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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

نووسهر و رۆژنامهنووس و کوردناسی بهناوبانگی فهرانسهوی،
دۆستی ههر ه نزیکی بزاڤی مافخوازانهی گهلی کورد ،دوای تهمهنێک
له ژیان کرد.
خزمهتی زانستیانه ب ه مێژووی نهتهوهکهمان  مااڵوایی 
ئهو کوردناس ه ناسراو ه بهشێکی زۆر ل ه ژیانی خۆی تهرخان کرد ،بۆ
وهرددانهو ه ل ه مێژووی گهلی کورد و خستنهبهرباسی گرفت ه سیاسی
و کۆمهاڵیهتییهکانی نهتهوهی کورد و لهوبارهو ه کۆمهڵێک بهرههمی
بهنرخی پێشکهش ب ه کتێبخانهی مێژووی جیهان و گهلی کورد کرد.
ناوبراو ل ه ڕێگهی دۆستایهتی و ئاشنایهتیی لهگهڵ ڕێبهری ناوازهی
گهلهکهمان دوکتور عهبدوڕهحمان قاسملوو زیاتر لهگهڵ دۆزی کورد بهتایبهتی
ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان ئاشنابوو ،ئهوهش بۆ بههۆی ئهو ه ک ه دۆستایهتییەکی
باش و پڕخزمهتی ههبێ بهرانبهر ب ه حیزب دێموکرات و خهباتی مافخوازانهی کورد ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان.
کریس کوچێرا خاوهنی بهرههمی بهنرخی «جنبش ملی کرد» ک ه برایم خانی یوونسی وهریگێڕاوهتهو ه
بۆسهر زمانی فارسی و یهکێک ل ه نموون ه بهرچاو و ب ه بایهخهکانی ئهو مهزن ه مرۆڤهی ه ک ه بێگومان گهلی
کورد ههمووکاتێک به شانازییهو ه یادی لێو ه دهکا و ،ب ه دۆست و خزمێکی ههر ه نیزیکی خۆی دهزانێ.

لەبەر ڕووناکیی گەالوێژ
سەروتار

کاروانی خەباتمان بێوچان دەچێتە پێش
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕێگایهکی دوور و درێژی بڕیوه،
ڕێگایهک ک ه پڕ بــووه ل ه تهنگ و چهڵهمه ،ل ه ه ـهوراز و نشێو ،ل ه
شکست و سهرکهوتن؛ بهاڵم هیچ ههلومهرجێکی سهخت و دژوار و
هیچ سهردهمێکی ڕهش نهیتوانیو ه پێشگیری ل ه درێژهدان ب ه خهباتی
حیزبهکهمان بکا و ئــااڵی ب ـهرزی ئهم خهبات ه ههر شهکاوهتهوه...
پێکهاتنی حیزبی دێموکرات پێویستییهکی مێژوویی بوو .لهو کاتهدا
حیزبێکی دێموکرات و شۆڕشگێڕ پێویست بوو ک ه بهرنامهیهکی
ڕوونی ههبێ و بتوانێ بزووتنهوهی پان و بهرینی کۆمهاڵنی خهڵکی
کوردستان بهڕێو ه بهرێ و ئهو بزووتنهوهیه بخات ه نێو ڕێبازێکی
دێموکراتیک و پێشکهوتنخوازانه .حیزبێک ک ه بتوانێ پێوهندیی پتهو
ل ه نێوان جــوواڵن ـهوهی میللی_دێموکراتیکی خهڵکی کوردستان و
سهراسهری ئێران پێک بێنێ و بزووتنهوهی کورد لهگهڵ خهباتی
گـهالنــی ئــازادیــخــوازی جیهان دژی فاشیسم گــرێ بــدا .ه ـهر لهو
کــات ـهدا خۆیشی بــۆ وهرگــرتــنــی دهس ـهاڵتــی سیاسی ئــامــاد ه بکا...
به شانازییهوه دهڵێین که حیزبی ئێم ه تهمهندرێژترین و ب ه ئهزموونترین
ڕێکخراوی سیاسیی مێژووی کوردستانه .ئهو ه ههم جێگایهکی تایبهتی
ل ه خهباتی دوور و درێژی نهتهوهی کــورددا بۆ حیزبی دێموکرات
دیاری دهکا و ههم مهسئولییهتێکی گـهورهی دهخات ه سهرشانی....
ئێم ه دڵنیاین ک ه لهم خهباته دژوار و خوێناوییهدا ک ه خهڵکی کوردستان
ب ه ڕێبهرایهتیی حیزبی دێموکرات درێژهی پێ دهدا ،سهرکهوتن ههر بۆ
بزووتنهوهی شۆڕشگێری گهلی کورده ،چونکه داخوازهکانی ڕهوایه،
چونک ه ئهم بزووتنهوهیه ئی ههموو کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستانه...
(( چهند بهشێک له قسهکانی د.عهبدوڕهحمان قاسملوو ل ه 25ی
گهالوێژ ،یادی  40ساڵهی دامهزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا))

کێشەکانی ڕووحانی و

پێکهێنانی دەوڵەتی
دوازدەهەم
کەماڵ کەریمی
دوای ئەوەی لە٢٩ی بانەمەڕی ئەمساڵ،
حەسەنی ڕووحانی بە زۆربــەی دەنگی
بەشدارانی ئەو هەڵبژاردنە بۆ دووهەم
جار وەک سەرۆککۆمار هەڵبژێردرایەوە،
یــەکــەم پــرســیــار لــەالیــەن الیــنــگــرانــی و
چاوەدێرانی بەرنامەکانی ناوبراو ئەوەبوو
کە ،کابینەی دووهەمی سەرۆککۆمار کە
ئەمجارەیان خەڵک بە ئومێدێکی دیکەوە
ب ــۆی هــاتــنــە مــەیــدانــی کێبەرکێیەکانی
هــەڵــبــژاردن ،چــۆن و لــە کــێ پێک دێ؟
چوار ساڵ لەمەوبەر لە ملمالنێیەکی
ئاسایی و وەک چاوەڕوان دەکرا حەسەن
ڕووحانی بۆ یەکەم جار بە سەرۆککۆمار
هەڵبژێردرا .ئــەوکــات ڕێــبــەری کۆماری
ئیسالمی بە ڕووخۆشییەوە پێشوازیی
لــەم هــەڵــبــژاردنــە کــرد .بــەاڵم بــەرەبــەرە
بــە تــێــپــەڕبــوونــی کــاتــی دەســـەاڵتـــداری
دەوڵەتی ڕووحانی ،کێشەکانی ڕێبەر و
ئۆرگانەکانی سەر بە دەزگــای ڕێبەری
لەگەڵ ئەویش وەک ئەوانی پێشووتری
ئاشکرا بوو .ئەوە لە حاڵێکدابوو کە یەکەم
کابینەی دەوڵەتی ڕووحانی ،تێکەڵەیەک
بــــوو لـــە کــەســانــی ســــەر بـــە جــیــنــاحــە
جــۆراوجــۆرەکــانــی کــۆمــاری ئیسالمی.
چـــوار س ــاڵ لــەمــەوبــەر ،ئــەگــەر ئــەو
وەک س ــەرۆکک ــۆم ــار تــوانــی هێندێک
کەس بە نــاوی تێکنۆکڕات و پسپۆڕ لە
بــوارە جۆراوجۆرەکاندا لە کابینەکەیدا
جــێ بــکــاتــەوە ،لــەو الیــشــەوە نەیتوانی
چاوەڕوانیەکانی ڕێبەر بێ واڵم بێڵێتەوە
و بــۆ ڕازیــکــردنــی ئ ــەو و دەمــبــەســتــی
موخالیفە موحافێزەکارەکانی بەشێک لە
وەزارەتــەکــانــی دەوڵــەتــەکــەی ڕادەســتــی
ئـــەوان کــرد و چــەنــد وەزیــرێــکــی وەک
مستەفا پــورمــحــەمــەدی ،عــەبــدولــڕەزا
ڕەحمانی ،مەحمودی عەلەوی و ......لەوان
دیاری کرد .ئەمە لە حاڵێکدا بوو کە ،لە
کابینەکانی پێشووی ســەرۆککــۆمــارە
ئوسوولگەراکاندا تەنانەت وەزارەتێکیان
بــە جێناحە دژبــەرەکــانــیــان چ ئیساڵح
تەڵەب چ میانڕەو ڕەوا نەدەدی .ئایا ئەمە
جگە لــەوەی ڕاستییەکانی دەسەاڵتداری
موتڵەقی ڕێــبــەر و دام ــودەزگ ــا دەســت
نیشانکراوەکان لە کــۆمــاری ئیسالمیدا
بەرجەستە دەکا مانایەکی دیکەی هەیە؟
چـــــوار ســــاڵ لـــەمـــەوبـــەر دوای
ئاشکرابوونی لیستی کابینەی دەوڵەتەکەی
ڕووحــانــی ،هێندێک نــاڕەزایــەتــی لە نێو
الینگرانی و بە تایبەت بەشێک لە ئیساڵح
تەڵەبەکان کە بە هیوای گۆڕانێکی جیددی
پشتی ڕووحانییان گرتبوو دروست بوو.
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سهردانی هەیئەتێکی یهكیەتیی نیشتمانیی کوردستان
له سکرتاریای حیزبی دیموکڕاتی کوردستان

سیمینارێکی سیاسی تهشکیالتیی سکرتێری گشتیی حیزب لە واڵتی سویس

رۆژی ههینی١٣ ،ی گەالوێژ ،بهڕێز مهال
بهختیار کارگێڕی مهکتهبی سیاسیی یهکیەتیی
نیشتمانی کوردستان به هاوڕێیهتی ژمارهیهک
له کاربهدهستانی حیزبی و حکوومیی کۆیه
سهردانی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانی کرد و لهالیهن د .ئاسۆ حهسهن
زاده ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزب و
ژمارهیهک له هاوڕێیانی دهفتهری سیاسی و رێبهرایهتیی حیزبهوه پێشوازیی لێ کرا.
لەو دانیشتنەدا دوو الیهن وێڕای دهربڕینهوهی پهیامی دۆستایهتی و برایهتیی ههردوو
ال و هاوپێ وهندیی نێوان کورد له رۆژههاڵت و باشووری کوردستان ،سهبارهت به دوایین
ئاڵوگۆڕهکانی ناوچه و کوردستان بهتایبهت ڕهوتی روو به کۆتایی شهڕی داعش و
پرۆسهی ڕیفراندۆمی سهربهخۆیی باشووری کوردستان و کاردانهوهی لهسهر ئاستی
ناوچهیی و نێو دهوڵهتی و دهرهنجامهکانی بۆ بزووتنهوهی کورد به گشتی ئاڵوگۆڕی
بیروڕایان کرد.
لهو دیدارەدا جهخت لهسهر یهکگرتوویی ڕیزهکانی کورد بهتایبهتی نێوماڵی کورد له
ههر پارچهیهکی کوردستان و لێكگهیشتن و ههماههنگیی کوردی سهرجهم پارچهکانی
کوردستان به چهشنێك به قازانجی پێ وهندییه نێوخۆییهکانی بزوتنهوهی کورد و
پێشوهچوونی پرسی کورد له تهواوهتی خۆیدا بێ ،کرایهوه.
لهپێناو دابهشبوونی کهمتر
و یهکگرتنی زیاتر

ئاسۆی حەسەنزادە /ل ٢
کوردکاناڵ و  ١٠ساڵ
تێکۆشانی بێوچان

مەنسوور مروەتی  /ل ٦

پێویستیی تابوو شکێنی لە فەزای
سیاسی و مەدەنیی کوردستاندا

قادر وریا  /ل ٣
بزاڤی فەرهەنگی و مەدەنی باڵی
دووهەمی بزووتنەوەی نەتەوەیی

ئاالن بەهرامی  /ل ٧

کۆمیتەی سویسی حیزبی دێموکراتی
سیاسی
سمینارێکی
کوردستان
تەشکیالتیی بۆ کاک مستەفا مەلوودی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان پێک هێنا.
لەو سمینارەدا کە ڕۆژی یەکشەممە،
8ی گەالوێژ بۆ سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان گیرا،
بەڕێزیان سەرەتا خوێندنەوە و سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە هەمبەر نوێترین گۆڕانکارییە سیاسییەکان لە کوردستان و ناوچەی بۆ
بەشداربووان شی کردەوە .کاک مستەفا مەلوودی لەو بەشە لە باسەکەیدا پێی
لەسەر بهدواداچوونی حیزبی دێموکرات بۆ هەموو ئەو باسانە و کهڵکوهرگرتن
له دهرفهتهکان و درێژهدان به خهبات و تێکۆشان بۆ وهدهستهێنانی مافه
سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکانی خهڵکی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان کرد.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە درێژەدا کۆمەڵێک پرسی
تەشکیالتی و بابەتی نێوخۆیی حیزبی دێموکراتی هێنایە بەر باس و وێڕای
دوان لەسەر ئەو بابەتانە ،ڕای بەشدارانی کۆبوونەوەکەی لەسەر وەرگرتن و
وەاڵمی پرسیار و تێبینیی ئەوانی دایەوە.
ڕەمزی مانەوەی حیزبی
دێموکراتی کوردستان

سامیل شەڕەفی ٥ /

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

د .کامڕان ئەمینئاوا  /ل ١٠

قاسملوو ناسیونالیزم
و ئەندێشەی چەپ
سامیل بازیار  /ل ٤

خەونی ئێرانی ١٥٠میلیونی لە
هەبوونی ١١میلیون کەسی ڕەبەندا
کوردستان  /ل ٤
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لهپێناو دابهشبوونی کهمتر و یهکگرتنی زیاتر

درێژەی

کێشەکانی ڕووحانی و ...

بەاڵم ئەودەم ئەوانەی بە میانڕەو ناسرابوون ،لە بەر ئەوەی
هەستیان نەدەکرد کێشەکانیان لەگەڵ ڕێبەر بەو ڕادە قووڵ
ببێتەوە ،هەم لە خۆیان ڕادەدی کە لەگەڵ هەر جێناحێک مامەڵە
بکەن و ڕێکبکەون و هەم ڕێبەر و جێناحە نزیکەکانی زیاتر
لە ئیستا متمانەیان بە ڕووحانی هەبوو .ئەوەش دەگەڕایەوە
سەر ئەوەی کە لەم الوە کەسایەتییەکی بە هێزی وەک هاشمیی
ڕەفسەنجانی دەوری تایبەتی خۆی دەگێڕا لە پشتگیری ڕووحانی
و ببوە پشتیوانێکی بە هێز بۆ ئەو و لەو الشەوە ،ڕابردووی
بەرپرسایەتی سەرۆککۆماری تازە لە شووڕای عالی ئەمنیەت
و هاوکاریکردنی لە نزیکەوە لەگەڵ خامنەیی لە هەموو سااڵنی
پێشووتری خزمەتی لە کۆماری ئیسالمیدا ،ئەو دڵنیاییەی دەدا
بە ڕووحانی کە بتوانێ ئیدارەی دەوڵەتەکەی بکا و واڵمی زۆر
لەو ڕخنانەش نەداتەوە.
بە تێپەڕینی چوار ساڵ بەسەر دەسەاڵتی ڕووحانی و
دەوڵەتەکەی و جێبەجێ نەکردنی زۆر لەو وادە و بەڵێنانەی کە
لە چوارچێوەی بەرنامەی «دولت تدبیر و امید»دا بە خەڵک و
الینگرانی دابوو ،ئەو بیرکردنەوەی هاتبوە ئاراوە کە بۆ جارێکی
دیکە ڕووحانی هەڵنەبژێردرێتەوە .بەاڵم دیتمان کە سەرەڕای بێ
مەیلیی خامنەیی کە تەنانەت دوای هەڵبژاردنیشی پیرۆزبایی لێ
نەکرد و بەو قسەیەی کە _ئەو دەنگانە دەنگی نیزامن_ ویستی وا
نیشان بدا کە ئەگەر نیزامی کۆماری ئیسالمی نەبێ دەنگی خەڵک
بۆ ڕووحانی هیچ نیە ،دیسانیش دەنگدەرانی ئێرانی بە دەنگەکانی
خۆیان متمانەیان پێدایەوە و بۆ دەوری دووهەم کردیانەوە بە
سەرۆککۆمار .بەاڵم داخۆ خەڵک لەمەوبەدواش هەروا چاوەڕوان
دەمێنێتەوە ،یا ڕووحانی دەتوانێ بۆ یەکجاری پشت لە خامنەیی
بکا و واڵمی داواکارییەکانی خەڵک بداتەوە؟ لەو چوار ساڵەدا،
لەگەڵ ئەوەی خامنەیی چ وەک ڕێبەر و چ وەک چاوساغ و
پشت و پەنای ئوسوولگەراکان ،لەگەڵ ئەوەی کە بەردەوام و بە
بیانووی جۆراوجۆر تانەی لە قسە و سیاسەتەکانی ڕووحانی
دەدا ،هەوڵیشی دەدا هەتا دەوڵەت وەک بەشێک لە نیزام بپارێزێ
و وای نیشان دەدا کە کێشەیەکی لەگەڵ نیە و هێندێک جار
بۆ وێنە لە مەسەلەی بەرجامدا پشتیوانی لێکردن و کارکردی
دەوڵەتی بۆ ڕێککەوتن بە نەرمشی قارەمانانە ناوبرد.
بە گشتی دەمبەدەمێکانی چوار ساڵی ڕابردوو بە تایبەت
هێرشە یەک لە دوا یەکەکانی پاش هەڵبژاردنەوەی ڕووحانی،
نیشانیدا کە خامنەیی و ئوسوولگەراکانی سەر بەو ،لە زۆر
بواردا لەگەڵ الیەنە فیکری و سیاسییەکانی ڕووحانی وەک
نوێنەری ئیساڵح تەڵەب و میانڕەوەکان لە دەوڵەتداریدا یەک
ناگرنەوە .لە سیاسەتی ئابوورییەوە بگرە کە خامنەیی بە
پێشنیاری «اقتصاد مقاومتی» بەرنامەی ئابووریی نیزامی
ڕاگەیاند هەتا سیاسەتی فەرهەنگی و مافی مرۆڤ و شارۆمەندی
و.....کە لە ڕێگەی دەزگای دادوەری و نوێنەرانی مەجلیس و
ئیمام جومعەکان و هەرکەس کە نۆرەی دەگەیشتێ بە جۆرێک
دژایەتی خۆی لەگەڵی دەردەبڕێ .جگە لەوەش کێشەی سپای
پاسداران و دەوڵەتی ڕووحانی ڕۆژبەڕۆژ گەورەتر دەبنەوە
هەتا ئەو جێگەی ڕووحانی نفووز و دەسەاڵتی سپای پاسداران
بە دەوڵەتی سێبەر دەشوبهێنێ و بە ئاشکرا دەڵێ «خەڵک لە
دەسەاڵتی جێبەجێکردن کە دەوڵەتی بێ تفەنگە دەترسن چ جا لە
سپا و بەسیج کە دەوڵتی تفەنگ بە دەستن».
لە نێو ئەو کێشمەکێشەدا ڕووحانی دەبێ لیستی کابینەی
دووهەمی بخاتە بەردەم مەجلیسی شووڕای ئیسالمی.
مەجلیسێک کە بەشی زۆری ئەندامەکانی لەگەڵ بۆچوونەکانی
ڕووحانی هاوڕان .بەاڵم داخۆ ئەو دەتوانێ بە پشتبەستن بەو
دەنگانە لە بەرانبەر ڕێبەر و دەزگا و باندە موشکیلە خوڵقێنەکانی
ڕابوەستێ و ئەو متمانەی خەڵک پێیان کردوە بپارێزێ؟
ئەوەی ڕوونە گرووپە جۆراوجۆرەکانی بەستراوە بە ئیساڵح
تەڵەبەکان ،گەورەترین پشتیوانی ڕووحانی بوون و بەرینترین
پێگەی کۆمەاڵیەتییان بە تایبەت لە شارە گەورەکان بۆ پێک
هێنا .ئەمەش وای لەو کردووە کە نیگەرانی لەدەستدانی ئەو
پێگە و پشتیوانییە بێ ،ئەگەر نەتوانێ لە ئاست چاوەڕوانییەکانی
الینگران و دەنگدەرانیدا دەوڵەتێک پێکەوە بێنێ کە بتوانێ بۆ
جێبەجێکردنی ئەو وادە و بەڵێنییانەی پێی داون هەنگاوی
جیددی باوێ .بە تایبەت کە لەوالشەوە ئوسوولگەراکانی سەر
بە ڕێبەری کە لە هیچ کابینەیەکی دەوڵەتیی خۆیاندا تەنیا
پۆستێکیان بەوان ڕەوا نەدیتوە چاویان لەوە بڕیوە کە بزانن
چ پۆستێکی وەزاری بۆ ئەوان دیاری دەکرێ .ئیستا دوای ئەو
قسانەی کە ڕووحانی لە ڕێوڕەسمی «تحلیف»دا کردی کە
زۆرتر لە چوارچێوەی سیاسەتی گشتی نیزامدا بوون و جۆرێک
ڕێککەوتنی لە نێوان ئەو و ئوسولگەراکاندا پێوە دیارە وەک،
سپا ،دیفاع لە نیزام و قانوونی ئەساسی و ،....بە ڕوونی دیار
بوو کە سیاسەتەکانی دەوڵەتی دوازدەهەم بەرەو ڕاستگەرایی
دەکشێ و نەیتوانی بیشارێتەوە کە لە سیاسەتەکانی داهاتوویدا
خۆی لە ڕێنوێنیەکانی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی بێبەش ناکا.
سەبارەت بە مەسەلە نێوخۆییەکانیش جگە لە هێندێک ئاماری
دوور لە ڕاستی لە بواری تەندروستی و ئامووزش و ئەمنیەت،
دێموکراسی  ١١١ساڵەی دوای مەشرووتیەت بە چاوی دنیادا
دەداتەوە بێ ئەوەی باسێک لە چۆنیەتی دابینکردنی دێموکراسی
و مافی مرۆڤ و تەنانەت گەاڵڵەی مافە شارۆمەندییەکەی خۆی
بکا .ئیستا ماوەتەوە بزانین ڕووحانی لە پاراستنی تەنیا دەسەاڵتی
یاسایی لە کۆماری ئیسالمیدا کە لە دەست ئوسولگەراکاندا نیە
چۆن بۆ واڵمدانەوە بە دەنگدەرانی کەڵک وەردەگرێ .بۆیە نە
دەبێ خەڵک چاوەڕوان بن کە کابینەی دەوڵەتەکەی ئەمجارەی
ڕووحانی لە ئاست چاوەڕوانییەکانیاندا بێ ،نە دەبێ بە دووری
ببینین کە ئەم چوار ساڵەش ڕووحانی بیەوێ یا بتوانێ کارێکی
جیددی بۆ دابینکردنی داخوازییەکانی خەڵک ئەنجام بدا.

ژماره٧٠٧ :

ئاسۆی حهسهن زاده
شعووری سیاسیی کوردی ڕۆژههاڵت به
ههموو پێکهاته و جۆراوجۆرییهکانیهوه بهرههمی
هاوبهشبوون له ئازاری کورد بوونه لهژێر
حاکمیهتێکی ملهوڕدا .ئهو شعوره سیاسییه
مۆرکی مێژوویهکی پێوهیه که سهرباری ههموو
نالێکییه دهروونییهکان ،هاوئامانجی و هاوخهباتی
و هاوچارهنووسیتان و پۆیهتی .له سهرتاسهری
ڕۆژههاڵتی کوردستاندا تاکێکی نیشتمانپهروهرت پێ
شک نایه که ههڵقواڵوی ههر بهستێنێکی کۆمهاڵیهتی
بێ یان ئهمڕۆ له ههر بازنهیهکی سیاسیدا بخولێتهوه،
شتێک به بازنه و بهستێنهکانی پێشووی ئهزموونی
بهکۆمهڵ و ناسنامهی سیاسیی سهرجهم خوشک و
برا کوردهکانی دیکهی نهبهستێتهوه.
بهو حاڵهش ،له یهک دهه ه و نیوی ڕابردوودا
ئهوهندهی جیاوازییه نوێیهکانی نێو کۆمهڵگەی سیاسیی
رۆژههاڵت هۆکارێک بوون بۆ دڕدۆنگی و نالێکی،
ئهوهنده هاوبهشییه مێژوویییهكانی ئهو کۆمهڵگەیه
هاندهری یهکخستنی ڕوانگهی ستراتژی و وزهی
کارای ئهو کۆمهڵگەیه نهبوون .ئهگهر سهردهمێک به
هۆکاری ئیدئۆلۆژیک یان کهم چیکڵدانهیی سیاسی،
ئهوه تهنیا هێزه سیاسییهكانی ئهو بهشه له کوردستان
بوون که دهبوو سهبارهت به یهکنهبوون لۆم ه بکرێن،
ئهمڕۆ مهوداکان و نایهکییهكان پهلیان کێشاوهته
نێو کۆمهڵگەش ،به چهشنێك که ناوبهناو بههۆ و بێ
هۆ ههم کۆمهڵگە له دهروونی خۆیدا و ههم بهستێنی
مهدهنی له بهرامبهر بهستێنی شۆڕشگێڕیدا تێك
دهگیرێن.
له سهردهمی ئێستادا دیارترین بابهتی سهرههڵدان
و چڕبوونهوهی ئهو نالێکی و له بهرامبهر یهك
راوهستانه شێوازی بردنه پێشی خهبات و چۆنیهتیی
مامهڵه لهگهڵ ئهو دهسهاڵتهیه که ههموو کورد
دهچهوسێنێتهوه و ویست و جوڵهی ئازادیخوازانهی
ئهو گهله له ههر شكڵ و شێوهیهکدا سهرکوت دهکا .بهم
جۆرهیه که ههموو مهوعیده سیاسییهکانی نێوخۆی
ئێران یا تهنانهت پرسهکانی مافی مرۆڤ ،لهجیاتی
ئهوهی بوارێکی ههمیشهیی بن بۆ بهگژداچوونهوهی
دهسهاڵت لهالیهن رۆڵهکانی گهلهکهمان بهیهکڕیزی،
دهبنه دهرفهتێکی نوێ بۆ ئهوهی تاکهکان و
پێکهاتهکانی نێو کۆمهڵگای سیاسیی ئێمه دابهش بن و
له بهرامبهر یهكتر راوهستن.
جهمسهربهندیی وهها له نێوخۆی گهلێکدا که
بۆ ئازادی خهبات دهکا ،به هۆی ئهوه که بێ
متمانهیی نێوان بژاردهکان و پهرش و باڵویی وزهی
خهباتگێڕیی خهڵکی لێ دهکهوێتهوه ،ئهوهندهی بۆ
گهلهکه زیانبهخشه ،ئهوهندهش به قازانجی دهسهاڵتێك
دهشکێتهوه که نهک ههر باوهڕی به جێبهجێكردنی
ویست و داواکانی خهڵك نیه ،بهڵکوو تهوژمێکی
جهماوهرییش بۆ پاشهکشه له بهرامبهر ئهو ویست و
داوایانه لهسهر خۆی ههست پێ ناکا.
ئهگهر بمانهوێ پێش به قووڵبوونهوه و شكڵگرتنی
زیاتری ئهم جۆره دابهشبوون و دابهشکردنان ه بگرین
و ئهم جیاوازییانه بکهینه دهرفهت بۆ جێخستنی
دیالۆگ و دروستکردنی سهنتێز له ناوماڵی کوردی
رۆژههاڵتدا ،پێویسته:
 /١ههمیشه لهبیرمان بێ که تا کاتێک روانین و
رهفتاری دهسهاڵتی ناوهندی دهرههق به گهلهکهمان
ئهوهیه که تا ئێستا دیتوومانه ،کۆمهڵگەی سیاسیی
ئێمه به ههموو جیاوازی و فرهییهکانیهوه نابێ الیهنێک
جگه لهو سیستمهی گهلی ئێمهی له تهواوهتیی خۆیدا
لهپهراوێز خستووه و سیاسهتی داگیرکارانهی لهگهڵ
دهکا ،به ئامانج بگرێ.
 /٢ئهو راستیی ه قبووڵ بکهین که کایهی سیاسیی
ئێمه ئهمڕۆ له رابردوو فرهچهشنتر و ئاڵۆزتره.
ئهگهر سهردهمێک یهک سهرچاوهیی و یهک
ئاقاری و یهک رهههندی واڵمدهری پێویستییهکانی
خهبات و چاالککردنی خهڵک بوو ،ئهمڕۆ ئهم
مێتۆده واڵم ناداتهوه و تهنیا هێژێمۆنی خوازی،
دابهشبوونی زیاتری کۆمهڵگا و دهکارنهخرانی
ههموو پۆتانسیهلهکانی خهبات لهنێو قوواڵیی و
له توێخه جیاوازهکانی کۆمهڵگای لێ دهکهوێتهوه.
بهپێچهوانهوه ،ئهوهی ئهمڕۆ زۆرتر واڵمدهره و
دهتوانێ دینامیزمی گهورهی سیاسی بۆ گهلی ئێمه
بخوڵقێنێ ،فرهڕهههندیی خهبات و قبووڵی فرهچهشنیی
سیاسی و ههوڵدان بۆ رێکخستن و ههماههنگکردنی
رهفتاری ئهکتهره جیاوازهکانه.
 /٣کۆمهڵگەی سیاسیی ئهمڕۆمان به ههموو ئاڵۆزی
و دهوڵهمهندییهکانییهوه له تهواوهتیی خۆیدا ببینین.
پێویسته ئهوه لهبهرچاو بگرین که بهبێ ئهوهی واقیع
و ئهکتهرهکانی پێشووی سهر شهترهنجی سیاسیی
خهباتی گهلی ئێمه ڕۆڵ و قورسایی و پۆتانسیهلی

ئایندهیان له دهست دابێ ،واقیعی نوێ و ئهکتهری
نوێش پهیدا بوون .دهکرێ تێبینیمان لهسهر ئهم
واقیع و ئهكتهره نوێیانهی نێو کایهی سیاسیی
خۆمان ههبێ ،بهاڵم نه به نادیدهگرتنیان و نه به
مۆرک لێدانیان ناتوانین ئاقاری خهبات بهو جۆرهی
بۆخۆمان مهبهستمانه یهكدهست بکهین .ڕێگای
دروست ههوڵدان بۆ سڕینهوهی یهكتر نیه ،بهڵکوو
مامهڵه لهگهڵ یهكتره لهپێناوی نزیکبوونهوه و
بوون به یهك ،یا النیکهم بوونه پارتنێری یهكتر.
 /٤لهو مامهڵهیهدا که (چ له ئاستی هێز ه
سیاسییهکاندا و چ له ئاستی گشتیی کۆمهڵگەدا)
لهگهڵ یهكتری دهکهین له دیالۆگێكی شارستانی
و ئوسووڵی بهوالوه نابێ هیچ ئامرازێکی دیکه
شک ببهین .ئامانج لهم دیالۆگه دهبێ لێک نزیک
کردنهوهی ڕوانگهکان و دروستکردنی سهنتێز
لهسهر ئامانجهکان و شێوازی تاودان بۆ وهدیهێنانی
ئهو ئامانجانه و یارمهتیدان به شكڵ گرتنی
کۆمهڵگەیهکی مهدهنیی چاوهدێر و بژاردهیهکی
سیاسیی واڵمدهر بێ .گهیشتن به سهنتێزی
دڵخوازیش که ههموو الیهک خۆی تێدا ببیننهوه،
بهبێ ئازایهتی و تهوازوعی ههمووان مومکین نیه.
 /٥هیچ الیهن و هیچ بهستێنێک نابێ الیهن و
بهستێنێکی دیکه به ڕکابهری خۆی چاو لێ بکا.
قورسایی مێژوویی و جێگ ه و پێگهی ئێستا و
پۆتانسیهلی داهاتووی ههموو الیهک له خهڵک
دیاره و به کهس ناشاردرێتهوه .پێویسته بهستێنی
شۆڕشگێڕی و بهستێنی مهدهنیی خهبات به
تهواوکهری یهکتر بزانین و ههماههنگیان بکهین.
ههروهک چۆن زێهنیهتی ڕکابهری و ملمالن ه لهنێو
هێز ه سیاسیهکاندا بۆ ئهمڕۆ به زیان و بهربهستی
ئهنجامدانی کاری گهورهیه ،پێوهندیی نێوان بهستێنی
شۆڕشگێڕی و بهستێنی مهدهنیی خهباتیش پێویسته
به چهشنێکی بهرپرسیارانهتر و سینگ فراوانانهتر
ڕێک بخرێتهوه .نه بهستێنی شۆڕشگێڕی دهبێ
به چاوی گومانهوه بۆ چاالکانی سهربهخۆی نێو
بهستێنی مهدهنی بڕوانێ و نه بهستێنی مهدهنیش
دهبێ پێی وابێ بهبێ متمانه و ئیلهاموهرگرتن له
بهستێنێ شۆڕشگێڕی دهتوانێ رۆڵی خۆی به
جیددی بنوێنێ .ڕیشهداریی مێژوویی و الق لهسهر
عهرزبوون کلیلی سهرکهوتنی ههر بزوتنهوهیهکه.
بهستێنی شۆڕشگێڕی له ڕێگای بهستێنی مهدهنییهوه
زیاتر به کۆمهڵگە وهسڵ دهبێتهوه ،بهستێنی
مهدهنییش له ڕێگای بهستێنی شۆڕشگێڕییهوه به
مێژوو و جهوههری واقعیی پرسی کورد له ئێران
وهسڵ دهبێتهوه .بهستێنی مهدهنی پێویسته ئهوهی
لهبهرچاو بێ که ئهگهر پرسێک به ناوی پرسی
کورد له ئێران جێکهوتووه ،ئهوه لهسهر دهستی
بزوتنهوهی سیاسیی کوردستان وهدی هاتووه.
هاوکات بهاڵم بهستێنی شۆڕشگێڕی نابێ پێی وابێ
مۆنۆپۆلی بزاڤی سیاسیی و نهتهوهیی رۆژههاڵتی
ههیه ،بهڵکوو دهبێ تێ بکۆشێ ئهکتهرهکانی
دهرهوهی ئهو بهستێنه له پرسه گهوره سیاسییهکهدا
ئهرکدار و هاوههنگاو لهگهڵ خۆی بکا.
 /٦گوتاری سیاسی و ڕزگاریخوازانهی ئێمه
(وهک کوردی ڕۆژههاڵت) له عهینی ئهوهدا که دهبێ
بهڕووی دهسهاڵتی داگیرکهر و گهلی حاکم لهڕووی
بنهمای فهلسهفی و چوارچێوهی قانوونییهوه بههێز
و باوهڕبهخۆ و تۆکمه بێ و پاشکۆیهتیی هیچ کوێی
پێو ه دیار نهبێ (نه له ئاستی ئێران و نه له ئاستی
دنیای دهرهوه و نه تهنانهت له ئاستی پارچهکانی
دیکهی کوردستانیش) ،بهڕووی ناوخۆی کۆمهڵگەی
کوردستانیش پێویسته بهدوور له فیرقهگهرایی
و دابهشکاری ،ئهوهنده ههمهالگیر بێ که ههموو
جۆراوجۆرییهکانی نێو کۆمهڵگەی کوردهواری و
ههموو ههستیارییه فهرههنگی و سیاسییهکانی
خهڵكی ئێمه له خزمهت ئاقارێکی هاوبهشی
نهتهوایهتیدا بۆ الی خۆی ڕابکێشێ.
 /٧دهرک بکهین که یهكگرتنی کوردی ڕۆژههاڵت
ڕوو به دهسهاڵت و ڕوو به دنیای دهرهوهی خۆی،
به خانهتهکانییهکی مێژوویی و خهسارناسییهكی
سیاسی لهپێوهندی لهگهڵ ڕێگایهکی خهبات
که گهلهکهمان تا ئیستا بڕیویهتی و سهبارهت
به ئهولهوییهت و پێوهندیی نێوان بایهخهکان
و مێتۆدهکانی خهباتدا (بهدوور له دۆگماتیزم
و دهمارگرژی) تێدهپهڕێ .لهو دابێژتنهدا نابێ
نه له شکۆی خهبات و خۆڕاگریی دهیان ساڵهی
گهلهکهمان بدرێ و نه خۆشمان له دروستکردنی
زهرفیهتی نوێ بۆ ئێستا و ئایندهی خهبات بێبهش
بکهین .زۆر ههڵه و ناڕهوا و مهترسیدار دهبێ
ئهگهر بژاردهکانی گهلهکهمان بهسهر دوو بهرهی
«نیشتمان بهجێ هێشتوو» و «تهسلیمبووی
داگیرکهر» دابهش بکهین.
 /٨کاتێک پرسێکی مافی مرۆڤ دێته پێش،
کۆمهڵگەی سیاسیی ئێمه بهبێ لهبهرچاوگرتنی
ئهو ه که قوربانی یان قوربانییهکانی پێشێلکارییهکه
سهر به چ توێخێکی سیاسی و کۆمهاڵیهتیی نێو
کۆمهڵگەی کوردستانن ،پێویسته تهنیا له ڕوانگهی
مافی مرۆڤهوه بۆ قهزیهکه بچێ و پێویسته

ئهو کۆمهڵگەیه ههمووی وهک یهك خۆی لهو
کهسانهی له پهراوێزی کوردبووندا ڕووبهڕووی
ئازار و مهترسی دهبنهوه و پێویستیان به بههاناو ه
چوونه ،به خاوهن بکا.
 /٩کاتێك سهبارهت به مهوعیدێکی سیاسیی
ڕێكخراو لهالیهن کۆماری ئیسالمییهوه (بۆ نموونه
ههڵبژاردن) یان کهلێن و دهرفهت ه یاساییهکانی
کارکردن له ناوخۆ ،جیاوازیی بۆچوون لهنێوان
الیهن و بهستێنهکاندا دروست دهبێ ،لهجیاتی
تۆمهت له یهكتردان و هێرشکردنه سهر یهكتر،
باشتر وایه ڕێز له بۆچوون و ئاقاره جیاوازهکان
بگرین و له خۆمان بپرسین که ئاقارهکه ههرچیهک
بێ ،به چ شێوهیهک دهتوانین ههموو ئاقارهکان بۆ
ههمان مهبهستی کۆتایی واته به چالش کێشان و
پاشهکشه به ڕێژیم و بههێزکردنهوهی فاکتهری
کوردی ڕۆژههاڵت بهکار ببهین.
 /١٠بزوتنهوهی ئێمه بۆ ئهوهی بهڕووی دنیای
دهرهوهدا ماهیهتی بنیاتنهران ه و پێشکهوتنخوازانهی
به
خۆی بسهلمێنێ ،کێشه دهروونییهکانی
ڕێگایهکی سالم و بهدوور له گرژی کانالیزه بکا
و هاوکات لهگهڵ خهباتی ڕزگاریخوازانه کاری
درێژخایهنی بنیاتنانی کۆمهڵگەش بهڕێو ه ببا،
پێویسته بزوتنهوهیهک بێ که له دهروونی خۆیدا
دێموکڕاتیک بێ و دێموکڕاسی به کردهو ه و له
ههموو چوارچێوهکاندا ڕهچاو بکا.
 /١١له ڕیزبهندی ویست و ئامانجهکانی
گهلهكهماندا ویسته بچووكهکان له بهرامبهر ویست ه
مهزنهکان دانهنێین؛ پرسهکانی ڕۆژ به ناتهبا لهگهڵ
پرسه درێژخایهنهکه نهزانین و عایقسازی لهنێوان
مهسایلی سیاسی لهالیهک و مهسایلی ئابووری و
فهرههنگی لهالیهکی دیکهوه نهکهین .خاڵی دهسپێك
و گهیشتنمان که پێویسته ههمیشه لهبهرچاومان
بێ پرسی سیاسیی کورده بهو ڕهگ و ڕیشه و
بهستێنه مێژووییهوه که ههیهتی ،بهاڵم پرسێك که
لق و پۆپ و دهرهنجامی له بواری جۆراوجۆردا و
له ژیانی ڕۆژانهی خهڵکدا لێ دهكهوێتهوه.
 /١٢خهباتی ئێمه پێویسته سروشتی قایم بهزات،
سهربهخۆ و پشتبهستوو به هێزی خۆی ههرگیز
له دهست نهدا .ڕێکخستنی ئاجێندای خهبات لهسهر
ئهو بنهمایه که ڕهنگه کۆماری ئیسالمی شتێک
بۆ گهلی ئێمه بکا و ڕێکخستنی ههمان ئاجێندا له
چاوهڕوانیی ئهوهدا که ڕهنگه هێزێكی دهرهکی
هێرش بکاته سهر ئێران و ڕێژیم بڕووخێنێ،
ههردووکیان بهقهد یهک ههڵهن .هاوکات بهاڵم
بزوتنهوهیهک که بیههوێ ببێته هێزێکی مهیدانی و
شوێندانهر ،نابێ خۆی لهوه ببوێرێ که زهرفیهت
و پێشهاتهکان چ له ئاستی ناوخۆی واڵت و چ له
ئاستی دنیای دهرهوهدا به قازانجی بههێزکردنی
خۆی و ههلسازی بۆ ئایندهی گهلهکهی بهکار ببا.
 /١٣پارته سیاسییهکانی ڕۆژههاڵت ئهگهر
یهکسهریش نهتوانن لهسهر چوارچێو ه و
مێکانیزمی یهكگرتنیان ڕێک بکهون ،النیکهم
کار لهسهر ئهوه بکهن که له ئهگهری ئاڵوگۆڕدا
ههنگاوهکانیان ئهوهنده ڕێک و ههماههنگ بێ
که گرژیی ه نێوخۆییهکانی ڕابردوو دووباره
نهبنهوه و دهرفهتهکان له کیس نهچن .هاوکات
تێکۆشانی هاوبهش و دوورهمهودا بۆ مهسهلهی
کوردی ڕۆژههاڵت له دنیای دهرهوه له کێش ه
نێوخۆییهکانی ئێستایان جیا بکهنهوه و کارکردن
بۆ ئهمیان لهسهر چارهسهری ئهویان پهک نهخهن.
 /١٤لهپێناوی دروستکردنی مهرجهعیهتێکی
مهیدانی و ههڵچنینی بنهماکانی دوفاکتۆیهکی
کوردی له ڕۆژههاڵت ،سیاسهت بێنینهوه سهر
عهرزی واقیع و له بهمهجازی بوونی لهڕادهبهری
خهبات و کاری سیاسی کهم بکهینهوه.
ههرلهوکاتهدا نابێ پێمان وابێ بهمهیدانی کردنی
خهبات تهنیا به مێتۆدی چهكدارانه دهكرێ،
بهڵکوو پێویسته ههموو ئهو شێواز و ڕێكارانهی
دهبن ه هۆی جواڵندنی بهکردهوهی کۆمهڵگە و
هێنانه مهیدانی خهڵك لهو سۆنگهیهوه ببینین و
بهرنامهڕێژیی بهكردهوهیان بۆ بکهین.
 /١٥ههرلهوکاتهدا که کوردی ڕۆژههاڵت
بهشێكه له نهتهوهی کورد و نابێ له هاوپێوهندیی ه
سهرتاسهرییهکانی نێوان پارچهکانی کوردستان
بهجێ بمێنێ ،پێویسته بزانین ئهرکی یهكهم و
سهرهکیی ئێمه بووژاندنهو ه و بردنه پێشی
خهباتی کورد له رۆژههاڵتی کوردستانه .ههر
جۆر ه سهرنجدانێک به پرسی پارچهکانی دیکهی
کوردستان یان پرسه ناوچهیی و نێونهتهوهییهکان
دهبێ بهو تێبینییهوه بێ که کاڵبوونهو ه و
خستنهپهڕاوێزی ڕۆژههاڵتی لێ نهكهوێتهوه.
پێویسته له ههموو کار و ههڵوێستێکمان سهبارهت
به پرسهکانی دهرهوهی ڕۆژههاڵتی کوردستان
بۆ قهرهبووکردنهوه و ڕاستکردنهوهی ئهو
ناهاوسهنگییه تێبکۆشین که سااڵنێکه بهسهر
گۆشهی ڕ+++ۆژههاڵتی فاکتهری کوردیدا سهپاوه.
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سیاسەت و هەواڵ

پێویستیی و گرنگیی تابوو شکێنی
لە فەزای سیاسی و مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا

قادر وریا
لە سەرەتای مانگی گەالوێژی ئەمساڵدا،
زیاتر لە  ٩٠چاالکی سیاسی و مەدەنیی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،نامەیەکیان ڕوو بە
پارێزگاری پارێزگای سنە باڵو کردەوە .لەو
نامەیەدا پاریزگاری سنە وەک بەرزترین
کاربەدەستی سیاسیی ئەو پارێزگایە
بەرەوڕووی دوو داوا کرابۆوە .داوای

[ زۆر لـــــــەو تـــــابـــــووە
سیاسییانەی نێو کۆمەڵ ،هەر
تــەنــیــا بــەرهــەمــی ســەرکــوت
و ســـانـــســـۆڕی دەســـەاڵتـــی
ســیــاســی نــیــن ،خــۆپــارێــزی و
خۆسانسۆرکردنی تاکەکانیش
بە تایبەتی خۆسانسۆرکردن و
زێدەپاریزکردنی ڕۆشنبیران،
نـــووســـەران ،هــونــەرمــەنــدان،
مـــامـــۆســـتـــایـــانـــی ئــایــیــنــیــی
پێشنوێژی خەڵک ،نوێنەرانی
م ــەج ــل ــی ــس ،شـــــووراکـــــان و
نوخبەکانی دیــکــەی کــۆمــەڵ،
یارمەتیی زاڵکردن و مانەوەی
ئــەو هێڵە س ــووران ــەی داوە]
یەکەم ئەوە بوو کە پارێزگار ،ڕەوتی گیران
و لێپرسینەوە و دەرمانکردنی تێکۆشەری
بریندار و دەستبەسەر ڕامین حوسێن
پەناهی بگرێتە ژێر چاوەدێریی خۆی ،هەر
لەو کاتەشدا دەرەتانی چاوپێکەوتنی ئەو
گیراوە سیاسییە کوردە لە گەڵ بنەماڵەکەی
پێک بێنێ.
ڕامین حوسێن پەناهی پێشمەرگە
و ئەندامی یەکێک لە حیزبە سیاسییە
بەرهەڵستکارەکانی ڕێژیم لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستانە کە ڕۆژی 2ی پووشپەڕی
ئەمساڵ لە سنە کەوتە بەر دەسرێژی هێزە
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی و بە
برینداری بە دیل گیرا .هەر لەو ڕووداوەدا
چەند کەس لە هاوڕێیانی دیکەی ڕامینیش
بە تەقە و دەسڕێژی هێزە ئەمنیەتییەکان،
گیانیان لە دەست دا و شەهید بوون .لەو
کاتەوە کە ناوبراو بە برینداری و دیلی
کەوتووەتە دەست کاربەدەستانی ئەمنیەتیی
کۆماری ئیسالمی ،هەتا ئێستا هیچ هەواڵێک
لە چارەنووسی لە دەستدا نیە .ڕوون نیە
کە بۆ دەرمانکردن و چارەسەری برینەکەی
هیچ هەنگاوێک نراوە یان نا؟ سەرەڕای
ئەوانەش ،کۆمەڵێک لە ئەندامانی بنەماڵەکەی
هەر لە یەکەم ساتەکانی ڕووداوەکەوە،
قۆڵبەست کران و گیران.
دووهەم داوا کە چاالکانی سیاسی و
مەدەنی لە ڕێگەی پارێزگاری سنەوە،
بەرەوڕووی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان
کردووەتەوە ئەوەیە کە ئەو نیزامە،
بگەڕێتەوە سەر ڕێگەچارەی ئاشتیخوازانە
و هێمنانەی چارەسەری پرسی کورد
لە کوردستانی ئێران .چاالکانی سیاسی
و مەدەنی ئاماژەیان بە ڕووداوەکانی
سەرەتای شۆڕشی ئێران لە نێوان دەسەاڵتی
ناوەندی و خەڵکی کوردستان کردوە و ئەو
کەلێنە سیاسییانەیان وەبیر هێناوەتەوە کە
لە ئاکامی پشتکردن لە چارەسەری ئاشتیی
پرسی کورد ،دروست بوون و تا ئێستا
هەر وا بە کراوەیی و چاالک ماونەوە.
نووسینی نامەیەک بەو نێوەرۆکەوە ڕوو
بە کاربەدەستێکی سیاسیی پایەبەرزی
کۆماری ئیسالمی لە الیەن کۆمەڵێک لە
چاالکانی سیاسی و مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانەوە لە چەند بارەوە جێگای
سەرنج و شیاوی گرنگی پێدانە .لە پێشدا
لەو ڕووەوە کە بە داخەوە باسکردن لە

هێندێک پرس و بابەت لە کۆمەڵگەیەکی
دیکتاتۆرلێدراوی وەک ئێراندا ،بوون
بە «تابوو» و وەک دەڵێن ناوهێنان و
ئاوڕ لێدانەوەیان «بڤە»یە! بەرگری لە
سەرەتاییترین مافەکانی کەسانێک کە
پێشمەرگە و ئەندامی هێزێکی سیاسیی
بەرهەڵستکار بوون و بە دیل دەگیرێن،
یەک لەو بابەتانەیە .وەک ئەو کۆمەڵە
چاالکە سیاسی و مەدەنییەی کوردستان
بە دروستی لە نامەکەی خۆیاندا ئاماژەیان
پێ کردوە ،رامین حوسێن پەناهی و
هەر کەسێکی وەک ئەو ،خۆ بە گوێرەی
قانوونەکانی کۆماری ئیسالمییش ،هێندێک
مافیان هەیە .بۆ وێنە مافیان هەیە
پارێزەر(وەکیل)یان هەبێ ،مافیان هەیە لە
کاتی نەخۆشیدا دەستیان بە دوکتور و
دەرمان ڕابگا .مافی بێ ئەم الو الی خۆیانە
کە چاویان بە کەسوکارەکەیان بکەوێ .هەر
بەو جۆرە بە هیچ پاساوێک نابێ ئەندامانی
بنەماڵەکەیان ،هەر بەو تاوانە کە کەسوکاری
گیراوەکەن ،دەستبەسەر بکرێن .ئەم مافانە
لە هەر کۆمەڵگەیەکی خاوەن یاسا و ڕێسای
ئینسانیدا ،نەک هەرمافێکی دانپێدانراو و
بە ڕەسمی ناسراون ،بەڵکوو ڕێزیشیان
لێ دەگیرێ و دامودەزگا پێوەندیدارەکان
لە جێبەجێکردنیاندا بەرپرسیارن .بەاڵم لە
ئێرانی ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا
نەک هەر کەمترین بایەخیان پێ نادرێ،
بەڵکوو وەبیرهێنانەوەشیان ،بە «بڤە»
و ڕیسک کردن و بەزاندنی هێڵی سوور
دادەنرێ!

[ شانازی و سەربەرزی هی
ئەوانەیە کە ڕچەشکێن دەبن و
لۆمە و سەرکۆنەش بۆ ئەوانە
دەمــێــنــێــتــەوە ک ــە ســـــەرەڕای
ئیددیعای زۆری ــان لە بــواری
نوێنەرایەتی کــردنــی ویستی
خەڵک و بەرگری لێکردنیان،
دەست بە کاڵوی خۆیان دەگرن]
بابەتی پێویستیی چارەسەری پرسی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
خەم خواردن لەو کەلێنە سیاسییانەی
لە نێوان خەڵکی کوردستان و نیزامی
کۆماری ئیسالمیدا هەن ،لەو بابەتانەیە
کە وا هەست دەکرێ هێڵی سووریان بە
دەوری دا کێشراوە و کەس لە نیوخۆ و
دەرەوەی ئەو نیزامە بۆی نیە باسیان بکا!
ڕاستییەکی تاڵە کە ئەو کەلێنە سیاسیانەی
کۆمەڵێک لە چاالکانی سیاسی و مەدەنیی
کوردستان ئاماژەیان پێکردوە ،هەتا
ئێستاش سەرچاوەی نائارامی و ڕووداوی
تاڵن و قوربانی دەستێنن .قوربانیەکانیش یا
ڕۆڵەکانی خەڵکی ناوچەکەن یا کاربەدەست
و مەئموور و هێزی چەکداری حکوومەتن.
هەر ئەو کەلێنانە بوون بە هۆی ئەوە،
حکوومەت لە جیاتی پێڕاگەیشتن بە خەڵک
لە ڕووی ئابووری و ئاوەدانی و باشکردنی
ژیان و گوزەرانیان ،زیاتر بیر لە پێکهێنانی
ئەمنیەت ئەویش میلیتاریزە وپۆلیسی
کردنی ناوچەکە و زاڵکردنی کەشوهەوای
سەرکوتکەرانەوە بکاتەوە.
وەک لە نامەی چاالکانی سیاسی
و مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بۆ پارێزگاری سنەدا هاتوە ،لە نێوان
ڕووکردنی ڕامینەکان بۆ نێو ڕیزی هێزە
بەرهەڵستکارەکان و ئەو کەلێنە سیاسییە
کراوە و چاالکانەی نێوان خەڵکی کوردستان
و کۆماری ئیسالمیدا ،پێوەندی هەیە.
پێوەندییەکەش بۆ هەر کەس و الیەنێک
خۆی گێل نەکا و عەقڵ و چاوی خۆی لە
ئاستیان بکاتەوە ،زۆر ڕوونە .لە الیەکەوە
سیاسەت و کردەوەی کۆماری ئیسالمی لە
کوردستان نەیتوانیوە بێتە هۆی ڕەزامەندی
و متمانەی خەڵکی کوردستان .چونکە
ئامانجەکەیان نەک دابینکردنی مافەکان
و ویستەکانی خەڵک ،بەڵکوو پێکهێنانی

ئەمنیەت بە زەبری چەک و سەرکوت بووە
و ستەم و هەاڵواردن و پشتگوێخستن کە
سەرچاوەی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکن ،هەر وا
درێژەیان هەبووە .لە الیەکی دیکەشەوە ،ئەو
حیزب و ڕێکخراوە سیاسییانەی کوردستان
کە ئۆپۆزیسیۆن و بەرهەڵستکاری ئەو
ڕێژیمەن ،هەڵگر و داواکاری بەشێک لە
ئاواتەکان و داخوازە لە مێژینەکانی ئەو
خەڵکەن ،لە هەمان کاتیشدا ڕەگ و ڕێشەیان
لە نێو خەڵکی کوردستاندا هەیە و سەرەڕای
ئەم هەمووە زەبر و زەنگ و سەرکوت و
دژایەتییەی دەسەاڵت بەرامبەریان ،لە بیر
خەڵک ناچنەوە و الوەکانی ئەو خەڵکە،
بەردەوام ڕوویان تێ دەکەن.
ئەوە کە لەگەڵ ماهییەت و زەرفیەتی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەگونجێ
سەرنجێکی بەرپرسانە بداتە ئەو جۆرە
نامە و داواکاریانە ،یا هەر لە بنەرەتدا،
ئەو ڕێژیمە هیچ ئیستیعدادی چارەسەری
پرسێکی لە مێژینەی وەک پرسی کورد لە
ئێرانی بە شێوەیەکی ژیرانە و دادپەروەرانە
هەیە یان نا؟ ئایا دەکرێ ببێتە پاساو بۆ
ئەوەی چاالکانی سیاسی و مەدەنی و
هێندێک کەسی چاوەڕوانکراوی دیکە ،خۆ لە
ورووژاندنی ئەو جۆرە داواکارییانە ببوێرن؟
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا دەبێ بگوترێ،
ئەم جۆرە داوا و چاوەڕوانیانە ،هەتا ئەو
کاتەی بێدەنگەیان لێ بکرێ ،سروشتیە کە
هەر بە «تابوو»یی دەمێننەوە و سەرنجی
دەسەاڵت و کۆمەڵگە ناچێتە سەریان .بەاڵم
کاتێک لەالیەن ژمارەیەکی هەرچی زیاتری
چاالکانی سیاسی و مەدەنی بخرێنە ڕوو
و ،میدیاکان و تۆڕەکۆمەالیەتییەکانیش
بایەخیان پێ بدەن و خەڵکیش پێشوازی
و پشتیوانیی خۆیان لەو جۆرە داوایانە
نیشان بدەن ،جگە لەوەی لە بازنەی
«بڤە» و «هێڵی سوور» دێنە دەر ،خۆ لێ
گێلکردن و بێدەنگ بوون لە ئاستیشیان ،بۆ
کاربەدەستان و دامودەزگای حکوومەتی
دژوارتر دەبێ.
لە بیرمان بێ کە زۆر لەو تابووە
سیاسییانەی نێو کۆمەڵ ،هەر تەنیا بەرهەمی
سەرکوت و سانسۆڕی دەسەاڵتی سیاسی
نین ،خۆپارێزی و خۆسانسۆرکردنی
تاکەکانیش بە تایبەتی خۆسانسۆرکردن و
زێدەپاریزکردنی ڕۆشنبیران ،نووسەران،

[س ــی ــاس ــەت و کـــــردەوەی
کــــــۆمــــــاری ئـــیـــســـامـــی لــە
کوردستان نەیتوانیوە ببێتە
هۆی ڕەزامــەنــدی و متمانەی
خەڵکی کــوردســتــان .چونکە
ئامانجەکەیان نەک دابینکردنی
مافەکان و ویستەکانی خەڵک،
بەڵکوو پێکهێنانی ئەمنیەت
بە زەبــری چەک و سەرکوت
بووە و ستەم و هەاڵواردن و
پشتگوێخستن کە سەرچاوەی
نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی خەڵکن،
هــــەر وا درێــــژەیــــان هــەیــە]
ئایینیی
مامۆستایانی
هونەرمەندان،
پێشنوێژی خەڵک ،نوێنەرانی مەجلیس،
شووراکان و نوخبەکانی دیکەی کۆمەڵ،
یارمەتیی زاڵکردن و مانەوەی ئەو هێڵە
سوورانەی داوە .لەم نێوەشدا شانازی و
سەربەرزی هی ئەوانەیە کە ڕچەشکێن
دەبن و لۆمە و سەرکۆنەش بۆ ئەوانە
دەمێنێتەوە کە سەرەڕای ئیددیعای زۆریان
لە بواری نوێنەرایەتی کردنی ویستی خەڵک
و بەرگری لێکردنیان ،دەست بە کاڵوی
خۆیان دەگرن و لە پشتیوانی کردنی جووڵە
و هەنگاوی بوێرانەی لە چەشنی نامە
سەرئاوەاڵکەی ئەو  ٩٣چاالکە سیاسی و
مەدەنیە ،خۆ دەبوێرن.

ژماره٧٠٧ :
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هەواڵی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی

پهیامی پیرۆزبایی حدک

بۆ ڕێکخهری گشتیی نوێی بزووتنهوهی گۆڕان

برای بهڕێز ،کاک عومهری سهید عهلی!
به ساڵوی گهرم و برایانه!
بهبۆنهی ههڵبژێرانی جهنابت به رێکخهری گشتیی بزوتنهوهی گۆڕان لهالیهن
رێبهرایهتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانهوه به گهرمی پیرۆزبایی به خۆت و هاوکاره
تازه ههڵبژێراوهکانت دهڵێین.
بێگومان جێگرتنهوهی کهسایهتییهکی وهک خوالێخۆشبوو کاک نهوشیروان مستهفا
ئهرکی قورس و مێژوویی دهخاته سهر شانی ئێوه .هیوادارین له سایهی لێزانی و
خهمخۆریی جهنابتهوه ،بزوتنهوهی گۆڕان بتوانێ له ئاستی چاوهڕوانییهکانی ههلومهرجی
ئێستادا بێ ،بهتایبهت له باشووری کوردستان که گهلهکهمان بۆ رووبهڕووبوونهوهی
ئهو سێناریۆ چارهنووسسازانهی لهپێشیهتی له ههموو کاتێک زیاتر پێویستی به یهکێتی
و یهکڕیزی ههیه.
پیرۆزبایی و هیوای سهرکهوتنی دووباره
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
 ٢٦ی جوالی ٢٠١٧

بهشداریی ههیئهتێكی حیزبی دێموکرات له یادی ڕۆژی شاری کۆیه
ئێوارهی رۆژی سێشەممە1٠ ،ی گەالوێژ فێستیڤاڵێک له هاوینهههواری گهشتیاریی
کۆسار که بهسهر شاری کۆیهدا دهڕوانێ ،به بهشداریی سهدان کهس له نوێنهرانی الیهنه
حکومی و حیزبی و کهسایهتییهکان و خهڵکی شاری کۆیه و ژمارهیهک له بنهماڵهکانی
دێموکڕات بهڕێوه چوو.
له سهرهتای کهرنهڤاڵهکهدا ،بهشداران سهردانی پێشانگایهکیان کرد که لهودا کۆمهڵێک
کهلوپهلی کوردهواری و هونهری دهستیی دروستکراو لهالیهن ئهندامانی حیزبی دێموکڕات
بهتایبهتی ژنانی کارجوانی ئهو حیزبه نیشان درابوون.
دواتر مهراسیمێک بهڕێوه چوو که لهودا سهرکهوت رهسوڵ قایم مقامی کۆیه سهبارهت
به دیرۆکی کۆیه و تایبهتمهندییهکانی کۆیه وهک شاری پێکهوه ژیان و تهبایی ئایینهکان
و خهڵکی پارچهکانی کوردستان وتارێکی پێشکهش کرد و رابهری سهید برایم ،بهرپرسی
مهڵبهندی یهکێتیی نیشتمانیی کوردستان له کۆیه خهاڵتی رێزلێنانی پێشکهش به مامۆستا
ئیبراهیم سابیر ،کهسایهتیی شاری کۆیه و خاوهنی بیرۆکهی دیاریکرنی ئهو رۆژه وهک
رۆژی شاری کۆیه کرد .دواتر چهندین بڕگهی هونهری لهالیهن تیپی مۆسیقای باواجی
و گۆرانیبێژانی شاری کۆیهوه بهڕێوه چوو.
لهسهر بانگهێشتنی قایم مهقامی کۆیه ،ههیئهتێکی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به
سهرپهرهستیی د .ئاسۆ حهسهن زاده جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لهو فێستیڤالهدا
بهشدار بوو .لهو دهرفهتهدا ههیئهتی حیزب دۆستایهتی و هاوپێوهندیی نێوان خهڵک و
بهرپرسانی شاری کۆیه و حیزبی دێموکڕاتی بهرز نرخاندهوه.

پێشوازیی کوردستان لە 25ی گەالوێژ
لە چەند شارێکی کوردستان هەڵمەتی پێشوازی لە 25ی گەالوێژ 72 ،ساڵەی دامەزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان دەستی پێکرد.
لەو چاالکییە تەبلیغییانەدا کە لە شارەکانی بیجار ،سنە بە باڵوکردنەوەی تڕاکت و
وێنەی ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات و نووسینی دروشم لە سەر دیوار و شوێنە گشتییەکان
یاد و بیرەوەریی دامەزران و دامەزرێنەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەرز ڕاگیرا.
تێکۆشەرانی سەر بە ڕێکخستنی نهێنیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری بیجار،
لە یادی  ٧٢ساڵەی دامەزرانی حیزبەکەیاندا و لە کەشێکی تەواو ئەمنیەتیدا ،ئازایانە لە
شێوەی باڵوکردنەوەی تراکتی تایبەت بەم یادە ،لە چەندین شوێن و گەڕەکی شار ئەم
شارە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
بیجار
مزگەوتی محەممەد رەسوولەڵال (ناسراو بە مزگەوتی کوردەکان) ،مەدرەسەی ئەنواری،
دەبیرستانی کچانەی نەقیب زەمانی ،دەبیرستانی ئایەتوڵاڵ کاشانی ،شەقامی فازل ،گەڕەکی
قامیشلوو ،نەخۆشخانەی ئیمام حوسێن ،گەڕەکی هەڵوایی ،شەقامی پەرویز و شەقامی
سەدیق سولێمانی.
دیواندەرە
شەهرەکی بێهداشت ،مەیدانی بەسیج ،شەهرەکی ئەندێشە ،وروودی شار ،دەبیرستانی
نموونەی دەوڵەتی کوڕانە ،شەقامی  ١٦میتری ،دەبیرستانی ئەمیری ،عەمباری جەهاد،
پارکی ٢٢ی گواڵن و زۆرێک لە کۆاڵنەکانی شار.
مەهاباد
گەڕەکی ئەرمەنیان ،گەڕەکی مامۆستا مەجدی ،مەیدانچەی حەسەنزادە ،پارکی شێخ
شەڵتووک و جامی جەم و گوندی سەهۆاڵن.
سەڵماس
گەڕەکەکانی ئیسارگەران ،جمهووری ،شێخ تەپە و کارگەر
سنە
مەیدانی بەهاران ،ئاپارتمانەکانی  ٧٦٠واحدی ،ئاپارتمانی نێهزەت ،مزگەوتی قوبا،
مەیدانی ئێقباڵ ،شەقامەکانی؛ حەسەنئاوا و وەکیل ،بیمارستانی بێعسەت ،زیارەتگای
هاجەرەخاتوون ،دەبیرستانی شاهد ،دەبیرستانی غەیرە دەوڵەتیی کچانەی ئەندێشەی نوێ
و پردی مەال وەیسە ،گەڕەکەکانی؛ فەیزاوا ،فەرەح ،قەتارچییان و مەیدانی ئێقباڵ و چهندین
گهڕهک و کۆاڵنی دیکهی شاری سنه.

پیالنێکی دیکەی سپای پاسداران بە دژی حیزبی دێموکرات
سپای پاسدارانی ڕێژیم لە درێــژەی دژایەتی و شــەڕی مەیدانی و نەرمی لە دژی
حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان ،ئــەمــجــارەشــیــان بــە دروســتــکــردنــی بەرهەمێکی
سینەمایی و بــە تــەرخــانــکــردنــی بــودجــەیــەکــی زەبــــەالح هــەوڵــی بــەالڕێــدا بردنی
هــەســت و ئینتیمای خــەڵــک و خــۆشــەویــســتــیــیــان بــۆ حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی داوە.
لەو چەواشەکارییەدا سپای پاسداران لە ناوچەی بەمۆی کرماشان کە لە مێژە مەکۆی
دێموکراتەکان و سەنگەری بەرەنگاریی بووە بە سازکردنی زنجیرەیەکی تلەویزیۆنی
بۆ کاناڵی زاگروسی کرماشان ویستوویانە کاراکتەری پێشمەرگە و هێما نەتەوەییەکان
ک ــورد بڕووشێنن و حیزبی دێــمــوکــرات بــە دارەدەس ــت ــی بــەعــس لــە قــەڵــەم بــدەن.
هەوڵەکانی سپای پــاســداران و شــەڕی جــوراوجــۆری لــەگــەڵ حیزبی دێموکرات،
ئەویش لە ناوچەی هەستیاری کرماشان بۆ ترسی ناوەندە ئەمنییەکان لە گەشە
و مانەوەی حیزبی دێموکرات لە مەیدانی خەبات بە دژی ئەو ڕێژیمە دەگەڕێتەوە.
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قاسملوو ،ناسیونالیزم و ئەندێشەی چەپ()1

خەونی ئێرانی  150میلیۆن کەسی لە

قاسملوو لە چەپێکی کوردەوە بۆ کوردێکی چەپ

هەبوونی  11میلیۆن کەسی ڕەبەندا
کوردستان

خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران ئەگەرچی لە بن سێبەری قەیرانی
سیاسیدا شاردراونەتەوە ،بەاڵم وەک بۆمبێکی قورمیشکراو وان کە هەر
ئان و ساتێک مەترسیی تەقینەوەیان لێدەکرێ.
یەک لەو خەسارە کۆمەاڵیەتییانە چوونەسەرێی تەمەنی پێکەوەنانی
ژیانی هاوبەش و مانەوەی بە میلیۆن پیرە کچ و پیرە کوڕە لەو واڵتەدا.
نوێترین ئاماری توێژینەوەکانی مەجلیس دەڵێ  11میلیۆن کەس لەو
واڵتەدا خواستی ژنهێنان و شوکردنیان هەیە ،بەاڵم بەهۆی کێشەی بێکاری
و نەبوونی شوێنی نیشتەجێبوون ناوێرن و ناتوانن خۆی لێبدەن .خۆ
ئەگەر بێتوو کۆمەڵێک لەوانیش بە یارمەتییە کاتییەکانی بنەماڵەکانیان ژیانی
هاوبەش پێکبێنن ،بەهۆی کێشە ئابوورییەکان پاش ماوەیەکی زوو لێک
جیا دەبنەوە .ئامارەکانی دەزگای قەزایی دەڵێن کێشەی ئابووری هۆکاری
هەرە سەرەکیی نەسازان و جیابوونەوەی ژن و مێردەکانە لە ئێران.
ئێستا لە وەها بارودۆخێکدا وا بڕیارە لە چەند مانگی داهاتوودا «گەاڵلەی
گشتگیری حەشیمەت و بەرزکردنەوەی خێزان» لە مەجلیس بخرێتەوە
بەرباس ،گەاڵڵەیەک کە ساڵی  1392لە مەجلیس خرایە دەستووری کارەوە،
بەاڵم دەسبەجێ ڕاگیرا و لە ساڵی  1395دا جارێکی دیکەش کەوتەوە
گەڕ .تەوەری سەرەکیی ئەو گەاڵڵەیە دیاریکردنی بودجە بۆ بردنەسەرێی
ئاماری حەشیمەتە ،بەاڵم ئەوە کە بردنەسەرێی حەشیمەت چەندەی خەرج
و تێچوو بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران دەبێ هێشتا ڕوون نییە؛ هیندێک لە
کارناسان دەڵێن لە ساڵدا  10هەزار میلیارد تمەن و هیندێک دەڵێن 26
هەزار میلیارد تمەن.

سیاسەتی حەشیمەتیی ئێران لە دوای شۆڕشی ساڵی 57ەوە تا ئێستا
سێ قۆناغی بڕیوە ،لە سەرەتای هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمیدا هاندانی
خەڵک بۆ وەچەخستنەوە سیاسەتی سەرەکیی ڕێژیم بوو ،چونکی شەڕ و
سیاسەتی ناردنەدەرەوەی شۆڕش هێزی ئینسانی و سەربازی زیاتری
دەویست .لەگەڵ کۆتایی هاتنی شەڕی ئێران و عێڕاق و خواستی زۆری
کۆمەڵگا بۆ کار و خۆشبژیوی و دەرمان و ساڵمەتی ،سیاسەتی منداڵی
کەمتر و ژیانی باشتر جێی گرتەوە ،سیاسەتێک کە زیاتر لە  20ساڵ
و هەتا هاتنەسەرکاری ئەحمەدینژاد زۆر بە خەستی پێڕەو کرا .بەاڵم
لە گەالوێژی  1390خامنەیی ،ڕێبەری کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕایگەیاند
کە حەشیمەتی ئێران دەتوانێ  150میلیۆن کەس بێ و پێی خۆشە ئێران
ئەوەندە کەسە بێ .ئەو چەند جارێکی دیکەش پێی لەسەر ئەوە داگرتەوە
کە سیاسەتی حەشیمەتیی تائێستای واڵت هەڵە بووە و دەبێ وازی لێبێنن.
ئیدی دوای ئەوە بوو کە تابڵۆ و بنێرەکانی «ژیانی خۆش و منداڵی کەم»
لە هەموو شوێنە گشتییەکان هەڵگیران ،ئاسانکاریی ناوەندە پزیشکییەکان
بۆ رێگری لە منداڵبوون ئاسەواریان نەما و سیاسەتی هاندان بۆ منداڵبوون
جێی گرتەوە ،کتێبەکانی ڕێکخستنی خێزان لە زانکۆ نەمان ،پێدانی وامی
تایبەت بە بنەماڵەکان دەستی پێکرد و تەنانەت ئەحمەدینژاد ڕایگەیاند کە لە
بری لە دایکبوونی منداڵی سێهەم و سەرووتر بۆ هەر کام لەوان لە ساڵدا
یەک میلیۆن تمەن دەخاتە حیسابی بانکییەوە .بەاڵم هیچ کام لەو سیاسەت
و پاکێجانە ئەوەی لێنەکەوتەوە کە کاربەدەستانی ڕێژیم بە تەمای بوون،
گرینگترین هۆکارەکەشی بۆ کێشەی ئابووری و گرانیی هەوسارپچڕاو
لەگەڵ جێکەوتنی کلتوور و نۆڕمێکی دیکە و شیوازێکی دی لە ژیان لە
کۆمەڵگادا دەگەرێتەوە.
بە کورتی پوختی تا ئەو کاتەی زیاتر لە  6میلیۆن کەسی بێکار لە
کۆمەڵگادا هەبێ ،تا ئەو کاتەی  11میلیۆن کەس لەو واڵتە ڕەبەن مابێتنەوە،
تا کاتێک هەاڵواسان بەردەوام درێژەی هەبێ و تەمەنی پێکەوەنانی ژیانی
هاوبەش بچێتەسەرێ و ئاماری تەاڵق هەر دەم ڕوو لە زیادبوون بێ ،هیچ
سیاسەتێکی هاندەرانە ناتوانێ کاریگەریی لەسەر بیرکردنەوەی خەڵکی
ئێران لە خزمەت بە بیرۆکەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران هەبێ.
دیارە بوونی خهساره کۆمهاڵیهتییهکان سروشتی ههر کۆمهڵگایهکی
مرۆیین ،بهاڵم له کۆمهڵگا ئازاد و کراوهکاندا لهئهگهری سهرههڵدانی ههر
دیاردهیهکدا بێ ئهوهی بیانهوێ به ڕوانگهیهکی ئهمنیهتی و نیزامییهوه
بۆی بڕوانن ،له بنچ و بنهوانی دهکۆڵنهوهو پالنی بۆ دادهرێژن .بهاڵم له
ئێراندا دیارده کۆمهاڵیهتییهکان وهک واقعێکی کۆمهاڵیهتی سهیر ناکرێن و
ههنگاوی جیددیو بنهڕهتیش بۆ چارهسهریان ههڵناگیرێ.
مێژووی  38ساڵی ڕابردووی نیزامی کۆماری ئیسالمی نیشان دەدەن
کە کۆمهڵگا و کێش ه کۆمهاڵیهتییهکان بۆ کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی
نهک ئهولهوییهتی یهک هم و دووههم ،بگره بۆشیان گرینگ نییه و ئهوهی
له ڕوانگهی ئهوانهوه دهبێ خهمی لێ بخورێ تهنیا و تهنیا چۆنیهتیی
پاراستنو راگرتنی رێژیمهکهیانه ،ههر بۆیهشه که تا ئێستاش له سیاسهتی
« کالن»ی واڵتدا کۆمهڵگا و بیاڤه کۆمهاڵیهتییهکان کهمترین سهرنجیان
دراوهتــێ .بۆ کۆنتڕۆڵ و مودیرییهتی کۆمهڵگاش ڕوانگه و سیاسهتی
ئهمنیهتی گیراوهتهبهر و ،چهکی سهرکوت لهکار کراوه و دهکرێ.

سامیل بازیار
 ٧٠سال پێش ئێستا لە فرۆکەخانەی مێهراباد
لە تاران عەبدولڕەحمانی قاسملوو کە ئەو کات
تازەالوێکی  ١٨ساڵە بوو ،سواری فڕۆکە دەبێ
و بەرەو پاریس وەڕێ دەکەوێ .ئەمە سەرەتای
سەفەرێکە کە  ٤١ساڵی خایاند .ئــەو سەفەرە
سیاسییە لە ١٣ی ژوئییەی ساڵی  ١٩٨٩بە گیان
لەدەستدانی لە ڤیەن لە پایتەختی ئوتریش کۆتایی
پێهات.
ئەو کات کە ئەو سواری فڕۆکە بوو و بەرەو
پاریس کەوتەڕێ ،بۆ یەکەم جار بوو سەفەری
دەرەوەی واڵتــی دەک ــرد و بــۆ یــەکــەم جاریش
بوو پاریسی دەبینی و هەرگیز نە بەفکری ئەودا
دەهات و نە بە فکری کەسی دیکەدا کە  ٤١ساڵی
دی لەو شارە ئەو بە خاک دەسپێردرێ و ئەوێ
دەبێتە مەزارگەی ئەو.
ئــەو  ٤١ساڵە سەفەرێکی دوور و درێــژە و
چەند ڕەهەندێکی گرینگ لە ژیانی سیاسی و
خەباتکارانەی دوکــتــور قاسملوو دەگرێتە خۆ
کە ئەمن لێرەدا تەنیا باس لە ڕەهەندێکی ژیانی
سیاسی_فیکری دوکتور قاسملوو دەکەم.
ئــەگــەر بــمــانــەوێ سیمای سیاسیی دوکــتــور
قاسملوو وێنا بکەین ،دوو هێلی سەرەکی سیمای
سیاسی و فکریی ئەو تەرسیم دەکەن .ئەو دوو
هێڵەش نەتەوەیی بــوون و عەداڵەتخواز بوونە،
واتە چەپ بوونە و دەمەوێ بەو پرسیارە بچمە
نێو باسەکە کە ئایا ئەو دوو هێڵە سەرەکییەش لەو
 ٤١ساڵەدا وەک خۆیان مانەوە؟ یان ئاڵوگۆڕیان
بەسەردا هات و گــۆڕان ،هەرووەها ئامانج لەو
باسە چییە؟ مەبەست ئــەوەیــە کە بڵێم ئینسان
دەتــوانــی و دەبــێ بــگــۆڕدرێ ،ناکرێ هــەر وا بە
هێندێک شتی چەقبەستوو و دۆگــم بنووسێ و
ئاڵوگۆڕی بەسەردا نەیە .ئەوەی دەمەوێ باسی
بکەم ئەو دوو گۆڕانکارییە گرینگەن لە ژیانی
سیاسی و فکری دووکتور قاسملوودا.
یەکەم قۆناغی ژیانی سیاسیی دوکتور قاسملوو
(  )١٩٧٠ _ ١٩٤٧بۆ ماوەی  ٢٣ساڵە .ئەو قۆناغە
چۆنی پیناسە بکەین دوکتور قاسملو لــەودا لە
ڕووی فیکری و سیاسییەوە هەم چەپێکی کوردە
و هەم چەپێکی ڕادیکاڵە ،بەاڵم دواتر ئاڵوگۆڕی
بــەســەردا دێ و لــە چەپێکی کــــوردەوە دەبێتە
کوردێکی چەپ و لە چەپێکی ڕادیکاڵەوە دەبێتە
چەپێکی میانەڕەو.
چاالکیی سیاسیی د.قاسملوو بە حیزبی تودەی
ئــێــران دەســـت پــێــدەکــا بــە ڕەســمــی ،هــەرچــەنــد
پاشخانی چاالکیی لە سازمانی جەوانانی ئەو
حیزبەدا هەبوو ،بەاڵم پێناچێ زۆر جیددی بووبێ.
چاالکیی ئەو لە حیزبی تــودەدا بە گەیشتنی بە
فەڕانسە و لەم واڵتە دەست پێدەکا ،دیارە براکەی
«ئەحمەد قاسملوو» پێشتر لە فەڕانسە بووە و
ئەندامی حیزبی تودە بوو.
دیارە چەپبوونی دوکتور قاسملوو پاشخانێکی
دوورتری هەیە و ئەو کات کە لە تارانیش قۆناغی
دواناوەندیی دەخوێند ،سیمپاتیی بۆ چەپ هەبوو،
ئــەو هــەم بــە کـ ــردەوە چــەوســانــەوە و ڕەن ــج و
کوێرەوەری جوتیارانی گوندەکەی خۆی دەبینی
کاتێک کە بۆ پشووی هاوین دەچ ــووە گوندی
قاسملوو و هەم لە دواناوەندیدا لە تاران بەهۆی
مامۆستایەکی قوتابخانەی ئاشنا ببوو بە کتێب و
نووسراوەی رێبەرانی چەپ وەکوو لێنین.
د.قاسملوو بۆ چەپ بوو؟ لەو کاتەوە کە مرۆڤ
خــۆی ناسیوە هەمیشە دەغــدەغــەی یەکسانی و
عەداڵەتی بــووە .مــرۆڤ هەموو کاتێ عەوداڵی
عــەداڵــەت بــووە .هــەر ئایدۆلۆژییەک بانگەوازی
یەکسانیخوازیی کردبێ و خــۆی بــەوە باسەوە
خەریک کردبێ ،الی خەڵک سەرنجڕاکێش بووە
و خەڵک وەدووی کەوتوون .چەپیش یەکیک لەو
ئایدۆلۆژیانەیە کە نە تەنیا خۆی بە مەسەلەی
یەکسانی و عەداڵەتەوە خەریک کردوە ،بەڵکوو
بانگەشەی عــەداڵــەت و بانگەشەی یەکسانی و
بــەرابــەری دەکـــا ،هــەر بــۆیــە جــەزابــیــەتــی زۆرە
بەتایبەت بۆ ڕوناکبیران و بە تایبەتیتر بۆ کورد.
چونکی کورد هەمیشە و بە درێژایی سەدان ساڵە
زوڵمی لێکراوە و کەوتۆتە بەر تیغی غەدر ،بۆیە
هەمیشە عەوداڵی ئایدۆلۆژیایەک بووە کە بتوانێ
ئــەو یەکسانییە و ئــەو بــەرابــەریــیــەی بــۆ دابین
بکا و ئەو زوڵمەی لێی دەکــرێ ،ئــەوەی لەسەر
بڕەوێنێتەوە.

ئێستا بــا بپرسین کــە لــە بــنــەڕەتــدا ف ــەزای
سیاسیی ئەوکات چــۆن بــوو؟ فــەزای ئــەو کات
و ئــەو ســەردەمــە و گوتاری سیاسیی ئەوکات
موتەئەسیرە لە ئەندێشەی چەپ .واتە گوفتومانی
چ ــەپ بــەســەر ک ــەش و هــــەوای فــیــکــریــی ئــەو
سەردەمەدا زاڵە و تەنانەت کاریگەریی کردووەتە
ســەر هــێــزە ئیسالمییەکانیش ،بــا نموونەیەک
بێنینەوە لە ڕیکخراوێکی کــوردی ،لە کۆمەڵەی
ژیانەوەی کورد.
کۆمەڵەی ژــ کاف ڕێکخراوێک بوو نەتەوەیی
_ ئیسالمی .یەک لە چوار کۆڵەکەکان کە ژــ کاف
لەسەری ڕاوەستاوە ئیسالمێتییە ،بەاڵم دەبینین
ئەندێشەکانی چەپ لەو ڕیکخراوەیەشدا ڕەنگی
داوەت ــەوە و لە نۆ ژمــارەی گۆڤاری نیشتماندا
کە هەر نۆ ژمارەی بەرگی یەکەمی بە ئایەتەکی
قــورئــان چــاپ ب ــووە ،لــە ســێ ژمــارەیــدا لەسەر
شۆڕشی ئۆکتۆبری ساڵی  ١٩١٧وتاری تێدایە
و ،عەکسێکی لێنینی تێدا باڵو بۆتەوە کە تەواوی
الپەڕەیەکی گۆڤاری نیشتمانی گرتووە و هەروەها
شێعرێکی تێدایە کە بە لێنینیدا هەڵکوتووە.

با نموونەیەکی دیکە بە ئێران بێنمەوە« .نهضت
خداپرستان سوسیالیست» یەکەم ڕێکخراوی
ئیسالمی بوو لە ساڵی  ١٩٤٤لە ئێران پێکهات،
ئەو رێکخراوەیەی دواتر بوو بە نیهزەتی ئازادی؛
دەبینی ناوەکەی بەخۆوەیەتی و بۆ خۆیان دەڵێن
بزووتنەوەیەکی خوداپەرستن بــەاڵم لە عەینی
کاتیشدا سوسیالیستن.
سازمانی موجاهدینی خەلق ئەو ڕێکخراوەیەی
لە ساڵەکانی 1344-1343دا پێکهات .سازمانی
مــوجــاهــدیــن ڕێــکــخــراوێــکــی ئیسالمییە ،بــەاڵم
ئەندێشەکانی مارکسیستی بەتایبەت لە ڕووی
ئابوورییەوە لەو سازمانەدا قەبووڵ کراوە.
یەکێک لە ڕێبەرەکانیان بــەنــاوی مەحموود
عەسکەریزادە کتێبێکی هەبوو بە ناوی «اقتصاد
بە زبان سادە» ئەوە لە شانەکانی سازمانەکانی
چەپ وەک دەرس دەگوترایەوە و دەخوێندرا .یان
دوکتور عەلی شەریعەتی ،ئیدئۆلۆگی بە ناوبانگی
شۆڕشی ئیسالمی ،ئەو کەسەی سوخەنڕانییەکانی
لە حوسەینییەی ئیڕشاد بە ناوبانگن و بوون
بە کتێب؛ بــەاڵم ئەندیشەکانی شەریعەتی هەم
کاریگەریی مارکسیزمی بــەســەرەوەیــە و هەم
کاریگەریی ئیگزستانسیالیزمی بەسەرەوەیە؛ یانی
شەریعەتی هاتووە ئەندیشەکانی مارکس و ژان
پۆل سارتری لەگەڵ دین تێکەڵ کردوە ،کەوابوو
ئێمە چاو لە ژینگەکە و چاو لە دۆخەکە دهکهین.
فەزاکە ئەوەیە ،ئەگەر سەیری گۆڕانکارییەکانی
دەیەکانی  ٤٠و ٥٠و  ٦٠لە پاش دووهەم شەڕی
جیهانی دەکەین ،ئەو سێ دەیە لوتکەی خەباتی
ڕزگاریخوازیی گەالنی ژێردەستەیە .بە دەیان
واڵتی تازە لەو ماوەیەدا هاتنە سەر نەخشەی
جوغرافیا و لــەو خەباتە ڕزگــاریــخــوازانــەیــەدا
مارکسیستەکان و چەپەکان دەوری سەرەکی
دەبینن .دەبینین ژینگەکە و هەلومەرجەکە ئەوەیە
و کەوابوو ئاساییە بۆ تازەالوێکی تەمەن  ١٧ــ
 ١٨ساڵ کە ئەندێشەی چەپ بۆ ئەو جەزابیەتی
هــەبــێ .وەبــیــر قسەیەک لــە ‹›ڕۆمــێــن ڕۆاڵن››
کــەوتــمــەوە کــە دەڵـــێ :ئــەو کــەســەی الو بــێ و

ڕادیکاڵ و شۆرشگێڕ نەبێ ،دڵی نییە.
دوکتور قاسملوو ئــەودەم کە ئیران بەجێ
دێــڵــێ و دەچێتە ئــورووپــا ،لــە ئــورووپــایــەش
هــەر بــەســەر فــەزایــەک و بــەســەر ژینگەیەکی
وادا دەکــەوێ .ئەو کاتەی د.قاسملوو دەگاتە
پاریسە ،ئــورووپــا ئێستا لە ژێــر خۆڵەمێشی
شەڕ سەری وەدەر نەناوە و وەخۆ نەهاتۆتەوە.
لەوێ لە یەکەم هەڵبژاردنەکانی پاش شەڕدا کە
دەکرێ ،ژێنەڕاڵ دوگول کە سەمبوڵی مقاومتی
فەڕانسەوییەکانە_ ،چونکی فەڕانسە تەسلیمی
ئاڵمان بوو دوگــول خۆی بە دەستەوە نەدا و
سەرۆکایەتیی نەهزەتی مقاومەتی میللیی کرد_
کەچی ئەو لە یەکەم هەڵبژاردن کە لە دوای
شەڕ کرا بە هاوپەیمانیی چەپەکانی دۆڕانــد،
دوکتور قاسملوو پێی نابووە وەها ژینگەیەک.
لە بریتانیا چی؟ لە بریتانیاش چێرچیل کە
سەرۆکایەتیی ئینگلستانی دەکــرد لە شەڕی
دووهــەمــی جیهانیدا ،ب ــەاڵم ئــەویــش لــە پاش
شەڕ کایەکە دەدۆڕێــنــێ و هەڵبژاردنەکان بە
زیانی وی و لە قازانجی چەپەکان دەشکێتەوە.
دوکتور قاسملوو
ساڵێک لە فەڕانسە
دەمێنێتەوە و دوایە
بــۆ درێــژەپــێــدانــی
خوێندن بە ناچاری
فـــــەڕانـــــســـــە جــێ
دەهێلێ و دەچێتە
چــێــکــۆســڵــواکــی.
دەچــێــتــە واڵتــێــک
کە سوسیالیستییە
و دەچــێــتــە زانــکــۆ
و لەوێ ئابووریی
ســوســیــالــیــســتــی
دەخـــوێـــنـــێ و لە
ڕاســـتـــیـــدا لـ ــەوێ
بــــــە چـــــەمـــــک و
مــــەقــــولــــەکــــانــــی
مارکسیستی ئاشنا
دەبێ .سرووشتییە
کە هەموو ئەوانە
کـــــاریـــــگـــــەریـــــی
زۆریــــــان لــەســەر
ئـــــەو هــــەبــــوو تــا
کــەســایــەتــیــیــەکــی
چەپی لێ دەربچێ.
ئێستا پرسیاری
دووهەم ،ئەدی بۆ

حیزبی توودەی هەڵبژارد؟
ئـــەو کـــات حــیــزبــی تـــــوودە تــەنــیــا حیزبی
پێشکەوتوو و بە نفووزی چەپی سەراسەری
لە ئێران بوو ،ئەو کات حیزبی دیکە نەبوو کە
ئیدعای چەپ بوون بکا و پێشکەوتنخواز بێ.
دوکتور قاسملوو هەر بۆخۆی لە «چل ساڵ
خەبات لە پێناوی ئازادیدا» دەڵێ حیزبی توودە
بــە نفووزترین حیزبی ئــێــران و ڕۆژهــەاڵتــی
نێوەڕاست بوو لەو کاتدا زۆربەی نووسەران،
ڕووناکبیران ،هونەرمەندان ،خوێندەواران یا
ئەندامی حیزبی توودە یا النیکەم سەمپاتی ئەو
حیزبە بوون ،بە تایبەت سەرکەوتنی یەکیەتیی
سۆڤیەت له شەڕ بە دژی فاشیزمدا ئێعتباری
ئەو حیزبانەی زۆر سەیر بردبووە سەرێ.
ئێرنێست همینگوای ،نووسەری بەناوبانگی
ئەمریکایی بە دوای سەرکەوتنی سۆڤییەت
بەسەر ئاڵمانی هیتلێریدا دەڵێ :هەر مرۆڤێک
ئازادیی خۆش بوێ زۆر پتر لە تەمەنی خۆی
قــــەرزداری یەکیەتیی سۆڤیەت و ئەڕتەشی
سوورە ،چوون فاشیزمی شکەست داوە.
فاشیزم هەیوالیەک و ئەژدیهایەک بوو دنیای
قووت دەدا .ئەم نەخش و دەورەی یەکیەتیی
سۆڤیەت لە تێکشکانی فاشیزمدا ئیعتباری ئەو
حیزبە کۆمۆنیستانەی یەکجار زۆر بەتایبەت
لە جیهانی سێهەمدا و تەنانەت لە ئورووپایەش
بردە سەرێ.
«هابز باوم» دەڵێ شتێکی زۆر سەیر نییە
ئەگەر ئەو حیزبانە لە پاش شەڕ پێشوازییەکی
زۆریان لێکرا .چوون ئەو فیداکارییە و ئەو دەور
و نەخشەی یەکیەتیی سۆڤیەتی لە تێکشکاندنی
فاشیزمدا ئیعتباری کۆمۆنیستەکانی لە جیهانی
سێهەم و لە ئورووپاش زۆر بردە سەرێ.
ئـــــەم قـــۆنـــاغـــە لــــە ژیــــانــــی ســیــاســیــی د.
قاسملوو( ،)1971_1947ئەو لە پێشدا چەپە و
دوایە کوردە ،واتە پرسی نەتەوەیی بۆ ئەو لە
ئەولەوییەتی یەکەمدا نییە و پرسە چینایەتییەکان
بۆ ئەو لە پێشەوەن.
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سیاسەت و هەواڵ

ڕەمزی مانەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
(پشتبەستن بە ئیرادەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان)

سامیل شەڕەفی
٢٥ی گەالوێژی ئەمساڵ هاوکاتە لە گەڵ
٧٢ســاڵــەی دامــەزرانــی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ٧٢ .ساڵ پێش لە ئێستا لە ٢٥ی
گەالوێژی ساڵی ١٣٤٢ی هەتاویدا ،حیزبی
دێموکراتی کــوردســتــان لــە ســەر بناغەی
کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان (کۆمەڵەی
ژێــکــاف) و لــە بــە پێشەوایەتیی پێشەوا
قــازی محەممەدی نەمر دامـــەزرا .حیزبی
دێموکراتی کوردستان کە یەکەم هەنگاوی
م ــەزن و مــێــژوویــی دام ــەزران ــی کــۆمــاری
کوردستان بووە ،لە تەمەنی زیاتر لە حەوت
دەیــەی خۆیدا وەک حیزبێکی کاریگەر کە
شوێنپەنجەی ڕاستەوخۆی بە سەر ڕووداو
و گۆڕانکارییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــانــەوە هــەیــە ،گــەلــێــک قــۆنــاغــی
جۆراوجۆری تێپەڕاندوە .قۆناغەکانی کار
و تێکۆشانی ئــەم حیزبە پــڕن لە هــەوراز
و نشێوی سەخت و دژواری سیاسی_
تەشکیالتی کــە لــە جــۆری خــۆیــدا بــۆ ئەم
حیزبە تایبەتی و ناوازەن.
ئــێــســتــاش دوای  ٧٢ســــاڵ بــەســەر
دامەزرانیداو تێپەڕاندنی کۆمەڵێک قۆناغی
پڕ لە شانازی و دەسکەوت ،پڕ لە نشێو
و نەهامەتی ،پڕ لە فیداکاری و گیانبازی،
پڕ لە ناکۆکی و لێکترازان ،پڕ لە دووری
لــە ژینگەی ئەسڵیی خــۆی و و دنیایەک
پڕاوپڕی دیکەی خۆش و ناخۆش ،دیسان
ئەم حیزبە لە گۆڕەپانی خەبات و سیاسەت
و خــاوەنــداریــدا ،جێگە و پێگە ،ئێعتبار و
کاریگەریی تایبەتیی هەیە و ،وەک یەکێک
لە حیزبە دیار و بەرچاو و سەرەکییەکانی
کورد و کوردستان دێتە ئەژمار.
ئەوەی لەم پێوەندییەدا دەمانهەوێ قسەی
لە سەر بکەین و بەتایبەتی باسی لە سەر
بکەین ،ڕەمزی مانەوە و بەردەوامیی ئەم
حیزبە لە گۆڕەپانی خەبات و تێکۆشاندایە
وەک ڕێبەری بزووتنەوەیەکی لەمێژینەی
ڕەوا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان .زۆرن ئەو
هۆکارو دەلیالنەی کە دەکرێ پشتیان پێ
ببەستین و ئاماژەیان پێ بکەین کە ڕۆڵی
کاریگەر و بــەرچــاویــان هــەبــووە و هەیە
لە مــانــەوەی ئــەم حیزبەدا ،بــەاڵم ئــەوەی
لەم وتــارەدا مەبەستمانە وەک هۆکارێکی
ژیانەکی (حەیاتی) بۆ مانەوەی ئەم حیزبە
باسی لێوە بکەین ،ئەسڵێکە کە دەتوانێ بە
جۆرێک لە جۆرەکان هەموو ئەو هۆکارانەی
دیکە لە خۆیدا کۆبکاتەوە.
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان کە
پێناسەی «رێــبــەری بــزووتــنــەوەی میللی
 دێموکراتیکی خەڵکی کوردستان»ی بۆکــراوە ،لە گەڵ ئــەوەی کە زۆربــەی هەرە
زۆری تەمەنی دوور لە ژینگەی ئەسڵیی
خــەبــات و تێکۆشانی خــۆی ب ــووە ،بــەاڵم
چۆنە لە گەڵ ئەوەیکە هەمیشە لە تاراوگەدا
بووە ،توانیویەتی ڕێبەریی ئەم بزووتنەوەیە
بکا؟ بێگومان واڵمی ئەم پرسیارە هەمان
ئەو ڕەمزەیە کە ئەم حیزبەی بە زیندوویی
و شوێندانەریی هێشتۆتەوە کــە ،ئەویش
شتێک نیە جیا لە «پشتبەستن بە ئیرادەی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان» .ئەم ئەسڵە
بــۆ حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان هێند
گرینگ و حەیاتییە کە یەکەم پێشەوای ئەم
حیزبە لە پێگەی سەرکۆمارییدا ،ئامادەیە
بە خاتری گیانی ببەخشێ .پێشەوای نەمر،
قــازی محەممەدی سەرکۆمار ،کاتێک کە
لێی دەپــرســن بۆچی نەڕۆیشتی و خۆت
بە دەســتــەوە دا؟ لە واڵمــدا دەڵــێ «تەنیا
لەبەر «خەڵک»ەکەم ،بۆ ئەوەی خەڵکەکەم
بپارێزم» .ئەم هەڵوێستەی پێشەوا قازی
محەممەدی نەمر بۆ ئێعتبار پەیداکردنی
حــیــزبــەکــەی الی خــەڵــکــەکــەی و متمانە
ت و پەنای
پێکردنی کە بتوانن بۆی ببنە پش 
هەمیشەیی ،بە ڕادەی ڕاگەیاندنی کۆماری
کوردستان جیی بایەخ و پشت پێبەستنە.
پێشەوا دەیــزانــی کــە بەتەنیا هێشنەوەی
خەڵک لە بەرانبەر هێزی سەرکوتکەری
ڕێژیمی ئــەوکــاتــدا ،بــۆ هەمیشە متمانەی
خەڵک بە حیزبەکەی لە نێو دەبا و چیدیکە

خەڵک بۆ حیزب نابنە پشت و پەنا.
لــە تـــــەواوی بــڕگــە و قــۆنــاغــەکــانــی ژیــان
و تێکۆشانی ئــەم حــیــزبــەدا ئــەم ئەسڵە بە
لەبیرنەکراوەیی ماوتەوە و بەردەوام پێداگری
لە سەر کــراوە .شەهید دوکتور قاسملوو لە
پێوەندیی لەگەڵ ڕۆڵی خەڵک و پشتبەستن بە
ئیرادەی گەل لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
چەندین وتــار و لێدوانی تایبەتی هەیە و لە
چەند نموونەیەکیشدا بە کردەوە تەنیا خەم و
نیگەرانیی ناوبراو ،پاراستنی کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستانە .کاتێک کــە لــە ساڵەکانی ١٣٥٩
بۆ ١٣٦٠دا هێزی پێشمەرگە شارەکان چۆڵ
دەکەن و مەیدانی بەرەنگاری دژ بە هێزەکانی
ڕێژیم بۆ دەرەوەی شــارەکــان دەگــوازنــەوە،
شــەهــیــد دوکــتــور قــاســمــلــوو لــە پــێــوەنــدی لە
گەڵ هۆکاری ئەم بڕیارەدا دەڵــێ« :ئامانجی
ئێمە لــەو کــارە پاراستنی خەڵکە لــە شــەڕ و
ماڵوێرانی» هەر لە پێوەندی لە گەڵ ڕوانینی

پشت بێ؟! کە بێگومان هەر ئەم متمانەیە بە حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە الیەن خەڵک و هەر ئەم
پشتبەستنەی حیزب بە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان،
هۆکاری بنەڕەتین بۆ بەردەوامیی ئەم خەباتەو ئەم
ڕۆڵــەی کە حیزبی دێموکراتی کوردستان زیاتر لە
حەوت دەیەیە وەک ڕەساڵەتێکی تاریخی هەڵیگرتووە.
پــشــت بــەســتــن بــە ئ ــی ــڕادەی کــۆمــەاڵنــی خەڵکی
ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان بــۆ حیزبی دێــمــوکــرات لە
ڕوانــگــەی ئــەم حیزبەوە تەنیا ئەمرێکی داخ ــراو و
یەکالیەنە یان یەک تەرەفە نیە و نەبووە ،بەڵکوو
تێکەڵێک بووە لە متمانە پێکردن و مودیرییەتکردنی
بــــەردەوام .بــە مانایەکی دیکە بــۆ ئ ــەوەی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــتــوانــێ لــە شــەرایــەتــی
ج ــۆراوج ــۆری خــەبــاتــدا متمانەی ئــەم پشتیوانییە
وەدەس ــت بێنێ ،هــەوڵــی داوە بــە خوێندنەوەیەکی
واقعبینانە لە شەرایەتی کۆمەڵگە و ژینگەی جووڵەی
خەڵک و پتانسێلی ئەم هێزە ،بە جۆرێک مودیریەتی
ڕەفتاری ئەم پشتیوان و ئیرادەیە بکا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ «خەڵک»دا،
شەهید دوکتور قاسملوو پشتیوانیی خەڵک بۆ
موبارزە بە یەکێک لە هۆکارە بنەڕەتییەکانی
سەرکەوتن دەزانێ و دەڵێ« :سێ هۆکار هەیە
کە دڵخۆشمان دەکا بە سەرکەوتن کە بریتین
لە :پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان،
قارەمانێتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و
واقعبینی لە سیاسەت».
خــودی ئــەم پشت پێبەستنە بــە «ئــیــرادەی
کــۆمــەاڵنــی خەڵکی کــوردســتــان» بــۆ حیزبی
دێــمــوکــرات هــــەروا بــە ئــاســانــی و لــەخــۆڕا
دروست نەبووە! هەڵوێستی دروستی سیاسی،
خوێندنەوەی واقعبینانەی شەرایەتی موبارزە
و ڕووداوەکـــــــان و ،لــە ه ــەم ــووی گرینگتر
خۆبەختکردن لە پێناو ئامانجەکانی خەڵک و
بــەردەوامــبــوون لــە خــەبــات و تێکۆشانە کە
متمانەی لە الی خەڵک دروست دەکا بۆ پشتیوانی
لێکردن .حیزبی دێموکرات ئەم متمانەیەی بە
هەزینەیەکی قورس و گران وەدەست هێناوە.
حیزبێک کە سەرکۆمارەکەی لە پێناو پاراستنی
خــەڵــک و ،دوو ڕێ ــب ــەری وەک شــەهــیــدان؛
دوکــتــور قاسملوو و دوکــتــور شەرەفکەندیی
لە پێناو ویست و داخوازەکانی خەڵک و ،بە
هەزاران کەس لە باشترین ڕۆڵەکانی لە پێناو
سەربەرزی و سەربەستیی ئەم خەڵکەدا بەخت
کردبێ ،چۆن ناتوانێ متمانەی میللەتێکی لە

مــادام ئــەم پشتیوانەیە بە پێی تەمەن و فــەزای
فکری و تەنانەت ڕوانگەیان بۆ جۆری خەبات بە پێی
شەرایەتی زاڵی سیاسی لە گۆڕان و تەحەول دایە،
بۆ حیزبی دێموکراتیش هەوڵدان بۆ ڕاگرتنی ئەم
پشتیوانە و ،متمانە پێدانیان ئەمرێکی زەروورییــە.
لەم پێوەندییەدا حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
ماوەی ئەم زیاتر لە حەوت دەیەیەدا بە خوێندنەوەی
سەردەمیانە لە ڕووداوەکـــان و جــۆری ڕوانین بۆ
رەهەندەکانی خەبات ،بەردەوام هەوڵی داوە متمانە
و سەرنجی نەسڵە جیاجیاکانی کۆمەڵگە بۆ الی
خەباتی مــافــخــوازانــەی نــەتــەوەیــی و دێموکراتیک
کە خــۆی رێبەری دەکــا ڕابکێشێ .هــەر ئــەوەی کە
دەبینین لە هەموو قۆناغەکانی خەباتی ئەم حیزبەدا
بە ئێستایشیەوە ،ڕۆژانە پۆل پۆل لە الوانی خاوەن
هەڵوێست پەیوەست بە ڕیزی تێکۆشانی ئاشکراو
نهێنیی ئەم حیزبە دەبن و تێکۆشەرانی نێوخۆی واڵت
چاویان لە ڕەفتار و گوفتاری ئەم حیزبەیە ،دەریدەخا
کە ئەم پشتیوانەیە هەر وا لە جێی خۆیدایە.
ئێستایش دوای  ٧٢ساڵ لە دامەزراندنی هەرچەند
شەرایەتی خەبات و مەیدانی تێکۆشانی ئەم حیزبە لە
ئاست پێویست و چاوەڕوانییەکاندا نیە ،بەاڵم مادام
«خەڵک» ،حیزبی دێموکرات بە هی خۆیان دەزانن و
حیزبیش پشتی بە ئیرادەی خەڵک قایمە ،دڵنیاین لە
هەر ئەگەرێکدا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان دەتوانێ
ئەو رۆڵە بگێڕی کە لە کۆنەوە لێی چاوەڕوان دەکرێ.

ژماره٧٠٧ :
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ئەو دروشمانەی مایەپووچ دەرچوون
کوردستان
هەموو ئەوانەی سەردەمی شۆڕشی ڕووخاندنی ڕێژیمی پاشایەتی لە
ئێرانیان لە بیرە ،یان نەوەی نەوێ کە بیستوویانە و خوێندوویانەتەوە،
دەزانن کە دروشمە سەرەکییەکانی شۆڕشی ساڵی  1357لە ئێران چی بوون.
عەداڵەت و دادپەروەری ،یەکسانی ،ئازادی و سەربەخۆیی خەتە گشتییەکانی
ئەو دروشمانە بوون کە لە تریبوونی مزگەوتەکان و لە ڕێگەی شریتە
دەنگییەکانی خومەینی کە لە نۆفیل لۆشاتۆی فەڕانسەوە دەگەیشتنەوە ،دەدران.
ڕەخنە لە کاخنشینی و پەرەسەندنی تەنەکەئاواکان ،پێویستیی پڕکردنەوە
کەلێنە چینایەتییەکان ،نەهێشتنی هەژاری و دواکەوتوویی و زۆرەملێکردنی
خوێندن و پەروەردە ئەویش لە سەر ئەرکی دەوڵەت وردکردنەوەی بەشیک
لەو دروشمانە بوون کە بۆ ڕوخاندنی رێژیمی پاشایەتی و هێنانەسەرکاری
کۆماری ئیسالمی دەدران ،ئێستا دوای  38ساڵ لە دەسەاڵتدارەتیی کۆماری
ئیسالمی جێی خۆیەتی کە یەک بە یەکی ئەو دروشمانە لە سەر بنەمای
واقعی ئێستایان لێکدانەوەیان بۆ بکرێ .بابەتی نەهێشتنی نەخوێندەواری
و زۆرەملێکردنی خوێندن لەسەر ئەرکی دەوڵەت یەک لە دروشمانەیە.
با لە ئامارە ڕەسمییەکان بڕوانین:

ئــەحــمــەد م ــی ــدەری ،بــریــکــاری وەزیــــری ک ــار و خــۆشــبــژیــوی دەڵــێ
«دوای تـــەواوبـــوونـــی ت ــەرح ــی کـــۆکـــردنـــەوەی زانــــیــــاری لــەســەر
ئـــەوانـــەی ل ــە خــوێــنــدن دابـــــــڕاون ،ب ــۆم ــان دەرکـــــەوتـــــووە ک ــە 110
هـــەزار مــنــداڵ لــە ســاڵــی خوێندنی  95 _96دا لــە خوێندن دابـــراون.
ئەبولحەسەن فــیــروزابــادی ،قایمقامی وەزی ــری کــار و خۆشبژیویی
کۆمەاڵیەتیش دەڵێ  12میلیۆن کەس بەهۆی دیــاردەی پەراوێزنشینی
ل ــە قـــــەراغ شــــارەکــــان ،ب ــە تــایــبــەت شــــارە گـــەورەکـــانـــدا دەژیـــــن کە
کــەمــتــریــن ئیمکاناتی پـــــەرورەدە و پێڕاگەیشتنی حکومەتییان بۆ
دابــیــن ک ــراوە و مــنــدااڵن و دابــڕانــیــان لــە خوێندن یەکێک لــە خەسارە
هـــەرە ســەرەتــایــی و ســەرەکــیــیــەکــانــی ئ ــەم دیـــاردەیـــەن لــە ئــێــراندا.
هەر ئەو ئامارانە باس لەوە دەکــەن کە کە لە ئێران  241هــەزار کچ
و کوڕی تەمەن شەش تا  9ساڵ نەخوێندەوارن و هەر ئەمساڵیش 24
هەزار منداڵ لە قۆناغی خوێندنی سەرەتاییدا ناونووسییان نەکردوە و
سەرپەرستی زیاتر لە  8هــەزار منداڵ گوتویانە کە بەهۆی هــەژاری و
تێچووی زۆری خوێندن نەیانتوانیوە منداڵەکانیان وەبەر خوێندن بنێن.
ک دایە
دابــڕان لە خوێندنی هــەزاران منداڵ لە ئێران لە ساڵدا لە حاڵێ 
کە وەک باس کرا خوێندن لە قۆناغی سەرەتایی خوێندندا زۆرەملێیە
و تەنانەت لە قانووندا جەریمە بۆ ئــەو دایــک و باوکانە دان ــدراوە کە
رێگری لە خوێندنی منداڵەکانیان دەکەن؛ ئەو دایک و باوکانەش دەڵێن
یانی دەوڵــەت لەوان دڵسۆزترە بۆ منداڵەکانیان؟ بەاڵم کاتێک هەژاری
بەربینگی پێگرتوون و توانای دابینکردنی سەرەتاییترین پێداویستییەکانی
خوێندن و قوتابخانەچوونی منداڵەکانیان نییە و لە قوتابخانەش هەر
چەند مانگ جارێک لەسەریان دەکەن کە دەبێ پووڵ بۆ بەڕێوەبردنی
قوتابخانەش بدەن ،ئیدی چۆن دەتوانن منداڵەکانیان وەبەر خوێندن بنێن.
هەواڵدەریی تەسنیم نایشارێتەوە کە  20میلیۆن کەس لە ئێران نەخوێندەوار
و کەمخوێندەوارن و دروشــم و بەرنامەکانی دەوڵــەت لە چوار دەیەی
ڕابردوودا بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواری ناکارامە بوون و لە قوڕ چەقیون.
ئــــێــــســــتــــا بـــــــا ســـــــەرێـــــــک لـــــــە کـــــــوردســـــــتـــــــان هـــەڵـــێـــنـــیـــن:
ڕەمــــەزان یــوســفــی ،جێگری بــەشــی خــوێــنــدەوارکــردن لــە ئــیــدارەی
پــەروەردە و فێرکردنی پارێزگای سنە دەڵێ پارێزگای سنە لە ڕووی
زۆربوونی کەسانی نەخوێندەوار دووهەمین پارێزگا لە هەموو ئێرانە.
ئـــەو بــە ئ ــام ــاژە بــــەوەی لــە ســاڵــی  ٩٠دا زیــاتــر لــە  ٢٠میلیۆن
کـــەس ل ــە حــەشــیــمــەتــی  ٧٠مــیــلــیــۆن کــەســیــی ئ ــێ ــران نــەخــوێــنــدەوار
و کــــەمســــەواد بـــــوون ،دەڵــــێ پ ــارێ ــزگ ــای ســنــە دوای ســیــســتــان و
بەلوچستان پلەی دووهــەمــی نەخوێندەواریی لە ئاستی ئێراندا هەیە.
ڕەمــــــەزان یــوســفــی دەڵــــێ هـــەر بــەپــێــی ســەرژمــێــریــیــەکــەی ســاڵــی
 ،٩٠پـــارێـــزگـــای ســنــە زیـــاتـــر لـــە  ٢٨٦هــــــەزار نـــەخـــوێـــنـــدەواری
بـــــەتـــــەواو مـــانـــا و  ٢٦٢هـــــــەزار کـــەســـی کــــــەمســــــەوادی بـــــووە.
ڕاگهیاندنی ئاماری  ٢٨٦ههزار کەسی تەواو نهخوێندهوار ل ه پارێزگای
سنە ل ه حاڵێک دایه که ههر بهپێی ئامار ه ڕهسمییهکان  ٢٥٠ههزار کهسیش
له پارێزگای ورمێ نهخوێندهوارن ٣٠٠ ،ههزار کهس ل ه پارێزگای کرماشان
و  ٣٠ه ـهزار کهسیش ل ه پارێزگای ئیالم بە تــەواوی نهخوێندهوارن.
کارناسانی پ ــەروەردە زۆریــی ئاستی نەخوێندەواری لە کوردستان
بۆ هــەژاری بنەماڵەکان ،کەمبوونی کەرەستە و پێداویستی خوێندن،
پــەراوێــزنــشــیــنــیــی شـــارەکـــان و مـــانـــەوەی نــەریــتــی کــۆنــی خێڵەکی
دەگ ــێ ــڕن ــەوە کــە بــەشــی هـ ــەرە زۆری ئـــەو هــۆکــارانــە لــە ســۆنــگــەی
سیاسەتی چ ــەوت و هــەڵــەی بــەڕێــوەبــەریــی کــۆمــاری ئیسالمییە لە
بـــواری سیاسی و کــۆمــەاڵیــەتــی و پ ــەروەردەیــیی ــەوە ،سیاسەتێک و
بەڕێوەبەرییەک کە ئێستاش هیچ ئاسۆیەکی روونی لێ بەدی ناکرێ.
***
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ڕوانگە

کوردکاناڵ

و  10ساڵ تێکۆشانی بێ وچان
مەنسوور مروەتی
دە ساڵ لەوپێش و لە ڕۆژی ١٦ی گەالوێژدا کاناڵێکی ئاسمانیی نوێ هاتە ریزی
تەلەویزیۆنە کــوردیــیــەکــان و دەســتــی بــە پەخشی ئــەزمــوونــیــی بەرنامەکانی کــرد.
ئەم تەلەویزیۆنە کە سەرەتا بە ناوی «کورد تی ڤی»ەوە دەستی بەباڵوکردنەوەی
بەرنامەکانی کردبوو ،پاش ماوەیەکی زۆر کورت ناوەکەی بۆ «کوردکاناڵ» گۆڕدرا و بۆ
ناساندنەکەشی بە یار و نەیار سەرەتا ئەوەندە بەس بوو کە بڵێی ئەم کاناڵە تەلەویزیۆنیە
سەر بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتی کوردستانە ،تا خەڵک وەکوو میوانێکی
خۆشەویستی خۆیان لە ماڵەکانیان وەریبگرن .هۆکاری ئــەوەش ڕوون بوو ،چونکی
میدیاکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و بە تایبەت ڕادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران
پاشخانێکی ئەوەندە بەهێز و پڕ لە متمانەی لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا هەبوو
تا خەڵک هەر بەو تایبەتمەندی و سیفەتانەوە باوەش بۆ تلەویزیۆنەکەشی بکەنەوە.
بێگومان لە دنیای ئەوڕۆدا کە بە دنیای تێکنۆلۆژی و تەقینەوەی زانیارییەکان ناسراوە
بوونی کاناڵی تەلویزیۆنی بەتایبەت بۆ گەالنی بندەست لە پێویستییەکانی سەردەمە
و ئەم کــارەش بەبێ پشتیوانییەکی زۆری ماڵی و ڕاهێنانی ئاکادمیکی هێزە مرۆیی
و کارگێڕەکانی کارێکی قــورس و بە زەحمەتە ،بــەاڵم کوردکاناڵ لە هەلومەرجێکدا
دەستی دایــە ئەو کــارە قورسە کە چیرۆکی دەستبەکاربوونەکەی تاڕاددەیەکی زۆر
لە چیرۆکی ڕادیــۆ ئەفسانەییەکی «دەنگی کوردستان» دەچــێ ،ئەویش ئەوەیە کە
خاڵی دەسپێک هیممەت بوو نەک قیمەت ،ئەویش هیممەتی پێشمەرگانە .هەربۆیە لە
گەڵ هەموو کەموکووڕییەکی ماڵی و تەنیا بە یەک دوو کامێرا و کامپیۆتێر بەاڵم بە
هیممەتێکی چیایی و باوەڕێکی قووڵی پێشمەرگانە شانی وەبەر ئەو ئەرکە قورسە دا.
کوردکاناڵ لە سەردەمێکدا دەستی بە کار کرد کە بەداخەوە دۆخی سیاسیی نێوان
حیزبەکانی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بــاش نــەبــوو ،زۆرج ــار ئــەو حیزبانە میدیاکانی
خۆیان دەکــردە تریبوونێک بۆ کێشە لەگەڵ یەکتر و کوتانی بەرانبەرەکەیان ،بەاڵم
خاڵی بەهێزی کوردکاناڵ هەر لە سەرتاوە ئەوەبوو کە بە هیچ جوور نەچووە ئەو
خانەیەوە و بە پێچەوانەوە هەوڵی دا ببێتە سەکۆ و تەوەرێک بۆ لە دەوری یەکتر
کۆکردنەوەی حیزبەکان و خزمەت بە پێشوەچوونی خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد
لەنێوخۆ و دەرەوەی واڵت .بۆ ئەو مەبەستەش درگــای بۆ خستنەبەرباسی بیروڕا
جیاوازەکانیش ئــاوەاڵ کرد ،بە جۆرێک کە لە بۆنە جۆربەجۆرەکاندا هەوڵی داوە کە
بە میزگرد و بەرنامەی سیاسی هەموو حیزب و الیەنە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە کوردکاناڵ کۆ بکاتەوە و هەموان لە کەشێکی ئــازاد و بێ سانسۆردا
بیروڕای خۆیان لە مەڕ پرسە سیاسییەکانی پێوەندیدار بە کوردستانی ئێران بخەنە ڕوو.
لەو بوارەدا کوردکاناڵ هیچکات بەرچاوتەنگانە هەڵسوکەوتی نەکردەوە و بەبێ هیچ
بەربەستێک تریبوونی خۆی لە خزمەت هەموو ئەو کەسایەتی و الیەنە سیاسییانە داناوە کە لە
هەوڵی ئەودان بەردێک لە سەر دیواری پرسی نەتەوەیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دانێن.
هەروەها جیا لە حیزبەکانی کوردستان کوردکاناڵ هەوڵی داوە کە چاالکانی سیاسی
و مەدەنیی نێوخۆی ڕۆژهەاڵتیش ئەم کاناڵە بە ماڵی خۆیان بزانن و بتوانن بە دەرکەوتن
لە بەرنامە جۆربەجۆرەکانی کوردکاناڵدا بیروڕای خۆیان باس بکەن و تەنانەت ئەگەر
بیروڕایەکی جیاوازیشیان لەسەر پرسە سیاسییەکان لە ئێران و کوردستان بووبێ؛ بۆیە
دەکرێ کوردکاناڵ لەم بارەوە بە ڕچەشکێن لە نێو میدیاکانی کوردیدا لە قەڵەم بدرێ.
یەکێکیتر لە هەوڵەکانی کوردکاناڵ لەم دە ساڵەدا کە دەکرێ بە پڕنسیبێکی سەرەکیی
کاری کوردکاناڵی ناوبەرین و وەک ئامانجێک بۆ ئەو میدیایەی پێناسە بکەین ،ئەوە
بــووە کە چەندی پێی بکرێ بەرەنگاری سیاسەتی لە پــەراوێــز خستنی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە ببێتەوە ،ئەو سیاسەتەی کۆماری ئیسالمی
کە هەوڵی داوە سەرنجی الوانی کورد بۆ کێشەی پارچەکانیتری کوردستان ڕابکێشێ
و لە ژینگەی سیاسیی خۆیان کە رۆژهەاڵتە دووریــان بخاتەوە؛ هەر بۆیە لە هەموو
بوارەکاندا چ لە باری هەواڵ و چ لە باری بەرنامەکانی ڕۆژانــەدا گرنگییەکی تایبەتی
بە هەموو هەواڵێک و هەموو ئەو چاالکییانە داوە کە لە ڕۆژهــەاڵت ڕوو دەدەن یان
پێوەندییان بە ڕۆژهەاڵتەوە هەیە .بۆ وێنە لە هەر گۆشەیەکی کوردستان بە شار و
گوندەکانەوە هەر چەشنە چاالکییەک کە کراوە کوردکاناڵ وەکوو ئەرکی سەرەکیی خۆی
کاتی بۆ تەرخان کردوە و باڵوی کردووەتەوە ،نموونە لەو بارەوە ئەو چاالکییە ئەدەبی
و فەرهەنگیانەیە کە لەالیەن ئەنجومەن و ڕێکخراوە ئەدەبی و مەدەنی و فەرهەنگییەکانی
کوردستانەوە بەڕێوە دەچن ،هەروەها بایەخێکی یەکجار زۆریشی بە باسی ژینگە و
وشیارکردنەوەی خەڵک بۆ پاراستنی ژینگەی کوردستان داوە .نموونەیەکی دیکەش
دەکــرێ ئاماژە بە بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمەکانی ن ــەورۆزی کوردستان بکەین کە
کوردکاناڵ کاتی تایبەتیی بۆ تەرخان کــردوە و سااڵنە وەکــوو نەریتێک ئەوەندەی
بە دەستی گەییشتوە وەک خــۆی بــاوی کــردووتــەوە با لە کاتی خۆشی الی دابــێ.
لــە الیــەکــی دیــکــەوە کــوردکــانــاڵ لــە خــەم و ئــازارەکــانــی خەڵک بــە هــەمــوو چین و
توێژەکانییەوە غافڵ نەبووە و بەردەوام کاناڵێک بووە بۆ باسکردنی پێشێلکاریی مافە
مەدنی و سیاسییەکان و بە گشتی مافی مرۆڤی کورد کە بەشێوەی سیستماتیک لە ئێران
لەالیەن حکومەت و دامودەزگا پێوەندیدارەکانی ڕێژیمەوە پێخوست دەکرێ و هەوڵی داوە
جیا لە بە میدیایی کردنی ئەو حاڵەتانە ،بیانکا بە بەڵگە و دیکۆمێنت و بیخاتە بەردەستی
ناوەندە نێونەتەوەییەکانی داکۆکاری مافی مرۆڤ .هەموو ئەو گرینگی دانەی کوردکاناڵ
بە خەڵکی خۆی لە ڕۆژهەاڵت وایکردوە کە خەڵکی کوردستان کوردکاناڵ بە پشت و
پەنا و پشتیوانی خۆیان بزانن و لە کاتی تەنگانەدا بۆ بەهاوارەوە هاتنیان پەنای بۆ بێنن.
ئەرکێکی دیکەی کوردکاناڵ لەم ماوەیەدا ئەوە بووە کە لە کاتی مەئموورییەتەکانی
هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا شانبەشانی ئــەوان لە جەولەدا بــووە و جــاری واش
هەبووە کە تاشە بەردێکی کردووەتە ستۆدیۆ و لەوێوە دەنگی دلێری پێشمەرگەی
بــە گوێی خەڵکی کــوردســتــان گــەیــانــدوە و تــەنــانــەت جــاری واش هــەبــووە کامێرای
کوردکاناڵ لە مەیدانی شەڕیشدا حــوزووری هەبووە و ئەو حــوزوورەش وای کردوە
کە دواتــر کۆماری ئیسالمی و ڕاگەیاندنە درۆزنەکانی نەتوانن لەو جــۆرە کاتانەدا
چەواشەکاری بکەن و هەواڵەکان بەو جــۆرەی کە خۆیان دەیانهەوێ باڵو بکەنەوە.
لــەم چەند ساڵەی دوایــیــدا ڕۆژهـــەاڵت خــاوەنــی چەند تلویزیۆنێکی دیکە بــوو کە
هەرکامەیان بــەداخــەوە بە هــۆی کێشەی جــۆراوجــۆرەوە داخ ــران ،بــەاڵم کوردکاناڵ
بە هیممەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان و ئەندامە دڵسۆزەکانی و پێشمەرگە
میدیاکارەکانیەوە خــۆی ڕاگـــرت ،و هــەرچــەنــدە ئــەم کاناڵەش ئــەو مەترسییەی لە
ســەر بــووە بــەاڵم بــەو ئــاواتــەی کــە کــوردکــانــاڵ بــە هیممەتی هــەمــوو الیــەک هــەروا
خۆڕاگر بێ و ب ــەردەوام دەنگی خەمخۆر و ڕاستبێژی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بێ.
لــە کــۆتــایــیــدا وێـــڕای ی ــادی شــەهــیــدانــی الوی مــیــدیــاکــاری کــوردکــانــاڵ ،شەهیدان
ئـــەرســـەالن عــەبــاسنــیــا ،ســــاالر بــاقــری و نــاســر کــەریــمــی ســپــاســی هــەمــوو ئــەو
کەسانە دەکــەیــن کە لــەم دەســاڵــەدا لە پێشوەچوونی کوردکاناڵدا ڕۆڵ و نەقشیان
هـــەبـــووە و بـــەو هــیــوایــەی ک ــە چــــرای مــاڵــی ک ــوردک ــان ــاڵ هـــــەروا ڕوونـــــاک بــێ.
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هەڵسەنگاندنێکی کورتی کارکردی
هەژیر عەبدواڵپوور
دە ساڵەی کوردکاناڵ

کــورد کاناڵ لە دۆخێکی نــەخــوازراوی
پاش لەتبوون هاتە نێو میدیای کوردییەوە،
کە لەوانەبوو ئەگەر ئەو دۆخە نەهابایەتە
کایەوە و حیزبی دێموکرات لەت نەبوایە،
کاناڵێک بەو ناوە نەدەهاتە نێو ڕیزی کەناڵە
ماهوارەییەکان یــان ئەگەریش بهاتبایە،
لەوانە بوو هەڵگری ئەرک و ڕەسالەتێکی
دیکە بوایە.
هەرچەند نابێ ئــەوەشــمــان لەبیر بچێ
کــە حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لەو
س ــەردەم ــەدا ،هــەم لــەبــاری دارای ــی ــەوە لە
دۆخێکی ناخۆش و دژواردا بوو ،هەمیش
کەوتبووە بــەر هورووژمێکی میدیایی و
تەبلیغاتێکی نــەیــارانــەی پــڕ لــە ناڕاستیی
ب ــەردەوام و بــەداخــەوە میدیای هێرشکار
بەردەوام لە هەوڵی خەوشدارکردنی حیزبی
دێموکراتی کوردستاندا بــوو ،لە شکاندن
و لێدانی کەسایەتی و سیما ناودارەکانی
ئــەو حــیــزبــەش نــەدەپــریــنــگــایــەوە .حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەو سەروبەندەدا،
بــە هــەبــوونــی ڕۆژنــامــەی «کــوردســتــان»
و م ــاڵ ــپ ــەڕی «کـــوردســـتـــان و کــــورد»
و ڕادی ــۆی ــەک ــی کــــورتمــــەودا لــە بـــواری
میدیاییدا چاالکی هەبوو کە کۆی ئەوانەش
نەیدەتوانی واڵمدەری پێداویستییەکانی ئەو
سەردەمە بێ و زەروورەتی وەگەڕخستنی
تەلەویزیۆنێکی ماهوارەیی بۆ ئەو حیزبە
وەک پێویستییەکی هــەنــووکــەیــی خــۆی
دەنواند ،کە بۆ دابینکردنی ئەم زەروورەتەش
تەنیا هیممەتەکە هەبوو و زۆر بیر لە تێچوو
و قیمەتەکە نەکرابۆوە!
هەر بەم پێیە ،بۆ دامەزراندنی ئەم کەناڵە،
نە لە باری دارایی و سازکردنی مەکۆیەک
بۆ کاری تی وی ،ئامادەکاری تەواوی بۆ
کرابوو و نە ڕەچاوی پێرسونێلی پیشەیی
و جـــۆری ئــەو بــەرنــامــانــەی کــە دەبــوایــە
بەرنامەڕێژییان بۆ بکرایە کرابوو ،بەمجۆرە
دەکرێ بڵێین کە بەجۆرێک بەسەرداکەوتن
بوو و زیاتر بۆ ئەوە بوو لەو هەلومەرجەدا
ئەم الی دێموکراتیش کاناڵێکی ماهوارەیی
هــەبــێ ،بــۆ ئــــەوەی النــیــکــەم ســیــاســەت و
هەڵوێست و بەرنامەکانی خۆی تێدا باڵو
بکاتەوە.
بەمجۆرە دەسپێکی کاناڵی کوردکاناڵ بە
ئیمکاناتێکی یەکجار کەمەوە لێدرا و دوایە
بــەرەبــەرە بیر لــە ســازکــردنــی پێکهاتە و
دابینکردنی کەرەستە و بەشەکانی دیکەی
کاناڵەکە کرایەوە؛ با بۆ مێژووش بێ بڵێین
کە کورد بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێک بە دوو
دووربین و دوو کامپیوتێر و بەبێ ستۆدیۆ
بــەرنــامــەی بــەرهــەم دەهێنا و لــەمــبــارەوە
ســــەرەڕای کەممی ئیمکانات ڕچەشکێن
بــوو ،ڕچەشکێن لە بــواری دەروەستی بە
کار ،نەفسبەرزی و ویستی نوێخوازی و
سەرەنجام دەرخستن و نواندنی ئەو ئەسڵە
کە دەڵێ گرینگ ئەوەیە بە کەمترین ئیمکانات
لە هەوڵی باشترین کار و بەرهەمدا بی.
لــەگــەڵ وەگــەڕکــەوتــنــی کــوردکــانــاڵ لە
نێوەی یەکەمی گەالوێژی 1386دا و بەپێی
چاوەڕوانیی زۆربەی ئەندامان و دۆستان و
دڵسۆزانی حیزبی دێموکرات و بە تەگبیر و
ژیریی ڕێبەران و پیرانی بەتەدبیر ،سیاسەت
و کارکردی کوردکاناڵ بەو ئاراستەیەدا
ڕۆیــشــت کــە نــەکــەوێــتــە داوی مقۆمقۆ و
دەمبەدمەی زیانبار ،و ڕێبازێکی نەتەوەیی
بەخۆوەگرت و هەوڵ درا بە خستنەڕووی
سیاسەت ،هەڵوێست ،کردەوە و تیکۆشانی
بێوچانی ئــەنــدامــان و الیەنگرانی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان واڵمـــی ویستی
کۆمەڵگە و پێداویستییەکانی کۆمەاڵنی
خەڵک بداتەوە؛ هەر ئەم کارکردەی کورد
کــانــاڵ بــۆتــە ه ــۆی ئــەوەیــکــە پریستیژ و
متمانەیەکی جێ بایەخ بەم کاناڵە ببەخشرێ.
کــوردنــاڵ لــەگــەڵ بەرهەمهێنانی دەیــان
عینوان بەرنامەی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی،
ئــەدەبــی ،ڕووناکبیری لە هەمبەر نیاز و
پێداویستیی چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگە وەک الوان ،ژنان و خوێندکاران
و زیندانیانی سیاسی کەمتەرخەم نەبووە و
تەنانەت بەرنامەی تایبەتی حەوتوانەی بۆ
ڕێکخستوون و ئاوڕی لە کێشە و ویست
و توانایی و پێشکەوتن و چاالکییەکانیان
داوەتــەوە .هەروەها ســەرەڕای ئــەوەی کە
ئــەم کاناڵە تریبوون و زمانحاڵی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــە و دەبـــێ زیاتر

گرینگی بە شیکردنەوە و تاوتوێی سیاسەت
و ڕوانــگــەکــانــی ئــەم حیزبە بــدا ،بــەاڵم لە
مژارە فکری و ڕووناکبیرییەکانیش خافڵ
نەبووە و بە دەیــان بەرنامەی هــزری بە
مەبەستی گەشەپێدان بە وشیاری نەتەوەیی
و بردنەسەریی ئاستی ڕۆشنبیری و ئاگایی
گشتی ڕێکخستووە و باڵوی کردۆتەوە.
کــــــورد کــــانــــاڵ هـــــەر لــــە ســــەرەتــــای
دامەزرانییەوە ،سیاسەتی رۆژهەاڵتتەوەری
ڕەچــاو کــردووە و ئەو پرس و مژارانەی
کە پێوەندییان بە ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە
هـــەبـــووە لـــەم ک ــان ــاڵ ــەدا ڕەنـــگـــدانـــەوەی
بەرچاویان هەبووە و بەکورتی قورسایی
و بەرنامەکانی ئــەم کاناڵە بەشی هــەرە
زۆری ڕووی لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
بووە .کەمتر پرسێکی سیاسی و نەتەوەیی
پێوەندیدار بە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستانەوە
هەبووە کە بەشێوەی دیمانە ،میزگرد و
دێکۆمێنتاری ک ــاری لــەســەر نــەکــرابــێ و
بەبایەخەوە تاوتوێ نەکرابێ .جیا لەوە ئەم
کاناڵە تریبوونێک بووە بۆ ڕەنگدانەوەی کار
و چاالکی کۆڕ و کۆمەڵەکانی نێوخۆیی و
کەمتر ڕێوڕەسم و فستیواڵ و ئاهەنگێکی
نەتەوەیی بووە کە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بەڕێوەچووبێ و کورد کاناڵ بە شێوەیەک
لە شێوەکان ڕووماڵی نەکردبێ .هەڵبەتە
ڕۆژهەاڵتتەوەر بوونی کورد کاناڵ بە مانای
خەمساردی لە بەرامبەر پرسی نەتەوەیی
پارچەکانی دیکەی کوردستان و تەنانەت
ڕووداو و پــرســە گرینگەکانی نــاوخــۆی
ئێران نەبووە و کورد کاناڵ هیچکات لەو
پرسانەش خۆی نەبواردووە و لە بەرنامە
جیاجیاکانیدا بە تەسەلی ئاوڕی لەو جۆرە
گۆڕانکارییانەش داوەتەوە.
پڕەنسیپێکی دیکە کــە کــورد کــانــاڵ لە
کــارکــردی خۆیدا ڕەچــاوی کــردووە ئەوە
بووە کە هەر لە سەرەتاوە پێداگریی لەسەر
ڕاستگۆیی و هەقبێژی کردووە و هیچکات
پەنای بۆ چەواشەکاری و بەالڕێدابردن
ن ــەب ــردووە و هەرکاتێکیش هــــەواڵ یــان
زانــیــاریــیــەکــی نــاڕاســتــی بــاوکــردبــێــتــەوە،
بــە دڵــفــراوانــیــیــەوە ،ئــەو ج ــۆرە هـــەواڵ و
زانــیــاریــانــەی ڕاســتکــردۆتــەوە و داوای
لێبوردنی لە بینەرانی کردووە.
کورد کاناڵ ،لە خوێندنەوە بۆ مێژووی
حــیــزبــی دێــمــوکــرات و ڕووداوە ت ــاڵ و
شــیــریــنــەکــانــیــدا ،تــریــبــوونــەکــەی خستە
خزمەت گشت ئەندامانی لەمێژینەی حیزبی
دێموکرات و لەمبارەوە سیاسەتی قێزەونی
وەالنـــــان و گــوێــنــەدانــی بــۆ هــەمــیــشــە لە
کارکردی خۆی سڕییەوەو ئەو دەرفەتەی
بۆ هەموو کادرە بەپێشینە و ناسراوەکانی
ئەم حیزبە رەخساند تاکوو بتوانن ڕوانگە
و سەرنج و تێبینییەکانی خۆیان لە هەمبەر
ڕووداوە گرینگ و جیاجیاکانی حیزب
و هــەروەهــا پــرســە سیاسییەکان بخەنە
بــەربــاس ،دەرفــەتــێــک کــە پێشوو قەتیس
کــرابــوو و تــەنــانــەت هــەوڵــی ســڕیــنــەوەی
ئەو کۆمەڵە کــادرە دڵسۆز و فیداکارەش
لەوپەڕی خۆی دابوو.
ئــەم میدیایە لــە الیەنێکی دیــکــەشــەوە
ڕچەشکێن بوو ،ئەویش ئەوە بوو کە ئەو
مەیدانەی ڕەخساندبوو تا لەو تریبوونەوە
ڕەخــنــە لــە کــارکــردی حیزبی دێــمــوکــرات
بگیردرێ و کاری و تێکۆشانی ئەو حیزبە
لە ڕەهەندی جۆراوجۆرەوە هەڵسەنگاندنی
بــۆ بــکــرێ؛ جیا ل ــەوەش تریبوونی خۆی

خستە خزمەت کەسایەتییە سەربەخۆکان و
تەنانەت بەرپرسان و ئەندامانی سەرەوەی
حیزبەکانی دیکە و بەجۆرێک ببووە مەکۆی
ک ــۆک ــردن ــەوەی حــیــزبــەکــانــی ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان تا لە دەوری یەکتر کۆببنەوە
و پێکەوە دیــالــۆگــی ڕاســتــەوخــۆ بکەن و
بەکورتی ببووە سەکۆیەک بۆ دەربڕینی
بیروڕای جیاواز و ئەو ڕەوتــە ئێستاشی
لەگەڵ بێ هەر ڕەچاو دەکرێ و کورد کاناڵ
هــەروا تریبوونێکە بۆ دەربڕینی بیروڕا
جیاوازەکان.
پڕەنسیپێکی دیکە کە کــورد کاناڵ پێی
دەروەست بووە ئەوە بووە کە ئەم کاناڵە،
ڕوومــاڵ کردنی تــەواوی ئەو ڕێوڕەسم و
کــۆڕانــەی کە ســەبــارەت بە زمــان ،جێژنی
نــەورۆز و فستیواڵە هونەری ،فەرهەنگی
و فــولــکــلــۆریــیــەکــانــی کــە لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی
کوردستان بەڕێوەچووبن ،بە ئەرکی سەر
شانی خۆی زانیوە و هەر لەم سۆنگەیەوە
تریبوونێکیش بــووە بۆ خستنەڕووی ئەو
وزە و توانایی و بەهرانە ،بەم پێیە ئەگەر
ئەو جۆرە چاالکیانە بچێتە خانەی چاالکیی
مەدەنییەوە ،کەواتە دەتوانین بڵێین کورد
کــانــاڵ مەتەرێزێکی ئەکتیڤیش ب ــووە بۆ
خەباتی مەدەنی.
خاڵێکی دیــکــەی جــێــگــای ســەرنــج لــەم
میدیایەدا ،خۆبواردن لە سانسۆڕ بووە و
تەنانەت زۆر بابەت و لێدوانی پێچەوانەی
سیاسەت و ستراتژیی کــورد کــانــاڵ لەم
ڕاگــەیــەنــەوە بــاوبــۆتــەوە و هــەر ئــەوەش
پرستیژ و قورساییەکی دیکەی بە کورد
کاناڵ بەخشیوە ،بــەاڵم س ــەرەڕای ئەوانە
کوردکاناڵ ئێستاشی لەگەڵ بێ بارتەقای
گــەورەیــی حیزبی دێموکرات و هەروەها
واڵمدەری ویست و چاوەڕوانیی زۆربەی
هەرە زۆری کۆمەاڵنی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان نییە و دەبــێ لە داهــاتــوودا بە
هیممەتی هەموان و کاری بێپسانەوە ئەو
بۆشاییانە پڕ بکرێتەوە.
وەک بە کورتیش باس کرا ،کورد کاناڵیش
وەک هەموو کاناڵەکانی دیکە بێکەموکووڕی
نەبووە و بەدڵنیاییەوە لە ئاست چاوەڕوانیی
گشت بینەرانیدا نەبووە کە بەشی زۆری
دەگەڕێتەوە بۆ باشنەبوونی باری ئابووری
و ئەو هەلومەرج و ژینگە نــەخــوازراوەی
کە حیزبی دێموکراتی کوردستان و کورد
کاناڵی تێدایە.
لە کۆتاییدا ئەو پێناسەیە بیر دێنمەوە
کە هەر لە سەرەتاوە بۆ «کوردکاناڵ»مان
کــــرد :کــانــاڵــێــک بــۆ گــەیــانــدنــی زانــیــاریــی
ڕاســت ،روونبێژی و چەسپاندنی ئازادیی
ڕادەربڕین .کاناڵێک کە کار بۆ جێخستنی
سیاسەت ،بهرنامه ،ڕوانگە و ڕێبازی حیزبی
دیمۆکراتی کوردستان دەکا .کاناڵێک کە بە
ئەرکی خۆی دەزانێ داکۆکی لە دیمۆکراسی
و ئازادیی بیرکردنەوە لە کۆمەڵگەی کوردیدا
بکا .کاناڵێک کە به ئاراستهی چارەسەریی
یەکجارەکی پرسی نەتەوەیی و نیشتمانی
لــە کــوردســتــان و بەتایبەتی رۆژهــەاڵتــی
کوردستان هەنگاودەنێ .کاناڵێک کە کار
بۆ بەرەوپێبردنی کۆمەڵگەی کــوردی و
بەرەنگاربوونەوەی نەریتە زیانگەیەنەکان
بە کۆمەڵگەی کوردستان دەکا و کاناڵێک
کــە گرینگی بــە کــەلــتــوور و ئــەو بــۆنــە و
رێوڕەسمە نەتەوەیی و هونەرییانە دەدا
کە لە رۆژهــەاڵتــی کوردستان ئامادە یان
بەڕێوەدەبرێن.
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وتووێژ

ئارێز ڕۆژهەاڵتی:

هۆی سەرەکیی خۆکوژییەکان لە ئێران سیاسەتەکانی دەسەاڵتە
دیامنە :شەونم هەمزەیی

ئــــەو جـــــۆرە کــێــشــانــە بــکــا بـــە بــاســێــکــی
کــۆمــەاڵیــەتــی و لــە دواجــــاردا بــە کێشەی
دەسەاڵت ،تاکوو لە بیری چارەسەردا بێ.

دەبنە هەوێنێک بۆ گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و...
بــەاڵم بابەتی گرینگ ،ئهو مەترسیانەیە
کــە دەیخوڵقێنن بــۆ نــمــوونــە؛ فەرهەنگی
ژیاندۆستی و خەبات و هەوڵدان و بەرگری
بۆ ژیان ،الواز دەکەن و لە بەرامبەردا بڕەو
بــە فەرهەنگی تەسلیمبوون و کەمهێنان
و دۆڕانـــدن لە ژیــانــدا دەدەن .ئــەوان پەنا
بــردن بۆ خۆکوشتن ئەکەن بە باشترین
مێتودی چارەسەری یەکجاریی کێشەکان،
خۆکوژییەکان هەوڵ بۆ گۆڕان و داهێنان لە
ژیاندا الواز دەکەن و هیوا بەژیان لە نێو
خەڵکدا دادەبەزێنن و جومگەکانی کۆمەڵگا
و ش ــی ــرازەی بــنــەمــاڵــەکــان تــێــک دەدەن.
لەگەڵ ئەوانەشدا ڕێگە بۆ پەروەردەبوونی
مرۆڤی الواز و کوێلە بۆ خزمەت کردن
بە جۆرەکانی ستەمکاری خــۆش دەکــەن.

ئـــەگـــەر ئـــەو خــۆکــوژیــیــانــە ئــەو
خـــەمـــەیـــان دروســــــت نــــەکــــردوە،
هــۆکــارەکــەی بــۆ چــی دەگــەرێــتــەوە؟

بێینەوە سەر پرسیاری یەکەم ،گرینگترین
هۆکارەکانی خــۆکــوژی لە کوردستان
چین؟ لە نێو ژناندا ،لە نێو پیاواندا؟

لە مێژە ئیدی هەواڵی خۆکوژییەکان لە کوردستان موچرک ناخاتە
لەشی ئینسانەوە .ئەو ڕووداوانە هێندە دووپات بوونەتەوە خەریکە
دەبنە نۆرمێکی کۆمەاڵیەتی و بە تــەواوی ئاسایی دێنەبەرچاو.
هۆکارەکان چین کە دیاردەیەکی ناسروشتیی وەک زۆربوونی
خۆکوژییەکان نابنە خەمی خەڵک و دەســـەاڵت؟ بۆ ئــەو الیەنە
لە ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵک ئــاوڕی لێ نادرێتەوە؟ کاریگەریی
خۆکوژییەکان لەسەر کۆمەڵگا و بیرکردنەوەی خەڵک چین؟
لە وتووێژ لەگەڵ ئارێز ڕۆژهەاڵتی ،ڕۆژنامەنووس و چاالکی مەدەنی
لە نێوخۆی کوردستان بە دوای وەاڵمی ئەو پرسیارانەدا دەگەڕێین:
ماوەیەکە دیسان شەپۆلێکی نوێ لە
خۆکوژییەکان لە کوردستاندا دەبینین.
ئەوە کە چەندی ئەو حاڵەتانە بە میدیایی
دەکرێ و چەندی دیکەش خەڵک پێی نازانن
لە جێی خۆی ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە
ئەو شەپۆلە نوێیە هیچ پێوەندیی بە
بــارودۆخــێ ئێستای کۆمەڵگاوە هەیە؟
خــۆکــوژی وەکـــوو ک ــردە و ڕەفتارێکی
ئینسانی و کۆمەاڵیەتی شتێکی تازە نیە و
بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی بەردەوام،
کەم و زۆر ئامادە بووە .بوونی ڕادەیەکی
قەبووڵکراو لە خۆکوژی یا هەر کێشەیەکی
دیکەی کۆمەاڵیەتی لە هەر کۆمەڵگایەکدا
نــۆرمــاڵ و ئاساییە و ناسروشتی بــوون
و ئــابــنــۆرمــاڵ بــوونــی کــۆمــەڵــگــایــەک بە
نــیــســبــەت هـــەر کــێــشــەیــەکــی کــۆمــەاڵیــەتــی
کاتێک دەست پێ دەکا کە ئەو کێشەیە لە
زەمەنێکی تایبەتدا چ لە بــاری چەندایەتی
و چ لە ڕووی چۆنایەتییەوە جیاواز بێ
و بەجۆرێک لــە جــۆرەکــان تــۆخ ببێتەوە.
دیــارە لێرە مەبەست تەنیا زیادبوونی
ژمارەی ئەو کەسانە نیە کە خۆیان دەکوژن،
بۆ نموونە ،بۆ ئەوەی خۆکۆژی بە قەیرانێکی
کۆمەاڵیەتی دابنێین پێویست ناکا حەتمەن
ژمــــارەی قوربانییەکان زۆر بــن ،جــاری
وا هەیە ژمـــارەی قوربانیانی کێشەیەک
لە کۆمەڵگا زۆر لەوەندەش زیاترە ،وەک
مــردن بەهۆی زۆر بەکارهێنانی مــاددەی
هۆشبەر؛ کەچی خەڵک ئەو هەستیارییەی
بــە خــۆکــوژیــی هــەیــەتــی ،بــۆ ئـــەوی نییە.
«ئیمیل دورکیم» ،کۆمەڵناسی بەناوبانگ
پــێــی وایـــــە هــــەر کــێــشــە و دیــــاردەیــــەک
تەنیا کاتێک دەتــوانــێــت ببێ بــە قەیرانی
کۆمەاڵیەتی کە «ویــژدانــی کومەاڵیەتیی»
ئەو کۆمەڵگایە بهەژێنێ .هەڵبەت ڕوانگەی
کۆمەڵناسەنەی تــازەتــر و جیاوازتریش
بەنیسبەت خۆکۆژی هەیە ،بەاڵم ئەوەی لێرە
بەالی منەوە گرینگە ئەوەیە کە؛ بەداخەوە
ئەگەرچی ڕێژەی خۆکۆژی لەم سااڵنەدا لە
کوردستان بــەردەوام زیاتر لە ناوچەکانی
دیــکــەی ئــیــران بــووە کەچی نەمانتوانیوە
بیکەین بە هۆیەک بۆ فشارخستنە سەر
دەســەاڵت تا بە سیاسەتەکانیدا بچێتەوە.
مــن وادەزانــــــم لــە ئێستای کۆمەڵگای
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دوو بنەمای کێشە
ســاز هەیە کە دوو جــۆر قوربانی تایبەت
بە خۆی لێ دەکەوێتەوە ،یەکەمیان بنەما
سوننەتییەکانە و ئەویتر خەسارەکانی
مۆدێرنیتەیە .دیارە هوێ کێشە ساز بوونی
ئــەم دوو بنەمایەش ،سیاستە هەڵەکانی
دەسەاڵت النیکەم لە چل ساڵی ڕابردوو دایە.
ئـــــــەوەی ئــێــمــە دەیــبــیــنــیــن لــە
خۆکوژییەکاندا تەنیا باڵوبوونەوەی
هـــەواڵـــی کــەمــێــک لــــەوان و هــەنــدێ
لێکدانەوەی ڕواڵــەتــیــی دیــاردەکــەیــە.
دەمـــەوێ بڵێم ئایا خۆکوژییەکان لە
کوردستان بوونەتە خەمێکی گــەورە و
جیددی؟ ئەگەر بوون تا ئێستا چی کراوە؟
نـــە بــــەداخــــەوە نـــەبـــووە بـــە خەمێکی
چــکــۆلــەش ،بــۆیــە کــارێــکــی جــدیــشــی بۆ
نــــەکــــراوە ،تــەنــانــەت ئــامــارێــکــی ورد و
راستیش لەو پێوەندییەدا لەبەردەستدا نیە.
هــەڵــبــەت ئـــامـــاری خـــۆکـــوژی ل ــە هــەر
کــۆمــەڵــگــایــەکــدا و بـــە ت ــای ــب ــەت ئــەگــەر
کۆمەڵگاکە وەکــوو کوردستان سوننەتی
بـــێ ،زۆر نـ ــاڕوونـ ــە ،ل ــە گـــەڵ ئ ــەوەش ــدا
بــەنــیــســبــەت ئــیــران دەبـــێ بـــە ئەمنیەتی
کــردنــی ئــەو ئــامــارنــەشــی لــێ زی ــاد بکەی.
دیــارە ئــەوە ئەرکی کۆمەڵگای مەدەنییە
کە لە ڕێگەی چاالکیی مەدەنی و میدیاوە،

[ نەبوونی هیچ چەشنە گۆڕانێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و چەقبەستوویی
و مانەوە لە بازنەیەکی پڕقەیران ،هیوا بە ژیان و ئاستی لێبوردەیی
خەڵکی هێناوەتە کەمترین ڕادە و ،دیارە ئەمانە و نەریتە خراپەکانی دژ
بەژن لە گرینگترین هۆکارەکانی خۆکوژی ل ه ئێرانن]
لــەکــۆمــەڵــگــای ئــیــمــەدا هــێــشــتــا وەکـــوو
قوربانیبوون سەیری خۆکوژیی تاک ناکرێ.
لەپێشدا وەکــوو کەسێکی دۆڕاو و هێندی
جار کەم بایەخ و سەربار سەیری دەکەن و
بڕیاری لە سەر دەدەن .دیارە لە ڕوانگەی
شەرعیشەوە خۆکوژی کردەوەیەکی باش نیە.
جــیــا لــە هــەمــووی ئــەمــانــەش لــەمــپــەری
گــەورە کە لە ئێستادا بووەتە هــۆی تۆخ
نەبوونی دیاردەی خۆکوشتن لە کۆمەڵگادا،
ئەوەیە کە لەم کاتەدا زیاتر لە هەر کاتێکی
دی ،کـــــوژران و کــوشــتــن و خــۆکــوژیــیــە
جۆراوجورەکان لە جیهان و بە تایبەت لە
ناوچەدا و ڕەنگدانەوەی لە میدیا و بە تایبەت
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە ،بۆ خەڵک ئاسایی
بــووەتــەوە .بــۆ نموونە لــە کاتێکدا خەڵک
ڕۆژانە فیلمی کوشتارە ترسناکەکانی داعش
دەبینێ ،ئیدی خۆکوژیی تاکێک نایهەژێنێ.
جیا لـــەوەش ئێمە کــۆمــەڵــگــای مــەدەنــی
و میدیایەکی سەربەخۆ و قــەدەرمــان نیە
کــە بــتــوانــێ و بــیــەوێ جــەرەیــانــســاز بــێ.
ئـــەســـڵـــەن لـــە بـــنـــەڕەتـــدا ئـــەوە
دەتـــوانـــێ و دەبــــێ خــەمــی کــێ بــێ؟
ل ــە ب ــن ــەڕەت ــدا مـــــادام دەڵــێــیــن کێشەی
کــۆمــەاڵیــەتــی ،ئــەوا دەبــێ کێشە و خەمی
گشت کۆمەڵگا و بــە تایبەت بنەماڵەکان
وکۆمەڵگای مەدەنی بێ .هەروەها بەزۆر
یا ڕەزا لە ڕێگەی گوشارە مەدەنییەکانەوە
بــکــرێــتــە کــێــشــە و خــەمــی دەســەاڵتــیــش.
مەترسییەکانی زۆربــوونــی خۆکوژی
چــیــن؟ کــاریــگــەریــی لــەســەر ژیـــان و
فەرهەنگ و هەڵسوکەوتی خەڵک چین؟
کەسانێک پێیان وایە کێشە کۆمەاڵیهتییەکان
الیەنی باشیشیان هەیە ،بۆ نموونە ڕادەی
قــــووڵ بــوونــی کــێــشــەکــان و مەترسییە
شــاراوەکــانــی کۆمەڵگە ئاشکرا دەکــەن یا
وەکوو سووپاپی کۆمەڵگا عەمەل دەکەن،
هەروەها سنوورێک دەکێشن لە نێوان بەشی
ساغ و بەشی نەخۆشی کۆمەڵگادا ،تەنانەت
کەسانێک پێیان وایە ئەو کێشانە لە دواجاردا

رەنگە بکرێ بڵێن گرینگترین هۆکارەکانی
خـــۆکـــوژی ل ــە ئ ــێ ــران و ب ــە تــایــبــەت لە
کــوردســتــانــدا ،بــەگــشــتــی گــەشــەنــەکــردنــی
پێویست لە هیچ بوارێکدا و بە تایبەت دۆخی
نالەباری ئابووری و بێکاری لە ڕادەبەدەر
و هـــەروەهـــا رکــــوود و چــەقــبــەســتــوویــی
کــۆمــەڵــگــایــە لـــە زۆربــــــەی بـــوارەکـــانـــدا.
نەبوونی هیچ چەشنە گۆڕانێکی سیاسیی
کۆمەاڵیەتی و چەقبەستوویی و مانەوە لە
بازنەیەکی قەیراناویدا هیوای بە ژیــان و
تەنانەت بە پێی ئامارەکان ئاستی لێبوردەیی
خەڵکی هێناوەتە کەمترین ڕادە لە جیهاندا،
دیارە ئەمانە و نەریتە خراپەکانی دژ بەژن
لــە گرینگترین هــۆکــارەکــانــی خــۆکــوژیــن.
چــارەســەر چــیــن؟ کــێ و الیــەنــەکــان
هـــەر کـــام چــیــی دەکــەوێــتــە ئەستۆ؟
لە پێشدا دەبێت الیەنە پێوەندیدارەکانی
دەســـــــەاڵت ئـــامـــار و داتــــــای دروســــت
ب ــەب ــێ ســانــســۆر بــخــەنــە بــــەردەســــت و
ه ــەوڵ ب ــدەن ڕاپــۆرتــی هــەمــوو شێوەکان
و حــاڵــەتــەکــانــی خـــۆکـــۆژی ب ــە تــایــبــەت
خۆکوژییە نــاســەرکــەوتــووەکــان بــدەنــەوە.
هەروەها دەبێ وەکوو کەیسی جیاجیا لە
سەر حاڵەتەکانی خۆکوژی تۆژینەوە بکرێ.
بهداخهوه له کۆمەڵگای ئێڕاندا ئاستی ڕاهێنان
و پەروەردەکردن بۆ چوونە ژیان و چۆنیەتی
چارەسەر کردنی کێشە جوراوجۆرەکانی
ژیــان ،لە کەمترین ڕادەێ پێویست دایــە.
دەکرێ بڵێین ئەرکی سەرەکی لە سەر شانی
دەوڵەتە کە هەم بە سیاسەتەکانیدا بچێتەوە
و هــەم دەرفـــەت بــۆ خــەڵــک و کۆمەڵگای
مەدەنی بخولقێنێ کە هەوڵ بدەن بۆ بەرەو
پێشچوونی باشتری ژیــانــی کۆمەاڵیەتی
و وەدی هاتنی کۆمەڵگایەکی تەندروست.

ژماره٧٠٧ :

15ی گەالوێژی ٦ _ ١٣٩٦ی ئاگۆستی ٢٠١7

بزاڤی فەرهەنگی و مەدەنیی

ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،باڵی دووەمی
بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستان

ڕۆژهــەاڵتــی کورستان لــە م ــاوەی نزیک دوو دەیــەی
ڕابــردوودا بۆتە خاوەنی ئەزموونێکی جێگای سەرنج
لە بــواری ســەرهــەڵــدان و تێکۆشانی کــۆڕ و کۆمەڵی
فەرهەنگی و مەدەنیدا .تــەوەر و ئامانجی ئەو بزاوت
ئاالن بەهرامی
و تێکۆشانە فەرهەنگی و مەدەنییە بریتییە لە پاراستن و
گەشەپێدانی فەرهەنگی کوردی لەالیەک و لەالیەکی دیکەوە پەرەپێدانی کولتووری
پێشکەوتووانە و مەدەنی لە کۆمەڵگەدا .لە بواری فەرهەنگیدا دەتوانین ئاماژە بە
کۆڕ و ئەنجومەنە ئەدەبی و هونەرییەکان بکەین کە لەم مــاوە نە زۆر درێــژەدا
بە شێوەیەکی بێوێنە زۆربــەی شار و ناوچە جۆراوجۆرەکانیان تەنیەوە .دەکرێ
بگوترێ ئەم بارستاییە لە کاری فەرهەنگی کە لەم قۆناخەدا ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە خۆیەوە بینیوە بە لەبەرچاوگرتنی ئەوە کە ئەم تێکۆشانە لە ژێر سێبەری سانسۆر
و پشکنینی بیڕوڕا و بە گشتی سەرکوتی دەسەاڵتدا بوە ،زۆر جێگای دڵخۆشییە.
لەم قۆناخەدا ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بواری تێکۆشانی کۆڕ و کۆمەڵە مەدەنی و
پیشەییەکانیشدا_ تا ئێستاشی لەگەڵ دابێ_ سەرەڕای هەموو ئەو ئاستەنگانەی لە
پێوەندی لەگەڵ تێکۆشان و چاالکیی کۆڕ و ئەنجومەنە فەرهەنگییەکان ئاماژەیان پێکرا،
ئەزموونێکی شیاوی سەرنجی تۆمار کردوە .بێگومان ئەگەر بەستێنی سیاسی و تەناهیی
لەبار و شیاوی گەشەی ڕێکخراوە مەدەنییەکان لە گۆڕێدا بایە ئەمڕۆکە دەکرا بگوترێ
ڕۆژهەاڵتی کوردستان خاوەنی جۆرێک لە بزووتنەوە و تەنانەت کۆمەڵگەی مەدەنیشە.
دیــارە ئــەم دەسکەوتانەی لە بــواری تیکۆشانی فەرهەنگی و مەدەنیدا ئاماژەی
پێکرا هــەروا بە سانایی وەدەســت نەهاتوە .تێچووی ئەم زیندوویتیە فەرهەنگی
و مەدەنییە بریتی بووە لە زیندانیکران ،کۆچی بەناچاری ،ئازار و ئەشکەنجەی
ژمــارەیــەکــی یەکجار زۆر لــە تێکۆشەرانی ئــەم مەیدانانە .کــە لــەم پێوەندییەدا
ئــامــاژە بــە بەندکرانی درێــژمــاوەی سدیق کــەبــوودوەنــد ،ســەرۆکــی رێکخراوی
مافی مرۆڤی کوردستان؛ برایانی کــوردپــوور ،عەدنان حەسەنپوور و  ...بکەین.
درێژە و بەردەوامیی ئەم چەشنە تێکۆشانانە ئەویش لەم هەلومەرجە سیاسی و
ئەمنییەتییەدا کە ئاماژەی پێکرا نیشاندەری ئەم ڕاستییەیە کە توانا و وزەیەکی
مەزن و لەبننەهاتوو لەم پێوەندییەدا لە کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بەدی
دەکــرێ .بێگومان ئەمە یەکێک لە الیەنە درەوشــاوەکــانــی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانە کە دەبێ بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بدرێ زیاتر پەرەی پێبدرێ و لە
پێناوی گەشەی کۆمەڵگا لەالیەک و پاراستن و پەرەپێدانی الیەنە جۆراوجۆرەکانی
فەرهەنگی نەتەوەیی کەلکی لێوەرگیرێ .بەتایبەت لەم سەردەمەدا کە ئینترنێت و
ئامرازە خێراکانی پێوەندی و سۆشیال میدیا باڵیان بەسەر هەموو کەلێن و قوژبنێکی
جیهاندا کێشاوە ،دەکرێ بەشێوەیەکی زۆر پالنمەند و سیستماتیک لە ڕێکخراوە
مەدەنی و فەرهەنگییەکان لە پێناوی ئەم دوو ئامانجە لەسەرەوە ئاماژەیان پێکراو
تەنانەت لە پێناو ئامانەجە سیاسییەکانی نەتەوەکەشمان کەلکیان لێ وەربگیرێ.
لە بەر ئاوێنەی ئەم ڕاستییە حاشاهەڵنەگرەدا کە کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لەژێر کارتێکەریی کۆمەڵێک هۆکاری وەک دۆخی ژێردەستەیی و سەرکوتکراوی،
پالنە سیستماتیکەکانی دەسەاڵتە ناوەندییەکانی ئێران بۆ ئاسمیلەکردنی نەتەوەی
کورد ،پالنی درێژماوەی ئەمنییەتیکردن و لەدواکەوتوویی هەمەالیەنەدا ڕاگرتنی
کوردستان و بااڵدەستیی کلتووری
[لە پێناوی داهاتوویەکی
ئــایــیــنــی و  ...لــــە زۆر بــــــواردا
وەدواکـــەوتـــوە ،گرنگیی کارکردنی
جیاوازتردا ڕۆژهەاڵتی کوردستان
فرەڕەهەند لەسەر کۆڕ و کۆمەڵ و
پێویستیی بە بەرفراوان کردن و
ڕێکخراوە مەدەنی و فەرهەنگییەکان
پالنمەندکردنی ڕێکخراوە مەدەنی
زۆر زەقتر دەردەک ــەوێ .کۆمەڵگەی
و فەرهەنگییەکان هەیە ،بەچەشنێک ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان لــە پێناوی
پ ــووچ ــەڵ ــک ــردن ــەوەی کــارتــێــکــەریــی
کە بزووتنەوەیەکی سەرانسەریی
ئــــەم فـــاکـــتـــۆڕە نــەرێــنــیــیــانــەی بە
فرەڕەهەند ،ڕۆشەنگەری لێ
بـــــەردەوامـــــی لـــەدواکـــەوتـــوویـــیـــدا
ڕایــانــگــرتــوە و بــەســتــێــنــســازی بۆ
بکەوێتەوە]
فەرهەنگ و بەها دیمۆکراتیکەکان،
بێجگە لــە بـــزووتـــنـــەوەی سیاسی
کە لە مەیدانێکی دیکەدا لە پێناوی ئــازادی و مافە نەتەوایەتییەکاندا لە تێکۆشان
دایــە ،پێویستییەکی ژیانەکیی بە بزووتنەوەیەکی فەرهەنگی و مــەدەنــی هەیە.
بزووتنەوەیەک کە بتوانی بە باڵوکردنەوەی وشیاریی لەبارەی مافەکانی مرۆڤ
بەگشتی ،ژنان ،مندااڵن ،کرێکاران ،کۆڵبەران ،ژینگە و ئاژەڵ و شوێنەوارپارێزی،
دی ــاردە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک گــیــرۆدەبــوون بە مــاددە ســرکــەرەکــان ،کلتوری
لێبووردەیی و وێکهەڵەکردن و  ...زمــان ،موزیک ،مێژوو ،کەلەپوورو  ...بتوانێ
شەپۆلێک لە ڕۆشنگەری و چاالکی و تێکۆشانی فەرهەنگی و مەدەنی وەڕێ بخا.
ئــەزمــوونــەکــانــی ئ ــەو واڵت ــان ــەی لــە ئــاکــامــی شـــۆڕش ی ــان ئــاڵــوگــۆڕێــکــی خــێــرادا
دەرفــەتــی دامــەزرانــدنــی سیستمێکی دیمۆکراتیکیان بۆ ڕەخــســاوە دەریانخستوە
ک ــە ،جێگیرکردنی دیــمــۆکــراســی و مــافــە بــنــەڕەتــی و ئــازادیــیــە تــاکــەکــەســی و
کۆمەاڵیەتییەکان و قــانــوونــســەروەری پێویستیی بــە پرۆسەیەکی درێــژمــاوە و
پڕ هــەوراز و نشێو هەیە .لەم پرۆسەیەدا تەنیا ڕووما و ڕواڵەتێک لەم بایەخانە
وەبــەرچــاو دەک ــەوێ .ئــەم پرۆسەیەی لە هەرێمی بــاشــووری کوردستان لە ئارا
دایــە نموونەیەکی زۆر بەرهەستە کــە دەبــێ ئــەزمــوونــی گـــەورەی لێوەرگیرێ.
لە پێناوی داهاتوویەکی جیاوازتردا رۆژهەاڵتی کوردستان پێویستییەکی ژیانەکیی
بە بەرفراوان کردن و پالنمەندکردنی ڕێکخراوە مەدەنی و فەرهەنگییەکان هەیە.
بەچەشنێک کــە بــزووتــنــەوەیــەکــی ســەرانــســەریــی فــرەڕەهــەنــد ،ڕۆشــەنــگــەری لێ
بکەوێتەوە .هەرچەند چــاوەڕوان ناکرێ بەبێ سیستمێکی دیمۆکراتێک کۆمەڵگە
مەدەنی بە واتــا پێناسەکراو و بــاوەکــەی شکڵ بگرێ ،بــەاڵم ئــەم بــزاوتــەی هەیە
هەروەک تا ئێستا توانیویەتی بەپێی هەلومەرج سەرهەڵ بدا و گەشە بکا ،دەکرێ
بە هەمان مۆرکی خۆماڵی و بە گرتنەبەری ئامانجگەلێکی گونجاو لەگەڵ کۆمەڵگەی
ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان و پرسە جــۆراوجــۆرەکــانــی ،زیاتر و زیاتر پــەرە بگرێ.
حیزب و دامەزراوەکانی نێو بزووتنەوەی نەتەوەیی رۆژهەاڵتی کوردستان (وەک
ڕێکخراوەکانی الوان ،خوێندکاران ،ژنان و  )...لەگەل ئەوەدا کە دەبێ لە پێوەندی
لەگەڵ کۆر و کۆمەڵە مەدەنی و فەرهەنگییەکاندا و بەگشتی تێکۆشانی هەرچەشنە
چاالکییەکی لەم چەشنەدا بە ڕوانگەکانیاندا بچنەوە ،پێویستیشە پێوەندییەکی زیندوو و
هەمەالیەنەیان لەگەڵ کۆڕ و کۆمەڵ و رێکخراوە مەدەنییەکانی نێو جەرگەی کۆمەڵگەی
کوردستان هەبێ و وەک باڵی دووەمی بزووتنەوە کە هەڵگری پەیامی ڕۆشەنگەری
و فەرهەنگسازین لێیان بڕوانن .جگە لەمە پێویستە لە ڕێگای ئەوانەوە زانیاری و
ڕوانیینەکانیان لەبارەی پرسە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەوە بەڕۆژ بکەنەوە و بە
هاوئاهەنگیی لەگەڵ یەکتر لە دەرفەتە گونجاوەکان دا کارو چاالکیی هاوبەش وەڕێ بخەن.
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ژماره٧٠٧ :

سیاسەت و کۆمەڵگە

(بەشی بیست و پێنج )
هەڵبژاردنی خولی یەکەمی سەرکۆماری
خولی یەکەمی سەرکۆماری لە مێژووی ئێراندا ،لە  ٥ی ڕێبەندانی ١٣٥٨دا
بەڕێوەچوو .ب ه پێی یاسای بنهڕهتی تهنیا پیاوانی شیعهی ئهسنا عهشهری
حەسەن حاتەمی
دهتوانن ،بهربژێری ههڵبژاردن بن(ئهسڵی 115ی قانوونی بنهرهتیی ئێران)
و بۆی ه ههم ژنان و ههم ناشیعه و نا مهزههبییهکان ناتوانن کاندیدای ئهو پۆست ه بن .ملمالنێی
سهرهکیی لەو خولەدا ،لە نێوان موجاهیدینی خهلق وحیزبی جمهووری ئیسالمیدا ،بوو .موجاهیدینی
خهڵق _ ک ه کاندیداکهیان ئاغای مهسعوودی ڕهجهوی بوو_ ب ه بیانووی دهنگنهدان یا دەنگنەدانی
ئهرێنی ب ه یاسای بنهڕهتی ،ل ه سهر ئهمری ئایهتوڵاڵ خومهینی ،ئیزنی بهربژێریی پێ نهدرا.
لهنێو حیزبی جمهووری ئیسالمیدا ،لهسهر پشتیوانی ل ه بهربژێرهکان ناکۆکیی زۆر هەبوو.
چوونکە  کۆمهڵی ڕووحانییهتی موباریز  -که زۆرب ـهی ئاخوند ه قسهڕۆیشتووکانی نزیک ل ه
دهسهاڵت بوون و لهنێو حیزبی جمهووریشدا دهسهاڵتیان ههبوو -پشتیوانییان ل ه بهنی سهدرکرد.
ژمارهیهکیش سهرهتا پشتیوانیان ل ه «جهاللهدین فارسی» کرد ،بهاڵم چوونک ه ناوبراو ب ه ڕهچهڵهک
ئێرانی نهبوو و دایکی ئهفغانی بوو ،پاشگهز کرایهوه ( .ناوی ئەسڵیی جهاللهدین فارسی «حکمتاللە
»
ی پشتیواینیان لەو دەکرد ،دەنگیان بە « حسن حبیبی 
باران چشمە» بووە) .پاشان ئهو ژمارهیە 
دا ،که ئهویش سهرکهوتوو نهبوو.
ڕهفسهنجانی ئهو مهسهلهیه ئــاوا لێک دهداتــهو ه که :لهکاتی ههڵبژاردنی یهکهمین سهرۆک
کۆماریدا ،ئهگهر دهستمان نهبهسترابا ،ئیزنمان نهدهدا مهسهلهی بەنی سهدر و فیتنهکانی ڕوو بدا
و بهربژێری سهرهکیمان ئایهتوڵاڵ بەهێشتیی بوو .بهاڵم کاتێک بڕیار بوو سهرۆک کۆمار رووحانی
نهبێ ،زهحمهت بوو ( .ئا .خومهینی ل ه دهوری یهکهم و دوویهمی ههڵبژاردنی سەرکۆماریدا،
ئیزنی ب ه بهربژێریی ڕووحانییهکان نهدا) .له ههڵبژاردنی ئهو دهورهیهی سهرکۆماریدا ،غهدر ل ه
رێکخراوی موجاهیدینی خهڵک و هاوپشتیوانهکانی کرا ک ه بهربژێرییهکهی مهسعوودی رهجهوی ب ه
هۆی ئا .خومهینی رهدکرایهوه ،کە باسی کرا.
کاندیداکانی دیک ه ل ه بهرانبهر بەنی سهدر دا ،بریتی بوون له :سادق قوتبزاده ،سهید ئهحمهد
مهدهنی ،کازم سامی ،سادق تهباتهبایی ،داریوش فروههر ،حهسهن حهبیبی و محهممهد موکری.
( موکری ماویەک باڵیوێزی ئێران لە یەکیەتیی سۆڤیەتیی پێشوو و مەغولستان بوو و کوردی
شیعە بوو) ()١
لە ماوەی باڵوبوونەوەی ئەو بابەتەدا ،پێویستە بگوترێ کە بە پێی هێندێک بەڵگەی نهێنی_دوای
 ٢٥،٣٠ساڵ و دواتریش_ کۆماری ئیسالمی ڕاستەوخۆ یان بههۆی لێدوانی دەسەاڵتبەدستانی ئەو
رێژیمە ،ئاماژیان پێدەکرێ ،کە لەوانەیە ،لەگەڵ رێزی رووداوەکان یەک نەبن .بەاڵم رووداوەکان
باشتر لە پێشوو روون دەکەنەوە.
بۆ وێنە :لە بەشێک لە قسهکانی جەاللەدینی فارسیدا ،گوتراوە کە »:دوای تێپەڕینی  ٣٠ساڵ لە
البرانی بەنی سەدر هەواڵدەریی فارس بوو بە هۆی خێرێک کە بەوردی و قوڵ بیر لهو ه بکهمهو ه
ک ه چۆن بەنی سەدر بوو بە سەرکۆمار .دەستێکی ناحەز لە شووڕای شۆڕش بەردی بناخەی
بەدەسەاڵت گەیشتنی بەنی سەدری دانا .ئەوان ئاڵوگۆڕی خۆیان لە  ١٨ی گەاڵڕێزنی  ١٣٥٨هەتا
 ٩ی بەفرانبار کردا.
ئیمام دهیهەویست سەرتا یاسای بنەڕەتی بە گشتپرسی داندرێ ،مەجلیسی شووڕای ئیسالمی
دامەزرێ و دوایە سەرکۆمار هەڵبژێردرێ .ئەوکات مەسەلەی شووڕای نیگابان و پەسندکردنی
بەربژێرەکان لەگٶڕێدا ،دەبوو .ئەوکات بەنیسەدر لە پااڵوگەی شووڕای نیگابان دەرنەدەچوو.
چوونکە نە «رجل» ی سیاسی بوو و نە مەزهەبی .ئەو لە نووسراوەکانیدا ،لە ئایەتەکانی قورئان
کەلکی وەرنەدەگرت و...
بەنیسەدر و هاوبیرەکانی ،شــووڕای شــۆڕش یان ڕازی کرد ک ه له پێشدا هەڵبژاردنی
سەرکۆماری بکرێ بۆ ئەوەی کۆمهڵێک لە مادە و تێبینییە قانوونییهکان نهیانگرێتهوه .بۆیە خولی
یەکەمی سەرکۆماریی تابیەتی بوو و ئەرکەکانی شووڕای نیگابان بە ئیمام سپێردرا)٢( ».
قهیرانە نوێیهکان
بۆ پهسندی یاسای بنهڕهتی بهتایبهتی ویالیهتی فهقیهـ و دهسهاڵتهکانی ،نەیارێکی وهک ئایهتوڵاڵ
تاڵقانی  -ل ه مانگی خهرمانانی ١٣٥٨دا -پێش پهسندی یاسای بنهڕهتی بهشێوهیهکی گوماناوی
(قهتڵی شــاراوه) ،گیانی لەدەست دا .داگیرکردنی باڵوێزخانهی ئهمریکا له الیهن «خوێندکارانی
موسڵمانی الیهنگری ئا .خومهینی لە  ١٣ی گەاڵڕێزان قەیرانگەلی نوێیان لە نێوخۆی دەسەاڵت و ل ه
ڕادهی نێونهتهوییدا ،دروست کرد.
ئا .خومەینی و هاوبیرەکانی ئاماد ه نهبوون داواکانی دهوڵهتی کاتیی مههندیس بازرگان قبووڵ
بکهن و مل بۆ پاشهکشهکردن ب ه داگیرکهرانی باڵیوێزخانەی ئەمریکا ڕاکێشن .بۆیە بازرگان
و کابینهکهی وهک ناڕهزایهتیدهربڕین دهستیان ل ه کار کێشایهوه .بهاڵم لەسەر داوای خومهینی
ی دوای ئهو کات ،ل ه دهست ژمارهیهک
ماوهیهک لهدهسهاڵتدا مانهوه .دهسهاڵتی بههێزی شاراوە 
له ڕووحانییەکانی شووڕای ئینقالبدا بو و کە دهسهاڵتداری سهرهکیی دوای ئهو قهیرانان ه بوون.
هەڵبژاردنی خولی نوێی مەجلیسی شووڕای میللی
ل ه ههلومهرجێکی جیاواز لە پێشوو و تا ڕادهیهک هێمنانهتری نێوخۆیی لە ئێراندا ،خولی یەکەمی
ههڵبژادنی مەجلیسی شووڕای میللی ( پاڕڵمان) ی نوێ لە ٢٤ی ڕەشەممەی ١٣٥٨دا ،بهڕێوهچوو.
شەڕی خوێناوی و داگێرکەرانە ل ه کوردستان دوای سێ مانگ شکستی خوارد یا ڕاگیرا .یهکهم
سهرکۆمار ههڵبژێردرابوو .ئهحزاب و رێکخراوگەلی سیاسیی بەرایی به ڕوانگه جیاوازەکانیان_
ئیسالمی ،نەتەوەیی و چەپ_ بەشدار بوون .لهکوردستانیش حیزبی دێموکڕات
_کە کۆنگرهی چوارەمی خۆی پاش  33ساڵ له دامهزرانی له مههاباد و له رێبهندانی 1358
دا گرت_ بههۆی ههلومهرجی نوێ ،ناوی خۆی کرد ه حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران .ئەو
حیزبە لەگەڵ کۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتکێشانی کوردستانی ئێران ،ئیمکانی بهشدارییان ل ه
ههڵبژاردنهکاندا ههبوو.
دهسهاڵتدارانی نوێ ،پێکهاتهی مهجلیسی یەکەمیان شێواند و بهشێوهیهکی جیاواز لەکاتی
ههڵبژاردنهکەدا ،هەڵسوکەوتیان کرد .ئهگهر ئاکامی ڕاستهقینهی ههڵبژاردنهکه ئیزنی پێدرابا و
ساختەکاری نەکرابا و وەک له کوردستان ئەوەی لە سندووقەکانی دەنگدان داویــژران حیسێب
کرابان ،و مافی جیابیران و گهالنی بهرایی ،لەبەرچاو گیرابا و نوێنهرانی ههڵبژێراوی کورد و
سهرجهم گهاڵنیتر ئیزنی چوون ە مهجلیسیان پێدرابا ،پێکهاتهی مهجلیس جۆرێکی دیک ه دهبوو و
زۆربهی کێشهکانیش چارهسهر دهکران .بهاڵم بهپێوانهی دهسهاڵتدارانی حیزبی کۆماری ئیسالمی
پێکهاتهی مهجلیسی یهکهم بهم شێوهی ه دهرهات:
 -١حیزبی جمهووری ئیسالمی وهک قۆڵی مهزههبی ب ه پشتیوانی ڕێبهری نیزامی کۆماری
ئیسالمی و رێکخراوه هاوتهریبهکانی ،زۆرینهی کورسییهکانی مهجلیسی شووڕایان وهدهست
خست.
ی  18کورسیی ههبوو.
 -٢نێهزهتی ئازاد 
 -٣قوڵی بەنی سهدر بهناوی «دهفتهری هاوکاریی خهڵک و سهرکۆماری « و فراکسیۆنی
هاوتهریب و لیبڕاڵهکان ،گرووپێکی دیک ه بوون.
 -٤نوێنهرانی سهربهخۆ ،چهپ و حدکا ،بههۆی بێ باوهڕی به نیزام ئیعتبارهکهیان ههڵوهشاوه.
()٣
سهرچاوهیهکی دیک ه پێکهاتهی مهجلیسی یهکهم بهم شێوهی ه دهنووسێ:
 -١فڕاکسیۆنی ئیئتالفی گهوره (قوڵی مهزههبی)  85نوێنهر.
 -٢دهفتهری ههماههنگی بەنی سهدر و هاوبیرانی  ٣٣نوێنهر.
 -٣فڕاکسیۆنی نێهزەتی ئازادی و هاوتەریب  ٢٠نوێنەر.
 -٤سهربهخۆیەکان  ١١٥نوێنهر)٤( .
ڕهفسهنجانی لهوبارهیهو ه دهڵێ :دوای ههڵبژاردنی سهرکۆماریی خۆمان کۆکردهو ه و ههڵبژاردنی
مهجلیسمان بردهوه .بیربکهنهو ه ئهگهر ،بەنی سهدر مهجلیسیشی بردباوه ،بهو کۆنگرانهی دروستی
کردبوو ،دهبوو فاتیحای شۆڕش خوێندرابا .حیزب [ مهبهستی حیزبی جمهووریی ئیسالمی] توانی
مهجلیسی له ئیختیار دابێ و لهڕاستیدا ئهو شوێنه ببێت ه مێحوری ئیدارهی واڵت.
ل ه  31ی پووشپهڕی  )1980( 1359دا ،به پێی پهسندکراوێک ،ناوی مهجلیسی شووڕای میللی-
یان گۆڕی و کردیان ب ه مهجلیسی شووڕای ئیسالمی)٥( .
سەرچاوەکان
 -١ویکی پدیا ،دانشنامەی آزاد -٢ .سایت تابناک ،جەاللەدین فارسی ،گروه فرقان فقط من و شریعتی را قبول داشت ٣١ .خرداد .١٣٧٨
 -٣سایت پنجرە ،لیلی صدر ،مجلس اول زیر سایهی چهار جناح سیاسی -٤ .روزنامهء اطالعات سوم خرداد  -٥ .١٣٥٩سایت پارسینە

شەڕی دژی کورد و
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بێهەڵوێستیی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵت دەنێوان
بەرداشی بناژۆخواز و ڕێفۆرمخوازاندا

تەها رەحیمی
ک ــوردب ــوون لــەو ڕۆژەوەی ڕۆژمــێــری
مێژوو وەبیری دێ ،لە الیەن دەسەاڵتدارانی
ئەو حکوومەتانەی ئێستا چوارچێوەیەکی
جوغرافیایی بەناوی ئێران لە پاش بەجێماوە،
نەپساوتەوە و بەگوێرەی کات و سات لە
هەڵکشان و داکشاندا بــووە .بــەاڵم دەگەڵ
گەیشتنی شەپۆلی دی ــاردە جیهانییەکانی
رۆژاوا ،بەتایبەتیش بابەتی دەوڵەت نەتەوە،
ئیدی ڕەشەکوژی و ژینۆسایدی کورد پێی
نایە قۆناخێکی تازترەوە .ڕێژیمی پەهلەوی
بــە داتــاشــیــنــی نــــاوی تــــازە بــۆ مەمالکی
مەحروسەی شایە یەک لە دوای یەکەکان،
تــیــۆریــی خ ــۆی بــۆ ت ــوان ــدن ــەوەی هــەمــوو
نەتەوەکانی ئەو جوغرافیایە دەنێو نەتەوەی
فارسدا چڕوپڕ دەستی پێکرد و هەر بەو
بــۆنــەیــەشــەوە بــۆ کــاو لــەســەر کــوردنــان،
خزمایەتی زمانی کوردی و فارسیی کردە
فاکتەر بــۆ خزمبوونی کــورد و فــارس و
بە تیۆرییە خەیااڵوییەکانی وەک ئاریایی
بوون و زنجیرەی پاتشایی هــەزاران ساڵە
و داتاشینی ئەفسانە و ئوستوورە هەوڵی
تواندنەوەی دوو بەرابەر کرد .بەاڵم دەگەڵ
ئ ــەوەش ــدا دەنــێــو نــەتــەوەکــانــی مەمالکی
مــەحــروســەشــدا کـــورد وەک هەمیشە لە
هەمووان زیاتر الساری کرد و دژی پالن
و گەاڵڵەکانی رێژیمی پەهلەوی ڕاسا و ملی
بۆ ویستی شا بۆ توانەوەی خۆی دانەنواند.
شــۆڕشــی  ٥٧دژی داخــراویــی سیاسی
و کەشی ترساندن و تۆقاندنی سیستمی
پــاشــایــەتــی بــەهــیــوای دەســتــەبــەربــوونــی
دیــمــوکــراســی و پــێــکــهــێــنــانــی دنــیــایــەکــی
سەردەمیانە و ئازادتر بە خوێنی گەالنی
پێکهاتەکە س ــەر خـــرا ،کــە دیــــارە کــورد
لێرەشدا تێچووی کەمینەدا .بەاڵم شۆڕشی
بــەتــااڵنــبــراو و سیستمی نــامــۆی ویالیەت
فــەقــیــه هـــەر زۆر زووتــــر دوژمــنــایــەتــیــی
خــۆی دەگ ــەڵ کــورد دەربـــڕی و هــەروەک
چۆن کورد و بزاڤی ڕزگاریخوازی کورد
لــە هــەمــوو ک ــەس بــاشــتــری ئ ــەو پێکهاتە
تــازەیــەی نــاســی ،ڕێــژمــی ت ــازەش بــاش لە
ملکەچنەبوونی کورد و هیوا و ئاواتەکانی
شارەزا بوو .هەر بۆیە فتوایەک کە رێبەری
کۆماری ئیسالمی دەریکرد ،هەتا ئێستاش
بە جۆرێک لە جۆرەکان درێژەی هەیە .لە

تەمەنی کــۆمــاری ئیسالمیدا ژینۆساید و
سڕینەوەی جەستەیی و فیزیکی کورد بۆ
تاکە ڕۆژێکیش ڕانەوەستاوە و ڕاناوەستێ،
بەڵکوو ئەو کاتەی هەست کراوە کوردستان
لـــەوپـــەڕی ئــەمــنــیــیــەت دایــــە ،جــۆرەکــانــی
ژینۆسایدی کورد بەتوندوتیژترین شێوەی
گــونــجــاو درێــــژەی ه ــەب ــووە .یــەکــێــک لــەو
سەدان شێوەیەی کۆماری ئیسالمی کوردی
پێ کردۆتە ئامانج ،کوشتنی کۆڵبەران و
کاسبکاران لە سەر سنوورە دەسکردەکانی
نیوان باشوور و ڕۆژهەاڵتە .ئەو پیاو و ژن
و الو و مندااڵنەی لەجیاتی مل شۆڕکردن
بۆ ئێرانییەکان سەری خۆیان هەڵدەگرن و
بۆ دەستخستی نانێکی سەربەرزانەوە بە
ڕێگە ڕژد و هەڵەمووتەکاندا هەڵدەگەڕێن،
هێندە ترسی ڕەدڵــی ئێرانییەکان خستوە
و بەچەشنێک بیر و زەینی دەسەاڵتدارانی
تــارانــی داگــرتــوە ،کە لــەو سنوورانە نەک
تاکی کورد تەنانەت بەزەییان بە ئەسپ و
ئیستر و ئاژەڵێکیشدا نایەتەوە کە ئەم رێگە
هەڵەمووتانەدەبڕێ.
دەگەڵ قووڵبوونەوەی کێشە و ملمالنێی
باڵەکانی ڕێژیم بۆ پــاوانــی دەس ــەاڵت ،کە
دوایین وێستگەی هەڵبژاردنی سەرکۆماری
بــوو ،کــورد لە ڕۆژهــەاڵت زیاتر دە نێوان
بەرداشی ئەو دوو باندەدا هاڕاوە و دەهاڕێ.
ئەگەرچی گەلی کورد دەو بێنە و بەرەیەی
پاوانخوازان قەت نەکەوتۆتە الیەک ،بەڵکوو
دە هەڵبژاردنە مەهەندیسیکراوەکاندا و
ڕووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و  ...ییەکانی
رێژیمدا هەمیشە جۆرێک دەنگی ناڕەزایەتیی
خۆی دەرخستوە و هەمیشە بە بەشداری
و بــایــکــۆت ،ئــەو ڕووداوانـــــەی کــردۆتــەوە
دەرفەتێک بۆ نا گوتن بە حکوومەت ،بەاڵم
ڕێژیم و بەرەکانی داخــی یەکتریشیان بە
کــورد و کۆمەڵگەی کــوردســتــان ڕشتوە،
دەگ ــەڵ ئ ــەوەی هیچ کــام لــەو بــااڵنــە هەتا
ئێستاشی دەگەڵ بێ ،چ قازانجێکیان جگە لە
زیان بۆ کورد نەبووە .شکستی بنئاژۆخوازان
دەهەڵبژاردنی ئەم خولەی سەرکۆماریدا
شەڕەدندووکە و ملمالنێکانی ئوسولگەرا و
ئیسالحتەڵەبانی بەوپەڕی خۆی گەیاندوە
و ،گــۆڕەپــانــی کــوردســتــان و ،کــورد وەک
گشتێک کە لە موساحیبە تەبلیغاتییەکانی
بــەر لە هەڵبژاردنیشدا وەک بەشێک لەو
یەکە جوگرافیاییە ناوی دەهات ،کردوە بە
شوێنی خۆ بە یەکتر تاقیکردنەوەی دوو
باڵەکە و ڕاوێــژی ناتەبا و ناکۆکیی مۆرە

دیارەکانی ئەو دوو باڵە بە کوشتنی کورد
واڵم دەدرێتەوە .بە واتایەکی دیکە کورد و
کۆمەڵگەکەی بۆتە شوێنی بەرپەرچدانەوەی
سیاسەتی الیەنەکان و ،بەبێ ئــەوەی هیچ
الیەنێکیش سووکەئاوڕێک لە خواست و
ویستی کورد بدەنەوە ،مانۆڕ لە سەر ئەو
گەلە دەدەن .ڕەنــگــە تەنیا ئــەو واڵتــانــەی
تووشی شەڕی نێوخۆیی دەبن ،ڕۆژانە بە
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانیان
هاوواڵتییان بکوژرێن ،بەاڵم لە رۆژهەاڵتی
کوردستان کە ڕێژیم مانۆری دووڕگــەی
ئارامی لەسەر لێدەدا ،ڕۆژانــە لە واڵتێکی
وەک ئوکرایندا کە هەنووکە جۆرێک تووشی
شــەڕی نێوخۆییە ،زیــاتــر تاکی کــورد بە
سەرمایەکەوە کە ئاژەڵێک بۆ ئاودیوکردنی
بارە دەفەوتێنرێ .لەو نێوەشدا کۆمەڵگەی
جیهانی هیچ کە سەرقاڵی کێشەی گەورەترە
 ،کۆمەڵگەی نێوخۆییش جگە لە کۆمەڵگەی
کـــوردی ،ئــەوانــی دیکە کــوژرانــی گەنج و
الوی کورد سەرنجیان ڕاناکێشێ ،بەڵکوو
زۆربەی نزیک بە هەمیشە خاوەن تێڕوانینی
حکوومەتن بە ئۆپۆزیسیۆنشەوە بۆ کورد و
ویستی کورد و ،تەنانەت کوژرانیڕۆژانەی
تــاکــی کــوردیــش کــۆمــەڵــگــەکــەی خۆیشی
تووشی جۆرێک بێهەڵوێستیی سەبارەت بەو
ڕەشەکووژییەی ڕێژیم کردوە .کۆمەڵگەیەک
کــە هــەتــا ئێستاش وەک دەالقـــەیـــەک بۆ
گەیشتن بە ئــازادی و دیموکراسی بۆ ئەو
یەکە سیاسییە چاوی لێدەکرێ ،کۆمەڵگەیەک
کە ئێستاشی دەگەڵ بێ خاوەن بەهێزترین
بزاڤ و ماندووترین ڕێبواری ڕێی ئازادییە،
هــەواڵــی کــوژرانــی هێز و سامانی مرۆیی
خـــۆی هــێــنــدە ال ئــاســان بــــووە ،کــە هیچ
جۆرێک نابزوێ .ئەو کۆمەڵگەیەی مەڵبەندی
ئازادیخوازانی نەتەوەکانی دیکەش بوو،
هەنووکە بە چەقین دە نێوزلکاوی خەون و
ئــاوات یان باشتر بڵێین خەیاڵ و خوڵیای
نــەتــەوەی بــااڵدەســتــدا ،بــایــەخ و بەهاکانی
کۆمەڵگەی خــۆی لــێ کــاڵ بــوونــەتــەوە و
روحی کوردبوون تێێدا دەبزرکێ .ئەمە لە
حاڵێکدایە بەشەکانی دیکەی کوردستان
بــــەردەوام شــانــازی نــەک هــەر بــۆ کــورد،
رۆژانــە شانازی بۆ جیهان و مرۆڤایەتیش
تــۆمــار دەکـــەن ،کۆمەڵگەی رۆژهـــەاڵت لە
هێندێک بۆنە و ڕووداودا نەبێ ،بەگشتی لە
ئاست لە دەستچوونی سەرمایەی ئینسانی
خۆی کەمتەرخەم دەنوێنێ.

تاقیکردنەوە موشەکییەکانی ئێران و قووڵبوونەوەی قەیرانەکان

ڕەزا محەممەدئەمینی
هــــــــــەروەک چـــــــــــــاوەڕوان دەکــــــرا
پــــاش پــەســنــدکــردنــی گـــەاڵڵـــەی ســزا
ئ ــاب ــووری ــی ــەک ــان ــی ســــەر ســـێ واڵتـــی
ڕووســیــە و ئــێــران و کـــۆرەی بــاکــوور
لەالیەن کۆنگرەی ئامریکاوە ،ئێوارەی
ڕۆژی چــوارشــەمــمــە ١١ی گــەاڵوێــژ،
دۆنــاڵــد تــرامــپ ســەرۆکكــکــۆمــاری ئەو
واڵتـــەش ئــەو ســزایــانــەی واژۆ کــرد و
سزا ئابوورییەکانی سەر ئەو سێ واڵتە
بەم شێوەیە بوون بە یاسایەک کە دەبێ
لە ماوەیەکی دیاریکراودا بچنە بواری
جێبەجێکردنەوە.
سزاکانی سەپێندراو بەسەر کۆماری
ئیسالمی دەگەڕێتەوە بۆ بەرنامەی ئەو
ڕێژیمە بۆ پەرەپێدانی بەرنامە مووشەکییە
دوورهاوێژەکانی کە لە ڕوانگەی دەوڵەتی
ئامریکا و هاوپەیمانەکانی لەژێرپێنانی
ڕێــکــکــەوتــنــی نــاوکــی «بـــەرجـــام»ە کە
دووســـاڵ لــەمــەوبــەر لــەالیــەن کۆماری
ئیسالمیی ئێران و گرووپی ناسراو بە
 ٥+١واژۆ کرابوو .لــەدوای ڕێککەوتنی
ناوکیی بەرجام کۆماری ئیسالمی زۆر
بە خێرایی دەستی کرد بە پەرەپێدانی
بــەرنــامــە مووشەکییەکانی و دوایــیــن
نــمــوونــەی تــاقــیــکــردنــەوەی موشەکیی
ڕێژیم هەڵدانی مووشەکی «سیمورغ»
لە پێنجشەنبە ٥ی گەالوێژ بوو کە بە
قسەی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی
توانای هەڵگرتنی مانگی دەسکردی هەیە

و دەتوانێ هەتا  ٥٠٠کیلۆمێتریی بۆشایی
ئاسمان بڕوا.
ل ــەالی ــەک ــی دیــکــە دەســــتــــێــــوەردان و
ئــــاژاوەنــــانــــەوە لـــە واڵتـــانـــی نــاوچــەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و بەتایبەت ڕۆڵی
ســەرەکــی ســپــای پــاســداران لــە قەیرانە
ناوچەییەکان لە هۆکارە سەرەکییەکانی
سزا نوێیەکانی دژی ڕێژیمن .هەر بۆیەشە
سپا و دەستوپێوەندییەکانی ئامانجی
سەرەکیی سزا نوێیەکانی ئەو گەاڵڵەیەن.
جگە لەوەش لەژێرپێنانی مافەکانی مرۆڤ
و زیندانیکردن ولەڕاستیدا بەبارمتەگرتنی
چەند هاواڵتیی ئامریکاییــئێرانی بەتاوانی
سیخوڕی و  ...لە ئێراندا یەکێکی دیکە
لــە هــۆکــارەکــانــی چــڕکــردنــەوەی ســزا
ئابوورییەکانی سەر ڕێژیم بوون.
هەڵبەت بەرپرسانی سەرووی کۆماری
ئیسالمیی سەرەڕای ئەوەش ڕایانگەیاندوە
بەردەوام دەبن لە پەرەپێدانی تاقیکردنەوە
مــووشــەکــیــیــەکــان و لــەبــەرانــبــەر ســزا
ئابوورییەکان کە زۆرتر روویان لە سپای
پاسدارانی رێژیمە بێدەنگ نابن و ئەو
هێزە و باڵی دەرەکییەکەی ،واتــە هێزی
قوودسی سپای پاسداران بەهێزتر دەکەن.
لەو پێوەندیەدا ڕۆژێک پاش واژۆکردنی
ســـزاکـــان لـــەالیـــەن ســـەرۆککـــۆمـــاری
ئامریکاوە ،علی خامنەیی لە ڕێوڕەسمیی
پــێــدانــی حــوکــمــی س ــەرۆک ــک ــۆم ــاری بە
حەسەنی ڕووحانی ،وێڕای هێرشی تووند
بۆ سەر ئامریکا ،بۆ جارێکی دیکەش پێی
لەسەر سیاسەت و کردەوەکانی کۆماری
ئیسالمی داگرتەوە و ڕووحانی و دەوڵەتە
نوێیەکەی هــان دا هەتا لەبەرانبەر ئەو
واڵتەدا خۆڕاگر بن.
داهــاتــووی پێوەندییەکانی ئامریکا و

هاوپەیمانەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی
ئــێــران بــە لەبەرچاوگرتنی سیاسەت و
کردەوەکانی ئەو ڕێژیمە لەئاستی نێوخۆی
ئێران و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و
هەروەها هەوڵدان بۆ دەستڕاگەیشتن بە
چەکە کۆمەڵکوژەکان نەک هەر وێناچێ
بەرەو ئاساییبوونەوە بچێ ،بەڵکوو شیمانە
دەکرێ ئەو پێوەندییانە ڕۆژ لەووگەڵ ڕۆژ
بەرەو گرژیی زیاتر بڕۆن .دیارە پێوەندیی
نێوان کۆماری ئیسالمی و ئامریکا هەر
لە سەرەتای هاتنەسەرکاری ئەو ڕێژیمە
و پاش داگیرکرانی باڵوێزخانەی ئامریکا
لــە تـــاران پــچــرا و دوو الی ــەن هیچکات
پێوەندییەکی ئاساییان بەیەکەوە نەبوتەوە،
بەو حاڵەش لە سەردەمی باراک ئۆباما،
ســەرۆکــکــۆمــاری پــێــشــووی ئامریکا بە
واژۆکردنی رێککەوتنی بەرجام گرژییەکان
بەرەو کەمبوونەوە ڕۆیشتن و ئامریکا بە
پێی ئەو ڕێکەوتنە بەشێکی زۆر لە داراییە
بلۆککراوەکانی ئێرانی ئازاد کرد و زۆر
لە گەمارۆ ئابوورییەکان کە سەبارەت
بە بەرنامەی بەرهەمهێنان و پەرەپێدانی
چەکی ناوکیی بەسەریدا سەپابوون وەالی
نا .بەوحاڵەش کۆماری ئیسالمی کە لەپاش
گەمارۆی توند و هەمەالیەنەی ئامریکا و
هاوپەیمەنەکانی و هــەروەهــا گەمارۆی
ئابووریی شــوڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتوەکان کە تەواوی جومگە
سەرەکییە ئابوورییەکانی گرتبووەوە،
ناچار بوو واز لە بەرنامە ناوکییەکانی
بێنێ و مــل بــۆ ڕێککەوتنی بــەرجــام و
ویستی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی ڕاکێشێ،
بۆ قەرەبووکردنەوەی ڕاگرتنی بەرنامە
و چاالکییە ناوکییەکانی کــە دەیتوانی
بــااڵنــســی هــێــز لــەنــاوچــەی
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کاتی ئامادەکاری بۆ ڕووخانی
سیاسیی ئێران هاتووە

لـــە لــێــپــرســیــنــەوەیــەکــی کــۆنــگــرە لــەو
دوایــیــانــەدا رێــکــس تیلێرسۆن ،وەزی ــری
کــاروبــاری دەرەوە باسی لــەوە کــرد کە
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا دەبــێ
«کار بۆ پشتگیریی لەو الیەنانە لە نێوخۆی
ئێراندا بکا کە لە هەوڵی گۆڕینی ئاشتییانەی
دەوڵەت دان ».بە لێدوانەکەی هەندێک واق
ورمــان و کۆماری ئیسالمیش بەرەسمی
شکایەتی کــرد .هــەردوو ال لــەوە سەریان
سووڕ مابوو کە ویالیەتە یەکگرتووەکان
دەیــەوێ پشتیوانی لەو الیەنانە بکا کە لە
هــەوڵــی ئــاڵــوگــۆڕی دێموکراتیک دان .لە
کاتی شەڕی سارددا ،وەزیرانی کاروباری
دەرەوە بە شێوەی نەریتی ئەوانی پشت
پەردەی ئاسنین (واتە دانیشتووانی واڵتانی
کۆمۆنیستی)یان دڵنیا دەکردەوە کە ئامریکا
پشتیوانیی لەهەوڵەکانیان بۆ ئازادی دەکا.
بە لەبەرچاو گرتنی ئەو ڕاستییە کە ئێران
لە ژێر دەسەاڵتی ڕێبەری بەسااڵچوو عەلی
خامنەیی دای ــە ،ویالیەتە یەکگرتووەکان
دەبــێ بۆ گواستنەوەی دەس ــەاڵت لــەوێ،
کــە لــەوانــەیــە ببێتە هــۆی داڕمــانــی گشت
سیستەمەکە ،ئامادە بێ.
ل ــە ن ــاوچ ــەی ــەک ک ــە پـــڕە ل ــە دەوڵ ــەت ــی
ناسەرکەوتوو ،زۆرجار ئێران بە هەڵە وەک
دووڕگەی سەقامگیریی وێنا دەکرێ ،بەاڵم
مێژووی کۆماری ئیسالمی مێژوویەکی پڕ
هەوراز و نشێوە ،بە ملمالنێی بێ کۆتایی
لە نێوان رێژیمێکی ســەرەڕۆ و خەڵکێکی
بەچۆک دانەهاتوو کە خوازیاریی دەسەاڵتی
دێموکراتیکن.
لـــە دەســتــپــێــکــی بـــەدەســـتـــەوە گــرتــنــی
دەســەاڵت ،ئۆلیگارشیی مەالیان شەڕێکی
خوێناوییان لەسەر شەقامەکان دەستپێکرد
تا الیەنەکانی دیکەی هاوپەیمانیی شۆڕش کە
دژی ویستی مەالکان بۆ دیکتاتۆریی ئایینی
بوون سەرکوت بکا .لە نەوەدەکاندا ،ئەوان
بەرەوەڕووی جوواڵنەوەی رێفۆرمخوازان
بوونەوە کە سەرنجڕاکێشترین هەوڵە بۆ
هاوئاهەنگیی نێوان ئایین و فرەچەشنی.
ڕێفۆرمخوازەکان باسی پێداچوونەوە بە
دەسەاڵتی ڕەهــای خامنەیی و پەرەپێدانی
کۆمەڵگەی مەدەنیی و مێدیای ڕەخنەگریان
دەک ــرد .بەرپەرچی رێژیم وەک هەمیشە
تێکەاڵوێک لە تێرۆر و چاوترسینکردن بۆ
لەباربردنی جوواڵنەوەکە بــوو .پاشان لە

هاوینی ٢٠٠٩دا جوواڵنەوەی سەوز سەری
هەڵدا کە بۆ هەمیشە ڕەوایــی سیستەمی
لەنێو برد و پەیوەندیی نێوان دەوڵــەت و
کۆمەڵگەی پچڕاند.
شتێک کە بە دڵنیایی لە داهاتوودا لە ئێران
ڕوو دەدا جــوواڵنــەوەیــەکــی ناڕەزایەتیی
دیکەیە کە ئامانجەکەی گۆڕینی رێژیم دەبێ.
ئــەوڕۆ کۆماری ئیسالمی وەک یەکیەتیی
سۆڤیەت لــە ساڵەکانی کۆتایی تەمەنیدا
لــە ژێــر زەخ ــت دایـــە .ئــەو نوێنەرایەتیی
ئایدیۆلۆژییەک دەکــا کە کەس خوازیاری
نیە .هێزە ئەمنیەتییەکانی لە سەرهەڵدانەکەی
 ٢٠٠٩دا نیشانیان دا کە جێگای متمانە نین
و رێژیم ناچار بوو کەڵک لە سپا و بەسیج
وەرگرێ ،چونکە هێزە ئینتیزامییەکان خۆی
لە تەقەکردن لە خۆپیشاندەران بوارد.
بە بۆچوونی ح ــەوزەی عیلمییەی قوم
زیانەکانی دەوڵەتی خودا بۆ سەر ئیسالم
وای کــردووە کە مزگەوتەکان تەنانەت لە
کاتی یادەوەرییە گرینگە ئایینییەکاندا چۆلن.
الوەک ــان نایانهەوێ ببن بە مــەال و ژنان
نایانهەوێ میرد بە مەالیان بکەن .سیستەمی
کــۆمــاری ئیسالمیی نوقمی بەرتیل بووە
کە ئــەوە بۆ رێژیمێک کە دەسەاڵتەکەی
لەسەر بــاوەڕی ئایینی دامــەزراوە شتیکی
موشکیلەسازە .لەو دواییانەدا هەڵبژاردنی
ســەرکــۆمــاریــی لــە ئــێــران هاتە ئـــاراوە کە
لەوێدا حەسەن ڕوحانی بەڵێنیی هەندێک
ئــازادیــی دان کــە بــەتــەمــای وەدیهێنانیان
نیە و ئەو کاتێک کە ئاماژەی بە ئاکاری
ســەرکــوتــکــەرانــەی پێشوو کــرد ڕەوایـــی
دەوڵەتی هێندەی دیکە هێنایە ژێر پرسیار.
ئــــــەوڕۆ ،کـــۆمـــاری ئــیــســامــیــی نــاتــوانــێ
پرسی جێنشینی ڕێبەریی ڕێژیم بە هۆی
پەرتەوازیی الیەنەکان چارەسەر بکا.
بەاڵم رێژیم شتێکی هەیە کە لەبەرژەوەندیی
دایە ئەویش رێککەوتنی ئەتۆمیی لە گەڵ
کۆمەڵگای نێونەتەوەییە (کــە بە بەرجام
نـــاســـراوە) .بــە پێی نــەریــت رێککەوتنی
کۆنترۆڵی چەک الیەنگری خۆی دروست
کردوە .لە حەفتاکان لە ترۆپکی سیاسەتی
کۆنترۆڵی چەک لە نێوان ئامریکا_سۆڤیەت،
خاوەن دەسەاڵتان لە خۆراوا نەیاندەویست
زەخت بخەنە سەر کرێملین لەترسی ئەوەی
کە ببێتە هۆی هەڵوەشانی رێککەوتنەکان.
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــیــی دەتـــوانـــێ حیساب
لەسەر هەمان تەحەممول لە الیەن کەرتە
هەستیارەکانی واشینگتۆن بکا .زۆر کەس
وا دەنوێنن کە نیگەرانی تێرۆریزمی ئێران
یا پێشێلکاریی مافی مرۆڤن ،بەاڵم هەوڵی
سەپاندنی ئابلۆقەی ئیفلیجکەر بــە سەر
تاران ڕەت دەکەنەوە .ڕەوایی و مانەوەی

ڕێژیم لە الیەن کەسانێک کە ئەولەوییەتی
سەرەکییان درێژەپێدانی رێککەوتننامەیەکی
پڕ لە کەموکوڕیی کۆنترۆڵی چەکە نایەتە
ژێر پرسیار .ئەوە هەمان کەشوهەوا بوو
کە تیلێرسۆن بە چالێشی کێشا کاتێک کە
باسی هاوکاریی ئــەو کەسانەی کــرد کە
لەنێوخۆی ئێران بۆ ئازادیی خەبات دەکەن.
بێڕەوشتیی کــۆنــتــرۆڵــی چــەک جێگای
زۆر کــەمــی بــۆ ئ ــەو مــەبــەســتــە نــایــاب و
بەرزەفڕانە هەیە .ئەرکی دەوڵەتی ویالیەتە
یەکگرتووەکان ئەوڕۆ ئەوەیە کە بۆ ئەگەری
سەرهەڵدانی جوواڵنەیەوەیەکی ناڕەزایەتیی
دیکە یــا مــردنــی لــەنــاکــاوی خامەنەیی کە
دەتوانێ سیستەمەکە تا خاڵی داڕمــان ببا
پالنی هەبێ .چــۆن ئێمە دەتوانین تۆوی
دووبەرەکیی زیاتر لە نێوان جیناحەکانی
ئێران بچێنین؟ ویالیەتە یەکگرتووەکان چۆن
دەتــوانــێ دەزگــا لــەرزۆکــە ئەمنیەتییەکانی
ئێران الواز بکا؟ ئەوە نە تەنیا دەخــوازێ
کە تابوتی کۆماری ئیسالمیی ئامادە بکەین
بەڵکو دەبێ ئەو رێگایانەش ببینینەوە کە
بــۆ بەهێزکردنی ڕەخــنــەگــرانــی نێوخۆیی
پێویستن .ئامادەکاریی بۆ ئەو شتانە دەبێ
لەوڕۆ ڕا دەست پێبکا ،کاتێک کە قەیرانەکە
سەری هەڵدا بۆ ئەوەی کە ئامریکا رۆڵێک
بگێڕێ زۆر درەنگ دەبێ.
لــە مــارســی  ،١٩٥٣کاتێک کــە جۆزێف
ستالین مرد ،سەرکۆمار دوایت ئایزێنهاور
داوای کــرد کــە لێکۆڵینەوەکانی دەوڵــەت
بــۆ شــێــوەی کــەڵــکــوەرگــرتــن لــە قــەیــرانــی
جێنشینیی لە سۆڤیەت ببینێ .هێچ شتێک
لەوبارەوە نەبوو .ئایزێنهاور بە تووڕەیی
هــاواری کرد« :نزیکەی حەوت ســااڵن ،لە
ساڵی  ١٩٤٦وە ،هەموو ئەو کەسانەی کە
ســەروکــاریــان لەگەڵ ئــەو بابەتە هەبووە
پەیوەندییان پێوە گرتووە و باسی ئەوەیان
کــردووە کە کاتێک کە ستالین مرد دەبێ
چی بکەین  ...ئێ ئێستا ئــەو مــردووە و
ئێمە دەمانهەوێ بزانین کام بیری ژیر لە
فایلەکانی ئەوە دەوڵەتەدا هەیە ،کام نەخشە
داڕێـــژراون؟ ئــەوەی کە بۆمان دەرکــەوت
ئــەوە بوو کە ئاکامی حــەوت ساڵ مڕەمڕ
هێچ بوو .ئێمە هیچ نەخشەیەکمان نیە ».لەو
ڕوانگەیەوە ،تیلێرسۆن ڕێچکەیەکی دیاریی
کــردووە کە سیاسەتی دەرەوەی ویالیەتە
یەکگرتووەکان دەبێ پێیدا بڕوا.
ئەرکی ئیدارەی نوێی دەوڵەتی ئەمریکا
ئەوەیە کە لەو رێگایانە بکۆڵێتەوە کە ئێمە
بتوانین لە قەیرانەکانی داهاتووی ئێران بۆ
گۆڕینی رێشەداکوتاوترین بەرهەڵستکار
کەڵک وەرگرین.

ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست بە قازانجی ئەو
ڕێژیمە بــگــۆڕێ ،ڕووی لــە پەرەپێدانی
بەرنامە مووشەکییە دوورهاوێژەکانی
کرد کە بە پێی برگەی ٢٢٣١ی بەرجام
ئەو ڕێککەوتنەیە؛ هەربۆیەش
دژی
واژۆی
تــەنــانــەت چــەنــد ڕۆژ دوای
بــەرجــام لە دووس ــاڵ لەمەوبەر بەهۆی
تــاقــیــکــردنــەوەی مــووشــەکــی «عــیــمــاد»
لەالیەن سپای پاسدارانەوە ،هەر لەالیەن
دەوڵەتی پێشووی ئامریکاوە گەمارۆی
ئابووری بەسەر کۆماری ئیسالمیدا سەپا.
دیارە بە لەبەرچاو گرتنی ئەو ڕاستییانە
و قسە و هەڵوێستەکانی دەوڵەتی نوێی
ئامریکا لەچەند مانگی ڕابــردوو لەئاست
کۆماری ئیسالمیدا دەبینین ئاڵوگۆڕێکی
بەرچاو لە شێوەی ڕوانین و «تەعامول»
لەگەڵ کۆماری ئیسالمی لە ئامریکا ڕوویان
داوە .تەنانەت واڵتانی ئورووپایی وەک
ئاڵمان و فەڕانسە و بریتانیاش بێدەنگ
نەبوون و گەیشتوونەتە ئەو بــاوەرە ،کە
وێڕای پابەندبوون بە ڕێککەوتنی بەرجام
دەبـــێ چاالکییە مووشەکییەکانی ئەو
ڕێژیمە سەرەڕۆیە بەرتەسک بکرێنەوە.
بۆ وێنە دەکرێ باس لە هەڵوێستی چەند
ڕۆژی ڕابــردووی ئەو واڵتانە بکەین کە
وێڕای ئامریکا داوایان لە ئانتۆنیۆگۆترێش،
سکرتێری گشتیی نەتەوەی ەکگرتوەکان
کردوە کێشەی تاقیکردنەوەی مووشەکی
کـــۆمـــاری ئــیــســامــی ل ــە ئــەنــجــوومــەنــی
ئاسایشی ئەو ڕێکخراوە بێنێتە بەر باس.
لەالیەکی دیکە ترامپ کە لە بانگەشەی
هەڵبژاردنەکانی سەرۆكکۆماری ئامریکادا
ڕەخنەی توندی لە ڕێککەوتنی بەرجام و
سیاسەتەکانی ئەوکاتی ئامریکای لەمەڕ

کــۆمــاری ئیسالمیدا هــەبــوو ،هەرچەند
بەرجامی هەڵنەوەشاندەوە ،بەاڵم بە دانانی
چاودێری توند لەسەر بەکردە کردنی ئەو
ڕێککەوتنە و سەپاندنی گەمارۆی ئابووری
تــازە بەسەر ئەو ڕێژیمەدا نیشانیداوە
ئ ــام ــادە نییە لــەبــەرانــبــەر ســیــاســەت و
کــردەوەکــانــی کــۆمــاری ئیسالمی ،چ لە
پێوەندی لەگەڵ بەرهەمهێنان و پەرەپێدانی
مووشەکە دوورهاوێژەکان و چ لە ئاست
ئاژاوەنانەوە و دەستێوەردان لەکاروباری
هاوپەیمانە ناوچەییەکانیدا نەرمی بنوێنێ
و بێدەنگ بێ.
کۆماری ئیسالمیش نیشانیداوە ئامادە
نییە واز لە سیاسەت و کردەوەکانی خۆی
لەمەر ئاژاوەنانەوە و دەستێوەردان لە
کــاروبــاری واڵتــانــی ناوچە بێنێ و هەر
ئێستا لە چوار واڵتی یەمەن و عێراق و
سووریە و لووبنان حزووری تێکدەرانەی
هەیە  .لە سووریە و لەماوەی شەش ساڵ
شەڕی ماڵوێرانکەر لەو واڵتەدا بەهەموو
هێزەوە هاوکاری و پشتیوانیی ڕێژیمی
بەشار ئەسەدی کردوە و لەڕاستیدا ئەوە
کۆماری ئیسالمی بوو کە لەو ماوەیەدا
ئەو ڕێژیمەی لەسەرپێ ڕاگرتوە و بەو
جۆرە بوتە هۆی کوژران و بریندار بوونی
بە میلیۆن خەڵکی بێتاوان و ئاوارەبوونی
نێوەی حەشیمەتی ئەو واڵتە لە نێو خۆ و
لەدەرەوەی سووریەدا .لەیەمەن بەکردەوە
بۆتە بەشێک لە کێشەکان و لەشەڕی ئەو
واڵتــەدا لەگەڵ عەرەبستانی سعوودی و
هاوپەیمانەکانی بە شێوەی «نیابەتی»
بە هاوکاریی بەرهەڵستکارە حوسییەکان
لەشەڕ و ملمالنێ دایە .دیارە زەرەرمەندی
سەرەکییەکەی ئــەو شــەڕو ئــاژاوەیــە کە

ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی ئاگرەکەی
خۆش دەکا ،خەڵکی بێتاون و لێقەوماوی
ئ ــەو واڵت ــەی ــە .لــە عــێــڕاق و لوبنانیش،
کــۆمــاری ئیسالمی لــە ڕێــی هێزەکانی
قوودسی سپای پاسداران و حیزبوڵاڵی
لوبنان زۆر چاالکە و دەستی بااڵی هەیە
لە ئاژاوە و نائارامییەکاندا .ئەو ڕاستییانە
و زۆر هەڵوێستی سەلبی دیکەی کۆماری
ئیسالمی لە پێوەندی لەگەڵ بەرژەوەندی
ئامریکا و هاوپەیمانەکانی لە کەنداوی
فــارس و ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاستدا و ئەو
مەزنخوازییەی کە مەترسیی هاویشتووەتە
نێو ناوچەکە و تەنانەت زلهێزێکی وەک
ئامریکاشی نیگەران ک ــردوە ،بێگومان
لەالیەن ئەو واڵتە و هاوپەیمانەکانی لە
داهاتوودا بێ وەاڵم نامێننەوە و کۆماری
ئیسالمی یــان دەبــێ بەهەموو سیاسەت
و ک ــردەوە ئاژاوەگێڕانە ناوچەییەکانی
خــویــدا بچێتەوە و ڕێــڕەوێــکــی ژیــرانــە
بگرێتەبەر ،یان دەبێ چاوەڕوانی سزای
زیاتر و تەریکبوونەوەی نێودەوڵەتی و
بگرە تەنانەت تێکهەڵچوونی سەربازیش
لەگەڵ ئامریکا و هاوپەیمانە ناوچەییەکانی
بێتەوە.
ئەوەی کە لە ئێستاوە دیارە ڕێبەرانی
کۆماری ئیسالمیش ناتوانن حاشای لێبکەن،
ئــەوەیــە کــە ئامریکا و هاوپەیمانەکانی
مــکــوورن لــەســەر بــەگــژداهــاتــنــەوەی ئەو
ڕێژیمە سەرەڕۆیە ،تەنانەت ئەگەر ناچار
بە لێدانی زەبری سەربازیش ،بەتایبەت لە
بنکە و بنیاتە مووشەکییەکانی بن.

واشینگتۆن پۆست – رەی تەکییە
و :کەماڵ حەسەنپوور

ژماره٧٠٧ :
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مامۆستا سەعید نووڕسی

عادڵ مەحموودی

لە مانگی ڕەزبەری ساڵی ١٢٥٤ی هەتاوی لەنێو چیا بەرز و سەرسەوزکان لە گوندی
«نووڕس»ی پارێزگای بیدلیس لە باکووری کوردستان و له بنەماڵەیەکی دیندار و هەژاردا
منداڵێکی چاوگەش چاوی به ژیان هەڵێنا و ناویان نا سەعید .سەعید نووڕسی کوڕی
میرزا عەلی ناسراوه به سۆفی میرزایە.
سەعید نووڕسی هەر لە منداڵییەوه زیرکی و وشیارییەکی بێ وێنەی پێوه دیاربووه
و سەرەتا لەخزمەت باوکیدا قورئانی پیرۆز و الی مەال عەبدوڵالی برای گەورەی کتێبه
سەرەتاییەکانی خوێندوه .ئەو دواتر بە شار و دێهاتەکانی کوردستاندا گەڕاوە و له زۆر
حوجرە و ناوەندە زانستییەکانی کوردستاندا خوێندویەتی.
مامۆستا سەعید له ماوەی پێج ساڵدا هەمو قۆناغەکانی مەالیەتی بەسەرکەوتوویی
دەبڕێ و له تەمەنی چارده ساڵیدا ئیجازەی مەالیەتیدەدرێتێ ،لەگەڵ ئەوەشدا فێربوون
و پــەروەردەی زیاتر وەالنانێ و دەچێتە شاری «وان» و لەوێ زانستەکانی شیمی،
فیزیک ،بیرکاری ،فەلسەفه ،زەویناسی ،مێژوو ،گەردوونناسی و جوغرافیا فێر دەبێ
و لەو زانستانەدا تا ئاستێک دەچێتە پێشێ کە نازناوی سەعیدی مەشهوور و دواتر
«بەدیعوزەمان» ،واتە تاقانەی دەورانی دەدرێتێ.
مامۆستا سەعید بەدرێژایی تەمەنی  ١٣٠کۆپەڕ و نامێلکەی نووسیوه که هەندێک لە
کۆپەڕەکانی لەزانکۆکانی .میسر ،مەغرێب و مالیزی دا لە پلەی دوکتورای ئیالهیات وەکو
سەرچاوەیەکی سەرەکی کەڵکیان لێ وەردەگیردرێ ،هەروەها زۆرێک له کۆپەڕەکانی
مامۆستا سەعید وەرگێڕدراونەته سەر زمانەکانی ،فەڕەنسی ،ئینگلیزی ،ئاڵمانی ،ڕووسی،
ئیتالیایی ،چینی ،ئیسپانیایی ،پورتوگالی ،ئالبانی ،عەرەبی ،بولغاری ،مەگەدۆنی ،ئۆردو،
فارسی و...
هەروەها جگە لە کۆڕ و سمیناره نێوخۆییەکان زیاتر لە بیست کۆنگرەی جیهانی له
واڵتەکانی ،ئوسترالیا ،ئاڵمان ،مالیزی ،ئەندەنوزی ،بۆسنی ،میسر ،جەزائر ،فلیپین ،ئەفرێقای
باشوور ،چاد ،مەغریب ،ئوردون ،یەمەن ،سودان ،ئێران و تورکیەدا بۆ گیراوه.
مامۆستا سەعید نووڕسی لە یەکێک لە شەڕەکاندا دژی داگیرکاریی واڵتی ڕووسیه کە
هێرشی کردبووه سەر شارەکانی باکووری کوردستان بە برینداری دەکەوێته دەستی
ڕووســەکــان و دوو ساڵ و چــوار مانگ لە بەندیخانەی «کۆسترمای» لە سیبریدا
دەمێنێتەوە .ئەو لە هەلێکدا کە بۆی دەڕەخسێ لە زیندان ڕا دەکا و لە رێگەی چەند واڵتەوە
خۆی دەگەیەنێتەوە ئیستانبووڵ.
مامۆستا سەعید کــە دەگــاتــەوه ئیستانبوڵ
هەوڵەکانی بۆ کردنەوەی زانکۆیەک لە شاری
وان دەخاتە گەڕ و مووچەی ئەم پڕۆژەیە لە
عوسمانییەکان وەردەگرێ ،بەاڵم هەر سەرەتای
پرۆژەکە شەڕی یەکەمی جیهانی دەست پێدەکا
وکارەکە پەک دەخرێ.
مامۆستا سەعید نووڕسی وەک کەسایەتییەکی
ئایینی و نیشتمانی یهکێک بــووه لـه هــاوڕێ
نزییکهکانی شهریف پاشا و یهکێک بووه لهو
کهسایهتییه م ـهزن و نــاوداران ـهی که شهریف
پاشای وهکوو نوێنهری گهلی کورد ههڵبژاردووه
و هانی داوه بۆ نوێنهرایهتیکردنی گهلهکهی
لهکۆنگرهی ساڵی ( )1919زایینی لهپاریس.
مــامــۆســتــا ی ـهکــێــک بــــووه لــه چــوارچــێــوەی
ئەندامەتیی لەچەند ڕێــکــخــراوەیــەکــدا هەوڵی
بەرەوپێشبردنی پرسی نەتەوەکەی داوە و لەو
ڕێکخراوانەدا دەوری سەرەکیی گێڕاوە ،وەک( :کۆمهڵهی هاوکاریی تهرهقی کورد،)1908 ،
(کۆمهڵهی باڵوکردنهوهی زانیارییه کوردییهکان( ،)1908 ،کۆمهڵهی ئیتیحاد و محهممهدی
کهله ساڵی  1909به دوروشمی «یهکیهتی برایهتی یهکسان» دامهزراوه)،
(کۆمهڵهی ژیانهوهی کوردستان ( ،)1918کۆمهڵهی مانگه سهوزهکان ) و (کۆمهڵهی
سەربهخۆیی کوردستان.)1922 ،
مامۆستا سەعید له سهردهمی شۆڕشهکەی شێخ سەعیدی پیران له شاری واندا دهژیا
و ڕۆڵێکی بهر چاوی گێڕا له هاندان و ڕوونکردنهوهی خهڵکی ئهو شاره بۆ بهدهستهێنانی
ماف و زیندووکردنهوهی ناسنامهی نهتهوهیی.
مامۆستا سەعید له کاتی کوودتای ئێسپارتهله ساڵی 1935ی زایینی له شاری مووش
بۆ ملنەدان و پێنەدانی باج بە کەمالییەکان جوواڵنەوەیەکی بهرینی وهڕێخست .ئەو له
یهکێک له وتارهکانیدا له شاری دیاربهکر دهڵێ ئەمن ههرچهند کوردێکی ههژارم ،بهاڵم
هەموو شانازیم ئەوەیە که له چیا سهربهرز و سهوزهکانی کوردستاندا پهروهرده کراوم.
ههروهها لهیهکێک له دادگاکاندا که بۆ چاوترسێنکردنی تەرمی  15کهس له هاوڕێکانی
به له سێدارەدراوی پیشان دهدهن ،مامۆستا بهدهنگێکی بهرز دهڵێ ئەمن له چیاکانی
کوردستان به ئازادی له دایک بووم و گهوره بووم و ژیاوم و ههرگیز له مهرگ ناترسم.
کاتێکه تورکه کهمالییهکان به تهواوهتی دهستیان به سهر تورکیادا گرت و جێگیربوون،
سهدان زانای ئایینی و سیاسی دادگایی کران و حوکمیان بهسهردا سهپا ،یان له سێداره
دران یــان خرانه بهندیخانه یــان دوور خــرانـهوه  .مامۆستا سەعید یهکێک بــوو لهو
کهسایهتییانه بوو که دوورخرایهوه بۆ شوێنه دوورەدهستهکانی تورکیه.
مامۆستا سەعید له ڕوانگهی دادگای تورکهکانهوه زیاتر له سێدارهی ههڵدهگرت ،بهاڵم
له بهر ئهوهی نهک ههر له کوردستاندا بهڵکوو له نێو تورکه عوسمانیهکانیشدا الیهنگرانێکی
زۆری ههبوو ،نهیاندهتوانی بهو ئاشکراییه بیکوژن ،ئهگینا باشترین بهڵگهیان بهدهستهوه
بوو که ئەویش وەاڵمی نامهکهی شێخ سەعیدی پیران بوو ،ئهو نامهیهی كه شێخ سەعید
داوای لێکردبوو که له شۆڕشهکهیدا هاوکاری بکا و مامۆستا سەعیدیش له واڵمیدا
نووسیبووی« :جارێ ددان بە جەرگتدا بگرە و پەلە مەکە .شۆڕش پالن و بهرنامهی دهوێ
و کهمالییهکانیش زۆر لهوه دڕندهترن که ههن ».ئهم وهاڵمه دەکهوێته دهستی تورکهکان.
مامۆستا سەعید نووڕسی  25ساڵ له تهمهنی له شارهکانی باڕال ،ئێسپارته ،قهستهمونی
و ئهمیرداغدا لە دوورخراوهیی و تاراوگهدا بهسهر بردووه ،و ههر له دوورخراوەییدا چهند
جار خراوهته بهندیخانهکانی ،ئهسکی شهر ،ئافیون ،دنیزلی و خراوەتە ژێر چاوهدێری و
چهند جارێکیش ژارخواردوو کراوه کە مامۆستا توانیویەتی گیانی دەرباز بکا.
مامۆستا سەعیدی نووڕسی سهرئهنجام له بەهاری ساڵی 1960ی زایینی له شاری
ئوورفه ماڵئاوایی یهکجاریی له ژیان کرد و دڵه گهورهکهی له لێدان کهوت و له گۆڕستانی
«اولوالجامع»ی ئهو شاره به خاک سپێردرا .
مامۆستا ههرچهند له ژیاندا نهمابوو و کۆچی دوایی کردبوو ،بهاڵم بۆ تورکه کهمالییهکان
ئهوه بهس نهبوو ،ئهوه بوو که دوای پێنج ساڵ له پیالنێکی شوومی تورکهکاندا شهوێک
گۆڕەکهی مامۆستا سەعیدیان دایەوە و ڕوفاتەکەیان به هێلیکۆپتهر بۆ شوێنێکی نادیار
ڕاگواست و ههتا ئێستاش کهس نازانی گڵکۆی مامۆستا سەعیدی نووڕسی له کوێیه؟
ڕۆحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێ.
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لهزیندانیشدا پێشمهرگه بوون!
سیاسهتی زهبــروزهنــگ نواندنی کۆماری ئیسالمی بە درێژایی
برایم چووکەڵی
مێژووی خۆی زۆر الوی کوردی هان داوە که مەرگی سەربەرزانە
له پێناو ژیانێکی سهربهستیدا بە بایەختر بزانن تا به چۆکداهاتن له بهرامبهریدا .ههگبهی شاخ
و شۆڕش ئەمجارەیان باس له چوار پێشمهرگهی ئهو کوردستانه دەکا کە چۆن بە فیداکاری
و بەرگریی خۆیان چۆکیان بە ویست و بڕیاری دوژمن دادا.
رێژیمی کۆماری ئیسالمی ههمیشه لهمهیدانی کردهوه و لهبهرامبهر هێزی پێشمهرگەدا
زهبوون و داماو بووە ،بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەمەش پهنای بۆ زۆر شتی دیکە بردوە ،وهک
بهزۆر چهکدارکردنی خهڵكی گوندهکان و درووستکردنی سیخور بۆ ئەوەی بتوانێ زهبر له
هێزی پێشمەرگە بوهشێنێ.
ماوەیەک بوو حیزب بڕیاری دابوو بۆ پێوەندیی بەردەوامی هێزی پێشمەرگە و خەڵک
لە نێوخۆی کوردستان تیمی تەشکیالتیی کادرە بە ئەزموونەکان لە ناوچەکاندا لە گەڕان و
جەولەدا بن.
چــوار کــادری لێوهشاوه و لـهکـڵدهرهــاتــووی نــاوچــەی پیرانشار بۆ یــەک لــەو ئــەرک و
مەئمورییەتانە لــەو ناوچەیە دیــاری کــرابــوون .عهبدوڵاڵ تـهبـهرزه ،س ـهالح خــزرپــور ،مراد
رهحیمزاده و ئیدریس هورمزی ئەو چوار کەسە بوون کە بە بەرنامەی وردی کار و تێکۆشانی
سیاسی و نیزامی و تەشکیالتی خۆیان بۆ ئەو ئەرکە ئامادە دەکرد و دواجار له کۆتایی مانگی
خهرمانانی ساڵی 1378دا بهرهو قوواڵیی خاکی کوردستان وەڕێکەوتن.
ئەو تیمە بە قەبارە بچووک بەاڵم بە بیروباوەڕ لە بننەهاتووی پێشمەرگە له گەڕانی خۆیان
لە ناوچەکەدا زۆر کاریان کرد ،ڕوویان لە هەرجێیەک دەکرد باوەشیان بۆ ئاوەاڵ بوو ،ئەوان
لە دیدار و چاوپێکەوتنەکانیان لەگەڵ خەڵکدا ماهییەتی سیاسەتەکانی رێژیمیان بۆ ڕوون
دەکردنەوە ،لە نێو خەڵکەکەدا کاری ڕێکخستنیان دەکرد و تامەزرۆیی ڕوح و تاسەی خۆیان
و خەڵکیان بە ئاوێتەبوونیان لەگەڵ یەکتری دەشکاند.
ڕۆژی 14ی رهزبـهری ساڵی  ،1378ئەوان له گوندی قهاڵتی نهڵێنی ناوچهی مهنگوڕانی
پیرانشار بوون .ئەوان کە رێگایهکی دووریــان بڕیبوو ،بێ خشپه و بێ هەست و خوست
ههنگاویان دهنــا بۆ ئــەوەی نەکا بهکرێگیراوان و رایەڵکەی سیخوڕەکانی دوژمــن ههست
بهبوونیان بکەن .لە ماوەی ئەو دوو حەوتوویەدا دووهەم جار بوو ئەوان دەچوونە ئەو گوندە،
ئەوەش بۆ جێبەجێکردنی ئەرکێک بوو کە بەرپرسانی سەرووی حیزب پێیان سپاردبوون.
نیوهشهو بوو گەیشتنە جێی مەبەست و دەنگیان له پهنجهرهی ئهو ماڵه هێنا که دەبوا چووبان.
ژنی ماڵێ کە دەیانناسێ پێیان دەڵێ مێردەکەی لە ماڵێ نییە و با کاتێکی دی بێنەوە ،ئەوانیش
کە لە بوونی خاوەن ماڵ لە ماڵێ بە شک و گومانن ،نایانەوێ ئاوەدانی بەجێبڵن و بۆ ئەوەش
لەو کاتەدا کەسانی دی هەست بە بوونیان و هاتنیان نەکەن؛ هەروەها بۆ پشوودان و پاشان
جێبەجێکردنی ئەرکەکەیان ڕێی ماڵی شەهیدێکی حیزب دەگرنە بەر کە هەردەم وەک قەاڵی
خۆڕاگری لە پشتی حیزبەکەیان و هاوسەنگەرانی ڕۆڵە شەهیدەکەیان بوون.
ئەوەی لەو نێوەدا پێشمەرگەکان هەستیان پێنەکردبوو ئەوە بوو کە چەند بهکرێگیراوێکی
خاین بە نیشتمان و زید بۆ خەاڵتەشڕەیەکی نۆکەری چاویان بەسەریانەوە بووە و شوێنپیی
هەڵگرتوون .پێشمەرگەکانی حیزب دڵنیا لە شوێنی مانەوەیان و حەساوە لە ئامێزی گەرمی
خــاوەن ماڵدا بەرنامەی کاریی ڕۆژانــی داهاتوویان دادەڕشــت .لــەوالش دااڵشەکانی سپای
پاسداران و ئیدارەی ئیتالعات بوون کە بە ئاگاداربوون لە حزووری ئەو پۆلە پێشمەرگەیە
پیالنیان بۆ زەبرلێدان و لەداوخستنیان دادەنا.
سبەی قاوڵتوون چەند ماشێنێکی سپای پاسداران هاتنە نێو گوندەکە و هێمنیی ئاواییان
شێواند ،پێشمەرگەکان دەست لەسەر چەک ئامادەی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هەرچەشنە
ڕووداوێــک بــوون ،بەاڵم هێزەکانی سپا پاش ماوەیەک لە ئاوایی وەدەرکــەوتــن و ئەوەش
جۆرێک دڵنیایی پێدان کە بە شوێنیان نــەزانــدراوە ،بــەاڵم مەخابن کە ڕاپۆرتی سیخوڕ و
ناحەزانی گەل کاری خۆی کردبوو.
نیوەڕۆی هەمان ڕۆژ هێزێکی زۆری ئیتالعاتی پیرانشار و ورمێ دەڕژێنە نێو گوند و بە
سەدان چەکدار دەوری ئەو ماڵە دەدەن کە پێشمەرگەکانی لێن .ڕۆڵە بوێر و چاونەترسەکانی
گەل و نیشتمان کە گەلێ ڕۆژ و ساتەوەختی ئاوایان دیبوو ،خۆیان بۆ تاقیکارییەک و
تۆمارکردنی سەروەرییەکی دیکە ئامادە کردبوو؛ ئەگەرچی دەیانزانی ڕۆژێک و ئەزموونێکی
زۆر سەختیان لەبەردەم دایە.
پێشمەرگەکان دەیانزانی خەڵکی ئاوایی چەندەیان بۆ بەپەرۆشن ،بەاڵم چ یارمەتییەکیان لە
دەست نایە ،دەشیانزانی کە ڕۆژی هەڵمەت و سەلماندنی سەرکەوتنی ئیمان و باوەڕە بە سەر
ژمارەی هێزدا ،بۆیە لە کاتێکدا پەیتا پەیتا جاشەکان داوای خۆبەدەستەوەدانیان لێدەکردن،
پێشمەرگەکان ئاگری فیشەکیان بەسەردا باراندن و پێیان گوتن ئامادەن بە هەڵۆیی لە ژیان
بێبەش بن ،نەک قااڵوئاسا بە درێژایی تەمەن ڕووڕەش بن...
شەڕ دەستی پێکرد ،شەڕی ماڵ بە ماڵ لە ئاواییەکی بچووکدا ،شەڕی ڕووناکی و تاریکی،
شەڕ لە نێوان بــاوەڕی ڕەوا و دەسەاڵتی ئەهریمەن ،لە نێوان هێزێکی پۆشتە و پەرداخی
دوژمنی داگیرکەر و چوار پێشمەرگەی بە ئیمان کە ئێستا ئیدی دوای سەعاتێک بەرەنگاری
هەر چواریان بریندار و شەکەت ببوون ،بەاڵم بە زاماریش لە پێ نەدەکەوتن و هەدایان نەدەدا.
مراد سەرباقی ئەوە کە برینی قورسی هەڵگرتبوو ،چەکەکەی لە دەستی پەڕی .ئەو دەیزانی
کە نابێ بەدیل بگیرێ و توانای نەبوو خۆی بگەیەنێتە چەکەکەی و فیشەکێک لە خۆی بدا.
سەالح خۆی گەیاندێ و گوتی تاقەت بێنە .مراد چاوێکی پڕ لە تکا و پاڕانەوەی بڕییە هاوڕێکەی
و گوتی «با دهست دوژمن نهکهوم ،تکایە شههیدم بکه ».ئەوەی گوت و دواهەناسەی دا...
نارنجەکێک فرێ درایــە سەنگەرەکەی عـهواڵ .ئەو زۆر بوێرانە پڕی دایە تا بۆ دوژمنی
باوێتەوە ،بەاڵم مەخابن نارنجەک تەقییەوە و دەستی عەواڵی هەالهەال کرد .ئەو ئەگەرچی
هێشتا هەناسەی دەدا ،بەاڵم هەموو چاوی پاڕانەوە بوو کە هاوڕێیانی شەهیدی بکەن و نەکا
بە زیندوویی بکەوێتە بەر دەستی دوژمن...
سەالح و ئیدریس مابوون .ئەوان بە برینداری هەم شەڕیان دەکرد و هەم چاوێکیان بە
هاوڕێ لەپێکەوتووەکانیان بوو .شەو داهاتبوو ،بەاڵم شەڕی نابەرامبەری هێزێکی هەتا ددان
پۆشتە و پەرداخ لەگەڵ دوو پێشمەرگەی بریندار هەروا درێژەی هەبوو .سەالح و ئیدریس
فیشکەیان پێ نەما و چەکەکانیان بێدەنگ بوون .کات بۆ دااڵشەکان ڕەخسابوو .بە پڕتاو
هێرشیان کردنە سەر .عهواڵ هێشتا گیانی تێدا مابوو .لێو بەبزە وێنهی منداڵهکانی گرتبووە
دەستە ساغەکەی و لێیانی دەڕوانی .جاشێک گەیشتە سەری و بە دەمانچە فیشەکێکی نا بە
سەرییەوە و شەهیدی کرد .سەالح و ئیدریس بە برینداری بە دیل گیران و بە ڕاکێش ڕاکێش
و سووکایەتیی زۆر و بە دەست و پێ بەسراوی بردیانن.
حەماسەی ئەو چوار هەڵۆیەی شاخ و بەندەکانی کوردستان لەو شەڕە نابەرامبەرەدا هێشتا
تەواو نەببوو .دوو کەس لەوان شەهید ببوون ،دوو هەڵۆکەی دیکەش بە پێکراوی کەوتبوونە
بەردەستی جەالددەکان .لێرە بە دوا الپەڕەیەکی دی لە ژیانی سەالح و ئیدریس هەڵدەدرێتەوە.
نە ئەشکەنجەی بەردەوام و نە هەموو ڕۆژێ تەشەناکردنەوەی برینەکانیان چڕژێک ناخاتە سەر
ئیمان و باوەڕیان .ئەوان بە ئیلهام لە شەهیدبوونی مراد و عەواڵی هاورێ و هاوسەنگەریان
و وەک وەفایەک بۆ هەموو شەهیدانی دیکەی نیشتمانەکەیان ،هەروەها بە ئیمان بە پیرۆزی
و ڕەوایی خەبات و ئامانجەکانیان هەموو هەوڵی دوژمنی قین لە دڵیان بۆ وەرگرتنی زانیاری
و نهێنییەکانی حیزب و ئەو گەشتەیان نەزۆک هێشتەوە .کاتێکیش خرانە بەندیخانەوە هەروا
خۆنەویست و خۆڕاگر بەدەم چارەنووسیانەوە چوون.
ئەوان کە ڕێبازی ژیانی ماناداریان هەڵبژاردبوو ،لە بەندیخانەشدا و لە کاتێکدا سێبەری
دار و تەنافیان لەسەر خۆیان هەست پێدەکرد ،ئامادە نەبوون تا دوا ساتی ژیانیان واز لەو
ئامانجە بهێنن ،بۆیە لە زیندانی بێدادیشدا نەسرەوتووانە بوونە هێمای خۆڕاگری و پەیامی
خەبات و تێکۆشان.
دوای نیزیک بە شەش ساڵ مانەوە لە زیندان ،تەماحوەبەرنان و بەرتیلخۆریی کاربەدەستانی
زیندان دەرفەتێکی رەخساند کە بۆ چەند رۆژێک مەرەخەسییان بدرێتێ ،ئەوەش بەس بوو بۆ
ئەوەی ئەو دوو ڕۆڵە کوردە دەسبەجێ خۆیان بگەیەننەوە مەتەرێزی خەبات و وەفای خۆیان
بۆ هاوڕێیانی شەهیدیان لەو حەماسەیەدا بنوێنن و درێژەدەری ڕێگایان بمێننەوە.

ژماره٧٠٧ :
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بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد
لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان ()1
«کورد بە ھەمو ھێزی خۆی ئەچریکێنێ
ئەڵێ کوردستان ماڵی خۆمە ،بە
کەسی نادەم؛ و واڵتی خۆم بۆکەس
بەجێ ناھێڵم ،لە کوردستان بووم لە
کوردستان ژیاوم و ئەژیم ،ئەبی ھەر لە
کوردستان و لە ڕێگای کوردستاندا بمرم»
گۆڤاری نیشتمان ژمارەی یەک ،پوشپەری ١٣٢٢

ھاتنی بیری چەپ بۆ ئیران لە سەدەی
١٩ی زایینی و بە تایبەتی ڕوودانی شۆڕشی
ئۆکتۆبر لە ساڵی  ١٩١٧لە ڕووسیەدا ھاوکات
بوو لەگەڵ گەشەسەندنی بیری ئازادیخوازی
و دادپەروەری سۆسیالیستی و سەرھەڵدانی
ی دیکە بۆ
ڕێکخراوەی چەپ و تێڕوانینێک 
چارەسەرکردنی زوڵ م و زۆری چێنایەتی،
ودەستھێنانی سەربەخۆیی و وەدەرنانی
ئەمپیریالیسمی ئینگلیس لە ئێران .ئەم
ڕەوتە کاریگەریی لەسەر کوردیش ھەبوو.
لە کاتی دەستەاڵتدارەتیی ڕەزاشادا کورد
قەاڵچو کرا« ،سەرکوتکردنی شۆڕشی
سەردار ڕەشید ،سەرۆکی کەڵھۆرەکان
لە ساڵی ١٩٢٣؛ شۆڕشی جەعفەر سولتان،
ھەورامان؛
عەشیرەتەکانی
سەرۆکی
کوشتنی سمایل ئاغای سمکۆ لە ١٨ی
ژوئیەی١٩٣٠؛ سەرکوت و دوورخستنەوەی
جەاللییەکان بۆ ئیسفەھان و قەزوین لە
ساڵی  ١٩٣٦و کوژرانی پتر لە سەتا ٤٠ی
ئەوان لە کاتی ناردنیان بۆ ئەو دوو شارە؛
تیرباران و کوشتاری پتر لە  ١٠ھەزار کورد
بە دەستوری ژێنڕاڵ ئەحمەدی؛ هەروەها لە
بەندیخانە خستنی زۆرتر لە  ٤ھەزار کوردی
ڕۆژھەاڵت لە دەیەی  ١٩٣٠بە ھۆی ڕاپەڕین
دژی حکوومەتی پاشایەتیی ڕەزاشا؛
هاوکاری لەگەڵ سپای تورکیە و عێراق بۆ
سەرکوتی کوردەکان و گۆڕانی ناوی بەشێک
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پێناسەکردنی
وەکو ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە ساڵی
١٣٠٧ی هەتاوی بەشێک لە سیاسەتەکانی
حکوومەتی تاران بۆ سەرکوت و تواندنەوەی
کوردی ڕۆژھەاڵتی کوردستان ،تێکدانی
سنوورەکانی جوغرافیایی و داگیرساندنی
ئاگری دووبەرەکی لە نێوان کورد و ئازەری
بوو .یەکێک لە شێوەکانی دیکەی حکومەتی
ڕەزاخان بۆ سەرکوت و تواندنەوەی
خەڵکی کورد سیاسەتی هەڵوەشاندنەوەی
کۆچەرایەتی و بە زۆر نیشتەجێکردنی
عەشایر و هۆزە نیوەکۆچەر و کۆچەرەکان
لە واڵت بوو[ ]...ئەم تەگبیرە ڕۆڵێکی
بەرچاوی لە کۆجێی ئابووری_ سیاسی _
نیزامی واڵت گێڕا .کۆجێی دژەمیللی و دژە
دیموکراتیکی ڕژێمی پەهلەوی کە یەکێک
لە هێمانەکانی بەزۆر نیشتەجێکردن(تەختە
بە پێی
قاپی یان ئارانشینی) بوو،
ئەو خسارە قەربوونەکراوانەی کە بۆ
جەماوەری زەحمەتکێشی کوردی هەبوو
و بوو بە هۆی کوشتن و دوورکردنەوە و
لەنێوبردنی پەیتا پەیتای هەزاران کەس لە
عەشایر و هۆزەکانی کوردستان و سەدان
هەزار سەر ئاژەڵ و چوارپێ و وێرانکردنی
ناوچەیەکی بەرین لەم واڵتە ،رۆڵێکی
وێرانکەری لە مێژووی ئەم ناوچەیەدا گێڕا.
ئەم چەشنە سیاسەتە لەالیەکەوە هۆی
شۆڕشی بەردەوامی کوردەکان بۆ ڕزگاریی
نەتەوایەتی و هەوڵ بۆ یەکگرتنەوەی

کوردستانی دابەشکراو بوو و لە الیەکی
دیکەوە هۆی ڕووهێنانیان بە واڵتە
دەرەکییەکان وەکو ڕووسیە و ئینگلیس
بوو کە کاریگەرییەکی بەرچاویان لە سەر
تەواوی ئاڵوگۆڕەکانی نێودەوڵەتیی ئێران
بوو و هیچ شا و وزیرێک بێ پشتیوانیی
ئەوان کە خاوەنی مڵک و ماڵ و دەوڵەتی
ئێران بوون ،بە دەستەاڵت نەدەگەیشتن .پاش
سەرکەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبر ی ١٩١٧ی
زایینی ،زۆربەی ڕێبەرانی کورد ئەم جار
زۆرتر بەو هیوایە بوون تا بەڵکوو دەوڵەتی
تازە پێگەیشتووی سۆڤییەت پشتیوانیی
ئەوان لە خەباتی ڕزگاریخوازانەیان بێ.
لەوەدەچێ پێش شۆڕشی ئۆکتۆبر بە
پێی ئەوەی کە لە سەرەتای دەیەی هەوەڵی
سەدەی نۆزدەی زایینی پێوەندییەکی
بەردەوامی بازرگانی لە نێوان شارەکانی
ساباڵخ ،سن ە و کرمانشان لەگەڵ ڕووسیە
بووە ،کوردەکانی ڕۆژهەاڵتیش وەکوو خەڵکی
باکووری ئێران و باکووری ئازەربایجان
بە چەشنێک ئاگاداری گۆڕانکارییەکانی
ئەم واڵتە و بیری بلشویزم بووبێن.
بلیایف لە کتێبی «وەزعی سیاسیی
ئێستای ساباڵخ» دا کە لە ساڵی
 ١٩٠٩چاپ و باڵوبۆتەوە دەنووسێ:
سابالخ یەکێک لە والیەتە پڕبایەخەکانی
کۆبوونەوە و بەشینەوەی هاوردەکانە و
لە نێوانی ئەم ناوچەیە و ڕووسیە لە مێژە
پێوەندیی ئابووری پێکهاتووە .بەشێک
لە بازرگانەکانی ئەم شارە هەر ساڵ بۆ
پێشانگاکانی نیژنینووگۆرد دەرۆن و
بەشێکشیان تەنانەت لە مۆسکۆ نوێنەری
دایمییان هەیە»]...[ ».تەنیا لە ساڵی ١٩١٢
چەند بازرگانی ڕووسی بەرامبەر بە ٢٠٠
هەزار ڕۆبڵ پێستی بەرخیان لە والیەتی
سنە و هەمەدان کڕیوە و بۆ پێشانگای
کردوە».
هەناردە
نیژنینووگۆردیان
«لە شەڕی یەکەمی جیھانیشدا کە
ھەریمی موکریان و بە تایبەتی شاری ساباڵخ
ببووە گۆڕەپانی شەڕی نێوان دەوڵەتەکانی
ڕووسیە و عوسمانیلەوە[لەوەدەچێ] ژمارە
کوردێکی ساباڵخی لە ژێر کارتێکردنی
ئەفسەرە ڕووسەکانی الیەنگری حیزبی
سوسیال دیموکراتی ڕووسیە ،خویان بە
بلشویک زانیوە و لە شار و گوندەکاندا بۆ
ئامانجی خۆیان ھەڵسوراون» .سەرۆکی
ئەم کەسانە حەمە ھەتیو لەگەڵ ھاوڕێیانی
لە شەڕێکی قورس و نابەرامبەر لەگەڵ
چەکدارەکانی حکوومەتی ئێراندا کوژرا[وە].
ب ە پێی بیرەوەرییەکانی تێکۆشەری
کورد ئەحمەد تەقی کە پێوەندییەکی زۆر
نزیکی لەگەڵ سمایل ئاغای سمکۆ و شێخ
مەحموود ھەبوو ،سمایل ئاغا بە پێی داوای
خالد بەگ جبرنلی بۆ پێوەندیگرتن لەگەڵ
ڕووسەکان ئەحمەد تقی بە نوێنەرایەتیی
خۆی بۆ کۆنسولخانەی ڕووسیە[سۆڤییەت]
لە ورمێ ناردوە تا داوا لە دەوڵەتی
سۆڤییەتی بۆ پشتیوانی لە کوردەکانی
تورکیە ،ئێران و ئێراق بکا ،بەاڵم بۆ ئەو
پێشنیارە وەاڵمێکی ئەرێنی وەرناگرێ.
لە کتێبی «بزووتنەوەی میللی کورد»دا
کریس کوچرا ئاماژەی بە ھەوڵی سمایل
ئاغای سمکۆ بۆ پێوەندیگرتن لەگەڵ
یەکیەتیی سۆڤییەت کردوە« :بە پێی

د .کامران ئەمینئاوە
دەنگوباسان ،سمکۆ لە کاتێکی زۆر
ناڵەباردا کە سۆڤییەت و ئێران پەیماننامەی
دۆستییان بەستبوو و یەکیەتیی سۆڤییەت
چیدی درێژەی بە یارمەتیدانی «حکوومەتی
شۆڕشگێری گیالن ( )١٩٢١-١٩٢٠نەدەدا،
ھەوڵی دا تا سەرنجی سۆڤییەتییەکان بۆ
دانی یارمەتی و ئاوڕدانەوە لە کورد ڕاکێشێ،
سمکۆ ،لە ساڵی  ١٩٢٢بەۆ ئەم مەبەستە
نوێنەرێکی بۆ باکۆ نارد ،بەاڵم «ڕووخانی»
ئێران»[مەبەست
سۆڤییەتی
کۆماری
حکوومەتی گیالنە] وەکو ڕاگەیاندنی
کۆتاییھێنان بە کاری سمکۆ پێناسە دەکرێ.
لەوەبەدوا شای دادێی ئێران تەواوی ھێزی
خۆی تەرخانی ئەرکێک کرد کە وەئەستۆی
گرتبوو :راکێشانی خێڵەکان بۆ ژێر حوکمی
دەوڵەتی ناوەندی ،چەککردن و تێکشکاندنی
بە
ھێزی سەرۆکە نەریتخوازەکان».
واتایەکی دیکە چڕکردنی دەسەاڵت لە
ناوەند ،واتە ناوەندکۆیی [تمرکز] ئێران.
ک ھات
«لە ڕاستیدا «ناوەندکۆییەک کە پێ 
ی بوو لە تااڵنکردنی سامناکی وەرزێران
بریت 
و عەشیرەتەکان ،سەرکوتی خوێناویی
ئەوان ،دەوڵەمەندبوونی «فەرماندەرانی
سپا» وەکوو «ئاقا خان» ناسراو بە
قەساب و «جان محەممەد خان» جەالدی
خێڵەکانی تورکەمن و ھتد[ ]...ھەروەھا
ژنرال ئەحمەدی بکوژی کورد و لۆڕەکان].
ناوەندکۆییەک کە بەشێوەیەکی دڕندانە و
زۆر ناحەز لە اڵیەن ڕەزاشا و قەزاقەکانی
بەکار گیرا و لە ڕێگای بەکارھێنانی شێوە
ڕزیوکانی فئودالی(خەڵەتاندنی عەشیرەتەکان
و قورئان مۆرکردن و ئەماندان و پاشان
کوشتاری بە کۆمەلی ئەوان و تااڵنکردنی
ماڵی وەرزێران و ڕەشماڵێ خێڵەکان
و شێوە نزمەکانی دیکە) بەرێوە چوو.
لەم ڕەوتەدا ئینگلیس بۆ کۆتاییھێنان
بە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد
لە ژێر ڕێبەرایەتیی سمایل ئاغای سمکۆ
و پشتیوانی و بەھێزکردنی ڕەزاخان
نەخشێکی سەرەکی دەگێڕێ .بە وتەی
ئێحسان تەبەری «ڕۆڵی ئینگلیس بۆ بە
ھێزکردنی ڕەزاخان و چڕکردنی دەسەاڵتی
ڕەزاخان لە ناوەند و دژی سمایل ئاغای
سمکۆ و شێخ خەزعەل دوو سەرۆک
عەشیرەتی بەھێز بوو کە مەترسییەکی
جیددی بۆ ڕەزاخان بوون .بۆ لەنێوبردنی
ھەر دووکیان دەستێوەردان و یارمەتیی
کاڕگێرانی ئینگلیس کاری ڕەزاخانی زۆر
ئاسان کرد»« .ڕەزاخانی سەردارسپە و
پاشان ڕەزاشا تا سەرەتای ساڵەکانی ٣٠
سەرقاڵی سەرکوتی عەشیرەتەکانی عەڕەب،
کورد ،لۆر و مەمەسنی و بەختیاری و بەلوچ
و ھتد [ ]...بوو و لە ڕاستیدا ھەر لە سەرەتاوە
ھەتا کۆتایی پاشایەتیی خەریکی سەرکوتی
بزووتنەوەی خەڵک (ڕاپەرینەکان ،مانگرتن
و خۆپێشاندان و خۆڕاگری تاکەکەسی)
بوو و لەم ڕەوتەدا لە بەکارھێنانی ھیچ
چەشنە توندوتیژییەک درێخی نەکرد.

ئیالم پلەی یەکەمی خۆکوژی و خۆسووتاندنی لە ئێران و دنیادا هەیە
خۆکوژییەکان لە ئیالم هەروا قوربانیی زیاتر وەردەگرن.
هەواڵەکان باس لەوە دەکەن کە ئیالم پلەی یەکەمی
خۆکوشتن لە ئێران و خۆ سووتاندنی هەیە لە دنیادا.
توێژینەوەکان دەریان خستووە کە بێکاریی ،کێشەی خیزانی و
خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان سەرەکیترین هۆکاری بەرزبوونەوەی
ئاماری خۆکوژییەکانە لە پارێزگای ئیالم .هەروەها ڕوانگەی داخراوی
داسەپاو بەسەر ژنان و گرفتە کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکانی
سەرڕێی ژنان وەکوو تەڵاڵق و نەبوونی سەربەخۆیی ئابووری
و ڕوانینی زاڵی پیاوساالرانە ،بووەتە هۆکارێک کە سااڵنە دەیان
ژن لە پارێزگای ئیالم پەنا بۆ خۆکوژیی و خۆسووتاندن ببەن.
لێکۆڵینەوەکان دەریان خستووە کە بێهیوایی بە داهاتوو ،هەژاری
و هەاڵواردنی کۆمەاڵیەتی لەو پاڕێزگا پڕپیت وبەرەکەتە ،بووەتە
هۆی ئەوەی کە ئیالم پلەی یەکەمی هەبێ لە خۆکوژییەکان لە ئێراندا.
بە پێی ئاماری ناوەندی خۆکوشتن لە ئێران ،لە ساڵی ٩٤ی هەتاویدا
رێژەی  ٤٠٢٠کەس هەوڵی سەرکەوتوانەیان بۆ خۆکوشتن داوە.
پارێزگاکانی رۆژئاوای ئێران واتا ئیالم ،کرماشان ،لوڕستان
و کوردستان بە پێی رێژەی حەشیمەت ،خاوەنی زیاترین

ئاماری خۆکوشتنی سەرکەوتوانەن و ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ
نەبوونی خوشبژێوی ،بێکاری و نائومیدی لە نێو کۆمەڵگادا.
لە الیەکی و سەرەڕای ئەو گرفتانە ،نەبوونی سەربەخۆیی ماڵی،
گێرە و کشیەکانی دوابەدوایی تەاڵق لە هۆکارە سەرەکییەکانی
هەوڵدانی سەرکەوتوانەیە لە نێوان ژناندا بۆ خۆکوشتن.
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قامکەکانی مامۆ ئەزغەر
حاتەم مەنبەری
گێژەڵۆکەی بەفر بە توندی خوی لوول ئەکرد و ئەیکێشا
بە ناو چاوماندا .کزەی سەرما وەک دەرزی جلەکانی
ئەسمین و قەپی بە پێستی لەشی ماندووماندا ئەکرد.
لە سەر جادەکە چاومان بە تابلۆیەک کەوت لە سەری
نووسرابوو ‹›وشکەاڵن›› .دوای چەند چپە و سرتەیەکی
بەرپرسان ،پێشمەرگەکان ڕێچکەیان بەست ڕوو بە
ئاوایی .تیمێکی چەندکەسی بە مەودایەکی کەم لە پێشەوە
دەڕویشتن و ڕچەی سەختی کلیلەی بەفرەکەیان دەشکاند.
مامۆ ئەزغەر لە پێشەوەی دەستەی دووهەمەوە
ئەڕویشت و تاوناتاوێک دادەنیشت تا ئەو مەودا
دیاریکراوە ڕابگرێ کە بڕیاربوو لە نێوان ئێمە و دەستەی
پێشڕەودا هەمان بێ .سەگوەڕێکی نێو ئاوایی ،نرکەی
ترسێنەری چەند دەستڕێژ و لێشاوی کۆمەڵێک گولە
ڕوو بە رێچکەی پێشمەرگەکان ،هەموو شیرازەی خیاڵی
ئەمن و ریزی رێکوپێکی هاوڕێیانی لێک هەڵوەشاند.
لە سەر جادە ،ڕاست لەو شوێنەی کە تابلۆیەکەمان
بینی کۆبووینەوە .مامۆ ئەسغەر دەستی بریندار و
وەک فوارە خوێن لە باسکییەوە فیشقەی دەبەست .بە
ڕەشتییە کاڵ و هەورامیانەکەی باڵمان بەست و دوای
گەیشتنی هاوڕێیانی دیکە بۆمان دەرکەوت کە دوو کەس
لە هاوڕییانمان (ئەنوەر و جوبرەییل) لە یەکەم تەقەدا
بەرکەوتوون .ئێمەش ڕێگای گوندی شاسوارمان گرتەبەر.
زیاتر لە حەوتوویەک بە سەر دەراوەکەی وشکەاڵن
و کەمینە پڕمەترسییەکەیدا تێ پەڕیبوو .هەموو ئەم
حەوتوویە بۆ ئێمە لە هەاڵت هەاڵت و مانەوە لە نێو
بەفردا تێپەڕی .هەوای سارد ،برسیەتی و نەبوونی
دوکتۆر و دەرمانی پیویست ،تێکڕا بوونە هۆی چلککردن
و هەڵماسینی باڵ و بە تایبەتی پەنجە بریندارەکانی مامۆ

ئەزغەر و ڕۆژ لە دوای رۆژیش ئاسەواری خراپتری
لێ دەردەکەوت .شەڕی نیوان ئێمە و کۆمەڵەش بوو.
شەڕێک کە ڕۆژانە لە بانەوە تا مەریوان بەردەوام
هاوڕێی ئازیز و خوشەویستی لێ دەسەندین .لە نێو
ئاوایی تەنگباخ ،لە دۆڵێکی تەنگەبەر و پڕ لە بەفری
ناوچەی بەرپلەی مەریواندا گیرمان خواردبوو .کۆمەڵە

دەوری گرتبوین و داوای تەسلیمبوونی لێ دەکردین.
ئێوارەیەکی ساردی زوقمستانی  ١٣٦٣بوو .شەش
شەو و رۆژی درێژ و گەلێک تاڵمان لە گەمارۆی
هێزێکی دیکەی کوردیدا بردەسەر .سەعاتی 9ی
شەوی حەوتەم ،کە ڕاست دەیکردە شەوی چلەی
زۆسان ،وەک دوا سات و فورسەت لە الیان
گەمارۆدەرانمانەوە دیاری کرابوو تا لە بەینی
مەرگی حەتمی و تەسلیمبووندا یەکێکیان هەڵبژێرین.
ئێمە نەچووینە ژێر باری داوای زاڵمانەی ئەوان

لە هەر باخەی گوڵێک!

و خۆمان بە دوای رێگایەکی دیکەدا گەڕاین .ڕێگای
پەنابردن بۆ دۆستی هەردەم وەفادار ،کێوەکانی
کوردستان کە لەو وەرز و دەمساڵەدا زۆریش دۆستانە
نەدەهاتنە بەرچاو .ڕێگای رویشتن بۆ چلچەمە کە
بەرزترین شاخی گشت ناوچەیە و بە هاوینیش سارد
و مانەوەی بە شەو تێدا زەحمەتە .هەموو شەوەکەی
و چەند سەعاتێک لە رۆژی دواییش ،ئێمە بەدەم
زوقم و سەرماوە رێگامان بڕی و بە دوای دیتنەوەی
رێگایەکەوە بووین کە بمانگەیینێتە ئاوەدانییەک.
لە کۆتاییەکانی ئەم رێگا دژوارەدا ،بەهێزترین
کەسەکانی نێومان لە هێز و حەرەکەت کەوتن و
سەرجەمی کاروانەکەمان کە نزیک بە حەفتا کەسێک
ئەبووین ،بە زەحمەت درێژەمان بە ڕێگارویشتن ئەدا
و کاتێکیش گەیشتینە گوندی نەرگسەڵە ،نیوەمان وەک
نیوەمردوو توانای خۆمان لە دەست دابوو .بەاڵم وەک
دیرۆکی تاڵی کورد بە جار و کەڕەتان دەیگێڕێتەوە،
ئێمەش لە ئامێزی خەڵکێکی هەژار ،بەاڵم فرە دڵسۆز
دا حەساینەوە ،هێزمان هاتەوە بەر و دیسانەوە
درێژەمان بە ڕێگا و خەباتی سەختمان دایەوە.
مامۆ ئەزغەر ،لە کاتێکدا دەستە بریندارەکەی ،بە
ڕەشتیە کاڵ و ڕەنگینەکەی بە ملیدا شۆڕ کردبووەوە،
هەوڵی ئەدا نەبێتە سەرباری کاروانە ماندووەکەمان،
بە چنگ و نینۆک خۆی ڕادەکێشا و هەوڵی ئەدا
قامکەکانی ،کە گەورە و رەشهەڵگەڕابوون ،لە ئێمە
بشارێتەوە و بە بینینی باری گرانی ،دڵتەنگ و ناڕەحەت
نەبین .سێ دانە لە ئەنگوستەکانی دەستی چەپی هیچ
هەستێکیان تێدا نەمابوو و بە تەواوی رەش ببوون.
بۆ خوی بە دزی ئێمەوە هەر کە فرسەتێکی دەست
دەکەوت ،بە چەقۆیەکی باریکی سوور کە لە گیرفانیدا
بوو ،ئارام ئارام و بەدەم پێکەنینێکی شیرینەوە،
ڕەشاییەکەیانی ئەبڕی و لە سەرەخۆ ئەیوت :نایەڵم
ڕەشیەکەیان فرە بێ و بێتە سەر ،چوونکە ئەودەم
دوکتۆرەکان ناچار هەموو باڵم دەبڕنەوە......

شینی شێرکۆ
شێعری تازه و کۆن هەموویان ڕوو له یەک گڵکۆ دەکەن
شێعر و شاعیر پاکی شین نامەی قەڵەم واژۆ دەکەن
هەرچی باڵنده و گوڵ و دار و گەاڵن لەم خاکەدا
پاکی ڕەشپۆشن خەریکن شیوەن و ڕۆڕۆ دەکەن
بۆ گەالوێژ چاوی هەڵنایه لەگەرمی ئەم تەبەی؟
چون لەمەوالوه ڕۆژەکانی باسی چوار و نۆ دەکەن
چەن بەحەسرەت تەم دەنێرێ بۆ سەفین ،ئەزمەڕ ئەویش
بانگ له ناڵەشکێنه تاکوو ئاویەر و شاهۆ دەکەن
مانگ و ڕۆژ بۆچ ڕۆشنی نادەن لە ئۆستۆکهۆڵمەوه
یان ئەوانیش وەک ئەمە شینگێڕی بۆ «شێرکۆ» دەکەن
هەرچی کانی و چاوە ئاون پاکی دەگرین لەم خەمە
چاو له چاوی پڕ لە فرمێسک و تەڕی «ئاسۆ» دەکەن
سەعید نەجاڕی (ئاسۆ)

هەڵوەشاندنەوەی كۆنسێرتی نازرییهكان له شاری قوچان
ی شارام
ی كۆنسێرت 
ی بهڕێوهچوون 
لهسهر بڕیاری دادستان ساڵۆن 
ی
ی له شاری قوچان داخرا و ڕێگری له چوونهژوورەی 
ی و حافز نازر 
نازر 
ی
ی ڕهسم 
ك بۆ نێو ساڵۆنهك ه كرا ،ئەویش ل ه حاڵێكدا ك ه هیچ الیهنێك 
خهڵ 
ی ئهو كۆنسێرت ه ناڕهزایهتییان دهرنهبڕیبوو.
سهبارهت به بهڕێوهچوون 
ی
ی كوردنشین 
ی ههینی كۆنسێرتێك ل ه شار 
ی بڕیاربوو ڕۆژ 
ی و حافز نازر 
شارام نازر 
ی ئهو شار ه ههڵوهشا.
قوچان بهڕێو ه ببەن ،بەاڵم ئەم کۆنسێرتە بە بڕیاری دادستان 
جێی بیرهێنانەوەیە کە ساڵی ڕابردووش پێش بە بەڕێوەچوونی
چەند کۆنسێرتێکی نازرییەکان لە شارەکانی کوردستان و ئێران
گیرا کە کۆنسێرتی ناوبراو لەگەڵ گڕووپی مەولەوی کە بڕیاربوو لە
تاالری “سەدرا”ی شاری تەورێز بەڕێوەبچێ ،یەک لەو نموونانەیە.
هەڵوەشاندنەوەی کۆنسێرتی شەهرام نازاری لە درێژەی ئەو شەپۆلی
نوێی بەرتەنگ کردنەوەی چاالکیی هونەری و هەڵوەشاندنەوەی
کۆنسێرتەکانی موسیقی دێ کە ئەگەرچی بە درێژایی مێژووی کۆماری
ئیسالمی بەردەوام بووە ،بەاڵم لە چەند مانگی ڕابردوودا زیاتر بووە.

ژماره٧٠٧ :

دنیای دەوروبەرمان پڕە
لەجوانی و ڕەنگاوڕەنگی
ئەگەر چاویلکەی ڕەش
فڕێ دەین و بەچاوی دڵ
سەیری بکەین .سروشتێک
کە ناوی ژینگەیە و لەداوێنی
خۆیدا دەمان حاوێنێتەوە،
هەیاس کاردۆ
هەزاران ڕەمز و ڕازی تێدایە
کە پێویستە لێیان تێ بگەین
بۆ وەی چێژی زیاتر لە ژیان وەرگرین .نەک هەر
سروشت ،خودی کۆمەڵی بەشەری سەرچاوەی
ئافراندن و داهێنان و خوڵقاندنە کە هەمووی لەپێناو
گەشە و بەروەپێشچووندا بەدی دەکرێن .ئەم جیهانەی
ئەمڕۆ دەیبینین دوێنێ وا نەبوو .دەستی مرۆڤ
ڕۆژبەڕۆژ جوانکاریی تێدا کردوە و نهوهی پێش
ئێمە وەک سفرەیەکی هەمەڕەنگ بۆی ڕاخستووین
هەتا هەرکەس بە زەوق و ئیشتیای خۆی تامی لێ
بکا .ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە لێی بەهرەمەندین ئاکامی
زەحمەتی نەسلەکانی ڕابوردوویە .ئێمەش کە هەوڵی
جوانکاریی زیاتر و گۆڕانکاریی بەرینتر دەدەین
بەرەی دوای ئێمە چێژی زیاتری لێ وەر دەگرێ.
مرۆڤ بوونەوەرێکی سەرکێشە .دەیەوێ سەر
لەقوواڵیی دەریاکان و بەرزایی ئاسمان دەرهێنێ.
دەخوازێ ڕازی وجوودی سروشت بدۆزێتەوە و
دەستەمۆی بکا .هەوڵی ئەوەیە هەموو شتێک تاقی
بکاتەوە و ئاسانکاریی زیاتر بۆ ژیان بکا .لەو
پێناوەدا ،مرۆڤ سنوور ناناسێ و دەگەڵ هەموو
بەربەستێک دەستەو یەخە دەبێ .ئاکامی ئەو گەڕان
و تاقیکردنەوە و کەشف و نوێکردنەوەیە ،پێکهێنانی
ئەم ژینگەیە کە ناوی کۆمەڵی بەشەرییە .ژینگەیەک کە
بە هیممەتی مرۆڤایەتی پێک هاتوە و جوانکاریی تێدا
کراوە ،ئێستا مڵکی ئەم نەسلەیە کە لێی بەهرەمەندین.
ئەم جیهانە پڕ لە ڕەمز و ڕازە هێشتا زۆری
ماوە تێی بگەین و لێی حاڵی بین .زۆر کەلێن و
قوژبنی ماون بناسرێن و گەلێک سەرچاوەی هەن
کە دەبێ بکەونە دەستی مرۆڤ .هێشتا مرۆڤ
نەیتوانیوە هەموو بوارەکان بڕەخسێنێ و گشت
گرێپووچکەکان بکاتەوە .مرۆڤ ،لەم گەڕان و
نوێکردنەوەیدا هەرچەند سەرکەوتنی زۆری
وەدەست هێناوە کەچی زۆرجاریش موسیبەتی
خوڵقاندوە و کاولکاریی وەڕێ خستوە .ئەم جیهانە
هەمووی هەر خەندە و پێکەنین نیە ،گریانیشی
تێدایە .گشتی تریفە و ڕۆشنایی نیە ،شەوەزەنگ
و نەهامەتیشی تێدایە .هەتا قاقایەک دەکەوێتە
سەر لێو ،چەندین دڵۆپە فرمێسکیش هەڵ دەوەرن.
دەگەڵ هەر نەعرەتەیەکی ڕاپەڕین ،نووزەیەکی
لەپێکەوتنیش دەبیسرێ .هەتا گوڵێک دەپشکوێ،
یەکیش سیس دەبێ .لەدایکبوونی هەر کۆرپەیەک،
کۆچی ئەبەدیی بەساڵداچوویەکی بەدواوەیە....
لەم گەڕی بێ بڕانەوەی چەرخی گەردوون و
ئەو گشت خوڵقاندنەی دەستی بەشەردا ئەوەی
زیاتر ترووسکایی دێ و موژدەی بەروپێشچوونی
پێیە ،نەوەستان و لەپێ نەکەوتنە .هیوا بەدواڕۆژی
ڕوون و پالنی چاکسازیی زیاتر بۆ ژیانێکی خۆشتر،
فەلسەفەی وجوودیی مرۆڤە .هەرکات هیوا نەما
ژیانیش ڕادەوەستێ .کە پالن نەبێ نەزمی ژیان
تێک دەچێ .جووڵەی بەشەر سەرچاوەی ئاڵوگۆڕ
پێکهێنانە .چرکە بە چرکەی جووڵەی ئینسان پڕە
لە دەستڕاگەیشتن بە شتی نوێ .کە چاو لەنەزمی
کۆمەڵ دەکەی و دەبینی ئەو میلیارد میلیارد ئینسانە
خەریکی جموجۆڵن و هەرکەس سەری بە کارێکەوە
گەرمە ،بەو حەقیقەتە پەی دەبەی کە نەزمی کۆمەڵ
زۆر وەستایانە شکڵی گرتوە .هەر ئەو نەزم و پێکەوە
کار کردنەشە هێز و گوڕوتینی زیاتر دەبەخشێ
و زۆر نامومکین ،مومکین دەکا .وردبوونەوە لەو
نەزم و پێکەوە کارکردنە ئەزموونی زیاترمان پێ
دەبەخشێ و بۆ کاری باشتر زیاترمان هان دەدا.
ئەم گۆشەیە کە ناوی" لە هەر باخەی گوڵێک"ی
بۆ داندراوە هەوڵ دەدا هەر جارەی ڕوو لەباخێکی
ڕەنگاوڕەنگی ئەم جیهانە بکا و گوڵێکی بۆنخۆش
بەدیاریی بۆ خوێنەرانی بێنێ .لەم گۆشەیەدا هیچ
بەربەستێک بۆ هەڵبژاردن نیە و سنوورێک بۆ گەڕان
بەدی ناکرێ .جوانییەکانی ژیان هێندە زۆرن بە
هەزاران گۆشەی ئاوا پڕ ناکرێنەوە .ڕەنگاوڕەنگیی
بابەتەکان بە ڕادەیەکن قەت هیچ شتێک دووپاتە
ناکرێتەوە .هێندە باخی ڕازاوە و گوڵی جۆراوجۆر
لە دەوروبەرمان هەن بۆ چنینی گوڵێک قەت پەکمان
ناکەوێ .گرینگ ئەوەیە ئاسۆی ڕوانینمان دیار بێ
و بزانین خوێنەری کورد زمان لە کام باخ چاکتر
دەحەسێتەوە و بە بۆنی کام گوڵ سەر مەستتر دەبێ.
هەڵبەت وەک نەریتی ڕۆژنامەیەکی لەحاڵی خەباتدا
دیارە هەوڵ دەدرێ دیارییەکان ڕەنگ و بۆنی
کوردانەیان پێوە بێ و ببنە پاڵپشتی ئەو تێکۆشەرانەی
بۆ ڕزگاریی گەلەکەیان خۆیان ماندوو دەکەن.
دوو حەوتوو داهاتووتان خۆش و بە هیوای دیدار.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12.072
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

پەردە لە سەر پەیکەری مامە ڕەحەی کەلیخان الدرا
ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ٤ی گەالوێژی ١٣٩٦ی هەتاوی ،بە
ئامادەبوونی خەڵکێکی زۆری شارەکانی بانە و سەقز و کۆمەڵێکی
بەرچاو لە نووسەر ،ئەدیب ،ڕووناکبیر و چاالکانی مەدەنی ئەو
دوو شارە ،پەردە لە سەر پەیکەرەی مامە ڕەحەی کەلیخان الدرا.
لەو ڕێورەسمەدا کە بە دەستپێشخەری ئەنجوومی ئاشتی بانە
گیرا ،بە خوێندنەوەی چەند وتار و شێعر و پەخشان لە باس و
پەسنی مامە ڕەحەدا ،ڕیز لە ناو و یادی ئەو گەورە پیاوەی بانە نرا.
مامە ڕەحەی کەلیخان ،کەسایەتیی ناسراو و ناوداری ناوچەی
بانە بە کــاری هەڵکەندن و فرۆشتنی گژ و گیای بەهاری
و بەرهەمی شاخ و کێوەکانی کوردستان سەرقاڵ بــووە و
لە مــاوەی ژیانیدا ســەدان کەسی لە مــردن ڕزگــار کــردوە.
ئ ــەن ــج ــووم ــەن ــی ئــاشــتــیــی شـــــاری بـــانـــە بـــۆ ڕێــــز گــرتــن

لـــــەو مــــرۆڤــــە فــــیــــداکــــارە پـــەیـــکـــەرەیـــەکـــی لــــە نــــاوبــــراو
دروســـــت کـــــردوە و ل ــە ســـەر کــێــوی کــەلــیــخــانــی دانـــــاوە.

ســـاڵ ئــەمــە یــەکــەمــجــارە کــەســێــک لــە ئــێــران دەتـــوانـــێ لە
بــــواری ڕشــتــەی کـــاراتـــەدا مــیــداڵــی زێـــڕ وەدەســـــت بێنێ.
ئەو وەرزشــکــارە کــوردە ڕۆژی چوارشەممە ٤ی گەالوێژی
١٣٩٦ی هەتاوی لە کێشی  ٨٤کیلۆدا لە کێبڕکێ جیهانییەکانی
هــۆلــەنــد تــوانــی ئــەو شــانــازیــیــە بــە ن ــاوی خــۆی تــۆمــار بکا.
زەبــیــحــوڵــا پـــوورشـــەیـــب س ــاڵ ــی ١٣٦٧ی هــــەتــــاوی لە
شارستانی شیروانی چـــەرداوڵ لە دایــک بــووە و لە ساڵی
١٣٧٥ی هــەتــاوی دەســتــی بــە وەرزشــــی کــاراتــە کـــردووە.
ی بۆكانیش له كێبڕكێ وهرزشــی
دوو وهرزشــکــاری خهڵك 
ی گورجستان میداڵی زێڕیان بهدهست هێنا.
كۆنگفۆ ل ه واڵت 
ی الوانــــدا و
مهتین عــهرهبــی ل ـ ه كێشی  45كیلۆ ل ـه ئاست 
ی
مــوعــیــن قـــادرپـــوور لــه كێشی  65كــیــلــۆگ ـهرهم لــ ه ئاست 
ی ئهو كێبڕكێیانه بهرنەوە.
ی زێڕ 
گهوهرسااڵندا توانیویانە میداڵ 

بەهمەن قوبادی و ههڵبژێرانی به یهكێك له  25باشترین دهرهێنهرهكانی سەدەی 21ی جیهان
«رۆتــیــن تــۆمــەیــتــۆ» ،ڕێــکــخــراوی جیهانیی سینهما نــاوی
ب ــەه ــم ــەن قــــوبــــادی ،دهرهـــێـــنـــهری كــــــوردی خــســت ـ ه نێو
نـــاوی  25دەرهــێــنــەری بــەرچــاوی ســـەدەی 21ی جیهان.
ئــەم ڕیزبەندییە لـه نێو ئ ـهو فیلمسازان ه لــە ســەرتــاســەری
جیهاندا کراو ه کە لە سهرهتای ساڵی ( )2000بــەدواوە ،وات ه
لــە ســەرەتــای س ــەدەی بیست و یــەکــەوه تــا ئێستا ،النیکهم
هێناوه و بــەم بەرهەمانە

چــوار فیلمی سینەماییان بهرههم
لە فیستیڤاڵە گرینگە نێودەوڵەتییەکانیدا بەشدارییان کردوه.
بەهمەن قوبادی ،وەکوو ئەندامی کارا لە نێوان ئەم دەرهێنەر
ناودارانەی سینەمای جیهان پێگەی تایبەتی خۆی دراوهتێ و
کارناسان و ڕەخنەگرانی «رۆتین تۆمەیتۆ» لەم ڕاپرسییەدا
هەڵسەنگاندنیان بۆ فیلمە سینەماییەکانی «کاتێک بۆ مەستی

ئەسپەکان»« ،گۆرانییەکانی واڵتی دایکیم»« ،کیسەڵەکانیش
دەفـــــڕن»« ،ن ــی ــوەی مــانــگ» و «کــــەس ئــاگــای لــە پشیلە
ئێرانییەکان نییە» لە بەرهەمەکانی بەهمەن قــوبــادی کرد.

له سنه ڕێز لە هونەرمەند هوشەنگ شگرف گیرا

نــاوهنــدی «تروسکەی فەرهەنگی ل ه سنە» و ئەنجومەنی
ڕێزگرتن لە ناوداران و هونەرمەندانی کوردستان لە درێژەی
ڕێزگرتن لە کەسایەتییە فەرهەنگی و هونەرییەکانی کوردستان،
سەردانی مامۆستا هوشەنگ شگرف ،یەکێک لە مامۆستایانی

دەست و پەنجە ڕەنگینی موسیقیی کوردیان کرد و ڕێزیان
لە خزمەت و چاالکییەکانی ئەو کەسایەتییە هونەرییە گرت.
هــوشــەنــگ شــگــرف ســاڵــی ١٣٢٩ی هـــەتـــاوی ل ــە ش ــاری
سنە لــە دای ــک ب ــووە و لــە ســەرەتــای مــنــداڵــیــیــەوە دەستی
بــە کـ ــاری مــوســیــقــی کـــــردووە و ه ــون ــەری مــوســیــقــی الی
مــامــۆســتــای کــۆچــکــردوو «حــوســێــن کــامــکــار» فــێــر ب ــووە.
ئەو هونەرمەندە چاالکییەکانی خۆی بە گۆرانی فولکلۆری
کـــوردی لــە ڕادیـــۆ سنە و کــرمــاشــان دەس ــت پــێ کـــردووە؛
مــامــۆســتــا شــگــرف هــەتــا ئیستا  ٥ئــاڵــبــۆمــی لــە کــارەکــانــی
خ ــۆی بــە دنــیــای موسیقیی کــــوردی پێشکەش کــــردوە و
ساڵی ١٣٧٧ی هــەتــاوی لــە فێستڤاڵی موسیقیی ناوچەیی
نەتەتەوەکانی جیهان لە یونان پلەی یەکەمی وەدەست هێناوه.

بەڕێوەچوونی هەڵمەتی «کاغهز زبڵ و خاشاک نییه» له جوانڕۆ
شــــاری جـــوانـــرۆ ک ــە یــەکــێــک ل ــە شــــارە پــێــشــەنــگــەکــانــی
بــــواری پــاراســتــنــی ژیــنــگــە و گــریــنــگــیــدان بــە ســروشــتــە،
بــــە دەســـپـــێـــشـــخـــەری ژیـــنـــگـــەپـــارێـــزان و چ ــاالک ــان ــی
مــەدەنــی هەڵمەتێکی ژینگەپارێزیی دیــک ـهی بـهڕێــوهبــرد
ژینگەپارێزان بە ڕێکخستنی کەمپەین و بــاوکــردنــەوەی
بــانــگــەوازێــک لــە ژێ ــرن ــاوی “کــاغــەز زب ــڵ وخــاشــاک نیە”
بـــە مــەبــەســتــی وش ــی ــارک ــردن ــی خ ــەڵ ــک و بــنــەمــاڵــەکــان
لـــــەو بــــــــارەوە ک ــۆم ــەڵ ــێ ــک چـــاالکـــیـــیـــان بــــەڕێــــوەبــــرد.
ب ـهم کــاره چــاالکــانــی ژینگه دهیــانــهوێ ههوڵێک بــدهن بۆ
فهرههنگسازی نێومااڵن که کاغهز فڕێ ن ـهدهن و بهڵکوو
بیدهن به کارگهی نوێسازی بۆ سەرلەنوێ بەکارهێنانی.
ئـهو ههڵمهت و پێشنیار ه لهگهڵ پێشوازیی زۆری خهڵکی
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بهر له مااڵوایی

هەژاری لە ئامارەوە هەتا
هەژانی کۆمەڵگە

سێ میداڵی زێری جیهانی دەسکەوتی سێ وەرزشکاری کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

زەبــیــحــواڵ پــوورشــیــب ،الوی کـــوردی ئیالمی لــە وەرزش ــی
کــاراتــەدا تــوانــی میداڵی زێ ــڕی جیهان بــبــاتــەوە .پــاش ٣٦
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نێو شار بهرهوڕوو بوو ه و بنەماڵەیەکی زۆر کاغەزە بەکار
نەهاتووەکانی خۆیانیان ڕادەستی مەکۆی دیاریکراو کرد.

ئێستا ئیدی نەک خەڵک و چاوەدێرانی سیاسی و ڕەخنەگرانی
عەلی بداغی
دەسەاڵت ،بەڵکوو لە کاربەدەستانی حکومەتیش کهس حاشا
لهوه ناکا ههژاری و داماوی یهک لهو پێناس ه سهرهکییانهیه
ک ه ئێران و کۆمهڵگای ئێرانی ئێستای پێ دهناسرێتهوه.
ههژاری و مهودای چینایهتی (کاخنشینی و کوخنشینی) خۆی یهک لهو تهوهران ه بوو
ک ه ل ه شۆڕشی ساڵی  57ب ه دژی ڕێژیمی پاشایهتیدا دروشمی زۆری لهسهر درا،
بهاڵم ئێستا دوای نیزیک ب ه  40ساڵ ل ه دهسهاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمی دهبینین که
ههژاری کۆمهڵگای ئێرانی بهرهو ههڵتهکان بردوه و بووهت ه سهرچاوهی سهرههڵدان و
پهرهسهندنی زۆر خهسار و دیاردهی کۆمهاڵیهتیی دیکه.
باس ل ه هۆکارهکانی پهرهسهندنی ههژاری ل ه کۆمهڵگای ئێران باسی سەرەکیی
نووسینی ئهو بابهت ه نییه ،بهڵکوو شێوهی مامهڵ ه و ههڵسوکهوتی کاربهدهستانی کۆماری
ی لهگهڵ ئهو دیاردهیه ،ک ه بهرههمی شێوهی مودیرییهت و بهڕێوهبردنی واڵته
ئیسالم 
لهالیهن خۆیانەوە؛ ئەوەیان جێی باس و لێوردبوونهوهیه.
ل ه پێشدا با بزانین ئاماره ڕهسمییهکان چیمان پێدهڵێن و قسهی کاربهدهستانی
پێوهندیدار بهو بابهت ه چین:
دوای ماوهیهکی یهکجار زۆری باسی میدیاکان ل ه سهر ئهو بابهت ه ک ه هێڵی ههژاری
ل ه ئێران چهندهی ه و چهند کهس ل ه حهشیمهتی ئێران ل ه ژێر هێڵی ههژاری دا دهژین،
دواجار بهرپرسێکی رهسمیی واڵت دانی بهوه دانا ک ه دیــاردهی ههژاری ل ه ئیراندا
پهرهی سهندوه و زیاتر ل ه  40میلیۆن ل ه حهشیمهتی  70میلیۆن کهسیی ئێران ل ه ژێر
هێڵی ههژاریدا دهژین.
سهرۆکی ناوهندی ئاماری ئێران ل ه لێدوانێکیدا بۆ ههواڵدهریی ئیسنا ڕایگهیاندوه ک ه به
هۆی کێشهکانی بێکاری ،تهوهڕوم و نهبوونی کۆنتڕۆڵی نهختینهیی  40ملیۆن کهس له
خهڵکی ئێران ل ه ژێر هێڵی ههژاریدا دهژین .ئهو دهڵێ سهرهڕای ئهوهی ئێران ل ه ڕووی
سهرچاوه سروشتی و کانگا و سهرچاوه ژێر زهوینییهکاندا یهکجار دهوڵهمەنده ،بهاڵم
بهو حاڵهش زیاتر ل ه  10میلیۆن کهس ل ه ئێران ل ه ژێر هیڵی ههژاری موتڵهق و 30
میلیۆن کهسیش ل ه ژێر هێلی ههژاری رێژهیی دا دهژین.
ی «ستادی ئیجڕایی فهرمانهکانی ئیمام» دهڵێ
محهممهد موخبیر دزفولی ،سهرۆك 
 30میلیۆن كهس ل ه ئێرانل ه ژێر هێڵی ههژاریدا دهژین ک ه  ١٢میلیۆن كهس لهوان به
تهواوی ل ه ژێر هیڵی ههژاریی موتڵ هقدان ،وات ه بۆ نانی شهوێ موحتاجن.
ی ئیمداد ڕایگهیاند
ی كومیت ه 
ههر ماوهیهك لهوه پێش بوو ک ه پهرویز فهتاح ،سهرۆك 
ك ه  ١١میلیۆن كهس ل ه ئێران توانای دابینکردنی خواردنی ڕۆژانهی نیی ه و عهلی ئهكبهر
ش ڕایگهیاندبوو كه
ی پزیشكی 
ی تهندروستی ،دهرمان و فێركردن 
ی وزیر 
سهیاری ،جێگر 
داڵغهی زیاتر ل ه  25میلیۆن كهس ل ه خهڵکی ئێران نان و چۆنیهتیی هێنانی بژیوی ژیان
بۆ سهر خوانی ماڵهکهیانه.
ی كۆمهاڵیهتیی مهجلیس
ی تاران و ئهندامی كۆمیسیۆن 
موجتهبا ڕهحماندوست ،نوێنهر 
ی ئێراندا  ١٢میلیۆن كهس ئاتاجو چاو لهدهستن .وهک ئهو باسی
ڕایگهیاندوه ك ه ل ه ئاست 
ن ل ه ژێر چاودێریی ماڵیی هیچ ناوهندێکی حکومیدا نین و جێی
دهکا  ٦میلیۆن کهس لهوا 
ی ئهم  6میلیۆن كهسهش ک ە ڕهحماندوست باسی دهکا
سەرنجە کە النی زۆری داهات 
له دهوڵهتی وهردهگرن.
ی  ٤٥ههزار و  ٥٠٠تمهن یارانهیهی ه ک ه 
ههمان بڕ 
ی كار دهڵێ ئێستا حهقدهستی
ی باال 
ی كرێكاران ل ه شوڕا 
ئهحمهدڕهزا موعینی ،نوێنهر 
ی ههژاری ،کەچی هەر
ژێر  ١میلیۆن و  ٨٠٠ههزار تمهن ب ه تهواوی دهخرێت ه ژێر هێڵ 
بەپێی نرخی دەوڵەت كرێكاران ههقدهستهكانیان مانگان ه خوار  ٩٠٠ههزار تمهنه.
ی كۆماری
ی نهوت 
ی وهزیــری پێشوو 
خۆش ئهوهی ه ک ه پاسدار ڕۆستهم قاسم 
ئیسالمیی ئێرانیش ل ه شهڕی دهسهاڵت و باڵباڵێنی نێو رێژیمدا لهو پێوهندییهدا کهمی
ی دادهنێ .ئهو دهڵێ ٢٠
ی و بێكار 
ی خراپی ئابووری و ههژار 
ناهێنێ و دان ب ه بارودۆخ 
میلیۆن کهس ل ه ئێران ب ه تهواوی ههژارن .ئهو ب ه پهالماردانی حهسهن ڕوحانی دهڵێ
ی ئێران چارهسهر دهكهین
ی  ١٠٠ڕۆژدا ههموو كێشهكان 
ئهوانهی دهیانگوت ل ه ماوه 
ی سیاسییان گرتوه.
پێموای ه ئالزایمێر 
لهالیهکی دیکهشهوه پهرهسهندنی خهساره کۆمهاڵیهتییهکان ل ه ئێران بههۆی ههژاری
ڕوویهکی دیکهی ئهو بابهتهی ه ک ه ئهویش ههر بهو شێوهی ه مامهڵهی لهگهڵ دهکرێ.
حهسهن موسهوی چهلهک ،بهڕێوهبهری گشتیی نوسینگهی کار و بهرنامهکانی
ڕێکخراوی بێهزیستی دهڵێ زۆربوونی خهساره کۆمهاڵیهتییهکان کاریگهریی خراپی
ت و ساڵمهتیی کۆمهاڵتی خهڵکی ئێران دانــاوه و ئهو خهساران ه له
لهسهر ئهمنی ه 
ێ و زیاد دهبن.
کۆمهڵگای ئێراندا ههر د 
ئێعتیاد ،تهاڵق ،خۆکوژی ،چوونهسهرێی تهمهنی پێکهوهنانی ژیانی هاوبهش ،دزی
و لهشفرۆشی بهشێک لهو خهسارانهن بههۆی پهرهسهندنی ههژارییهوه تا دێ زیاتر
دهبن ،بهاڵم خهمساردیی دهوڵهت گهیوهت ه جێیهک ک ه ل ه بهرنامهی پێنجهمی گهشهدا
تهنانهت چووکترین ئاماژهش ب ه خهساره کۆمهاڵیهتییهکان نهکراوه.
ئهوانهی ئاماژهیان پێدرا ئهو ئامار و ڕهقهمانهن ک ه لهالیهن خودی کاربهدهستانی
دهوڵهتهوه باس دهکرێن و س ـهرهڕای کهمێک سهنگی و سووکییان لەگە یهکتر به
ڕوونی دهریدهخهن ک ه ڕهوشی کۆمهڵگایان ب ه چ ئاقارێکدا بردوه ،بهاڵم ئهوهی دهبێ
بگوترێ ئهوهی ه ک ه کێ سهبهبکاری ئهو دۆخهیه؟ مهگهر ئەو بەڕێزانە ههر بۆ خۆیان
ت و پیاوی ئهو حکومهت ه نین؟ بە
بڕیاربهدهست و جێبهجێکاری بهرنامهکانی دهوڵ ه 
ئەمنیەتیکردنی ئابووری ،گەندەڵیی سیستماتیک و ڕانتخۆری کە بەشێک لە هۆکارەکانی
ئەو دۆخەن مەگەر هەر لەالیەن خۆیانەوە نەکراوە؟ ئهگهر ئهوان گلهییان لهو دۆخه
ههی ه خهڵک دهبێ چیی دیکهی لێ زیاد بکا و پاشان چارهسهر چین و کامانهن؟ ئایا جیا
لهوهی ه ک ه ههر خۆیان تاوانباری سهرهکیی خوڵقانی ئهو دۆخهن؟

