا بکەی .ئەمن فرە زاراوەیی و فرە
مەزهەبەکە مەبەستم ئەوەیە کە لە
الیەک بۆتە کێشە لە الیەکیش بۆتە هۆی
دەوڵەمەندی ،بەاڵم کێشەکەی زیاترە.
ار ییە

دەبی کاریان تێدا بکەین ،دەبێ کاریان
بۆ بکەین ،دەبێ ئەوانە لە خۆمان
دوور نەخەینەوە .نەتەوەی کورد چەند
هەزار ساڵە هەیە ،باشە ئەگە تماشای
مێژووەکەی بکەی بەداخەوە هەتا ئێستا
نەیتوانیوە یەک بگرێ ،بەاڵم زۆر لە
گەورەکانی دنیا لە ماڕی سۆڤیەتی کۆنەوە
بگرە لە مینورێسکی ،یاقووت حەمەوی و
لە مستوفییەوە بگرە تەنانەت لە زۆر لە
لێکۆڵەرەکانی ئەو کاتی ئورووپا ،هەموو
باسی ئەوە دەکەن کە کورد نەتەوەیەکی
زۆر زۆر قارومانە ،کورد نەتەوەیەکی
شەڕکەرە و کورد نەتەوەیەکی ئازایە؛
بەاڵم هیﭽکات و بە درێژایی مێژوو یەکی
نەگرتووە ،ئێستا بۆ یەک ناگرێ؟ یەکێک
لە کێشەکان زمانە و یەکیک لە کێشەکان
ئایینە .بەاڵم ئەمن پێموایە دەبێ بە
جێگای ئەوانە خەباتی نەتەوایەتی بکرێ
بە پلەی ئەسلی لە نێو ئەوانەدا کار بکرێ.

بەشی دووهەم و کۆتایی ( ٢-٢

]پێشمەرگەیەکی هونەرمەند یان هونەرمەندێکی پێشمەرگە؟ ئەو کەسەی کە لەڕۆژانی سەختدا کە شەر بەسەر
کورددا دەسەپێ بە چڕینی سروودی شۆڕشگێری و نیشتمانی دەبنە پاڵنەر بۆ هاندەر بۆ ئەوەی ژمارەیەکی زۆر لە
الوانی ڕۆژهەاڵت سەنگەری خەبات و بەرگری لە مان و مەوجودیەتی گەلەکەیان هەڵبژێرن .ئەو هونەرمەندەی
کە وەک خۆی دەڵێ یەکەم کەس بووە کە دەچنە دەرەوەی واڵت هەڵپەرکێ دێننە نێو گۆرانیی کوردییەوە.

لەو وتووێژەدا لەسەر ژیانی هونەری و ژیانی سیاسیی هونەرمەند ناسر ڕەزازی دەدوێین[:

لە فارسیدا ئەوانە بە نیم لەهجە ش نابن
بەاڵم کاکە ئەتۆ چۆن هەورامی بە لەهجە
دادەنێی؟ هەورامی بۆخۆی زمانێکە بەاڵم
کوردییە ،یان شێوەزارێکی کوردییە و زۆر
کۆنە .کرمانجیش هەروەها ئەوە نییە ئێستا
ئێمە لە باشووری کوردستان کێشەمان
هەیە ،ئەوە نییە ئێستا ئێمە باشوور
بەڕەسمی بۆتە دوو بەش کرمانجی و
سۆرانی .برۆ بادینان سۆرانی نازانن،
وەرەوە ناوچەی سۆران کرمانجی نازانن
جاران وا نەبوو .ئەوە خەتەرە ئەوەو
تەزەنە ،تەزەنێکی گەورەیە .ئێمە دەبێ وریا
بین دەبێ فریای ئەوە بکەوین .هەر چەند
ئەوە ئەگەی دەسەاڵت کاری بۆ بکا نابێ

دەتوانین رێگایەکی فەرهەنگی سیاسی
بۆ هەڵبژێرین .چاولێکە ئەگەر ئەمرۆ لە
باکووری کوردستان بە جێگای ئەوەی شەڕ
لە دیاربەکر لە ناوچەی سوور دەبێتە هۆی
وێرانیی ناوچەیەک بە  7٠٠٠ساڵ تەمەن و
مێژوو ،ئەوە نەبێ باشترە .با کارێک بکەین بە
شێوەیەکی دی خەبات بکەین .دنیای ئەمرۆ
دنیایەکی دیکەیە و دنیای چل ساڵ پێش نییە،
دنیای ئایتییە ،دنیای تۆڕی ئینتێرنێتە ،دنیای
تێکنۆلوژییە ،دنیایەکی پێشکەوتووە و هەر
شتێک ڕووبدا ئەوڕۆ بە یەک دەقیقە دەقیقە
هەموو دنیا لێی ئاگاداری دەبن ،باشترە
کە ئێمە رێگایەک هەڵبژێرین خەڵکەکەمان
تووشی کیشە نەکەین .خەڵکەکەمان تووشی

بە کێشە ،ئەممن پێموایە مافی هەرکام لەو
زاراوانە یان ئەو شێوە زارانە ئەوەیە کە
دەبێ تا چەند ساڵ لە ناوچەکەی خۆیاندا لە
قوتابخانە ئەو زمانە یان ئەو شێوە زاراوەی
دایکی خۆیان بخوێنن ،ئەوجار بینە سەر
فێربوونی زمانی ئیستاندارد .ئەمە ئەگەر
وانەبی کیشەمان بۆ درووست دەکا و
ئەمەش کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسییە
و دەبێ دەسەاڵت چارەی بۆ ببێنێتەوە.

ماڵوێرانی نەکەین .جاران پێشمەرگە
دەڕۆیشتەوە بۆ نموونە لە شاری سنە
چاالکییەکی دەکرد یان لە مەهاباد یان لە
کرماشان ،لە ئیالم یان لە هەر شوێنیک پاش
ئەوە پاسدار دەڕژانە ئەو ناوچەیە ئەوەی لە
دەستیان دەهات دەیانکرد .بەاڵم ئەگە ئیمە
بتوانین بە خەباتێکی فەرهەنگی سیاسی
بە ڕوونکردنەوەی خەڵک ،بە پشتیوانی
لە ئەو بنیاتانەی کە لە نیوخۆ کاردەکەن
و پیاوی رژیمیش نین ،ئینسانی باشن
وخەبات دەکەن کار بکەین ئەوە باشترە.

نا وەک کورد نین و ئەوەندە جیاوازییە نییە

ﺋەوان زمانی ستانداردیان دروس کردوە
ﻟەوانەیە یەکی ﻟە ۆکارەکانی ﺋەوە
جیاوازییەکانیان کە کرد تەوە
ب

نەخێر وانییە .تۆ بێنە بەرچاوت ئەو
جیاوازییەی کە لە نیوان هەورامی و
کرمانجیدا هەیە ،یان ئەو جیاوازییەی
بڵێین لە نێوان بۆ نموونە سۆرانی
و زازاکیدا هەیە کە ئەویش بەالی
من هەر لقێکە لە هەورامی وەکوو
ئەوە نییە کە لە فارسیدا هەیە.

تۆڵە بەو مانایە نا کە بﭽی چییان لێکردووی
ئەوەیان بەرامبەر بکەیەوە .بەاڵم کورد
دەبێ لەبەرچاوی بێ و دەبێ بزانێ کێ
دوژمنێتی .مەبەستەکەم ئەوەیە لەم کاتەدا
نە فارس و نە تورک و نە عەڕەب برای ئیمە
نین ،وەکوو دەسەاڵت .ڕەنگە هەبێ لە نێو
خەڵکەکەدا خەڵکی باش هەبێ کە پشتیوانی
لە ئیمەش بکەن ،ئێمە دەبێ بە ڕوونی
بیڵێین کە دەڵێین عەرەب برای ئێمەیە
کام عەڕەب .دەسەاڵتەکە یان خەڵکەکە؟

ونەرمەندیﮑی
کە
ناسر کەسێ
کا
ەورە بی و کاری ەورەی ز ری کردب بۆ
نەتەوەکەی ﻟەوانەیە ز ر ە وێ تی ز ر
کاری جێ ای پرسیار ب کورد و ﻓار دوو
نەتەوەی جیاوازن پرسیارەکە بۆ ﺋەوە
بوو کە ب ێ ﺋێمە بە ەر حا ﺋی تراکاتی
ﻓەر ەن ی و زمانی مان ەیە ﺋێوە پێتان
کورد و ﻓار
وایە ﺋێمە یە تیرەی

ئەمن ناتوانم بڵیم کورد و فارس و تورک
و عەرەب یەکن.
نا کوردی ر ە
مەبەست ە ە ەکە

کا ناسر ﺋێوە تەنیا ﻟەسەر پرسی ﻓەر ەن ی
وەکوو زمان و کێ ەی دیﮑە ە وێ تتان
نەبووە باسی مەساﺋلی سیاسی دەکەن کە ب
ونەرمەندیﮑی
نەبوون وە
ە وێ تی
ناسر رەزازی ۆن
وە
نەتەوەیی و
ە تی
ﻟە ەﻟومەرجی ﺋێ تای
با
کوردستان دەکەن بە ەر حا مو ات ی
ﺋەسلی ﺋیوە ﻟە ر ە تی کوردستان

ئەمن خۆم بە ئینسانێکی سیاسی و
حیزبی نازانم ،ئەمن کابرایەکی گۆرانبێژم
و کاری هونەری دەکەم ،بەاڵم نەخیر
بێ هەڵوێستیش نەبووم ،هەڵوێستم
هەیە و دەشزانم کە بارودۆخی ئێستای
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە داخەوە باش نییە.
بۆ ۆ
ﺋەو د

ا ییە پێ نیار ییە بۆ ابوونی
ە ﻟەو پێناوەدا ی بە دەستەوەیە

هەندێک کارم بە دەستەوە هەیە ،چەند
هۆنراوەیەکم بە دەستەوەیە و هیوادارم
تۆماریان بکەم .کاری هونەریش دیارە بێ
کاریگەری نابی و شوێنکاری خۆی دەبێ.
کا ناسر ﺋێوە باسی جیاوازیی زاراوەکان بەاڵم تەنیا رێگەکەی ئەوەیە کە حیزبەکان
دەکەن پێ واب ﺋەوە شتێﮑی ﺋاساییە دەبێ چارەسەرێک بۆ ئەو بارودۆخە ببێننەوە.

ەورامی
مەسەﻟەن ﺋێ تا زاراوەی
ەندەی
زاراوەی موکریانی
ﻟە ە
جیاوازی ەیە ﻟە ناو ﻓارسەکانی
ەیە زاراوەی شیرازی ﻟە ە زاراوەی
جیاوازە
ﺋەوەندە
تارانییە

ناسر ﺋێوە دە ی باسی
کا
کرد
کوردتان
تای ەتمەندیی
پێتان
نییە
تۆ ەﺋەستێ
ب
تۆ ە
و
وانەبی
کە

ێندێ
دە ێ
باشە
تێنێتەوە

وە
ەن
ﻟەو رێﮑارانە
یەکی
بەرنامەیەکی کاریی ناردنەوەی پێ مەر ە
بۆ ناو ە ب کە ەند سا ێﮑە کە و ز ر
کراوە و بۆ ۆشتان ب ومان ﺋا ادارن کە
مارەیە پێ مەر ە شە ید بوون ﺋێوە
ناتانەو سروودێ بۆ ﺋەو پێ مەر انە ب ێ

دەزانی چییە ،ئەوە خراپ نییە .ناردنەوەی
پێشمەرگە بۆ ناوچە خراپ نییە بەاڵم شەڕ
کارێکی خراپە .ئێمە بە شەڕ نەمانتوانیوە
تا ئێستا کاریک بکەین .شەڕ ماڵوێرانی
دێنێ و هەرچەند ئێمەیان ناچار کردوە کە
شەڕ بکەین .ئێمە ناچار بووین کە چەک
هەڵگرین و چەکمان وەک پەرچەکردار
و بۆ بەرگری لە خۆمان هەڵگرتوە.
بەاڵم دەتوانین رێگای دیکەی بۆ هەڵبژێرین.

کا ناسر ﺋەو پێوەندییە ﻓەر ەن ییەی ﻟە
باشوور ﻟە نێوان کورد و ەرەبدا ەیە
یا ﻟە باکوور ﻟە نێوان تور و کورد ﺋێوە
ﺋەو پێوەندییە ﻓەر ەن ییە ۆن دەبین ﻟە
ﻟە ە
ﺋیران ﻟە نێوان کوردی ر ە
واتە ﻓارسەکان
نەتەوەی با دەس

خراپ نییە ،بەاڵم بە داخەوە هەر
ئیمەین کە زیاتر سەر بۆ ئەوان
دادەنەوێنین .ئەوان ئێمە قەبووڵ ناکەن .

دەکر نموونەیە

با

بﮑەی

بەڵێ نموونەت بۆ دێنمەوە .ئیمە لە باشووری
کوردستان ئێستا چەند پەنابەرمان
هەیە ،پەنابەری عەڕەب ،دەنا کورد ناڵێم.
وەک باسی دەکەن دەڵێن یەک لە سێی عەرەبە
وایە ،دیارە کورد ناڵێم ،کوردی رۆژاوا بەخێر
بێن ،واڵتی خۆیانە .عەڕەبەکانیش وەکوو
ئینسان ئەوانیش بەخیر بێن لە خزمەتیان
داین ،بەاڵم ئەگەر ئێمە لێمان قەومابایە و
ڕوومان کردبایە ڕۆمادی و سەماوە وەکوو
ئەوەیان دەکرد کە ئێمە بەرامبەر بە ئەوانمان
کردەوە؟ من خەڵک دەناسم لێرە عەڕەب
هاتووە دانیشتووە مەسەلەن لەو گەڕەکە
ئەو دوو ماڵەی ئەمال و ئەوالم عەڕەبن.
خەڵکی ئێرە بە دەستی عەڕەب ئەنفال
کراون ،بە دەست ئەوان تێداچوون بەاڵم
ئەو خەڵکە چوون نان و خواردن و هەموو
شتێکیان بۆ بردوون و بەخێرهاتنیشیان
کردوون .ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ دڵسافیی
نەتەوەی کورد .نەتەوەی کورد چەند
کێشەیەکی هەیە کە من چەند ساڵە خەریکم
بیری لێدەکەمەوە .یەکێک لەوانە ئەوەیە کە
بەداخەوە نەتەوەی کورد تۆڵەئەستێن نییە و
دڵسافە ،دڵسادەیە و بەڕەحمە .دوژمنەکەی
خۆی ناناسێ بەداخەوە بەداخەوە
بەرامبەر بە دوژمن زۆر زۆر دەیخەوینێ.
تەجروبە لە ژیانی خۆی وەرناگرێ
و یەکگرتوو نییە .کێشەکانمان زۆرە.

و ﻓارسەکان دە ێ

وەکوو تیرە بەڵێ ،وەکوو تیرە کورد و
فارس لە یەک نزیکن وەکوو زمان لە یەک
نزیکن ،تەنانەت بە جوغرافیاش بەاڵم ئەمن
هەمیشە گوتوومە کورد فارس نییە ،کورد
بۆخۆی نەتەوەیەکی دیکەیە بەاڵم چەندین
ساڵە یان دەتوانم بڵێم چەند هەزار ساڵە
لە بەردەستی دەسەاڵتی فارسدا بندەستە،
ژێردەستە ،ئیتر چۆن یەک بگرێ؟ ئەوە
کاری دەوێ ئەوە کاری رۆشنبیری دەوێ،
کاری فەرهنگی دەوێ کاری سیاسیشی
دەوێ ،من هەتا ئیستا نەمدیوە لە نێو
فارسدا  ١٠ڕووناکبیری فارس دیفا
لە مافی کورد بکا ،نا ئێستا نەمدیوە ١٠
ڕوناکبیر و شاعیری فارس چەند هۆندراوە
یان دوو شێﻌریان بۆ کورد و خەباتی
کورد گوتبێ .هەتا مەسەلەی کۆبانی ڕووی
نەدابوو کە دەچوویە ئەمریکا و کانادا
و ئەو شوێنانەی دیکە کوردمان هەبوون
خەڵکی ئیالم بوون ،خەڵکی کرماشان بوون،
خەڵکی شوێنانی دیکە بوون ،لە تاران و
شوێنی دیکە دانیشتبوون خۆیانیان بە
هی نەدەزانی ،بەاڵم کە مەسەلەی کۆبانی
رووی دا ناوی کورد بو بۆوە .کﭽی کورد
نەتەوەی کوردی سەبەرز کرد و دوایە
هەر فارس بوو دەیگوت باپیرم کوردە و
خوشکی نەنکم کوردە و برای ئامۆزاکەم
کوردە و ئەوە شانازییەکی زۆر گەورە
بوو .بەاڵم من خەفەتەکەم ئەوەیە کە هەتا
ئێستا هی کام لەو نەتەوانە ئامادە نین بڵێن
کورد کە میللەتە .لە ئیراندا بە قەوممان ناو
دەبەن و بە کەمایەتیی مەزهەبیمان ناو
دێنن .ئەوە زۆر زەحمەتە و کاری دەوێ.
چەند هەزار ساڵە ئیمە بندەستی ئەوانین و
ئەوان ئامادە نین لە ئێراندا وەکوو میللەت
حیسابمان بۆ بکەن وەکوو میلەت مافمان
بدەنێ ،هەرچەند ما نادرێ دەستێندرێ.

جەناب

ۆ بە ﺋیرانی دەزانی

وەکوو بن دەست و وەکوو ژێردەست
نەخێر ،خۆم بە ئێرانی نازانم هیﺞ
گوتووە.
مێژە
لە
ئەوەم
کات.
ﻟە کۆتاییدا پەیامیﮑتان بۆ یەن ران

ەیە

ڕێز و حورمەتم هەیە بۆ ئەوانەی
منیان خۆش دەوێ .سپاسیان دەکەم
کە هەمیشە پشتیوانییان لێ کردووین
و ئەوە بۆ من گەورەترین دیارییە.

ئێران واڵتێکی ئیسالمیی
پ لﻪ تاوان و ﻻدان

ﻋەﻟﯽ ﺑﺪاﻏﯽ
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی نەک یەک
و دوویان ،بگرە زۆربەیان دەڵێن کە
دەسەاڵتێکی
نموونەی
ڕێژیمەکەیان
ئاسمانی و بێ کێشەیە .له بیرمانه تەنانەت
ئەحمەدینژاد سەرکۆماری پێشووی ئەو واڵتە
لە کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکاندا
گوتی ئامادەن ڕاسپاردەیان بۆ هەموو
واڵتانی دنیا هەبێ و ههموو دەتوانن لە ئێران
فێر بن کە چۆن واڵتەکانیان بەڕێوە ببەن.
جا ئەو قسانە و تیشکخستنەسەر بارودۆخی
ئەو واڵتە لەهەر بوارێکدا جێی تێرامانە ،یەک
لەوان بڕی تاوان و ژمارەی تاوانباران لە
ئێران .دهزگای قهزایی کۆماری ئیسالمیی
ئێران دهڵێ ئهو واڵته له ڕووی ژمارهی بهندی
و بهندیخانهوه ههشتهمین واڵته له دنیادا.
حهمید شههریاری ،جێگری سهرۆکی دهزگای
قهزایی ئێران دهڵێ  ٢٢٥ههزار کهس له
ئێران له بهندیخانهدا توند کراون و له ههر
 ١٠٠ههزار کهس  ٢٨7کهسیان بههۆی
تاوانی چووک و گهوره له بهندیخانهدان
و بهوهش ئێران ههشتهمین واڵته له دنیادا
که زۆرترین ژمارهی بهندکراوی ههبێ.
ناوبراو رهخنهی لهوه گرتوه که له ئێراندا
بۆ ههر تاوان و الدانێک یهکهم شت و
یهکهم سزا بهندکردنه .ئهو دهڵێ ئهمه
هۆکاری ئهو ڕێژه زۆرهیه و قانوونهکان لهو
پێوهندییهدا دهبێ ئاڵوگۆڕیان بهسهردا بێ.
ماوەیەک لەوە پێش ئەس ەر جههانگیر،
سەرۆكی ڕێ خراوی زیندانەكانی ئێران
ڕایگەیاند کە سااڵنە  ٥٠٠هەزار كەس لەئێران
بهههر هۆیهک بێ ڕێیان له زیندان دهکهوێ.
سەرۆكی زیندانەكانی ئێران هەروەها گوتی
سەدی ٢٥ی بەندكراوەكانی ئێران بە هۆی
كەمیی دادیارو لێ ۆلەر پەروەندەكانیان لە
كاتی خۆیدا نابەسترێ و ئهوهش وادهکا
ماوهی بهندکرانیان له زیندان درێژ ببێتهوه.
ئهس هر جیهانگیر لە بۆنەیەکی دیکەدا و
له ڕێوڕهسمی ئیمزاکردنی ڕێ هوتننامهی
نێوان ڕێ خراوی بهندیخانهكانی ئێران و
جێگرایهتیی كاروباری ژنان و بنهماڵه سهر
به نووسینکهی سهركۆماری گوتبووی،
نرخی گهڕانهوه بۆ زیندان له ئێراندا
بهرزه و ،سهدی ٤٦ی ئهم كهسانهی كه
زیندانی دهكرێن پێشینهی پێشوویان ههیه
و پێشتر له زینداندا بوون؛ ئهمهش دهری
دهخا كه كۆمهڵگا نهیتوانیوه پاش کێشانی
سزاكانیان ،پشتیوانی لهم كهسانه ب ا و
ههلی کاریان بۆ پێك بێنێ؛ ههر بۆیهش
دووباره بۆ سوڕی تاوانهكان گهڕاونهتهوه.
ناوبراو گوتبووی سهدی ٦٤ی ئهم كهسانهی
كه له بهندیخانهكان دان خێزاندارن و؛
ئهگهرچی كۆمهڵگه بهرهوهپیربوون دهڕوا؛
بهاڵم كۆمهڵگهی بهندیخانهكان ههر دێ
و گهنجتر دهبێتهوه و ئهگهر ئهم بابهته
و ئهم الوانه ئاوڕیان لێ نهدرێتهوه،
بنهماڵه زیانێ ی گهورهی لێ دهكهوێ.
كاربهدهستانی ئێرانی حاشا لهوه ناکهن که
ڕێژهی بهندكراوان دوو هیندهی زهرفییهتی
زیندانهكانه و ،سهدی 7٣ی بهندكراوان موعتادن
و به قسهی وهزیری بێهداشت ،بهندكراوان
وه بۆمبێ ی سهعاتیی قورمیشکراو وان.
کارناسانی کۆمهاڵیهتی دهڵێن کێشهی
سهرهکی ههر ئهوه نییه که  ٢٢٥ههزار
کهس له ئێراندا بهندکرابن ،بهڵکوو کێشه
ئهو دهیان قهیرانهیه که له سۆنگهی ئهو
بابهتهوه بهرهوڕووی کۆمهڵگا بۆتهوه.
ئێرانیش
زیندانهكانی
كاربهدهستانی
نایشارنهوه تا پێش شۆڕشی گهالنی ئێران
له ساڵی  ٥7حهشیمهتی بهندكراوانی ئێران له
چاو حهشیمهتی  ٣٦میلیۆن كهسی ئهو کات
تهنیا  ١٠ههزار كهس بوو ،بهاڵم له ئێستادا
دا حهشیمهتی ئێران ئهگهرچی له چاو ئهو
كات دوو بهرابهر بووه ،بهاڵم ئهژماری
بهندكراوان زیاتر له  ٢١بهرابهر زیادی کردوه.
بهپێی ئاماری ڕهسمی و ئاش راکراوی
رێکخراوی زیندانهکان ژمارهی بهندكراوانی
ئێران له  ٢١٠ههزار كهس زیاتره و ئەوە
گۆشەیەکی بﭽووک لە کۆمەڵگایەکە کە
ئێران دەیەوێ پیشانی دنیای بدا و وەک
بەڕێوەبەرییەکی سەرکەوتوو بینوێنێ.

ﻓەرھەﻧﮓ و ﺳﯿﺎﺳەت

ژﻣﺎره٧٠٥ :

١٥ی ﭘﻮوﺷﭙەڕی ٦ _ ١٣٩٦ی ﺟﻮﻻی ٢٠١٧

هۆی ملنەدانی بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیی ئێران

ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﻮوﮐەڵﯽ

بە سەنەدی

ڕزگاری لەداوێنی ژنێکەوە!

ئێوارە درەنگانێک لە گوندی «کانیشقاقان»ی ناوچەی ئاڵەشێنی بۆکان  ٤کادری
فیداکار و بە ئەزموون چاوەڕوان بوون سێبەری ئێوارە دابێ هەتا شوێنی پشوودان
بگوازنەوە و خۆیان بۆ تێکۆشانی سبەی ئامادە بکەن .ئێوارەی هەمان رۆژ) ١٨ی
خەرمانانی ساڵی  (١٣٦٤ئەو چوار تێکۆشەرە لەئاوایی کانیشقاقان وێڕانی بەسەر
کردنەی خەڵکی ئاوایی کە هەموو پشت و پەنای پیشمەرگە بوون ئەرکە حیزبییەکانیان
ڕاپەڕاند و بۆ خۆپاراستن لە چاوی دوژمن نیوەشەو بە بێ خشپە و زۆر بەنەهێنی
لە ئاوایی وەدەرکەوتن .پاش بڕینی ڕێگایەکی دوور و لەکاتێکدا شەکەتی خەریک بوو
بڕستیان لێ ببڕێ خۆیان گهیانده گوندی «كهرێزان»ی ناوچهی ئاڵهشین و بڕیاریان دا
لهم گونده بمێننەوە و سبهی خهری ی كاروباری حیزبیی خۆیان بن.
مانەوە لەنێو خەڵکی دڵسۆزی ئەو گوندە و دڵنیا بوون لەوە کە سبەی بەشێکی دیکە
لە ئەرکەکانیان بەباشی بەجێ دێنن و خەڵک بە دیداری خۆیان شاد دەکەن ،خەوێکی
خۆشی بە نسی کردن .بە تایبەتیش کە ماندوویەتی لەپێی خستبوون .ئەوان بە نێو
ڕایەڵکەیەکی بەهێزی دوژمندا خۆیان گەیاندبوە ئەو ناوچەیە کە تەنیا ورە و ئیمانی
پێشمەرگە دەی توانی شتی وا بکا .ســەرەڕای مۆڵگەیەکی زۆری دوژمن ،بەداخەوە
سیخوڕ و خۆفرۆشیش دەوری دژبەری پێشمەرگەیان دەگێڕا و چوارچاو دەگەڕان
سۆراغیان بکەن و بۆ وەرگرتنی دەسخۆشانەیەک هێزەکانی دوژمنیان لێ ئاگادار بکەن.
خاوەن ماڵ کە لەخۆشیی دیداری پێشمەرگە هەموو شتێکی لەبیر چووبۆوە هەر
لەهاتوچۆدا بوو .جارێک سەری ئەو ژوورەی دەدا کە قارەمانەکانی لێ بوو ،جارێک
دەچۆوە الی خێزانی و پێی دەگوت چێشتی خۆشیان بۆ لێ بنێ .ئەو هەموو گیانی ببوە
رێز و حورمەت بۆ ڕۆڵەکانی و نەیدەزانی چۆنیان میوانداری بکا کە شایانی ئەوان
بێ .دەگەڵ ئەوەکە لەخۆشیی دیداری پێشمەرگەکان دەپێستی خۆیدا جێی نەدەبۆوە،
نیگەرانییش هەموو وجوودی داگرتبوو .ئەو دەیزانی دوژمن بێ ڕەحمە و ناوچەکەش
بە تەواوی تەنراوە .لە بوونی جاسووسی نێوخۆییش بێخەبەر نەبوو ،بۆیە هەر دەستی
هەڵ دێنا و دەپاڕایەوە ڕۆڵەکانی مەحفووز بن.
بۆ بەیانیی ئەو شەوە پێشمەرگەکان دوای ئەو پشوودانە وێــڕای خواردنی نانی
بەیانی دەگەڵ خانە خوێ کەوتنە قسەوباس و پرسیار کردن لە وەزعی هێزەکانی
ڕێژیم .ئــەوان زۆر بە وردی پرسیاریان دەکــرد و هەوڵیان دەدا زانیاریی هەرچی
زیاتر وەدەست بێنن .خانەخوێش دڵسۆزانە ئەوەی دەیزانی بۆی دەگێڕانەوە و هەموو
جارێش نەحلەتیی جاش و جاسووسەکانی دەکرد .قسەکان بە دەم سیاسەتەوە گەرم
بــوون کە وەخــۆ هاتنەوە سەعات یەکی پاشنیوەڕۆ بــوو .ئینجا سفرە ڕازایــەوە و
بۆنی شۆربا و فڕووجی کــوردەواری ئەو نێوەی پڕ کرد .کادرەکان لە الیەک بەو
زانیارییانەی وەدەستیان کەوتبوو خۆشحاڵ بوون و لە الیەکی دیکەش سفرەیەکی
ڕەنگینیان لەپیش بوو کە بە تەواوی مەستی کردبوون .ئەوان هەموو وجوودیان ببوە
غرووری پێشمەرگانە و هەستیان دەکرد دەنێو دڵی خەڵکەکەیاندا هی دوژمنێک ناتوانێ
زەفەریان پێ ببا.
خۆ بەژووردا کردنی مێر منداڵێک و خەبەری ئەوە کە ماشێنی پاسداران هات ،هەموو
شتێکی لێ تێک دان ،بەاڵم خۆیان شلوێ نەکرد و نەیان هێشت تووشی شڵەژان بن.
ئەوان کە قاڵبووی مەیدانی خەبات بوون ،زۆریان لەو ڕۆژانە دیتبوو و گەلێک جار هەر
بەدستەی چووکە زەبری گەورەیان لە سوپای دوژمن وەشاندبوو.هەر بۆیە بەرنامەی
دیفاعێکی جانانەیان داڕشت و بڕیاریان دا هەتا دوا گوللە شەڕ بکەن و نەیەڵەن دوژمن
بەسەریاندا زاڵ بێ.
جاش و پاسداری بەڕەوە و بە ترسەوە خۆیان بە مااڵندا کرد بۆ ئەوەی پیشمەرگەکان
شک نەکەن .ئەگەرچی کوڕانی دێمۆکڕات زۆر لەو رۆژانەیان دیتبوو و هەمیشە ئامادە
بوون بمرن بەاڵم تەسلیم نەبن کەچی وادیــار دوژمــن بە تەیاری بەسەری داداون.
بەرە بەرە هێزەکانی دوژمن لەو ماڵە نیزیک بوونە کە ئەوانی لێ بوو .دەوری ماڵیان
گرت و بە تەما بوون بە زیندوویی بیان گرن .تیکۆشەرانی دێمۆکڕات قامک لەسەر
پەالپیتکەی تفەنگ بۆ شەڕێکی قارەمانانە بەاڵم نابەرامبەر ئامادەی بەرەنگاری ببوون.
هەر چوار تێکۆشەر زیاتر لە  ٥ساڵ ئەزموونی شەڕ و بەرگرییان هەبوو و لە هەموو
مەیدانەکاندا خۆیان تاقی کردبۆوە .هیندەی پێنەچوو پاسدارێك خۆی بە ژووێ داکرد
و سمایل یەکەم رەگباری لێدا و تەختی عەرزی کرد .بەوجۆرە شەڕ دەستی پێ کرد و
هەر ویزەی گوللە بوو دەبیسترا .لە ئاواییەکی  ١٥ماڵیدا شەڕێکی نابەرامبەر لەنێوان ٤
گیانبازی ڕێگای ئازادی کە دیفا لە خاک و نیشتمان ئەرکیان بوو لە الیەک و سەدان
کەس لە هێزەکانی دوژمن کە بۆ گرتنی ئەو چوار کەسە هاتبوون دەستی پێکرد.
خەڵکی ئاوایی بە گەورە و چووکەوە دڵیان لە الی پێشمەرگەکان بوو .ئەوان بە
تەواوی پەرۆشی پێشمەرگەکان بوون ،ئاخر هێزێکی زۆر بە چەکی جۆراوجۆرەوە
دەوریان دابوون و دەربازبوونیان زۆر حاستەم دەهاتە بەرچاو.
لهم كاته ناس هدا عهواڵ دووژنــە ،سمایلی ڕەزایــی ،عێزەدین حوسێنی و عوسمان
خورشیدی بهڵێنیان دووپات کردەوە کە تا دوا فیشه شهڕ ب هن و ئهگهر نهیانتوانی
دهربــاز بن ،دوا گولله له خۆیان بــدهن و نەیەڵن بەدیل بگیرێن .دوژمــن کە حەوت
کوژراوی هەبوو وەک ماری برینداری لێ هاتبوو .ئەوان سەر لەنوێ خۆیان سازمان
داوە و ئەوجار ئاڵقەی گەمارۆی ئەو ماڵەیان تەنگتر کرد .له كاتێ دا ئاڵقهی گهمارۆ
توندتر دهبوو فیشهكی پێشمەرگەکان بهرهو تهواو بوون دهچــوو .ئەوان بهیهكهوه
بیست و هەشت خهشابیان بهرهو ڕووی هێزەکانی دوژمن هاویشتبوو و تەنیا یەکەی
فیشەکێکیان ڕاگرتبوو .پێش هەموویان سمایل و عیزەدین ئاخرین گوللهیان له خۆیان
دا و لەبەر چاوی هاوڕێکانیان گیانیان بە کوردستان ئەسپارد .پاشان عهبه کە پێی
ناحەق بوو تاقە ساتێک لەپاش هاوڕێکانی بمێنێ پێش ئهوهی ب هوێته دهست دوژمن
دوا گوللهی له مێش ی خۆی دا و خوێنێ خۆی تێکەڵی هاوسەنگەرانی کرد .عوسمان
سەیری کرد گوللەی پێ نەماوە خۆی پێبکوژێ .خەفەتێکی قورس دایگرت و نەی
دەزانی چ بکا .لە دڵە خۆیدا گوتی ئاخر بۆچێ هەموو فیشەکەکانی بە دوژمنەوە ناوە
و فیشەکێکی بۆ خۆی نەهێشتۆتەوە .کات ئەستەم بوو ،بە پڕتاو خۆی بە حەوشەی
ماڵێکدا کرد و دیتی چەند ژن خۆیان مات کردوە و باسی پێشمەرگەکان دەکەن و
بۆیان دەپارێنەوە .یەک لەو شێرە ژنانە هەرکە عوسمانی دی خێرا کۆشی هەڵدایەوە و
گوتی وەرە ژێر کراسەکەم کوڕم با نەت دۆزنەوە .عوسمان کە فیشەکی پێ نەمابوو
و قەولیشی دابوو نەیەڵێ بەدیل بگیرێ ،ناچار خۆی خزاندە ژێر کراسی ئەو دایکە بە
جورئەتە .هێزەکانی دوژمن دەیان زانی چوار پێشمەرگە لەو گوندە بوون و ئێستا سێ
کەسیان خۆیان کوشتوە کەوابوو دەبێ یەکیان مابێ .بەاڵم هەرچی گەڕان کەسیان
بۆ نەدۆزرایەوە و ناچار ئاواییان بەجێ هێشت .بەم جۆرە دامێنی دایکێکی دڵسۆز
تێکۆشەرێکی لە مەر ڕزگار کرد و بووە هۆی ئەوەی سەروەریی ئەو شەهیدانە
بنووسرێتەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا کە جارێکی دیکە سەلماندی خەڵک و پیشمەرگە گیانێکن
لە دوو جەستەدا.

ﻋەﻟﯿﺮەزا رەﺣﯿﻤﯽ

لــە چــەنــد حــەوتــووی ڕابـــــردوودا ،باس
کــردن لە پروتوکۆلی ٢٠٣٠ی یونسکۆ لە
نێو کۆڕکۆبوونەوەکانی کۆماری ئیسالمی
بووە باسی رۆژە و کاردانەوەی جیاجیای
لێکەوتەوە.
بــەرانــبــەر ب ــەو ســەنــدە نــێــونــەتــەوەیــیــە
کـــە نــەخــشــەڕێــگــایــەکــی زانــســتــیــیــە بۆ
بەرزکردنەوەی ئاستی ڕاهێنان و پەروەردە
لــە جیهان بەتایبەتی بــۆ ئــەو واڵتــانــە کە
هێشتا لە بــواری پـــەروەردەی زانستی و
بە پێی پڕنسیپە پەسەندکراوەکاندا الوازن،
سەرەتا باڵی بناژۆخوازی نیزام لە ڕێگای
جۆراوجۆرەوە پەرچەکرداری نیشان دا.
دوای هاتنەی ئــارای پرسی پ ــەروەردە
لــە خوێندنگە و قوتابخانەکانی ئــێــران و
وەبیرهێنانەوەی سەندی ٢٠٣٠ی یونسکۆ
ک ــە گ ــوای ــە لـــەالیـــەن دەوڵـــەتـــی حــەســەن
روحانییەوە ،واژۆ کراوە؛ وتاربێژانی نوێژی
هەینی لە وتــارەکــانــی خۆیاندا بە توندی
ڕەخنەیان لە واژۆکردنی ئەو سەنەدە گرت
و ڕایانگەیاند کە بۆ پاراستنی ئوسوول و
بایەخەکانی ئینقالبی ئیسالمی لە کۆمەڵگە
و بەتایبەتی بــەرەی نوێ ،ڕێگە نــادەن کە
ئەو پەسەندکراوە لە سیستمی پەروەردەی
ئێراندا جێبەجێ بکرێ.
دوا بــەدوای گەنگەشەی الیەنەکانی ئەو
بەڵگەنامەیە ڕێبەری نیزامیش هەڵویستی
گرت و دوابـــەدوای فەرمانی خامنەیی بە
دەنــگــی پتر لــە  ١٥١نــوێــنــەری مەجلیس،
«شوڕای ئینقالبی فەرهەنگی» ڕاسپێردرا
کە پێش بە جێبەجێبوونی خاڵەکانی ئەو
بەڵگەنامەیە بگرن.
ییە
بە ەنامەی 3
بــەڵــگــەی  ٢٠٣٠یــونــیــس ـ ــۆ بـ ــاس له
دابین ردنی كهشوههوای لهبار بۆ خوێندن
به بێ جیاوازیی ڕهگهزیی الوان و مندااڵن
دهكا و زیاتر له  ١٩٢واڵتی جیهان ئیمزایان
كــردوه .ئهو بهڵگهیه بۆ ههموو نهتهوه و
ئایین و ئایینزاكانی جیهان یهكسانه و
بواری خوێندن بۆ ههموو كهس وه یه
لهبار دهكا.
لــه مــانــگــی خــهرمــانــی ســاڵــی پــێــشــوودا
«كارگرووپی میللی فێركردن  »٢٠٣٠بۆ
جێبهجێ ردنی سهنەدی یۆنیس ۆ پێكهات.
بــەڵــگــەی  ٢٠٣٠ی یــونــســکــۆ کـــە لە
سێپتامبری  ٢٠١٥هاتووەتە ئ ــاراوە١7 ،
ئــامــانــجــی ســـەرەکـــی و  ١٦٩ئــامــانــجــی
الوەکیی هەیە و ئیرانیش یەکێک لە واڵتانی
واژۆکــــــاری ئـــەو بــەڵــگــەنــامــەیــەیــە .بــەاڵم
ســـەرەڕای واژۆکــردنــی بەرپرسانی سەر
بە باڵی بناژۆخوازی کۆماری ئیسالمی بە
بیانووی جــۆراجــۆر کەوتنە دژایەتیکردن
و هەوڵەکانی خۆیان وەگــەڕ خست هەتا
ئــەو بەڵگەنامەیە هەڵوەشێننەوە .دواجــار
خامنەیی خــۆی هــاتــە نێو کێشەکە و بە
دژایەتیی خۆی چارەنووسی بەڵگەنامەکەی
ڕوون کــردەوە و حەسەن ڕوحانی ناچار

٢ی یونێسکۆ

بە پاشەکشە کرا و ئەو فایلە بە تــەواوی
لە كۆبوونهوهی شــوڕای بــااڵی شۆڕشی
فهرههنگیدا بە ڕەسمی ههڵوهشایهوه.
خــاڵــی جێگەی ســەرەنــﺞ ئــەوەیــە کە
بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی ڕێگە نادەن
بەهی شێوازێک لە سیستمی پــەروەردە
و بارهێنانی ئێراندا گۆرانکارییەکی ئەوتۆ
بکرێ و تەنانەت لە سااڵنی ڕابردوو بەشێک
لە زانستە ئینسانییەکان وەکوو فەلسەفە و
مێژوو و ئەدەبیات لە زانکۆ و قوتابخانەکان
الواز کراون.
لە دوای سەرهەڵدانی ناڕەزایەتییەکان

جــێــی وەبــیــرهــێــنــانــەوەیــە لــە ســەرەتــای
دەسەاڵتداریەتی کۆماری ئیسالمی دوای
ســەرکــەوتــنــی شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــران،
بــۆ ڕاگرتنی کەشی پــــەروەردە و هێنانە
ژیڕ ڕەکێ و دەسەاڵتی ئایینی ناوەندە
زانستییەکان ،هەوڵی جوراجۆری داوە.
یەکێک لەو ناوەندگەلە کە ئەرکدار کراوە
بــۆ داڕشــتــنــی چــوارچــێــوە و چــاوەدێــری
کـــردن بــەســەر کــۆمــەڵــگــەی خــوێــنــدکــاران
و زانستگاکان ،شـــوڕای ب ــااڵی ئینقالبی
فەرهەنگییە.
شــــوڕای بــــااڵی ئینقالبی فــەرهــەنــگــی،

لــە س ــەروب ــەن ــدی دەوڵـــەتـــی چــاکــســازیــی
و دەســبــەســەرکــردنــی قوتابیانی زانــکــۆ،
هەڵسەنگاندنی ناوەندە ئەمنیەتییەکان ئەوە
بــوو کــە بەشێکی بــەرچــاو لــە چاالکانی
مــەدەنــی و سیاسیی خوێندکاری بــواری
زانــســتــە ئــیــنــســانــیــیــەکــانــن ،هـــەر ئــەمــەش
کاردانەوەی بەشێک لە دەمڕاستەکانی نیزام
وەکوو غواڵمﻌەلی حەداد عادڵ و تەنانەت
خامەنی لــێــکــەوتــەوە .فــەرمــانــی ئیسالمی
کردنی زانکۆکانیش هەر بۆ ئەو هەڵوێستە
دەگەڕێتەوە.
خــاڵــی جـــەوهـــەری س ــەن ــەدی ٢٠٣٠ی
«نــا» وتنە بــە پــــەروەردەی مــەزهــەبــی و
ڕەخساندنی کەشێکی زانستییە بە مێتودی
رۆژ بۆ بارهێنان و فێرکردن .ملنەدانی
بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیش بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە کە بە ڕەچاوکردنی پێوەرە
هاوشێوەکانی  ٢٠٣٠چیتر ناتوانن ناوەندە
زانستییەکان و خوێندنگە و زانکۆکان بکەنە
گۆڕەپانێک بۆ پەرەپێدان بە پالن و بیرۆکە
سیاسییەکانی خۆیان ،بەڵکوو ئەوان ناچار
دەکا کە پێڕەوی پڕنسیپە نێودەوڵەتییەکان
بن  ،لە ئەگەری قەبووڵکردنی ئەو چوارچێوە
دیــاری کــراوەشــدا بــەرەبــەرە لە نفووز و
هیژمۆنی دەسەاڵتی داخراو کەم دەبێتەوە
و ئەمەش ڕێگە ئاوەاڵ دەکا بۆ چاالکیی و
جموجۆڵی زیاتری قوتابیان وخوێندکاران.
شــاڕەگــی مــانــەوەی کــۆمــاری ئیسالمی
بانگەشەی مەزهەبی و گرێدانی مەزهەبە
بــە مــەشــرووعــیــەتــی ســیــاســیــی خـــۆی و
بــەڵــگــەنــامــەی  ٢٠٣٠یــونــســکــۆش ڕاســت
لەسەر بنەمای وەســتــانــەوە لە بەرامبەر
لەگەڵ بانگەشەی مەزهەبی و عەقیدەتی لە
خوێندنگەکاندا داڕێژراوە.

ناوەندێکە لە ژێر سەرپەرەستیی سەرۆک
کــۆمــاردا کــە ســاڵــی ١٣٥٩ی هــەتــاوی بە
فــەرمــانــی خــومــەیــنــی بــۆ پێراگەیشتن و
پــاکــتــاوکــردنــی ن ــاوەن ــدە پـــەروەردەیـــی و
فێرکاری و خوێندنگەکان لە هەرچەشنە
بیرۆکەی رۆژئــاوایــی و دژ بە بنەماکانی
شۆڕشی ئیسالمی دامەزرا.
لە دوایین کۆبوونەوەی شــوڕای بااڵی
ئینقالبی فەرهەنگی لە مانگی ڕابردووشدا،
بــە ه ــۆی گــوشــاری بــاڵــی بــنــاژۆخــواز و
هــوشــداری رێبەری نیزام ،پابەندبوون و
جێبەجێکردنی سەنەدی  ٢٠٣٠هەڵوەشایەوە
و بەجۆرێک کەشوهەوای دۆگم وداخراوی
کۆتاییەکانی دەیــەی ٥٠ی هەتاوی وەبێر
هێنانەوە کە ڕوانگەی ئەمنیەتی و عەقیدەتی
سەرجەم زانکۆ و خوێندنگەکانی تەنیبوو.
پاشەکشەکردنی دەوڵەتی روحانی لەو
بارەوە باس لەوەدەکا کە سیستمی کۆماری
ئیسالمیی ئــێــرانــدا دەوڵـــــەت دەســەاڵتــی
جێبەجێکردنی تەنانەت بەشێکی زۆر لە
وادە و بەڵینیەکانی خۆی و ڕێککەوتننامە
نێونەتەوەییەکانی نییە.
دژایــەتــی کــردن لە گــەڵ سەندی ٢٠٣٠
ئــــەوەی ســەلــمــانــد کــە رێــژیــمــی کــۆمــاری
ئیسالمی هەستی بە مەترسییەکی فیکری
کردوە کە ئاراستەیەکی تازە و بە دوور
لــە ویستی پــاوانــخــوازی و ئایدولۆژیای
مەزهەبی بە کۆمەڵگەی ئێران بەخشیوە و
ڕۆژ بەدوای رۆژ بۆشایی نێوان دەسەاڵت و
ویست و خوازە گشتگیر و کۆمەالیەتییەکان
بەتایبەتی لە بواری قوتابخانە و زانکۆکان
زیاتر دەبێ.

بەرهەمی نوێ

ژئوپۆلوتیکی کوردستان و داهاتووی پرسی کورد

«ژئوپۆلوتیکی کوردستان و داهاتووی
پرسی کورد» ،نوێتیرن بەرهەمی حوسێن
مەدەنی ،نووسەر و خەباتکاری سیاسیی
کورد چاپ و بو بۆوە.
نووسەر لە پێشەکیی کتێبەکەیدا دەڵێ:
ئەم كتێبە ڕاو و سەرنجی منن لەسەر ئەم
پرسە گرینگ و هەستیارانەی لە ئێستادا
بۆ کــورد چارەنوسسازن و نیزی ەی ٥٠
ســەرەبــاس كــە رۆژانـــە ڕاوبــۆچــوونــەكــان
دەورووژێـــــنـــــن هــاتــوونــەتــە ب ــەرب ــاسو
توێژینەوە.
نووسەر دەڵێ« :كوردستان یە واڵتە،
كــوردیــش یــە نــەتــەوەیــە» ،ئــەوە مانای
ئەوەیە چارەنووسی سیاسیی هەر چوار
پــارچــەی كــوردســتــان لێك بــەســتــراوە و،
تەنیا لە پارچەیەكی كوردستان دەوڵەتێ ی
كوردی بەبێ هاوبەشیی پارچەكانی دیکەی
كوردستان نە دادەمەزرێ و نە سەقامگیر
دەبێ.

«کوردستان و ستراتیژیی دەوڵەتان»
بەرهەمێکی دیکەی ئــەم نــووســەرەیــە کە
تا ئێستا چەند جــار لە چــاپ دراوەت ــەوە،
لەگەڵ ئەوەشدا نووسەر کۆمەڵە کتێ و
توێژینەوەی سیاسی و ئاکادێمیی لەسەر
جوغرافیا و سیاسەت بە زمانی فارسی
هەیە ،وەک:
«جــنــبــشــهــای زادیـــبـــخـــش مــلــی در
کــردســتــان»« ،دینامیزم مــبــارزاتــی خلﻖ
کرد در کردستان ایــران» « ،از سوما تا
اشنویە»« ،مناب ب و انرژی سد مهاباد»،
«شــرکــتهــای سهامی زراعـــی سنند »،
«و ﻌیت مﻌیشت در روستای بەلەبان
پیرانشهر»« ،کــارتــوگــرافــیــی شهرستان
مهاباد و پیرانشهر» کە بەشێک لــەوان
نووسینی ئاکادمیک و لێکۆڵینەوەیی بۆ
زانکۆکان بوون.

ﺋەدەب و ھﻮﻧەر

ژﻣﺎره٧٠٥ :

١٥ی ﭘﻮوﺷﭙەڕی ٦ _ ١٣٩٦ی ﺟﻮﻻی ٢٠١٧

»حەز«وەک پاشگر
کــاراتــرکــردنــی»حــەز» لــە»وشــە»وە بۆ
«پاشگر»
له پێناوی گەشەی وشەدا
«حەز» »حەژ»(کورمانجی باکوور ) لە
کوردی ئەوڕۆ دا بەمانای :ئارەزوو ،واز و
خۆشەویست و  ...هاتوە .حەز (لێ )کردن
حەزلێکەر(ی) ...،
« حــــەز» ک ــە ب ــە پـــاش وشــەیــەکــەوە
دەنــووســێ ،بــه واتـــای «فیلو »philoی
یــونــانــی(فــیــلــۆســو  ،فــیــلــۆهــلــێــن )...زێــده
خۆشویستن (گیان خۆشەویست ) ،زێده
ویستن ،زێدەخواز و پەرەستن.
شیفتە «ی فــارســی (سیاست
(زدە
زدە خـــود شیفتە ) )...خــۆحــەز (
ئاشقه شتێک  :ئاشقە
ئەس (ئــەسـ حــەز ) ئاشقە ...،جــارنــا،
ویستن و خوشویستنی کەسیک شتێک
، ...،کــە له هۆگری ئاسایی واوەتــر بﭽێ،
واته خۆشویستنێکی له ڕادەبــەدەر و زێده
پێویست .
وشــەی»حــەزیــا»ش ،دەگــەرێــتــەوە سەر
ئەم وشەیە .
بنکۆڵکردنی زۆرتــــری وشــەی»حــەز»
باسێکی تــۆکــمــە و تــەســەلــی پــێــدەوێ و
دەمــانــگــەیــنــێــتــە وشـــەی هــەرەکــۆنــی»ئــاز
 »azبــەمــانــای ت ــام ــەزرۆ ،زێ ــدەخ ــوازی،
زیدەویستی...،

(همە تلخی از بهر بیشی بود مبادا کە با
ز خویشی بود) فردوسی
هەروەها «ئازوەر»و «ئازوور» (حری،
برهان قا )
ئەم وشە هەرەڕەسەنە ،وەک دەکتێبەکانی
ڕیشەناسیدا هاتووە ،مێژوویەکی دوور و
درێژی هەیە .دە نێو زمانێن ئێرانی :پاڵەیی
و ئەوێستایی و بەگشتی هێند و سانسکریت
و هەروەها ئۆرووپی ...دا.
سەبارەت بە ئیتمۆلۆژی و بنکۆڵکردنی
وشــەی «ح ــەز»وەک نووسیومە ،وای بۆ
دەچم کە بەڕەچەڵەک و بنەچە کوردی بێ
ودەگەڵ « ز»ی فارسی هاوڕیشەیە..
راســتــە «حــــز» و «حــــ »ی عــەڕەبــی
هــاوێــژ یـــان وەک « حـــەز «ی خــۆمــان
دەچ ،لێ «حز» بە مانای بڕینە و «ح »
دە فارسیشدا بەکار دەچــێ و لە شێﻌری
کالسیکی کوردیشدا هەروا :
بــێ لەبی لەعل مــەال مــن ژمــەیــا نــاب چ
حەز(ح )
سوحبەتا تێ نە بتن یار بە هەر حاڵ چ
حەز ....
مــەالی جــەزیــری «حــ » کــردۆتــە پاش
سەروا و رەدیفی ئەم شێﻌرە هەرە جوان و
ئاسمانییەی خۆی .
ئاشکرایە کە «ح » پێوەندیی بە حەزی
کــوردیــیــەوە نییە و بــەمــانــای «بــەهــرە و
ئیستفادە »... ،هــاتــووە کــە هــەڵــبــەت دە

عــەڕەبــیــی ه ــاوچ ــەرخدا «حـ ـ » بەمانای
«شانس و بەخت»یش بەکار دەچێ .
بەاڵم نە «حز» بەمانای بڕین و نە «ح
«بــەمــانــای «بــەهــرە و بەخت و شانس»
پێوەندییان بە «حەز»ی کوردیی خۆمانەوە
نــیــیــە بــۆیــە بــەڵــگــەیــەک شــک نــابــەیــن کە
«حەز»ی کوردی بە ڕەچەڵەک لە «حز
و ح «عەرەبی بەومانایانەی سەرەوە
هاتبن .
حەز وەک نموونە :
خـــاوێـــنحـــەز (وســــــواس در ن ـ ــافــت)
شێﻌرحەز ،خۆحەز (خودشیفتە) ،واڵتحەز،
ئــااڵ حـــەز ،ئــاوحــەز ،گــوڵــحــەز ،کــارحــەز،
مەرگحەز ،ژینحەز ،پووڵحەز ،دنیاحەز،
مــاڵــحــەز (مــاڵــپــەرەســت) .گــیــانــحــەز(گــیــان
خۆشەویست)،کێوحەز ،زمانحەز ،مناڵحەز،
مێردحەز
شووحەز(مێردخۆشەویست)،
کــــوردحــــەز ،تـــورکـــحـــەز ،بـــەلـــووچحـــەز.
دیــنــحــەز ،بـــڕواحـــەز (عــقــیــده پــەرەســت)
مـــوریـــدحـــەز ،مـــارکـــسحـــەز ،نــاســرحــەز
(نـــا ـــریـــســـت) کــتــێــبــحــەز،کــۆتــرحــەز،
س ــروش ــتح ــەز ،ه ــون ــەرح ــەز ،چــەکــحــەز،
تــفــەنــگــحــەز(ئــاشــقــەتــفــەنــگ) ،ش ــەڕح ــەز،
کەرحەز (سەر بە حیزبی کەران) ،فرەحەز،
زۆرحەز....
(لـــە فــەیــســبــووکــی ئــەیــیــوب گ ــازەران ــی
وەرگیراوە)

......
سهرنگون له ئاستانهی سهنگ و سیاسات
ساتێک به خوێنهوه ،خهمهکانمان بخوێننهوه
له خۆی ماندووتره گوچانهکهی
له خۆی تینووتره شاخی ژێر پێ و
دووباره له خۆی زامدارتره بلۆقی نێو لهپ
چی بێدهنگییه ،ئهگهر یهکبگرن
نابنه ئهم هاواره ،وا تهریک وک
ئارهقهی لێدهڕژێ و تێر تێر دهمرێ
له مێژووی کۆڵبهری بهمالوه
نان،
دهبێ به حهوت ئاو بشوردرێتهوه،
ئاو دهبێ پێداچوونه به خۆی بکا و،
مرۆ دهبێ
به کۆڵهپشتیی حهیاچوونەوە ،بگهڕێتهوه بۆ ئەشکەوت
ئا ئهم جامهنهش
جێی سهرنجه ..
ههم دهبێ ئارهقه وخوێنی پێشمهرگه له بهر بکا
ههم ئازاری پشتی کۆڵبهر بشارێتهوه.
ئهم پیاوه،
که سهرنگۆنه له نێوانی سهنگ و سیاسات و نان
خۆی بۆ چهند چرکه بوو به جێی سهرنﺞ
ئاخۆ کێ ناز شێواویی سێ منداڵی چاوهڕێ بنووسێ  ...؟
عهلی لهیالخ

گوڵبزە
نە گوڵبزەی گەشی ئەوین ،لە سەر دڵم دەپشکوێ
نە تیشکی خۆرەتاوی ژین ،لە سەر دڵم دەپشکوێ
بەاڵم گوڵم کە بێم و لێو لە لێوی پڕ بزەت بسووم
چرۆی سەدان حەز و ئەوین لە سەر دڵم دەپشکوێ
کە هەوری قژ تەڕی خەیاڵ ،دەپۆشی ئاسمانی بیر
برووسکەشێﻌری ئاگرین لە سەر دڵم دەپشکوێ
دەچۆڕێ ئەشکی گەش بە کوڵ لە چاوی هەستی ناسکم
کە لێوی پڕ لە سۆی برین لە سەر دڵم دەپشکوێ
شێﻌر تەوژمی ئەشقە ،دڕ بە کۆڕی ژان و خەم دەدا
کە ژیلەمۆی کوڵ و گرین لە سەر دڵم دەپشکوێ
کە کوڵمی زەردەپەڕ شەاڵڵی خوێنی زەردی ڕۆژ دەبێ
چەمی ڕەشی شەوی خەمین لە سەر دڵم دەپشکوێ
مەمم ،دەمێ کە یادی تۆ دەزێتە نێو لەشی سڕم
گوڵی هەتاوی ئەشقی زین لە سەر دڵم دەپشکوێ
ئەمین گەردیگالنی

گرنگیی هونەری پێرفۆڕمان
ﻧﺎﴎ ﻓەﺗﺤﯽ
پێرفۆڕمانس نواندنێکی سەردەمیانە ،زیندوو ،ڕاستەوخۆ و خێرایە کە زۆر جار
بینەریش ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ بەشداریی پێدەکرێ ،یان تێوەدەگلێ .زۆرجار
پێرفۆڕمانسکار بیرۆکەکانی هەر ئەوچرکەساتە بەزەین دەگا و ئەگەر خێرا بەکردەی
نەکا ،کارەکەی ئەو زیندوویەتییەی لە کاری کوتووپڕدایە ،نایبێ.
پێرفۆڕمانس زۆرتر بەشێوەی تاکەکەسی بەڕێوەدەچێ ،بەاڵم دەکرێ بە گرووپیش
بکرێ؛ دەتوانین پێرفۆڕمانس لە هەموو جێگایەک بەڕێوەی ببەین .بۆنموونە شەقام،
کۆاڵن ،پارک ،شوێنە گشتییەکان ،هەڵبەت هێندێک پێرفۆڕمانس هەماهەنگیی یاسایی
پێویستە ،چوونکە لەوانەیە ڕواڵەتێکی تۆقێنەرانەی هەبێ بۆ ئەو کەسانەی ئامادەییان
نییە .پێرفۆڕمانس پێویستی بە کەرەسە و ئامادەکاریی زۆر نییە .بۆیە کەم کێشە و کەم
تێﭽوویە بۆ نواندن یان هەڵوێستگرتنر بە جەستە کە ئێستا بووە به بەشێک لە هونەری
مۆدێڕن .دووبارەی دەکەمەوە ،پێرفۆڕمانس نواندن و دژکردەوە یان کردەوەیەکی
هونەریی تــەواو کوتووپڕ و بێ پالنە کە بە جەستەی مــرۆ دەکــرێ .بۆ نموونە
لە خۆپیشاندانێکدا ئەوکەسەی کە دەچێتە ژێر کاریگەریی دۆخی خۆپیشاندانەکە و
بەشێوازی خۆی و بەشێوەیەکی جیاواز و سەرنجڕاکیش دروشم دەدا و هەڵسووکەوت
دەکا ئەوە خەریکی پێرفۆڕمانسێکە.
پێرفۆڕمانس هونەرێکی بەرهەڵەستکارانە و ئیﻌترازییە کە تا ئێستا لە دنیادا زیاتر بۆ
گواستنەوەی پەیامی سیاسی و ،ڕەخنەی کۆمەاڵیەتی کەڵکی لێوەرگیراوە .مادام کورد
گەڵێکی مافخواز و بەرهەڵەستکارە ،ئەم شێوازە چاالکییە دەتوانێ یەکێک لە باشترین
کەرەسە و ئەبزارە سەردەمییەکانی دەربڕینی ناڕەزایەتییەکانی بێ .دەربڕینێکی زیندوو
و کاریگەر ،بەتایبەتی بۆ ئەو چاالکانەی لە ئورووپا و دەرەوەی کوردستان دانیشتوون.
دەتوانین بەم شێوازە سەرنجێکی زۆری ڕای گشتی بۆ الی کێشەکانی گەلکی کورد
ڕابکێشین ،وەک کەرەسەیەک بۆ ناساندنی زیاتری کورد بە خەڵکی بێئاگای دنیا،
کە لەوانەیە ئەگەر ئەو خەڵکە بێئاگایە لەگەڵ مەسەلەی کورد باشتر و ورڕتر ئاشنا
بوون ،لە دواڕۆژدا دەنگێکی کاریگەر بن بۆ گەلی کورد .پێرفۆڕمانس پێویست ناکات
وەک شانۆ دانیشی بەتاقەت تێکستی بۆ بنووسی و تەمرینی زۆری بۆ بکەی .لە
پێرفۆڕمانس دا تۆی پێڕفۆمانسکار ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆت دەگێڕی ،کەسێکیش کە
ڕۆڵی خۆی دەگێڕێ شانۆ ناکات ،بەڵکوو بڕگەیەک لە ژیان و بیرکردنەوەی ڕۆژانەی
خۆی دەنوێنێ ،یانی نمایشی دەکات ،بۆیە پێویست ناکات بەقەت شانۆیەک خەمی لێ
بخوات .ئەو ژیانەی بەردەوام هەستەکانمانی بۆ ـ لە دڵماندا ـ قوربانی دەکەین و ڕووی
ڕاستەقینەی لەبەر شەرم یان ترس یان یاسا یان هەر هۆکارێکی دیکە دەشارینەوە،
دەکرێ کاتێک کەسێک پێرفۆڕمانس دەکا لەو کاتەدا هەموو ئەو ترس و شەرم و
شکۆیانە لەخۆیدا بشکێنێ و ناخی خۆی ڕووت بکاتەوە.
پێرفۆڕمانس دووپات کردنەوەی تێدا نییە .دەکرێ پێرفۆڕمانس دووپات بکرێتەوە
بەاڵم دەبێ جیاوازیی هەبێ لەگەڵ جارەکانی پێشووتری ،وەک چۆن ئەمڕۆ لەگەڵ
دوێنێ جیاوازە ،تا ئەم ڕادەیــە ،دەنا نابێتە کارێکی بێ پالن و کوتووپڕ و زیندوو.
هەڵبەتە پێرفۆڕمانس تا ڕادەیــەک دەکرێ بە پالن و بەرنامەش بەڕێوە بﭽێ ،بەاڵم
ئەم پالن و بەرنامەیە نابێ ببێتە هۆی ئــەوەی پێرفۆڕمانسکار جووڵە یان کاری
چاوەڕواننەکراوی دیکە نەکا .پێرفۆڕمانسکار دەتوانێ لە هونەرمەندانی دیکەش و
کەرەستەکانیشیان کەڵک وەربگرێ ،بۆ نموونە لە ڕەنگ و چوارچێوەی شێوەکارەکان،
یان مۆسیقاریک لەگەڵی وەنێو کەوی .شانۆکارێک خۆی تێهەڵقورتێنە ،سەماکارێک
خۆی بە سەماوە تێبهاوێ و...
جووڵە ،دەنــگ ،جووڵەی کوتووپڕ ،بەکارهێنانی شێوازەکانی دیکەی هونەر بۆ
بەرەوپێشبردنی کارەکانت وەک پێرفۆمانسکارێک ،گرنگیی زۆری هەیە .پێڕفۆڕمانس
و پێڕفۆرمانسکار بۆ دژکردەوەی کاتیی بینەر کار ناکەن ،بەڵکوو کاری خۆیان دەکەن
و چاوەڕوانیی خوڵقانی ڕووداوێک ،یان ڕاگرتنی ڕووداوێکی سروشتین .جا لە ناخی
بینەراندا بێ یان لە دنیای ڕاستەقینەدابێ ،جیاوازیی نییە .بۆنموونە کاتێک کەسێک
ئاگای لەخۆی نابێ و دەچێتە سەر ڕێگای ماشێن ،ئەوکەسەی بەتەواوی هێزی خۆی
هاوار دەکا و وەئاگای دێنێتەوە ،بۆ ئەوەوەی وەبەرماشێن نەکەوێ ،کاری بەوە نەداوە
ئەوکەسانەی ئاگایان لە مەسەلەکە نییە ،ئەو دەنگە بەرزە ئازاریان دەدا یان پێیان
ناخۆش دەبێ ،بەڵکوو دەیهەوێ ڕووداوێک ڕاگرێ و ،ئەو هاوار و کارەی دەشیکا لەم
کاتەدا پێرفۆڕمانسە؛ پێرفۆڕمانسێکی سرووشتی و بێ پالن.
لەوانەیە تا ئێرە ئەم پرسیارەتان بۆ هاتبێتە پێشێ کە ئەرێ مەرجە ئەوم چاالکانە
یان ئەو کەسانەی پڕفۆڕمانس دەکەن حەتمەن هونەرمەند بن؟ وەاڵمەکە نەخێرە
مەر نییە هونەرمەند بن .بۆ نموونە دەکرێ بۆ چاالکێکی بواری ژنان کە قەت
هونەرمەند نەبووە و بەڕادەی پێویست له هونەریش نازانێ ،بێت بۆ مەسەلەی حیجابی
ئیجباری لە ئێران دا ،بە جەستەی خۆی کارێک بکا ،جا حیجاب لەبەرخۆی دادەدڕێ،
خۆی لەبەردەم مزگەوتێک ڕووت دەکاتەوە ،حیجابەکەی دەکا بە کۆمەڵێک وێنەی
جنسی یان توندوتیژییانە یان هەرشێکی دیکە ،ئەوه یانی پێرفۆڕمانسی کردووە.
کــەواتــە پێویست ناکات کــەس بڵێ چوونکە من هونەرمەند نیم ناتوانم کاری
پێرفۆڕمانس بکەم .پێرفۆڕمانس هونەرێکە بێ هەاڵواردن لە دەستی هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵگادایه و هەموو کەسێک دەتوانێ پێرفۆڕمانسکارێکی سەرکەوتوو بێ،
بە مەرجێک ڕۆڵی خۆی بە ئاشکرایی بگێڕێ و لە پانتای کردەوەدا خۆی بۆ ویستەکانی
خۆی بنوێنێ.
بە پێویستی دەزانم ئەوە دووبارەی بکەمەوە :پێرفۆڕمانسکار بەتەواوی ڕۆڵی خۆی
دەگێڕێ و ،ئەو جووڵە و هەڵوێست و قسانەی بەشێوەی زیندوو و بێ بیرکردنەوەی
پێشوو دەیانکا ،ڕاسته لەوانەیە کەمووکۆڕییان هەبێ ،بەاڵم کاریگەریی زیندوویان
هەیە.
زۆر جار پێرفۆڕمانس وەک شانۆیەکی خیابانیش دەردەکــەوێ و ،هۆکارەکەشی
ئەوەیە پێرفۆڕمانس تایبەتە بە نێو کۆمەڵ و شوێنە گشتییەکانە ،نــەک بە هۆڵە
سەرداپۆشراوەکان.
تا ئێستا لە زۆر زانکۆی هونەری دنیا وانەی پێرفۆڕمانس هەیه ،بەاڵم ئەوە بەو
مانایە نییە ئەوکەسانەی کالس و شوێنی فێرکاریی پێرفۆڕمانس نەچوون دەست لەسەر
دەست دانێن و دڵسارد بنەوه .باشترین کالس بۆ ئەم کەسانە ئەوەیە لە دنیای مەجازی
بەتایبەت یووتووب زۆر سەیری ئەو ویدۆیانە بکەن کە لە پێرفۆڕمانسی خەڵکانی دیکە
هەڵگیراوەتەوە .ئەوە زۆر بەرچاو ڕوونی و ئیدە دەدا بەو کەسانەی سەرچاوەیەکی
باشیان لەبەردەست نییە بۆ فێربوونی چۆنێتیی بەڕێوەبردنی پێرفۆڕمانس.
لە کۆتاییدا دەبێ بڵێم :هونەری پێرفۆڕمانس لە نێو گەلی ئێمەدا زۆر بەکەمی ئاوڕی
لێ دراوەتەوە و تەنانەت لەالیەن خودی هونەرمەندانی کوردیشەوە کەمترین کاری
پێرفۆڕمانس کراوە ،ئەو یانی ئەوەی هونەرمەندان و چاالکانی کورد هێشتا هەستیان
بە گرنگیی ئەم هونەرە نەکردووە ،هونەرێک کە دەڵێی بەتایبەتی بۆ کورد لەدایک بووە.
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ئەمیر حەسەنپوور ،بیرمﻪند و زمانناسی کورد کۆچی دوایی کرد

ڕۆژی شهممه ٣ی پووشپهڕ ،پروفیسۆر ئهمیر حهسهنپوور
کهسایهتی پڕخزمهت ،بیرمهند و زمانناسی کورد له تهمهنی
 7٤ساڵیدا و لە واڵتی کانادا کۆچی دوایی کرد.
ئهمیر حهسهنپوور خاوهنی چهندین بهرههمی زانستییه له
بوارهکانی زمان و مێژوو ،ههروهها نووسەر و لێکۆلەرێکی

بهتوانابوو لەسەر چەمکەکانی نەتەوە و دێموکڕاسی و پرسی
ژینۆسایدی گهلی کورد و لهو بارهوه کۆمهڵێک توێژینهوه و
کتێبی بهنرخی له خۆی به یادگار بهجێی هێشتوه.
ئهمیر حهسهنپوور ساڵی ١٣٢٢ی شاری مههاباد له دایک
بوو .لیسانسی زمان و ئهدهبیاتی ئینگلیزیی له زانکۆی تاران
وهرگرت و لە زانکۆی ئهمریکی لە تاران تا ئاستی دوکتورا
درێژهی به خوێندن دا.
ئەو وهک رهخنهگرێکی لێهاتوو بــڕوای وابــوو که دهبێ
ناسیونالیزمی کوردی به دیدێکی ڕهخنهگرانهوه پێداچوونهوه
به پێکهاتە و شکڵگیری خۆیدا بکا و له دهگمهن مارکسیسته
نهتهوهخوازهکان بوو.
ئهمیرحهسهنپوور له ساڵی ١٩٨٩ی زایینی بهوالوه لە کانادا
له زانکۆکانی ویندسۆر ،کۆنکۆردیا و تورێنتۆ مامۆستای
وانهبێژ بووه.

پەردەﻻدان لەسەر کتێبی »زایەڵەی شاخ و قیژەی گوڵەباخ« لە بۆکان
ئێوارەی ڕۆژی پێنﺞ شەممە ١ی پووشپەڕ ،پەردە لەسەر
کتێبی شاعێری بۆکانی «ئەمین گەردیگالنی» لە ساڵۆنی
سیمۆرغی شاری بۆکان الدرا.
کتێبی زایەڵەی شاخ و قیژەی گوڵەباخ لە الیەن بوکراوەی
”زانکۆ“ لە دووتوێی  ٢٠٨الپەڕەدا چاپ و بو کرایەوە.
ژمارەیەک لە شاعێران و نووسەرانی شارەکانی بانە ،سەقز،
مەهاباد و شنۆ لە کۆڕی پەردەالدان لەسەر نوێترین بەرهەمی
ئــەو شاعێرە ک ــوردەدا بەشدار بــوون و لــەو ڕێوڕەسمەدا
ئەمین گەردیگالنی باسێ لە پێویستیی گرنگیدانی شاعیران و
نووسەران بە ئەدەبی بەرگری کرد .ئەو شاعێرە لە درێژەی
قسەکانیدا ئاماژەی بە شێﻌری شاعێرانی ناسراوی کورد
«جەالل مەلەکشا» و «فەرەیدوون ئەرشەدی» وەک نموونە
لە شێﻌری بەرگری کرد.

ئەمین گەردیگالنی شاعێر و وەڕگێڕی کورد ساڵی ١٣٤7ی
هەتاوی لە گوندی گەردیگالن سەر بە شاری بۆکان لە دایک
بووە و خاوەنی  ٣١بەرهەمی شێﻌری و نووسین و وەرگیڕانە.

»مەم و زین«ی ئەحمەدی خانی کرا بە فارسی

عەبدولخالیﻖ رەحمانی ،نووسەر و وەرگێڕی خەڵکی شاری
سەقزی دوای سێ ســاڵ کــاری بـــەردەوام «مــەم وزیــن»؛
بەرهەمی بەنرخی ئەحمەدی خانیی بۆ سەر زمانی فارسی
وەرگێڕا.
کاریکاتۆر

ئەو نووسەرە کوردە دەڵێ« :مەم و زین» میراتێکی ئەدەبی
وکەلتووریی گەلی کوردە و لە ڕوانگەی ڕۆژهەاڵتناسەکانەوە
وەکوو بەرهەمێکی جیهانی گرینگی پێدراوە ،ئەوەش بووە
هۆی ئەوە کە بۆ ناساندنی ئەو شاکارە ئەدەبییە بە فارس
زمانەکان ماوەیەکی زۆر سەر قاڵی ئەو وەرگێڕانە بم.
«مەم و زین» نیزیک بە  ٢7٠٠بەیت شێﻌرە و ئەو وەرگێڕە
کوردە بەشێکی زۆر لە ژیان و کاتی خۆی بۆ وەرگێڕانی ئەو
بەرهەمە داناوە.
«مەم وزین» بەرهەمی نــاوداری ئەحمەدی خانی پێشتر
بــۆ ســەر زمــانــەکــانــی ڕووســــی ،ئاڵمانی و فــەڕانــســەویــی
وەرگێراوەتەوە و بە خزینەیەک لە ئەدەبی کالسیکی جیهان
دادەنرێ.
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ﺑﻪر ﻟﻪ ﻣﺎواﯾﯽ

کۆماری ئیسالمی وه ک دژی
ژین و ژینگە لە کوردستان
دوژمنایەتیی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ خەڵکی کوردستان
ﻋەﻟﯽ ﺑﺪاﻏﯽ
هەر بە سەرکوتی ئەو نەتەوە مافخوازە و بێبەشکردنی لە
مافە مەدەنی و سیاسییەکانی تــەواو نابێ ،بەڵکوو هەموو
ڕەهەندەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵک لە کوردستان دەگرێتەوە.
ئەگەر هەواڵەکان ڕۆژانە باس لە گرتن و سزادانی چاالکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
لە کوردستان دەکــەن ،ئەگەر ئامار و داتاکان باس لە هــەاڵواردنــی سیستماتیکی
کوردستان لە گەشەی ئابووری و مرۆیی کوردستان لە چاو ناوچەکانی دیکەی ئێران
دەکەن ،ئەگەر کورد و مافە مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکانی هەروا چیرۆکی بەردرێژی
داوا و مافخوازیی ئەو نەتەوەیە لە ئێرانە؛ ژینگەی کوردستانیش کەمی لە سیاسەتی
دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی نەچێشتووە.
خۆ ئەگەر باسی بڕینەوە و سووتاندنی هەزاران هێکتار دار و دارستان لە کوردستان
لە ساڵەکانی یەکەمی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ٥7ی گەالنی ئێران و سەپاندنی شەڕ
لە کوردستان بەسەر خەڵک و هێزە کوردییەکان نەکەین ،ئەگەر خۆ لە دەرهێنان و
بە تااڵنبردنی بە میلیۆن تۆن بەردە کان و بەردە گرانباییەکان لە کانگاکانی کوردستان
البدەین ،ئەوەی ئێستا ڕۆژانە دڵ و ناخی هەموو نیشتماندوست و ژینگەپارێزێک بریندار
دەکا ،سووتان و سووتاندنی هێکتار بە هێکتاری دارستان و لێرەواڕەکانی کوردستانە
کە زۆربەیان دەستی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی لە پشتە.
جارێ با ئیستێک لە ئامارە ڕەسمییەکانی کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا بگرین:
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی سەرچاوە سروشتییەکانی ئێران دەڵێ لە  ٥ساڵی ڕابردوودا
 ٩٠هەزار هێکتار دارستان و لێرەوار لە ئێران لە ئاگردا بوونەتە خەڵووز کە لێرەشدا
کورد بۆ نەهامەتییەکان پشکی شێری بەردەکەوێ و بەشی هەرە زۆری سووتمانەکان
لە دارستان و لێرەواڕەکانی بناری زاگڕۆس بوون.
قاسم سەبزەلی ،فەرماندەی یەکەی پاراستنی ڕێکخراوی دارستانەکانی ئێران دەڵێ لە
سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا نیزیک بە  ٤٠حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە لە دارستانەکاندا بووە
کە بەشی نیزیک بە تەواویان لە دارستانەکانی بناری زاگڕۆس بوون.
ئەو بۆ خۆی دان بەوەدا دەنێ کە تەرخانکردنی  ٣٠میلیارد لە ساڵدا بۆ دابینکردنی
هێزی مرۆیی و کەرەستەی هاتوچۆ بۆ ئاگرکوژێنەوە لە هەموو ئێراندا وەاڵمی زیانە
زۆرەکانی سووتمانەکان ناداتەوە و زیاتر لە هەموو شتێک پێویست بە دابینکردنی
هێلیکۆپتێردەکا.
بەرپرسانی ئەو بەڕێوەبەرایەتییە دەڵێن ســەرەڕای زۆر تێبینی و ڕەچاوکردنی
زۆر ڕێوشوێن توانیویانە شوێنکاریان لەسەر کەمکردنەوەی سووتانی دارستانەکان
هەبێ ،بەاڵم بەو حاڵەش لە ساڵدا لە نێوان  ١٥هەتا  ١٦هەزار هێکتار لە سەرچاوە
سرووشتییەکانی ئێران لە گڕی ئاگردا دەسووتێن و زیانی ماددیی ڕاستەوخۆی ئەو
سووتمانانە  ٣٢٠میلیارد تمەنە لە ساڵدا و ،زیانە درێژخایەن و ناڕاستەوخۆکانیشی
خۆ لە هەزاران میلیارد تمەن دەدا؛ بەاڵم لە کوردستان کەمتر لە چەند میلیارد تمەن بۆ
پێشگرتن لەو ڕووداوانە تەرخان کراوە.
خاڵی جێی سهرنﺞ ئهوهیه که زۆرترین بهشی دارستانهکان ئێران ،واته دارستانهکانی
بناری زاگڕۆس له چوار پارێزگاکهی کوردستان ههڵکهوتوون ،بهاڵم کهمترین بهشیان
له ئیمکاناتی ئاگرکووژێنهوه وهک بهڕێوهبهری و ئۆرگانیزمی کارا و بهکردهوه و،
کهرهستهکانی وهک هیڵیکۆپتێر و بهنداوی بﭽووکی تایبهت به دامرکاندنی ئاگر له
تهنیشت دارستانهکان پێبڕاوه.
قسه له کهمیی ئیمکانات بۆ کۆنتڕۆڵی ئاگرکهوتنهوه له دارستانهکان و تهرخانکردنی
کهمترین ئیمکانات لهو کهمه ئیمکاناتهش بۆ کوردستان له حاڵێکدایه ئهوهی دهسووتێ
و دهبێته خهڵووز و دووکهڵ گرانترین و بهبایهخترینی سامانه سروشتییهکانی ئهو
نیشتمانهیه.
یان ئهگهر هێزه چهکدارهکان له بهشهکانی دیکهی ئێراندا بهشێک له بهرهی
بهگژداچوونهوه و کوژاندنهوهی سوتمانهکان له دارستانهکانن ،له کوردستان هێزه
چهکدارهکان بۆ خۆیان بهشێک له هۆکاری ئاگرکهوتنهوه و سووتاندنی دارستان و
لێرهواڕهکانن .ئهوه ههر تۆمهت یان قسهیهکی بێ بهڵگه نییه ،تۆپبارانکردنی ناوچه
شاخاوییهکان به بیانووی بهربهرهکانی لهگهڵ حیزبه کوردییهکان ،بهڕێوهبردنی دهیان
مانۆڕی نیزامی له وهرزی گهرما و هاوین ،نابهرپرسیاریی دامودهزگا حکومییهکان
له ههمبهر ئاگرکهوتنهوه له دارستانهکان و زۆرجار رێگری له کهسانی خۆبهخش
به بیانووی ئهمنیهتی ههموو بهڵگهن بۆ ئــهوهی بهشی ههره زۆری سووتمان له
دارستانهکانی کوردستان دهستی ناوهنده ئهمنیهتییهکان و هێزه چهکدارهکانی کۆماری
ئیسالمیی له پشته.
ئاماری سوتمانهکان له دارستانهکانی کوردستان ساڵ لهگهڵ ساڵ زیاتر دهبن،
بهاڵم نه گۆڕانکارییهک له ڕهفتاری دامودهزگا دهوڵهتییهکاندا دهکرێ ،نه کهسێک لهو
سۆنگهیهوه سزا دهدرێ و نه کهس داوای لێبوردن له خهڵکی دهکا و نه کهس له
کارهکهی دهکشێتهوه.
بهسهرهاتی سووتان و سووتاندنی دارستانهکانی کوردستان تاڵ و جێی داخ و
نهبڕاوهیه ،ئــهوهی پێویسته بکرێ دهنگ ههڵبڕینه .له کاتێکدا حکومهت و دهوڵهت
خۆیان بهشێک له قهیران وکێشهکهن ،ئهوه خهڵکن که دهبێ به وشیارییهوه مامهڵهی
لهگهڵ بکهن .ئهوهی لهو نێوهدا بهبایهخ و ههوڵێکی نیشتمانی و نهتهوهیی و پیرۆزه،
چاالکیی ژینگهپارێزی له ههموو بوارهکانی فێرکردن و پێشگیری ،نهمام چاندن و به
هاناوهچوونی ئاگرکهوتنهوهکانه ،ئهرکێک که دهبێ ههموو تاکهکانی کوردستان له سهر
شانی خۆیانی بزانن و بۆی تێبکۆشن.

