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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

وەلەرزەکەوتنی کۆشکی بێدادی
سەروتار

بەردەوامیی
ڕاپەڕین دوا ڕێگە
ئاالن بەهرامی
ڕاپــەڕێــنــی بــەریــنــی خەڵکی نــــاڕازی و
گۆڕانخوازی ئێران لە حەوتوویەک لەوە
پێشەوە دەستی پێ کردووە .ڕاپەرێنێک کە
لە ماوەی تەمەنی دەسەاڵتداریی ئیسالمیی
ئێراندا ،لەمبارەیەوە کە ژمارەیەکی زۆر لە
شارەکانی ئێرانی گرتۆتەوە و دروشمی
گۆڕانخوازانەی تێدا دەدرێ ،بێوێنە بووە.
کۆمەاڵنی وەزاڵەهاتوو لە ستەم و بێدادی
لەم دەورەیە لە ناڕەزایەتییەکاندا هەرچەند
سەرەتا بە نیشانەی ناڕەزایەتی لە گرانی
و بــــاری خــراپــی ئـــابـــووری هــاتــنــە ســەر
شەقامەکان ،بەاڵم بەخێرایی دروشمەکانیان
ب ــەرەو ســەرچــاوەی سەرەکیی کێشەکان
واتە کۆی ڕێژیمی ئیسالمی و ڕێبەرەکەی
گـــۆڕی .گــۆڕانــێــک کــە بــەتــەواوی شایانی
پێشبینی بـــوو .ئـــەوەش دەگــەڕێــتــەوە بۆ
ئەوە کە لەمێژ ساڵە ناڕەزایەتیی خەڵک لە
دیکتاتۆریی مەزهەبی پەنگ دەخــواتــەوە.
خەڵکی ئێران بە هەموو نەتەوە و چین و
توێژەکانیەوە لە هەر ڕێگەیەکی لــواوەوە،
تــەنــانــەت لــە ڕێــگــەی هــەڵــبــژاردنــە فیلتێر
و س ــن ــووردارک ــراوەک ــان ــی ــش ــەوە هــەوڵــی
زۆریـــــان داوە کــە ک ــران ــەوەی ــەک بـــەرەو
دیمۆکراتیزەبوون و ڕەنــگــدانــەوەی دەنگ
و ویستی خۆیان لــەم ڕێژیمەدا دروســت
بکەن .هەڵبژاردنی خاتەمیی ریفۆرمخوازی
حکوومەتی بۆ مــاوەی هەشت ســاڵ وەک
ســەرکــۆمــار ،دەن ــگ ــدان بــە م ــووس ــەوی و
کەرووبی کە ئەوانیش لە ڕێفۆرمخوازانی
حکوومەتی بوون (کە تەنانەت دیکتاتۆری
واڵت ئەم ئاستە نزمەش لە ڕێفۆرمی قبووڵ
نــەکــرد) و ســەرەنــجــام دەنــگــدانــی ناچاری
بە کاندیدایەکی بەناو میانەرۆ کە دەیــان
وادەی بــریــقــەداری بە دەنــگــدەران دابــوو،
ئەو ڕێگە دوورودرێژەیە کە خەڵکی ئێران
النیکەم لە دوو دەیەی ڕابردوودا لە پێناوی
گۆڕانی دیمۆکراتیک و مەدەنییانە بڕیویانە.
لــە مــــاوەی چــــوار دەیــــەی ڕابــــــردوودا
شانبەشانی یاساخبوونی ئازادییە سیاسی
و تــەنــانــەت کەسێنی و مــەدەنــیــیــەکــان و
ســەرکــوتــی سیستماتیکی هــەرچــەشــنــە
دەنگێکی ئ ــازاد و نـــاڕازی ،بــاری ژیــان و
گــوزەرانــی کۆمەاڵنی خەڵکیش ڕۆژبــەرۆژ
خــراپــتــر بــــووە .ئــەمــڕۆ ئــیــتــر ئــابــووریــی
ئێران لە ئاکامی ئــەو گەندەڵییە بەرین و
هەمەالیەنەی دامــودەزگــا دەوڵەتییەکانی
داگــــرتــــوە و ســیــاســەتــی قــۆرخــکــردنــی
ئابووریی واڵت لەالیەن سپای پاسداران و
ل٢

خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییانە ڕۆژی پێنجشەممە7 ،ی بەفرانبار لە شاری
مەشهەد و بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین بە گرانی ،بارودۆخی کارساتباری ئابووریی
واڵت و ناکارامەیی دەوڵەت و حکوومەت دەستی پێکرد ،بەاڵم زۆر بە
خێرایی ئاراستەی دروشمەکان گۆڕان و هەر هەموو حاکمییەت ودەسەاڵت
کرانە ئامانج .ئەگەرچی دەمودەست زیاتر لە  50کەس لە بەڕێوەبەرانی
خۆپیشاندانەکە گیران ،بەاڵم یەکدابەدووش ناڕەزایەتییەکان لە زۆربەی

کاردانهوهی میدیا جیهانییهکان ب ه خۆپیشاندانهکان ل ه ئێران
خۆپیشاندانهکانی ئهم دواییان ه ل ه ئێران ل ه میدیا جیهانییهکاندا بایهخی تایبهتیی دراوهتێ.
ل ه نوێترین ڕووماڵدا ئهمڕۆ ڕۆژنامهی واشنگتۆن پۆسی نوسیویهتی که خهڵکی
ناڕازی له شهقامهکان پێچهوانهی خۆپیشاندانهکهی ساڵی  88زیاتر توێژی ههژاری
کۆمهلگهن که گهندهڵیی حکومهتی ژیانی لێ تاڵ کردوون .ئهو ڕۆژنامهی ه دهڵێ ڕهنگبێ
ئهو ڕاپهڕینه کۆماری ئیسالمیی پێ نهڕووخێ ،بهاڵم نیشانی دا که قهیرانخوڵقێنییهکانی
ڕێژیم له ناوچ ه له نێوخۆ تێچووی زۆری بۆ دهسهاڵت بووه و دهبێ.
دنیس ڕاس ،نوێنهری پێشووی ئهمریکا بۆ کاروباری ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست له وتارێکدا
بۆ «فارین پالیسی» نووسیویهتی ڕاست ه ئێران ل ه ناوچه ههوڵی دا بهشار ئهسهد نهڕووخێ،
حیزبوڵال له لوبنان بههێزتر بێ ،میلیشیاکان ل ه عێڕاق دهسهاڵت بگرنهدهست و حوسییهکان
ببن ه ههڕهش ه بۆ عهڕهبستان؛ بهاڵم له نێوخۆی واڵتدا دهبێ باجی ئهو سهرکێشییانه بدا.
ڕۆژنامهی «گاردیهن» نوسیویهتی حکومهتی ئێران تهنیا کاتێک
دهتوانێ ئاگری ئهو ڕاپهڕین ه دابمرکێنێ ک ه ڕێگهی وهاڵمدانهوه به داوا
و ناڕهزایهتییهکانی دۆزیبێتهوه ،ک ه دیاره تا ئێستا گوێی نهداوهتێ.

شارەکانی ئێران سەریان هەڵدا و پەلیان بۆ هەموو ناوچەکان هایشت.
تا ئێستا زیاتر لە  21کەس لە خۆپیشاندەران لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی
ئێران کوژراون ،دەیان کەس بریندارن و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم
سەدان کەسیان دەسبەسەر کردوەە ،بەاڵم ئەوە نەیتوانیوە گڕی ناڕەزایەتی
و خۆپیشاندانەکان دامرکێنێ و هەر ڕۆژە و لە شارێک شەقامەکان دەبنە
مەیدانی بەرەوڕووبوونەوەی خەڵک و دەسەاڵت و ئەم ڕەوتە جارێ بەردەوامە.

 30میلیون کهس له ئێران ل ه ژێر هێڵی ههژاریدا دهژین

دواجار خهڵک لهبهر ههژاری و بێمافی له کۆماری ئیسالمی ڕاپهڕین.
کارناسانی سیاسی دهڵێن ههژاری هۆکاری سهرهکیی ئهو خرۆشانهی ه
که شهقامی کردووهته شوێن و مهیدانی بهرهنگاربوونهو ه لهگهڵ حکومهت.
چهند ڕۆژ پێش سهرههڵدانهکان ئهحمهد میدهری ،بریکاری وهزیری کار
گوتبووی ک ه  5میلیۆن کهس ل ه ئێران برسین .ئهو گوتبووی ل ه ئێستادا ههژاری ل ه
کۆمهڵگادا سهدا  30زیادی کردو ه و ههژاری تا دێ زیاتر بینهقاقای کۆمهڵگ ه دهگرێ.
مهسعود ڕهزایی ،جێگری سهرۆکی کۆمیسیۆنی کۆمهاڵیهتیی مهجلیسیش دهڵێ
له ههندێ ناوچهی ئێران ههژاری بهڕادهیهک ه ن ه دهگوترێ و ن ه دهنووسرێ .ئهو
دهڵێ زیاتر ل ه  35میلیۆن کهس له خهڵکی ئێران ل ه ژێر هێڵی ههژاریدا دهژین و
النیکهمی مووچهی کرێکار لهو واڵت ه کهمتر له بڕی دیاریکراو بۆ هێڵی ههژارییه.
چاوهدێرانی سیاسی دهڵێن ئهگهرچی خۆپیشاندانهکان له ڕۆژی 7ی
بهفرانبارهوه بۆ ناڕهزایهتی دهربڕین ب ه گرانی و کێشه ئابوورییهکان دهستی
پێکرد ،بهاڵم زۆر زوو گۆڕا به دژایهتی لهگهڵ تهواوهتیی کۆماری ئیسالمی.
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بەردەوامیی ڕاپەڕین دوا ڕێگە

دامەزراوەکانی سەر بە ڕێبەری رێژیم و تەرخانکردنی بە دەیان
میلیارد دۆالر لە پێناوی مەزنیخوازییە ناوچەییەکاندا و سەرەنجام
سیاسەتی مەزنیخوازانەی دەستڕاگەیشتن بە چەکی ناوکی (کە
ژمارەیەک گەمارۆی نێودەوڵەتیی قورسی لە دژی ئێران لێکەوتەوە)
تووشی قەیرانێکی کوشەندە بــووە .ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە
ناوەندەکانی بەرهەمهێنان داخراون و ژمارەیەکی زۆر لە دامەزراوە
داراییەکان نابووت بوون و مایەپووچ هاتوونەوە .لە ئاکامی هەموو
ئەم هۆکارانەشدا ڕێژەی بێکارانی واڵت زیاتر و زیاتر بووە ،سفرەی
بنەماڵەکان بچووک و بچووکتر بۆتەوە و بەگشتی ڕێژەیەکی
گ ــەورە لــە حەشیمەتی واڵت چوونەتە ژێــر هێڵی هــەژاریــیــەوە.
کـــۆی ئـــەم فــاکــتــەرانــە واتــــە نــەبــوونــی ئـــازادیـــی ســیــاســی و
ســەرکــوتــی سیستماتیک ،بـــاری نــالــەبــاری ئــابــووری و دەیــان
دیــــاردەی دزێ ــوی کۆمەاڵیەتی ڕێگەیەکی دیــکــەیــان لــە بــەردەم
چین و توێژە جــۆراوجــۆرەکــانــی خەڵکی ئێراندا نەهێشتۆتەوە،
جگە لــەوە کــە بــۆ دەربــازبــوون لــەم دۆخــە نــالــەبــارە راپ ــەڕن و
بڕژێنە سەر شەقامەکان و داوای ڕووخانی ئەم رێژیمە بکەن.
ئــەم راپەڕێنە تا دێ لە بــاری جوغرافیاییەوە زیاتر بەرینتر
دەبــێــتــەوە .لــە کــوردســتــان کــە ڕابــردوویــەکــی دوورودرێـــــژی لە
خەبات و بەربەرەکانیی مافخوازانە لە چەشنە جۆراوجۆرەکانیدا
هەیە و لەم پێوەندییەدا تێچوویەکی یەکجار زۆری داوە ،لە شارە
گەورەکانی کرماشان ،سنە و ورمــێ خەڵک پێوەستی ڕاپەڕینی
سەرانسەری بوون .چاوەڕوانیش دەکرێ لە دەرفەتی گونجاودا
شارەکانی دیکەی کودستانی خۆیان ئاوێتە شەپۆلی ڕاپەڕین بکەن.
ڕاپەڕینی ئەم جارەی گەالنی ئێران لە یەکەم ساتەکانەوە بەو
پێیە کە بە دەیان گەورە شار و شار و شارۆچکەی گرتۆتەوە و
لەودا خەڵک دروشمی دژ بە ڕێبەریی رێژیم دەدەن و هێماکانی
ئەم ڕێژیمە وەک وێنەی خومەینی و خامنەیی ئاگر تێبەر دەدەن،
هەودای خەیاڵ و ئارامیی ڕێبەر و ئاستە جۆراوجۆرەکانی ڕێژیمی
تێک داوە .خامنەیی و سەرکۆمارە میانەڕۆیەکەی و ڕێفۆرمخوازە
پــەڕاوێــزخــراوەکــان و بەگشتی هەموو پــارێــزەرانــی ئــەم ڕێژیمە
سەرەڕۆ و دژە ئازادییە وادیارە ئەم جارە باشتر لە هەر کات خۆیان
و ڕێژیمەکەیان لە مەترسیی نەماندا دەبینن ،بۆیە زۆر داماوانە
تۆمەتی «دەستێوەردانی دوژمنان» دەخەنە پاڵ خەلکی راپەڕیو.
ئەم ڕاپەڕینە لەمبارەیەوە کە ڕووی لە کۆی دەسەاڵتدارەتیی
ئیسالمیی ئێرانە لە ماوەی چەند ڕۆژدا کۆڵەکەکانی ئەم ڕێژیمەی
بە تەواوی خستۆتە لەرین .بۆیە دەبینین کە ڕێبەر و دەسەاڵتدارانی
دیکەی ڕێژیم هیچ بەدیلێک بێجگە لە سەرکوتی توندوتیژ بۆ
دامــرکــانــدنــەوەی ئــەم ڕاپــەڕیــنــە شــک نــابــەن .ئـــەوان نــە بوێریی
ئەوەیان هەیە کە ملکەچی ویستی خەڵک بن و مل بۆ ڕێفراندۆم و
هەڵبژاردنی ئازاد ڕاکێشن ،نە لەباری ئابووریشەوە توانایەکیان لە
واڵتدا هێشتۆتەوە کە النیکەم بتوانن بە هێنانەگۆڕی هێندێک وادەی
ئابووری ,خەڵکی ڕاپەڕیو بۆ ماوەیەکیش بووە ئارام بکەنەوە .ئەوان
لەراستیدا بۆخۆیان خۆیان «ئاچمەز» کردوە .تەنیا هۆکارێک کە
جارێ ئەوانی لە «کش مات» بوون پاراستوە بریتییە لە هێزی
سەرکوتکەر .بــەاڵم وەک دەبینین دەزگــای سەرکوتی ڕێژیمیش
سەرەڕای لەخوێنوەردانی خۆپێشاندانەکان و شەهید و بریندارکردنی
بە دەیان کەس و قۆڵبەستکردنی بە سەدان کەس لە خۆپێشاندەران
و هەروەها هەڵبڕین و سنووردارکردنی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
و تەنانەت ئینترنێتیش نەیتوانیوە ئــیــرادەی خەڵکی نـــاڕازی و
ئازادیخواز الواز بکا .بۆیە تەنیا کارتێک کە بەدەستیەوە ماوەتەوە
بریتییە لە بەکارهێنانی سوپای پاسداران لە دژی خەڵکی ڕاپەڕیو.
ئەم ڕاپەڕینە بەم تایبەتمەندییانەوە کە باسی کرا ،بۆ جارێکی
دیکە لەبەر چاوی بیروڕای گشتیی جیهان ڕەوایی دەسەاڵتداریی
ئیسالمیی ئێرانی خستۆتە بـــەردەم پرسیارێکی گـــەورە .بۆیە
ئێستا کاتی ئەوەیە کە ئەمریکا و واڵتانی ڕۆژئــاوایــی الیەنگری
ئاڵوگۆڕی دیمۆکراتیک لە ئێران ،کە لە ڕاستیدا ئاژاوەگێڕی و
مەزنیخوازییەکانی ڕێژیمی ئێران زیانی لە بەرژەوەندییەکانی
ئەوانیش داوە ،لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە و یەک لەوان دروستکردنی
کۆدەنگییەکی نێوەدەوڵەتی پشتیوانی لە ڕاپەڕینی ئازادیخوازانەی
نەتەوەکانی ئێران بکەن و لە کورتکردنەوەی دەستی سەرکوتی
ئــەم ڕێژیمەدا یارمەتیدەر بــن .لــەم پێناوەدا پێویستە حیزب و
ڕێکخراوەکانی ئوپۆزیسیۆن و تاراوگەنشینان لە هەر ڕێگەیەکی
لواوەوە بۆ وێنە ڕێکخستنی خۆپێشاندان ،باڵوکردنەوەی هەواڵ و
زانیاری لەسەر دۆخی واڵت و ئەم ڕاپەڕینە لە میدیا بیانییەکاندا
پشتیوانیی زیاتری بــیــروڕای گشتی و واڵتانی جیهان ڕاکێشن.
هەرچەند گومانی تێدا نیە کە بەرینبوونەوە و بەردەوامیی ئەم
ڕاپەرینە بەتایبەت بە شێوازی خۆپێشاندانی سەرانسەری و رۆژانە
و مانگرتنی گشتیی بازاڕیان ،مامۆستایان ،قوتابیان ،خوێندکاران،
کرێکاران و باقیی چین و توێژەکانەوە زامنی سەرکەوتنە ،بەاڵم
دامــرکــانــەوەی هەرچەند کاتیی راپــەڕیــن لــە ئاکامی سەرکوتی
توندتر و دڕندانەتردا بە گەورەترین و پڕ خەسارترین گریمانەکان
دەژمێردرێ .لە وەها حالەتێکدا دەستی دەزگای سەرکوتی رێژیم
بۆ دەستپێکردنی خوڵێکی مەترسیداری ڕەشبگیر ،زیندانیکردن
و تەنانەت ئیعدامی خەڵکی راپەڕیو و خۆ ڕێکخستنەوەی هێزی
سەرکوت زیاتر ئاوەاڵ دەبێ .لەم حالەتەدا باشترین و گونجاوترین
پــان دەتــوانــێ بریتی بێ لە بەکارهێنانی تاکتیکی بەرەنگاریی
ناهاوسەنگ .لێرەدا هێزه سیاسی و شۆڕشگێران بە کەڵکوەرگرتن
لە ئەزموونی واڵتانی دیکە به بهشداری ،پشتیوانی و پاڵپشتییان
له جوواڵنهوه؛ وەرەی خەڵک بۆ هاتنەوە مەیدان بەرنەوە سەرێ
و لەالیەکی دیکەوە وەرەی هێزە سەرکوتکەرەکان الواز بکەن.
گومانی تێدا نیە بەردەوامیی ڕاپەڕین لە شێوازە جۆراوجۆرەکانیدا
دەتوانێ ببێتە هۆی دابەشبوونی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم بەسەر
دوو بــەرەی خەڵک و دەســەاڵت .چونکە ئەزموونە هاوشێوەکان
دەریان خستوە بەشێکی بەرچاو لە هێزی چەکدار کە پێکهاتەی هێزی
سەرکوتی ڕێژیمە دیکتاتۆڕییەکان پێکدێنن لە پێناوی بەرژەوەندیی
تاکەکەسیدا چەکیان بۆ ڕێژیم هەڵگرتوە لە جێگایەکدا کە هەست بکەن
رێژیم شانسی مانەوەی نیە دەگەڕێنەوە ریزی خەڵک .ئەوەشمان
لە بیر نەچێ کە لە ڕاستیدا هەمێشە بەشیک لە هێزە چەکدارەکانی
لە هیچ حالەتێکدا ئامادە نین بەرەوڕووی خەڵکی راپەڕیو ببنەوە.

١٥ی بەفرانباری ٥ _ ١٣٩٦ی ژانوییەی ٢٠١٨

هەڵوێستمان لە پێوەندی لەگەڵ
خۆپیشاندانەکانی ئێستای خەڵکی ئێراندا
خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە دیکتاتۆریی کۆماری
ئیسالمی!
گەالنی وشیاری ئێران!
ناوەندە نێودەوڵەتییەکانی داکۆکی لە
دیموکراسی و مافی مرۆڤ!
هێز و ڕێکخراوە خەباتکارەکانی کوردستان و
ئێران!
و
خۆپێشاندان
ڕۆژە
چوار
ماوەی
ناڕەزایەتی دەربڕینی ڕوو لە گەشەی خەڵک
شارە جۆربەجۆرەکانی ئێرانی گرتوەتەوە.
خۆپێشاندانەکانی ئێستای خەڵکی ئێران،
هەم لە ڕووی راشکاویی دروشم و داخوازیی
خۆپێشاندەران ،هەم لە ڕوانگەی بەشداریی چین و
توێژە جۆراوجۆرەکانی خەڵک و هەروەها پانتایی
جۆگرافیایی و گشتگیربوونیان ،بە بەراورد لە گەڵ
ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی سااڵنی پێشوو ،زۆر جیاواز
و کەم وێنەن .ئەگەر چی ئەم بزووتنەوەیە ماوە و
دەرفەتی پێویستە بۆ ئەوەی لە ڕووی نێوەرۆکی
دروشم و داخوازەکانیەوە و لە باری بەشداریی
هەراوی خەڵک و ڕاکێشانی پێشوازی و پشتیوانیی توێژ
و بەشە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵ ،خۆی دابڕێژێ ،بەو
حاڵەش ئەو خۆپێشاندانانەی لە چەندین گەورەشار و
دەیان شاری دیکەی پارێزگە و ناوچە جیاوازەکانی
ئێران لە ماوەی  ٤ڕۆژی ڕابردوودا بەڕێوە چوون،
بە ڕوونی ئەم پەیامانەیان تێدا دەخوێندرێتەوە:
_ خەڵکی ئێران لە باری ژیان و گوزەرانەوە ،لە
خراپترین بارودۆخ دان و جگە لەوەی ڕووناکییەک بۆ
دەرچوون لەم وەزعە بەدی ناکەن ،ڕۆژبەڕۆژ بەرەو
خراپتربوون دەچن .وای لێ هاتوە کە سەرەتاییترین
پێویستییەکانی ژیانیان بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر
گرانتر دەبێ و لە دابینکردنیان داماو و دەستەوەستانن،
هەر بۆیە ڕێگایەک جگە لە هاتنە سەرشەقام و
بەرزکردنەوەی دەنگی ناڕەزایەتییان بۆ نەماوەتەوە.
_ دەستاودەست کردنی دەوڵەت و پۆستی
سەرکۆماری و مەجلیس لە نێوان ئەم یا ئەو
قۆڵی نێو ڕێژیم ،گۆڕانێکی جیددی لە هەلومەرجی
ژیانی ئەواندا پێک ناهێنێ و بێکاری ،گرانی ،بێ
داهاتی و دەیان کێشەی ژیانی ڕۆژانەی ئەوان
هەر لە جێگای خۆیەتی .گەاڵڵەی بودجەی دەوڵەتی
ڕووحانی بۆ ساڵی  ١٣٩٧کە لەم دواییانەدا بۆ
پەسندکردن دراوەتە مەجلیس ،ئەم ڕاستییە تاڵەی
سەلماندەوە کە ئەمجاریش ئەولەوییەت هەر بە
سوپای پاسداران و بنکە و ناوەندەکانی سەر بە
بەیتی ڕەهبەری و دامودەزگا سەرکوتکەرەکانە
و ،کیشە و گرفتەکانی خەڵک پشتگوێ خراون.
_ ئەگەر ئاڵوگۆڕێکیش بە سەر پێوەندییەکانی
کۆماری ئیسالمی و دنیای دەرەوەدا پێک
بێ و پاش چەندین ساڵ گەمارۆی سیاسی
و ئابووریی ئێران ،ڕێککەوتننامەیەکی وەک
بەرجامی لێ بکەوێتەوە و لەم سۆنگەیەوە دراوە
دەستبەسەرداگیرکراوەکانی ئێران ئازاد ببن ،یا
پێوەندیی ئابووری و بازرگانیی ئێران لەگەڵ بەشێک
لە واڵتانی جیهان ئاساییش ببێتەوە ،خێروبێرەکەی
بۆ خەڵکی ئێران ناگەڕێتەوە و هەر دەچێتەوە
گیرفانی تاقمی دەسەاڵتدار و دەست وپێوەندەکانیان.
_ لە حاڵێکدا زۆربەی خەڵکی ئێران بە دەست

هەژاری و نەدارییەوە دەناڵێنن ،سەرپەنایەکی دڵنیایان
نیە و بە زەحمەتێکی زۆر دەتوانن تێچووی خوێندن
و دەرمانی منداڵەکانیان و تەنانەت نانی وشکی ئەوان
دابین بکەن ،سااڵنە بە میلیارد دواڵر داهاتی ئێران لە
سیاسەت و بەرنامەی دەستتێوەردەرانەی ئەو ڕێژیمە
لە دەرەوەی سنوورەکانی بە تایبەتی لە سووریە و
لوبنان و یەمەن خەرج دەکرێ و بە فیڕۆ دەدرێ.
_ گەندەڵیی ئابووری و ئیداریی نێو سیستەمی
دەسەاڵتدارەتی ،یا ناکارامەیی و لێنەهاتوویی دام و
دەزگای دەوڵەتی و حکوومەتی لە ڕووبەروو بوونەوە
لەگەڵ داوا و چاوەڕوانییەکانی خەڵک لە هەر بوارێکدا،
تایبەت بەم یا ئەو دەوڵەت یا قۆناغێکی دیاریکراو
لە تەمەنی کۆماری ئیسالمی نین ،بەڵکوو بەشێکی
جیانەبۆوە و هەمیشەیی لە نێوەرۆک و سروشتی
ئەو ڕێژیمەن ،چارەسەر ناکرێن و کۆتاییان پێ نایە.
_ لەگەڵ ئەوەی کەم ساڵ هەیە هەڵبژاردنێک لە
ئێراندا بەڕێوە نەچێ ،بەاڵم ئەو هەڵبژاردنانە ئازاد نین
و بە جۆرێک موهەندیسی کراون و دەکرێن کە ڕێگا
نادرێ نوێنەرانی ڕاستەقینەی خەڵک بگەنە ناوەندەکانی
دەسەاڵت و بڕیاردان .ڕێگای گۆڕینی دەستوور و
یاساکانی واڵتیش کە سەرچاوەی زەوتکردنی زۆربەی
ماف و ئازادییەکانی خەڵکن ،نادرێ .دەسەاڵتدارەتی،
جگە لەوەی ڕێگای بەشداریی خەڵکی لە بەڕێوەبردنی
کاروباری سیاسیی واڵتی خۆیاندا بەستوە ،بە توندییش
هەر چەشنە نارەزایەتی دەربڕینێک سەرکوت دەکا.
کەڵەکەبوونی هەموو ئەو بێمافی و ناڕەزایەتییانە،
خەڵکی ئێرانی هێناوەتە سەر ئەم بڕیارە کە کۆماری
ئیسالمی لە تەواوەتی خۆیدا و بێ وەبەرچاوگرتنی
ئەم یا ئەو قۆڵ ،بکەن بە ئامانجی ناڕەزایەتییەکانیان
و داوای کۆتاییهاتنی تەمەنی ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆرە
بکەن .دیارە خەڵکی کوردستان بە خۆشی و
شانازییەوە هەر لە سەرەتاوە نێوەرۆکی ئەم ڕێژیمەی
ناسیوە .هەر بۆیە خەباتی جیددی و بەردەوام دژی
دەسەاڵتی زۆردارانە و دژی ئینسانیی کۆماری
ئیسالمیی ئێران و خۆپێشاندانی جەماوەری و هاتنە
سەرشەقام و ڕاوەستان لە بەرامبەر سیاسەتی
سەرکوتکەرانە و دواکەوتووانەی ئەو ڕێژیمە لە
کوردستان و بۆ خەڵکی کوردستان ،شتێکی تازە نیە.
حیزبی دیموکراتی کوردستان وێڕای دەربڕینی
پشتیوانیی خۆی لە خۆپێشاندانەکانی خەڵکی
وەزاڵەهاتووی ئێران دژی ڕێژیمی زۆردار ،بێزراو
و گەندەڵی کۆماری ئیسالمی ،توندوتیژی نواندنی
هێزە سەرکوتکەرەکان بەرامبەر خەڵک و گرتن و
دەستبەسەرکردنی خۆپێشاندەران بە توندی مەحکووم

دەکا .خەڵکی نارازیی ئێران ئەمجار لێبڕاوتر لە
پێشوو هاتوونە سەر شەقام بۆ ئەوەی کۆتایی
بەو هەمووە ستەم و بێمافی و سەرکوتە بێنن
کە کۆماری ئیسالمی نزیکەی  ٤٠ساڵە بەسەریدا
سەپاندوون .پاشەکشە و شکستی کۆماری
ئیسالمیی ئێران لە بەرامبەر خەڵکی ڕاپەڕیو لە
گرەوەی بەردەوامیی خۆپێشاندانەکان ،پشتیوانی و
بەشداریی هەر چی زیاتری چین و توێژەکانی خەڵک
لەو خۆپێشاندانانەدا و فراوانکردنی پانتایی و هاتنە
مەیدانی خەڵکی سەرجەم شار و ناوچەکانی ئێرانە.
ئێمە لە کاتێکدا لە سەر پێویستیی یەکگرتن و
پشتیوانیی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران سەرەڕای جیاوازییە
نەتەوەیی و ئایینییەکانیان و شێلگیربوونیان لە سەر
خۆپێشاندان و نارەزایەتیدەربڕین دژی کۆماری
ئیسالمی پێ دادەگرین ،لە سەرلێک نزیکبوونەوە
و ڕێککەوتنی هەر چی خێراتری هێز و الیەنەکانی
ئۆپۆزیسیۆنی کورد و ئێرانی لە سەر بەرنامەی
هاوبەش بۆ قۆناغی داهاتوو و خۆئامادەکردن بۆ
ڕووبەروو بوونەوە لە گەڵ هەلومەرجی نوێ تەئکید
دەکەینەوە .گومانی تێدا نیە کە یەکگرتن و هاوکاریی
هێز و ڕێکخراوەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە گەڵ یەکتر
و بایەخدانیان بە ئەرکە پێویستەکانی ئەم قۆناغە،
هەم لە سەر گوڕ و تین و ئاراستە و ڕێڕەو و
ئامانجی خۆپێشاندانەکانی خەڵک لە نێوخۆی
ئێران ،کاریگەریی دیاری دەبێ ،هەم لە ڕاکێشانی
پشتیوانیی کۆڕ و کۆمەڵی نێودەوڵەتی بۆ الی
ویست و داخوازەکانی خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران.
لە واڵتانی دیموکرات و ناوەندە نیودەوڵەتییەکانی
بەرگریکاری دیموکراسی و مافی مرۆڤیش
داوا دەکەین پشتیوانی خەڵکی زۆرلێکراو و
وەزاڵەهاتووی ئێران بن کە بە دەستی بە تاڵ
بەاڵم بە ئیرادەیەکی بە هێز و بە داخوازی ڕەواوە،
هاتوونە سەر شەقام و داوای دیموکراسی و
ئازادی و سەرەتاییترین مافەکانی خۆیان دەکەن.
سەرکەوێ بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی گەالنی
ئێران بۆ نەهێشتنی ستەم و دیکتاتۆری
و بۆ گەیشتن بە ئازادی و دیموکراسی
حیزبی دیموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
١٠ی بەفرانباری ١٣٩٦
٣١ی دێسەمبری٢٠١٧

پهیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بهبۆنهی ساڵی نوێی ٢٠١٨ی زایینی
ل ه دهسپێکی ساڵی نوێی زایینیدا پیرۆزبایی ب ه ههموو پهیڕهوانی ئایینی
مهسیحی ،ب ه تایبهت هاونیشتمانیانی مهسیحی له کوردستان و ئێراندا دهڵێم.
هیوادارم دهسپێکی ساڵی نوێی زایینی و جێژنهکانی کریسمهس و
نوێبوونهوهی ساڵ بە خۆشی و شادی تێپەر بکەن و ،بە هیوای ه که ل ه ساڵی
٢٠١٨دا ڕوحی ئاشتی و پێکەوە ژیانێکی سهردهمیان ه و شارستانیانەتر
باڵ بهسهر جیهان ،ب ه تایبهت ناوچ ه شهڕلێدراوهکاندا بکێشێ.
ساڵی ٢٠١٧ی زایینی کە ڕابرد ،لەگەڵ پێشکەوتن و سەرکەوتنی
گەورە لە ئاست و بواری جۆراوجۆردا ،بەاڵم بۆ سوڵح و ئاشتی
و پێکەوەژیانی نهتهوهکان ل ه زۆر ناوچ ه و سووچی ئهم جیهان ه
ساڵێکی پڕ لە کارهسات ،ناخۆشی ،ئاوارەیی و بێبهشیی نهتهو ه
لێقەوماو و چهوساوهکان بوو .ههر بۆی ه هیوادارم که ساڵی تازەی
زایینی بۆ جیهان بهگشتی و بۆ نهتهوهی کورد و ناوچهکهمان
به تایبهتی ،زۆرترین خۆشی و دهسکهوتی تێدا بێ و ،ئاشتی،
ئازادی و دادپهروهری له سهرکهوتن و بهرهوپێشچووندا بێ.
ل ه کۆتاییدا جارێکی دیک ه وێڕای پیرۆزباییم لە سەرجەم
پێڕەوانی ئەو ئایینە لە کوردستان و ئێران ،هیوادارم لە ساڵی
نوێی زایینیدا کۆمەاڵنی خەڵکی وەزاڵە هاتووی ئێران بە هەموو

جۆراوجۆرییه ئاینییەکانەوە یهکگرتوان ه و شێلگیران ه له سهنگهری
خهباتدا بن و بە مافی ئینسانی و دێموکراتیکی خۆیان بگەن.
مستەفا مەولوودی
٢١٧/١٢/٣١
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مستەفا شەڵماشی

ژماره٧١٧:

تهقینهوەی
ڕق و قینی پهنگخواردوو

نیزیکهی چل ساڵ ه ل ه نێو کۆمهڵگەی ئێراندا توڕهیی
کۆ دهبێتهوه و ڕق پهنگ دهخواتهوه .ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ههر زۆر زوو دوای به دهسهاڵت گهیشتنی،
تهواوی جیابیرانی خۆی وهالدا و به شێوهیهکی
دڕندان ه سهرکوتی کردن و خستنیه بهرهی دژی
خۆیهوه .تا ئهو کاته و ل ه سهرهتای سهرکهوتنی
شۆڕشی گهالنی ئێراندا جگ ه ل ه کوردستان زۆربهی
خهڵکی ئێران پێیان وابوو ک ه سهرهدهمێکی تازه ل ه
پهیوهندیی نێوان خهڵک و حکومهت هەڵدەدرێتەوە
و کۆمهاڵنی خهڵک دهتوانن بهسهر چارهنوسی
خۆیاندا زاڵ بن ،ل ه سهروهت و سامانی واڵت ب ه
شێوهیهکی عاداڵن ه کهڵک وهرگرن و هاوشانی
واڵتانی دیکهی دنیا به شێوهیهکی ئاشتیخوازان ه
بۆ گهشهکردن و پێشکهوتنی واڵتی خۆیان لهگهڵ
باقی واڵتانی ناوچ ه و ههمو دنیادا ڕهقابهت بکهن.
مخابن ههر زۆر زوو دهرکهوت ک ه بهرنامهی
کۆماری ئیسالمی تهواو پێچهوانهی ویست و
داخوازییهکانی کۆمهاڵنی خهڵک ه و نیازی ئهو نهک
گهشهپێدانی ئابووریی ئێران ،دابینکردنی ژیانێکی
خۆش بۆ کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران و ئازادی و
پێکهوهژیانی ئاشتیان ه و یهکسان بۆ گهاڵنی ئێران
و کۆمهڵگەی ئێران ب ه ژن و پیاوهو ه نیه ،بهڵکوو
تهواو پێچهوانهی ئهوان ه بهکارهێنانی سهروهت
سامانی گهالنی ئێران بۆ باڵوکردنهوهی بیر و
بۆچونی دواکوتووانهی خۆیان لهناوچهدای ه و
ب ه واتایهکی دیکه بۆ ناردنهدهرهوهی شۆڕشی
ئیسالمی بۆ واڵتانی دیکهی ناوچهی ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاست و واڵتانی ئیسالمییه ،ل ه پێناو دامهزراندنی
ئیپمڕاتۆڕیی ویالتی فهقیه ل ه دنیای ئیسالمدا.
دیار ه بهداخهو ه زۆری پێ چوو تا کۆمهاڵنی
خهڵکی ئێران ،جگ ه ل ه کوردستان ل ه مهبهستی
دژی گهلیی کۆماری ئیسالمی ئێران تێ بگهن و
دهستی کاربهدهستانی ڕژیم ب ه تهواوی بخوێننهوه.
له سهرهتادا ههشت ساڵ شهڕی ئێران و عێڕاقیان
وهک ئامڕازێک بهکار هێنا بۆ شاردنهوهی مهبهست ه
گاڵوهکانی خۆیان و خهڵکی ئێرانیان ب ه بیانووی
بەرگری ل ه خاکی واڵت سهرقاڵ کرد و ژمارهیهکی
زۆر ل ه الوانی ئێرانیان کرده قوربانی .ل ه ئاخریشدا
خودی دامهزرێنهری کۆماری ئیسالمی جورعهی
زههری نۆشی و به دهلیلی ئهوهی چیدیک ه بهرهکانی
شهڕیان پێ ئیدار ه نهدهکرا ملیان بۆ ئاشتییهک
ڕاکێشا ک ه دۆڕاوی سهرهکی تێیدا بۆخۆیان بوون.
بهدوای تهواو بوونی شهڕ که دهیانزانی ئهوجار
کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران ئاوڕ ل ه ژیانی خۆیان
دهدهنهو ه و دهیانههوێ بهرههمی شۆڕشێک بچننهو ه
ک ه ب ه تێکۆشانی خۆیان له پێناوی باشترکردنی ژیان
و گوزهرانی خۆیاندا کردویانه ،کاربهدهستانی ڕژیم
بوون ب ه دوو دهستهوه ک ه ههردوکیان یهک مهبهستی
سهرهکیی بوو و ئهویش پاراستنی نیزامهکهیان بوو،
بهاڵم به دوو مێتۆدی جیاوازهوه .ئەوان دهستیان کرد
ب ه دانانی بهرنامهی کورتخایهن و درێژ خایهنی دیک ه
بۆ بهدهستهوهگرتنی ئیحساساتی کۆمهاڵنی خهڵک

شهڕ و ئاژاو ه بهرێت ه دهرهوهی سنورهکانی ئێران
و ل ه ڕادهی نێونهتهوهییدا سهودای مهرگیان پێو ه
بکا و ئیمتیازی نیزامی وسیاسیان پێ وهدهست
بێنێ .ئهو دوو میکانیزم و ئاراستهی ه هیچکامیان
نهیانتوانی گرفتهکانی خهڵکی ئێران چارهسهر بکهن.
میکانیزمی یهکهم تهنیا دوو ئامانجی پێکا یهکیان
ئهو ه بوو که بۆ ماوهیهک کۆمهڵگەی نێونهتهوهیی و
خهڵکی ئێرانی فریو دا و تهمهنی کۆماری ئیسالمیی
درێژ کردهوه بهاڵم نهیتوانی ،یا نهیویست هیچکام
ل ه داخوازییهکانی کۆمهڵگەی ئێران بهدی بێنێ ،جا ل ه
بێ دهسهاڵتی بووبێ ،یا ل ه نهویستن هیچ جیاوازی
نییه .ههروهها له بهرامبهر کۆمهڵگەی نێونهتهوهییش
بێ بهڵێن دهرچوو چونک ه تا ئێستاش نهیتوانی شک
و گومان لهسهر بهرنام ه ئهتۆمییهکهی بڕهوێنێتهوه
و جگ ه لهوهش بهرنامهی دروستکردنی موشهکی

دوورهاوێژ ههر درێژهی ههبوو و تهنانهت ل ه
یهمهن ب ه کردهوهش تاقی کرایهوه .ههروهها
دهستێوهردان له کاروباری واڵتان و پشتیوانی ل ه
تیڕۆڕیزم ب ه شێوهیهکی ڕووههڵمااڵوتر ل ه جاران
درێژهی ههبوو .میکانیزمی دووهمیش ک ه دیار ه
خهریکی چ بهرنامهیهکه .ل ه جیاتی خەرجکردنی
داهاتی ئێران بۆ باشترکردنی ژیانی خهڵک و
پێکهێنانی دهرفهتی کار بۆ تاز ه دهرچووانی
زانکۆکان و خهڵکی بێکاری دیکه ،دهستێوهردان
و شهڕ و ئاژاوهنانهو ه و دروستکردنی گرووپی
جۆراوجۆر و سهرفکردنی ئیمکاناتی ماددی ئێران
ل ه واڵتانی دهور و بهردا درێژهی ههبوو .تهنانهت
کار گەیشتە ئەو جێیەی ب ه ڕۆژی ڕووناک
هاوکاری لهگهڵ ئهرتهش و میلیشیاکانی عێڕاق بکا
بۆ گرتنهوهی کهرکووک و ناوچ ه کوردستانییهکانی
دیکهی دهرهوهی ههرێم و شانازیشی پێو ه بکا.
بهرههمی ئهو سیاسهتانهی ههردووک باڵی
کۆماری ئیسالمی بۆ گهالنی ئێران بریتی بو ل ه
دزی میلیاردی ل ه الیهن کاربهدهستانی ڕژیمهوه،

کاتی ئهو ه هاتو ه هێزه خهباتگێڕ ه کوردهکان ل ه ههمو شتێک زیاتر بیر ل ه داهاتوی
کوردستان بکەنهوه و بزانن ههر ئاڵوگۆڕێک ل ه کۆتاییدا چ دهسکهوتێکی بۆ
نهتهوهکهیان ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان دهبێ .بۆ ئهو مهبهست ه بهر ل ه ههموو شتێک
حیزب و ڕێکخراوهکان پێویست ه یهک بگرن .حیزب ه لێک دابڕاوهکان یهک بگرنهو ه و
بهرهیهکی بههێز له حیزب و ڕێکخراوه کاریگهرهکان پیک بێ و ل ه دهرفهتی گهورهدا
ههموو پێکهو ه چارهنوسی نهتهوهکهیان ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستاندا ب ه دهستهو ه
بگرن و نهیکهن ه کهرهسهی ساتوسهودا بۆ بهدهستهێنانی قازانجی حیزبی و گرووهی
ل ه الیهک و درێژهدان ب ه ناردنهدهرهوهی ب ه قهولی
خۆیان شۆڕشی ئیسالمی له الیهکی دیکهوه .لهو
دوو بۆچوونهدا دوو میکانیزمی سهرهکی دەرکەوتن:
له الیهکهو ه بهرهی ئیساڵحات ک ه بانگهشهی
گهشهپێدانی ئابووری ،باشترکردنی ژیانی خهڵک و
دامهزراندنی پهیوهندییهکی دۆستانهی دیپڵۆماسی و
ئاشتیخوازانهیان لهگهڵ واڵتانی دهرهو ه دهکرد ،که ل ه
کردهوهدا هیچیان بۆ نهکرد و تهنیا مهبهستیان فریودانی
خهڵک بوو و ل ه الیهکی دیکهو ه بهرفرهوانکردنی
نهخشی دامودهزگای ڕێبهری بۆ بههێزکردنی بهشی
نیزامیی ڕێژیم ،دروستکردنی چهکی ئهتۆمی و
موشهکیی دوورهاوێژ ،دروستکردنی سوپای قودس
بۆ دهستێوهردان ل ه واڵتانی ناوچهدا و دهستبهسهر
داگرتنی ههمو دامهزراوه و سهرچاوه ئابورییهکان
لهالیهن سوپای پاسداران و مۆر ه و دامهزراوهکانی
سهر به ڕێبهری ،تیڕۆڕکردنی موخالیفان له نێوخۆ
و دهرهوهی واڵت و دامهزراندنی دهیان ڕێکخراوی
تیڕۆڕیستی ههر ل ه عێڕاقهو ه هەتا یهمهن بۆ ئهوهی

گهندهڵی ماڵی و ئیداری ،بێکاری زۆرتر ،نهداری،
ههاڵوسانی نرخهکان و گرانی ل ه ڕاددهبهدهر و
فشاری زۆرتری سیاسی و ئابووری بۆ خهڵکی
وهزاڵههاتوی ئێران .چارهسهرنهکردنی گرفت ه
کهڵهکهبووهکان ل ه نێوخۆی ئێراندا و زهوتکردنی
ههمو ماف ه ڕهواکانی خهڵکی ئێران ب ه تاک و کۆوه.
چ مافه ئینسانییهکانی تاک و چ ماف ه نهتهوهییهکانی
گهالنی ئێران هیچ ئاوڕێکیان لێ نهدرایهوه و تهنانهت
به شێوهیهکی دڕندان ه سهرکوتکردن ل ه پێناوی
زهوتکردنی ماف و ئازادییهکاندا درێژهی ههبوو.
بهرئهنجامی ئهو سیاسهت ه دژی گهلییهی
ههردووک باڵی ڕژیم ،ب ه کۆنهپارێز و بهناو
ئیساڵحتهڵهبهو ه بوو بههۆی وهزاڵ ه هاتن و ل ه
کۆتاییدا توڕهیی زۆرتری کۆمهاڵنی خهڵک .وهک
دهڵێن جام ئهگهر پڕ بوو سەررێژ دەبێ ،ههربۆی ه
له چهند ڕۆژی ڕابردوودا ل ه زۆربەی شارهکانی
ئێراندا خۆپێشاندان و هاتن ه سهر شهقام دهستی
پێکرد و دروشمهکان ههرهات و ڕادیکاڵتر بوون.
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گۆڕانی ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکان
بە ڕاپەڕینێکی سەراسەری
شۆڕش ڕەحیمی
دەزگای داپڵۆسین و سەرکوتی کۆماری ئیسالمی لە
چوار دەیەی ڕابردوودا نەیهێشتووە هیچ ئۆپۆزیسیونێک
لە نێوخۆی واڵتدا بیچم بگرێ و لە ئێستادا تەنیا
لە کوردستان نەبێ کە خەباتێکی مافخوازنە بە
ڕێبەرایەتیی حیزبە شۆڕشگێرەکانی لە چوار دەیەی
ڕابردوودا درێژەی بووە ،لە نێوخۆی واڵت دژبەر و
ئۆپۆزیسیۆنێکی جیددی بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
نییە .بە واتایەکی دیکە لە ئێرانی ئەمڕۆدا لە کوردستان
نەبێ ،فاکتۆرهکانی شۆڕشی جهماوهری بهردهست
نین و ڕاپەڕینێکیش کە نەتوانێ خۆی پێناسە بکا،
داواکارییەکانی ڕوون بکاتەوە و حیزب و ڕێکخراوی
ئاوانگارد و پیشڕەوی نەبێ ،زۆر ڕاحەت سەرکوت
دەکرێ و دادەمرکێ .بۆیە لە ئێستادا ئەوەی دەیبینین
زیاتر ڕاپەڕینێکی جەماوەرییە هەتا شۆڕشێک کە بیەوێ
گۆڕانکاریی قووڵ و بنەڕەتی لە کۆمەڵگەدا دروست بکا

جێگای ئاماژهیه ک ه ئهو خۆپیشاندانان ه جیاوازییان
ههی ه لهگهڵ ههموو خۆپیشاندانهکانی  39ساڵی
ڕابردوودا .ئهو خۆپیشاندانان ه دژی ههموو
جیناحهکانی ڕژیمن ب ه ئیساڵح تهڵهب و بنئاژۆوه،
بنئاژۆکان ههرچهند له سهرهتاوه ویستیان
موههندیسی بکهن و ئاراستهداری بکهن و ڕووی پێ
ل ه دهوڵهتی ڕوحانی بکهن و بیکهن ه خۆپیشاندانێک
بۆ به چالشکێشانی دهوڵهتی ڕوحانی ،بهاڵم بۆیان
نهکرا و خۆپیشاندهران بهسهریاندا بازیان دا و هێڵ ه
سورهکانی نیزامیان تێپهڕاند و وێنهی خومهینی
وخامنەییان سوتاند و دروشمی دژی کۆی نیزامی
کۆماری ئیسالمیان دا .ئهگهر ل ه ساڵی  88دا جڵهوی
ه
خۆپیشاندانهکان ب ه دهست الیهکی نیزامهو ه بو و ل

لە سەرەتای مانگی بەفرانبارەوە زنجیرە خۆپیشاندان و
ه

وتای
کاتی ههستکردن بهوهی که ههمو نیزام بکه
ناڕەزایەتییەک زۆربەی شارەکانی ئێرانی گرتۆتەوە .ئەم
ژێر پرسیار فهورهن تورمزیان دهگرت ،ئهمجار ه ناڕەزایەتییانە لە شاری مەشهەد دەستی پێکرد و لە قوم
و ئیسفەهان و لوڕستان و ناوچەکانی خوارووی ئێران
درێژەی پێدرا و ئێستاش هەوڵ دەدرێ درێژەی هەبێ.
پرسیار ئەوەیە ئەم ڕاپەڕینە چیی لێ شین دەبێ؟ تا کوێ بڕ دەکا
و لەو نێوەدا خەڵکی کورد و کوردستان چۆنی لەگەڵ دەکەون؟
ئەم ڕاپەڕینە ئەگەرچی تایبەت بە چین و توێژ و نەتەوەیەکی
تایبەت و لە ناوچەیەکی دیاریکراو نییە ،بەاڵم هێشتا لە گوتار
و دروشم و ئامانجدا بە تەواوی خۆی نەدیتۆتەوە .لە هەندێ
شوێن دژ بە سیاسەتی ئابووریی حکومەتە ،لە هیندێک شار
دروشمەکان تەعبیر لە ملمالنێی نێوخۆی باڵەکانی ڕێژیم
دەکەن و دژ بە یەکترین و ،لە هیندێک ناوچە و کاتدا بە
گژی تەواوەتیی ڕێژیمدا دەچێتەوە و تەواو پێکهاتەشکێنە.
ئەوەی لە یەکەم بینیندا دێتە بەرچاو ئەوەیە کە ئەم
ڕاپەڕینە هەڵڕشتنی قین و بوغزی لەسەر یەک کەڵەکەبووی
چوار دەیە سیاسەتی دژی گەلیی کۆماری ئیسالمی دەرحەق
بە خەڵک و بەشمەینەتیی خەڵکی هەژار و مافخوراوی
ئێرانە کە لە ئێستادا خەریکە کڵپە دەستێنێ و لە دەفرەکە
دەڕژێ .پێویست بە وەبیرهێنانەوەیە کە ئەم جۆرە لە
هێزی جوواڵنهوهکان بهدهست فهقیر و ههژارهکان ناڕەزایەتی دەربڕینە دەیان ساڵە لە کوردستان هەیە و کورد
و چینی مام ناوهندی کۆمهڵگەوهی ه ک ه هیچ الیهن و لەو بارەوە پێشەنگە ،بەاڵم هەموو جارێ بە شێوەیەکی
هێزێک ب ه تهنیا دهسهاڵتی بهسهردا نیه .ههروهها ل ه خوێناوی سەرکوت کراوە و ئێستا کە ئەو ناڕەزایەتییانە
خۆپیشاندانهکانی ڕابردوو دا هیچ دهوڵهت و هێزێکی لە شوێنەکانی دیکەی ئێران و بەو تایبەتمەندییانەی
دهرهکی و نێونهتهوهیی پشتیوانی ل ه خۆپیشاندهران باسمان کرد سەر هەڵدەدەن ،پرسیار ئەوەیە کە چۆن
نهکرد و تهنانهت ل ه خۆپیشاندان ه گهورهکهی ساڵی دەبنە هەوێنی شۆڕشێک کە هەموو واڵت دابگرێ و
 88دا گهورهترین هێزی جیهانی ک ه ئهمریکا بوو ل ه کۆتایی بە تەمەنی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمی بێنێ؟
زمان سهرۆککۆمارهکهیهو ه ئۆباما ،ب ه جۆرێک پشتی
لە زانستی سیاسیدا سێ فاکتەری سەرەکی بۆ سەرکەوتن
ه
تێکرد و ڕایگهیاند ک ه مهسهلهیەکی نێوخۆیی ه و ئێم  یان کاریگەریی هەر شۆڕشێک پێناسە کراوە کە بریتین لە:
کارمان پێی نی ه و دهستێوهردان ناکهین و بهمجۆر ه
یەکەم ،هەبوونی گوتارێکی شۆڕشگێڕانەی گشتگیر و
کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران خۆیان ب ه تهنیا دیتهو ه و نا هێژمۆمیخوازانە کە هەموو پانتایی جوغرافیای واڵت بگرێتەوە؛
ئومێد کران ،بهاڵم ئهمجاره سهرۆککۆماری ئهمریکا
دووهەم ،هەبوونی ئۆپۆزسیۆنێکی کارامە و جێکەوتوو
و کۆمهڵێک ل ه بهرپرسه بااڵکانی ئهو واڵت ه و چهندین کە لەالیەن خەڵکەوە وەک جێگرەوەی دەسەاڵتی زاڵ
واڵتی دیک ه ب ه ئاشکرا هاتن ه سهر خهت و پشتیوانیی متمانەی پێ بکرێ و خەڵکی ڕاپەڕیو بچێتە پشتی؛
خۆیان بۆ خهڵکی ئێران ڕاگهیاند و تهنانهت ب ه مافی
سێهەم ،هەبوونی ڕێبەرێکی کاریزماتیک یان خود
ڕهوای خهڵکی ئێرانیان زانی که ئهو ڕژیم ه گهندهڵ ه
دەستەیەکی ڕێبەرایەتیی باوەڕپێکراو کە لەالیەن
بگۆڕن .ههروهها ب ه هۆی دهستێوهردانهکانی ڕژیم
خەڵکەوە وەک مەرجەعییەتی سیاسی و ناوەندی
ل ه ههمو وهاڵتانی دهراوسێدا ،پشتیوانییهکی بهرین
بڕیار چاوی لێ بکرێ و قسەی لێ وەربگیردرێ.
بۆ گهاڵنی ئێران له الیهن هێز و ڕیکخراوهکان و
بە چاوخشاندن بە دۆخی سیاسیی ئێران دەردەکەوێ
دهوڵهتهکانی ناوچ ه و تهنانهت ل ه الیهن کۆمهاڵنی
کە دەزگای داپڵۆسین و سەرکوتی کۆماری ئیسالمی لە
خهڵکی واڵتانی ناوچهی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستیش بۆ
خۆپیشاندانهکانی خهڵکی ئێران ههیه .لهوهش گرنگتر چوار دەیەی ڕابردوودا نەیهێشتووە هیچ ئۆپۆزیسیونێک
هێزهکانی ڕێژیم ،تهنانهت ل ه بهرهی توندئاژۆشدا لە نێوخۆی واڵتدا بیچم بگرێ و لە ئێستادا تەنیا لە
دووبهرهکی و درزیان ل ه ڕیزهکانیان کهوتو ه کوردستان نەبێ کە خەباتێکی مافخوازنە بە ڕێبەرایەتیی
و لهسهر تااڵنکردنی سهروهت و سامانی واڵت حیزبە شۆڕشگێرەکانی لە چوار دەیەی ڕابردوودا درێژەی
کێشهیهکی گهوهرهیان لهگهڵ یهکتر ههی ه و له ماوهی بووە ،لە نێوخۆی واڵت دژبەر و ئۆپۆزیسیۆنێکی جیددی
سااڵنی ڕابردوودا ب ه دهیان جار بهڵگهی گهندهڵی و بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی نییە .بە واتایەکی دیکە لە
دزییان لهسهر یهکتر باڵو کردوهتهو ه ب ه جۆرێک ک ه ئێرانی ئەمڕۆدا لە کوردستان نەبێ ،هیچکام لەو فاکتۆرانە
هیچ نرخێکیان ل ه بازاڕی سیاسی ئێران و جیهاندا بۆ ئامادە نین .ڕاپەڕینێکیش کە نەتوانێ خۆی پێناسە بکا،
خۆیان نههێشتوهتهوه .ئهو لهقاودان و پهرد ه له سهر داواکارییەکانی ڕوون بکاتەوە و حیزب و ڕێکخراوی
ههڵدانهوهی ه تهنانهت بهیتی ڕێبهریشی گرتوهتهوه .ئاوانگارد و پیشڕەوی نەبێ ،زۆر ڕاحەت سەرکوت
هیچ باڵێکی ڕێژیم ل ه نێو کۆمهاڵنی خهڵکی ئێراندا دەکرێ و دادەمرکێ .بۆیە لە ئێستادا ئەوەی دەیبینین
متمانهی پێ ناکرێ و زۆر ئهستهم ه ئهمجارهیان زیاتر ڕاپەڕینێکی جەماوەرییە هەتا شۆڕشێک کە بیەوێ
ڕژیم بتوانێ وهک جارهکانی دیک ه فێڵ و تهڵهکهیهک گۆڕانکاریی قووڵ و بنەرەتی لە کۆمەڵگەدا دروست بکا.
لە ئێستادا ئەوەی وەک پێویستییەک زیاتر لە هەموو
بهکار بێنێ بۆ فریودانی خهڵک و ئارامکردنهوهیان.
دیاره الیهکی دیکهی مهسهل ه ئهوهی ه ک ه تا شتێک خۆ دەنوێنێ هاتنە کایەی ئۆپۆزیسیۆنێکە کە
ئێستاش ڕێژێم چهندین دامودهزگای وهک سپای بتوانێ ڕێکخەری خۆپیشاندانەکان بێ و خەڵک لەسەر
پاسداران ،نیروی ئینتیزامی ،بهسیج ،سپای قودس ،شەقام بێڵێتەوە و پالن و نەخشە ڕێگای بۆ داهاتوو هەبێ.
ئیتیالعات و دهروێشهکانی لیباس شهخسی و
بۆیە هەم لە ئاستی ئێراندا دەبێ هەوڵەکان بۆ یەکڕیزی و
خواهران زینب ..هتدی به دهستهوهی ه و دهتوانێ دروستکردنی بەرەیەکی سیاسیی جێگرەوە پەلەی لێبکرێ،
چهرخی سهرکوت و کوشتاری خهڵک وهگهڕ هەم لە کوردستان دەبێ هێزە سیاسییەکان پتر یەکگرتوو و
خا .بهاڵم پرسیار ئهوهی ه داخوا کۆمهڵگەی ئێران یەک گوتار بن بۆ ئەوەی دەرفەتخوڵقێنی بکەن و لە دەرفەتەکان
چیدیک ه لهو دهزگا تۆقێنهرانه دهترسێ و دهست ل ه باشترین کەلک بۆ بەچۆکداهێنانی کۆماری ئیسالمی وەربگرن.
ماف و ئازادییهکانی ههڵدهگرێ؟ ههروهها پرسیار
ئهوهی ه که ئایا کۆمهڵگەی نێونهتهوهیی ئهمجاریش...
ل٥
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پاییز و وەرزێکی دی
لە سەرکوتی سیستماتیکی خەڵکی کوردستان
کــــــوژران و بــریــنــداربــوونــی 51
کاسبکار ،گیرانی  247کەس ،ئێعدامی
 9بەندکراو 17 ،قوربانیی تەقینەوەی
مــیــن و خ ــۆک ــوژی ــی  16کــــەس لە
پــایــیــزی 1396دا بەشێکی ک ــەم لە
پــێــشــێــلــکــردنــی سیستماتیکی مافی
مـــرۆڤ لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان
بــەهــۆی دەزگـــای قــەزایــی و نــاوەنــدە
ئەمنیەتییەکانی کــۆمــاری ئیسالمین.
ڕاپۆرتی وهرزان ـهی ناوهندی مافی
مـــرۆڤ (تــایــب ـهت ب ـه وهرزی پاییز)
چهند ڕۆژێــک دوای ڕۆژی جیهانیی
م ــاف ــی مـــــرۆڤ بــــاو دهکـــرێـــتـــهوه،
ئـــهو ه لــه حــاڵــێــکــدایـ ه کــ ه لــه م ــاوهی
سـ ــێ م ــان ــگ ــی پ ــای ــی ــزی ئــهمــســاڵــدا
النیکهم  352حاڵهتی زبــری پێشێلکردنی مافی مــرۆڤ له کوردستان تۆمار کــراوه.
له وهرزی پاییزی ئهمساڵدا  51کۆڵبهر و کاسبکاری ناوچ ه سنوورییهکانی کوردستان
ب ه تهقهی هێز ه چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون .لهو  51کهس ه
 20کهسیان گیانیان ل ه دهست داوه و  31کهسیش بریندار بوون .کوژران و برینداربوونی
 51کۆڵبهر و کاسبکاری کورد ل ه ناوچه سنوورییهکان ل ه وهرزی پاییزی ئهمساڵ ل ه
حاڵێکدایه ک ه ل ه سێ مانگی هاوینیشدا  50کۆڵبهر و کاسبکار کوژراون و بریندار بوون
و ل ه وهرزی بههاریشدا  37کهس لهو چین ه زهحمهتکێش و خۆشی لهخۆنهدیتوو ببوون ه
قوربانیی سیاسهتی زهبرونگ و داپڵۆسینی کۆماری ئیسالمی .بهو پێی ه ژمارهی ئهو
کۆڵبهر و کاسبکاره کوردانهی له سهرهتای ئهمساڵهوه تا سهرهتای وهرزی زستان بههۆی
سیاسهتی کوشتاری کۆماری ئیسالمی کوژراون و برینداربوون؛ گهیوهت ه  138کهس.
ه ـهر لـه م ــاوهی ســێ مانگی پــایــیــزدا  9ب ـهنــدکــراوی کــورد ســزای ئێعدامکردنیان
بهسهردا جێبهجێ کــراوه .ژمــارهی ئهو بهندکراوانهش که ل ه وهرزی هاویندا لهدار
درابـــوون  34ک ـهس بــوون ،ل ه سێ مانگی بههاریشدا  15بـهنــدکــراوی کــورد ل ه دار
درابوون؛ بهو پێیه ل ه  9مانگی ئهمساڵی ههتاویدا  58بهندکراوی کورد ل ه زیندانهکاندا
لهدرا دراون ،که بهپێی رێژهی حهشیمهتی کورد ل ه ئێران و ئاماری ئێعدامهکان لهو
واڵتـه ،لهو بــوارهی پێشێلکردنی مافی مرۆڤیشدا کورد ههر بهشی شێری بهرکهتوه.
له وهرزی ساردی پاییزی ئهمساڵیشدا گرمهی مین ل ه کوردستان نهبڕا 17 .کهس ل ه
پاییزی ئهمساڵدا بوونه قوربانیی تهقینهوهی مین که لهوهنده کهس ه  4کهسیان گیانیان
لهدهست داو ه و  13کهسیش بهو هۆیهوه بریندار بوون .له هاوینیشدا  7کهس و ل ه سێ
مانگی پاییزیشدا  9کهس بهو هۆیه کوژراون و بریندار بوون .بهو پێیه ل ه سهرهتای
ئهمساڵهوه تا ئێستا ئهوهندهی ڕاگهیهندراوه و ناوهکانیان ئاشکرابوون 33 ،کهس ل ه
کوردستان بههۆی تهقینهوهی مین کــوژراون و بریندار بــوون ،بـهاڵم بە دڵنیاییەوە
ی ههواڵدهریی ه
ئاماری ورد و دهقیقی قوربانیانی تهقینهوهی مین _ بەهۆی ئــەوە 
ڕهسمییهکان خۆ ل ه باڵوکردنهوهیان دهبوێرن یان ناوی قوربانیان ئاشکرا ناکهن_
لهوهند ه زیاتره که ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژههاڵتی کوردستان تۆماری کردوه.
وهرزی پاییزی ئهمساڵ ڕهشهبای گرتن و دهسبهسهرکردنی الوانــی کــورد بوو.
ل ه مــاوهی ئهو سێ مانگهدا النیکهم ئهوهندهی ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژههاڵتی
کوردستان تۆماری کردوه 247 ،کهس سهرهڕۆیان ه و بهتۆمهتی چاالکیی سیاسی و
ئهمنیهتی ل ه دژی کۆماری ئیسالمی گیراون .ئیدارهی ئیتالعات و بهشی ئیتالعاتی سپای
پاسداران و هێز ه ئینتیزامییهکان ل ه کارناڤاڵی پێشوازییهکان له ڕێفراندۆمی سهربهخۆیی
باشووری کوردستان ک ه له ڕۆژههاڵتی کوردستان وهڕێ خرابوو ،سـهدان کهسیان
دهسبهسهر کرد ک ه نهکراو ه و نهتوانراو ه ناوونیشانی ههموو ئهو دهسبهسهرکراوان ه
تۆمار بکرێ .لهو  248کهسه ژمارهیهک لهوان دوای لێپرسینهو ه سهرهتاییهکان تا کاتی
دادگاییکرانیان ب ه بارمتهی ماڵی و بهشێوهی کاتی بهربوون و  7بهندکراوی کورد دوای
دادگاییکرانیان  ،سزای له  5ساڵ تا  10ساڵ زیندان و سهرجهم  45ساڵ زیندانیان
بهسهردا سهپاوه .ههروهها دوو بهندکراوی دیکهی کورد ب ه تۆمهتی دانانهوهی بۆمب ل ه
تهقینهوهکهی چهند ساڵ لهوه پێشی شاری مههاباد سزای ئێعدامیان بهسهردا سهپاوه.
نــــاوهنــــد ه ئ ـهمــنــی ـهتــیــی ـهکــانــی کـــۆمـــاری ئــیــســامــی لـ ـه وهرزی هــاویــنــیــشــدا 96
کـــهس ،لــ ه وهرزی بـ ـهه ــاردا  106کـ ـهس و ســهرجــهم لــه سـ ـهرهت ــای ئـهمــســاڵـهو ه
تــا کــۆتــایــی پــایــیــز النــیــک ـهم  450ک ـهســیــان لــه کــوردســتــان دهســبــهســهر کــــردوه.
بارودۆخی کرێکارانی کورد له وهرزی پاییزیشدا دڵتهزێنتر و نالهبارتر ل ه جاران
بوو .مووچ ه و حهقدهستی کرێکاران ل ه زۆربهی کارخان ه و ئیداره دهوڵهتییهکانی وهک
شارهوانی سێ مانگ و تهنانهت شهش مانگ دواکهوتو ه و ئهوه جیا لهوهی دهرکردن ل ه کار
و بێکارکرانیان ههمیش ه وهک مۆتهکه بهسهریانهوه بووه .هەروەها ل ه ماوهی سێ مانگی
پاییزدا النیکهم  12کرێکاری کورد بوونهته قوربانیی ڕووداوهکانی کار و نهپاراستنی گیانی
کرێکاران بههۆی ڕهچاونهکرانی ستانداردهکان له شوێنهکانی کار .لهو  12کهس ه  10کهسیان
گیانیان ل ه دهست داو ه و دوو کهسیش بریندار بوون .ل ه وهرزی هاوینیشدا  14کرێکار و ل ه
سێ مانگی بههاریشدا  12کرێکاری کورد بههۆی ڕووداوی کار کوژراون و بریندار بوون.
بهو پێیه ل ه ماوهی  9مانگی ئهمساڵدا  38کرێکاری کورد بوونهته قوربانیی ڕووداوی کار.
خۆکوژی دیاردهیهکی دیکهی زبری پێشلکاریی مافی مرۆڤ ه ک ه له سۆنگهی خهمساردی
و سیاسهتهکانی کۆماری ئیسالمی ل ه ئێران و بهتایبهت ل ه کوردستان ب ـهردهوام ل ه
پهرهسهندن دایه .له پاییزی ئهمساڵدا ئهوهندهی ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژههاڵتی
کوردستان تۆماری کردوه 16 ،کهس له کوردستان بههۆی خۆکوژییهوه کۆتاییان ب ه
ژیانیان هێناوه که کهم تهمهنترینیان کچێکی  18ساڵ و ب ه تهمهنترینیان پیاوێکی تهمهن
 60ساڵ بووه .ئاماری خۆکوژییهکان له وهرزی هاویندا  34کهس و له وهرزی بههاردا 23
کهس بووه .بهو پێیه له سهرهتای ئهمساڵهو ه تا سهرهتای زستان  63کهس ل ه کوردستان
لـهو س ـهدان کهسهی بههۆی جــۆراوجــۆی وهک هــهژاری و کێشهی خێزانی ههوڵی
خۆکوژییان داوه ،هەولەکانیان بەداخەوە سەرکەوتوو بووە و کۆتاییان به ژیانیان هێناوه.
ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر
پێشێلکردنی مافی مــرۆڤ لــەو بــەشــەی ئــێــران بــاوی کــردۆتــەوە تەنیا ئــەو بەشە
لــەو حاڵەتانە دەگرێتەوە کە هــەواڵ و زانیارییەکان بە ئاشکرا بە میدیایی کــراون
و لە الیــەن سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانەوە ئاماژەیان دراوەت ــێ ،ئەگینا ئەو ناوەندە
پێی وای ــە کــە ئــامــاری ورد و دروســتــی پێشێلکاریی مــافــی م ــرۆڤ لــە کوردستان
بــەهــۆی کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران زۆر زیــاتــر لــەو ئــامــارەیــە کــە ڕاگــەیــەنــدراوە.
بــــــۆ وردەکــــــــــاریــــــــــی زیــــــاتــــــر لــــــەســــــەر ئــــــــەو ڕاپــــــــۆرتــــــــە و خــشــتــە
و پـ ــێـ ــنـ ــوێـ ــنـ ــەکـ ــانـ ــی دەتــــــــوانــــــــن ســــــــەردانــــــــی ئــــــــەو بـــــەســـــتـــــەرە بــــکــــەن:
http://chawnews.com/?p1276

هێلكهكهی كۆماری ئیسالمی
( )1ئهستاندنهوهی شهقام
ل ه نێو خهڵكی ئێران ئهم ڕۆژان ه بۆت ه
باو ،ك ه گرانبوونی كهلوپهل بۆ وێن ه هێلك ه
_وهك هێمایهك بۆ گرانیی شتومهك_
هۆكاری ڕژان ه سهر شهقامه! بۆیه دهكرێ
لهسهر ئهم بنهمایه ،جۆری پهیوهندییهكانی
حكوومهتی كۆماری ئیسالمیی ئێران و
خهڵكی ئهم واڵته ،زیاتر لهسهر هاوكێشهی
جیقنه و هێلك ه لێكدهینهوه .دیار ه تووشی
ههڵهش دهبین ئهگهر لێكدانهوهكهمان ههر
ب ه هۆكاری ئابوورییهوه سنوورداركهین
و ل ه كێش ه سیاسی و كۆمهاڵیهتییهكانی
بین.
خافڵ
ئیسالمی
كۆماری
بهههرحاڵ ئهزموونی چل ساڵ
حوكمڕانیی كۆماری ئیسالمی نیشانی داو ه
تا ئێستا بهشی خهڵك ههر جیقنه بوو ه و
بهشی حكوومهت و دهست و پهیوهندهكانی
هێلكهی دووزهردێنه ،هێلكهیهك كه ڕهنگ ه
ئهمجارهیان سهری نهخوا ،بهاڵم النیكهم
زۆر هاوكێشهی له نێوخۆدا گۆڕی ،كه ب ه
باوهڕی من گرینگترینیان گهڕانهوهی شهقام
بوو بۆ خهڵك .خهڵك له ههموو دنیادا
خاوهنی شهقامن ،شهقام گهورهترین هێز ه
بهرامبهر ب ه چواردیوارییهك كه خاوهن
دهسهاڵتهكان خۆیانی تێدا حهشار دهدهن.
كهوابوو لهمهو بهدوا ئیتر ترسهك ه ڕژاو ه
و شهقام هی خهڵك ه و ههر كات مهیلیان
لهسهر بێ و ئیراد ه بكهن دهتوانن بڕژێن ه
سهر شهقامهكان ،ئهم ه ڕێك ئهو دیاردهی ه
بوو ك ه چل ساڵه كۆماری ئیسالمی
ب ه تهواوی توانایهو ه حهولی بۆ دهدا
نهیهته دی و نهبێت ه ئهمری واقیع ،بۆ ئهم
مهبهستهش له هیچ چهشن ه سهركوت و
زیندان و كوشتنێكیش درێغی نهكرد .خهڵك
شهقامیان ئهستاندهوه و ئهم ه گرینگترین
دهسكهوتی ئهم ڕاپهڕینهی دوایی بوو.

سیاسی و فهرههنگیی دیکەش ههن ك ه
ههر ههموویان له ڕاستای ئاسیمیالسیۆنی
ئهم شار و ناوچهیهدا دهوریان گێڕاوه ك ه
باسكردنی مهجالی تایبهت ب ه خۆی دهوێ.
( )3دیاردهیهكی سهیروسهمهره؛
ئهحمهدینهژاد
ئهم بزووتنهوه كۆمهاڵیهتیی ه خۆڕسك
و بێ سهر و بێ ڕێبهرانه ،زۆر جاران بۆ
ئهوهی وهك پشكۆ و ژیلهمۆی بن خۆڵهمێش
بگهشێنهوه ،ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ
پێویستیان ب ه كاتالیزۆرێك ههی ه ك ه ئهم
كار ه ئهنجام بدا .بۆ وێن ه خۆسووتاندنی
محهممهد بووعهزیزی له توونێس دهكرێ
وهك كاتالیزۆرێكی ڕاستهوخۆی بههاری
عهرهبی سهیر بكرێ .بهاڵم ههندێ جار
تهنانهت كهسایهتییهك دهبێت ه كاتالیزۆر
كه خۆی سهردهمێك بهشێك بووه ل ه
دهسهاڵتێكی نگریس .بۆ وێنه ههڵوێست
و قسهكانی ئهم دواییانهی ئهحمهدی
نهژاد ،ب ه شێوهیهكی ناڕاستهوخۆ بوو ب ه
هۆی ئهو ه ك ه كۆمهڵگە هێڵ ه سوورهكان
خێراتر ببهزێنێ ،ههرچهند ئهو قازانج و
مهسڵهحهتی خۆی و پیاوهكانی مهبهسته،
بهاڵم ناكرێ له شێواز ه پۆپۆلیستییهكهی
وهك داكۆكی له مافی ههژاران بهرامبهر ب ه
مافیای سیستمی دادی كۆماری ئیسالمی
ئێران ههر وا بهسانایی تێپهڕین .بێدهنگیی
ئهحمهدی نهژاد تا ئهم ساتهوهخته ڕهنگ ه
نیشان لهو ه بێ ك ه خۆی وهك خاوهنی
نابهرههستی خۆپیشاندانهكان ههست پێ بكا!
ڕهنگبێ بۆیه ،فهرماندهی سپای پاسدارانی
ئێران ،مهحموود ئهحمهدی نهژاد وهك
بانگهشهكهری خۆپیشاندانهكان تاوانبار دهكا!
( )4تێپهڕین ل ه ڕووحانی _ تیپهڕین
ل ه خامنهیی
ئهگهرچی بزووتنهوهی سهوز ل ه ساڵی
 2009سنوورهكانی ڕیفۆرمخوازی تێ
نهپهڕاند و دروشمهكانی چاكسازی بوو ل ه
نێو پێكهاتهی دهوڵهت و حكوومهتدا ،بهاڵم لهم
بزووتنهو ه نوێیهدا ،ویستی خۆپیشاندهران
ئهوهیه :سهرجهم ڕیفۆرمخواز و توندئاژۆ
بهیهكهوه ب ه دۆڵێدا! وات ه ئهم جارهیان خهڵك
ئیتر له ڕووحانی و خامنهیی تێ پهڕاندووه.
دیار ه ئهمه جاری یهكهم نیه ل ه
خامنهیی
وێنهی
خۆپیشاندانهكاندا
دهسووتێندرێ ،خامنهییهك كه ل ه ڕوانگهی
حكوومهتهو ه جێگری خودایه لهسهر عهرز.
بهاڵم ئهوهندهی ئهو بوو ب ه نیشانهی تیری
دروشمی خهڵك ،لهوهپێش بێ وێنه بووه.
بۆیه له یهكهم كاردانهوهی بهرامبهر بهم
خۆپیشاندانانه زۆر به كزی دهردهكهوێ و
وهك جاری جاران هێرش ناكاته سهر خهڵك
و ڕهنگه چاوهڕێی ئهو ه بكا پاش سهركوتی
خهڵك ب ه تۆپی پڕهو ه بێتهوه مهیدان.
كاتێ كه ڤیدیۆی دڕاندن و سووتاندنی
وێنهی پاسدار قاسم سلێمانیش ل ه
گهورهشارێك وهك شیراز باڵو بۆوه ،زیاتر
بۆمان دهركهوت كه سهردارهكهی كاكی مهال
هیچ بایەخێكی الی خهڵك نیه ،سهردارێك
ك ه ب ه پارهی خهڵكی نێوخۆی ئێران ،ماڵی
خهڵكانی دراوسێ بهقوڕ دهگرێ .كهوابوو
ئهمجارهیان ئهوهی كرا الدان ل ه نۆڕمهكانی
كۆماری ئیسالمی بوو ،الدان ل ه هێڵ ه
سوورهكانی بوو .ئهو هێاڵنهی بۆ كۆماری
ئیسالمی هێڵی شهرهف و شانازی بوون
كهچی ب ه چركهساتێك؛ سهردار و مهال
(ب ه ڕیفۆرمخواز و توندئاژۆكهییهوه) فت.

( )2كێرد و ئێسقان
ئهوهی ل ه شهقامهكانی شارهكانی ئێران
ڕوودهدهن _النیكهم تا ئهم ساتهوهخته_
زیاتر له سهرههڵدان و شۆڕشی چینی
ههژار و پێخواس و مامناوهندی ئێران
دهچێ ،ك ه گوشاری ئابووری بڕستی لێ
بڕیون .ل ه الیهكی دیکەوە ههر له پهیوهندی
لهگهڵ ئهم گوشارە ئابوورییانهدا ،دزی و
گهندهڵیی بهرپرسانی بااڵی حكوومهتی
كۆماری ئیسالمی ههم خۆیان ،ههم
خزم و كهسی ههر ه نیزیكیان ،ئهم
شهقامهكانی
ئێستای
دژكردهوهیهی
ئێرانی لێ كهوتۆتهوه .بهاڵم ئهمه تهنیا
بهرههمی گوشاری ئابووریی ئهم ماوهیهی
ڕابردوو نییه ،ئهمه بهرههمی كهڵهكهبوونی
گوشاری سیاسی و داڕمانی كۆمهاڵیهتی
و فهرههنگیی چل ساڵ حوكمڕانیی
كۆماری ئیسالمییه .دهنگ ههڵبڕین ل ه
بۆشایی نایهتهدی ،ئهم خۆپیشاندانان ه
باكگڕاوندێكی چل ساڵهی لهپشته.
ئهوانهی گیانیان لهسهر دهستیان داناو ه و
بهرامبهر به ڕێژیمێكی دیكتاتۆر وهك كۆماری
ئیسالمی ڕاوهستاون ،زۆربهی ههرهزۆریان
چینی ههژار و مامناوهندی كۆمهڵگەی ئێرانن
ك ه لهم دواییانهدا ب ه تایبهتی نادادپهروهری
كۆمهاڵیهتی بۆت ه هۆكاری یاخیبوونیان
لهم سیستم ه پاوانخواز و ملهوڕه.
كێرد گهیشتۆته ئێسقانی خهڵك ،ئهو
ستهمهی ل ه خهڵكی ئێران دهكرێ ،دهبێ
خۆت بیچێژی ئهگینا ئازارهكانی دهگوتن
نایه .واڵتێكی داڕماو و وێران ل ه ههموو
ڕوویهكهوه .واڵتێك كه نانی نیه بیدا ب ه
خهڵكهكهی ،كهچی گهوره تیرۆریستێكی
( )5دروشمی خۆپیشاندهران
وهك حهسهن نهسڕوڵاڵ بهبهر چاوی
ب ه باوهڕی من شیلهی ههموو هاتن ه سهر
خهڵكی دنیا ڕاشكاوان ه دهڵێ« :بهڵێ ،پارهی شهقامێك ،دروشمهكانێتی كه ئاراستهی
خوێندنهوهیهكی
دهكرێ.
ئێمه ،مووشهكی ئێمه ...كۆماری ئیسالمی دهسهاڵت
دابینی دهكا ،حاڵی بوون؟» ئهمه ل ه هێماناسان ه بۆ دروشمهكان دهمانگهیهنێت ه
كاتێكدای ه كه لهپاش بوومهلهرزهی كرماشان دوو ئهنجامی گرینگ :یهكهم ڕهخنهی توند
سهرهڕای یارمهتییهكانی خهڵكی ڕۆژههاڵتی له سیاسهتی درهوهی كۆماری ئیسالمی
كوردستان ،ئێستاشی لهگهڵدا بێ خهڵك به نیسبهت دهستێوهردانی ل ه كاروباری
له دۆخێكی زۆر خراپ دایه و دهوڵهت نێوخۆی واڵتانی دهرودراوسێ و مهسرهفی
بچووكترین ههنگاوی جددیی بۆ باشتركردنی پارهی خهڵك بۆ ئاژاوهنانهو ه و سازكردنی
ژیانی زیانوێكهوتووان ههڵنههێناوهتهوه .ناسهقامگیری ل ه ناوچه ،ڕێك ئهو شتهی
بۆیه ئاساییه تهنانهت كرماشان گهورهترین چل ساڵ ه حوكمڕانانی كۆماری ئیسالمی ل ه
شاری كوردستان بهنیسبهت شارهكانی ژێر سهردێڕی ستراتیژیی ههناردهكردنی
دیکەی ڕۆژههاڵت ڕادیكاڵتر لهسهر هێڵ شۆڕش دهرخواردی خهڵكی دهدهن.
بێ .دیاره زۆر هۆكاری كۆمهاڵیهتی و دووههم ئهو ه بوو ك ه خوازیاری ئهوهن ك ه

ناسر باباخانی
حكوومهت ،بهرگی مهالیهتی فڕێ دا و ب ه
مانایهكی دیکە نهمانی حكوومهتی ئیسالمی.
كاتێ باوكی ڕووحیی ڕیفۆرمخوازهكان
محهممهد خاتهمی بهم خهڵك ه ناڕازییه دهڵێ
پیاوی دوژمن و ههلپهرست ،دهگهین ه ئهم
قهناعهت ه ك ه تێپهڕین ل ه ڕیفۆرم و سهركردهی
ڕیفۆرم مافی ئهم خهڵكه وهزاڵههاتوو ه بووه.
( )6وهك ههموو شۆڕشێك ،ل ه جنسی
باستیل
نامهوێ ب ه هیچ كلۆجێك شۆڕشی
مهزنی فهرانسە لهگهڵ ئهم بزووتنهوهی ه
پێك بگرم ،بهاڵم دهمهوێ ئهو ه
بڵێم جنسی ههرتكیان یهك شته.
بۆ سهرههڵدانی شۆڕشی فهرانسە وهك
گهورهترین شۆڕشی مێژووی مرۆڤایهتی،
دوو هۆكاری سهرهكی ڕهچاو دهكرێ.
یهكهم بوونی پاشخانێكی ڕۆشنبیری
مێژوویی لهم واڵتهدا و دووههم گرفت و
كێشهی ئابووری .ئهم بزووتنهوهیهی ئێستا
له ئێران سهری ههڵداوه لهبری پاشخان ه
ڕۆشنبیرییهكهی فهرانسە ،ئهوه سۆشیال
میدیای ه كه ئهم بۆشاییهی بۆ پڕدهكاتهو ه
و لهباری ئابووریشهو ه ههموومان
دهزانین ك ه ئێران چهنده كاول بووه!
شۆڕشی فهرانسەش سهرهتا ڕێبهری
نهبوو ،خاوهنی نهبوو ،بهاڵم دواتر بوو ب ه
خاوهن سهر و ل ه ڕهوتی بهرهوپێشچوونیدا
خۆی ڕێكخست .توندوتیژییهكانی سهرهتای
شۆڕشیش ك ه ب ه هێرشكردن بۆ سهر
بهندیخانهی باستیل دهستی پێكرد ل ه
ڕاستیدا هێرش بۆ سهر نمادی ستهم و
نادادپهروهری بوو .ڕووخانی باستیل،
ڕووخانی ههیبهتی دهسهاڵت بوو .وهك چۆن
شۆڕشی فهرانسە بهرههمی ساڵ و دوو
ساڵ و سێ ساڵ نهبوو بهڵكوو بهرههمی
ههفتا ههشتا ساڵ كهڵهكه بوونی گرفتهكانی
كۆمهڵگای فهرانسە بوو ،بزووتنهوهی
نوێی خهڵكی ئێرانیش بهرههمی چل ساڵ
كهڵهك ه بوونی كێشه سیاسی و كۆمهاڵیهتی
و ئابوورییهكانی كۆماری ئیسالمییە.
ڕهنگ ه تهنیا شتێك ك ه ببێت ه هۆی ئهو ه
ك ه دهرئهنجامی ڕاپهڕینی گهالنی ئێران،
یهك ئاكامی لێكچووی لهگهڵ شۆڕش ه
سهركهوتووهكانی دنیا لێ نهكهوێتهو ه
ئهوه بێ ك ه ئهو بزووتنهوانهی ل ه ئێران
ڕوو دهدهن لهبهر بهردهوام نهبوونیان،
لهبهر ئهوهی ل ه یهك قۆناغی زهمهنیی
كورتماوهدا ڕوو دهدهن ،زۆر زوو
سهركوت دهكرێن و دواجار وهك ویستێكی
سیاسی ،كۆمهاڵیهتی و مێژوویی دهمێننهوه.
( )7ل ه دایكبوونی «تووڕهیی» و
«هیوا!
حهولێكی بێ ئاكام و بێ ئهنجامی
النیكهم بیست ساڵی ڕابردوو ل ه قالبی
ڕیفۆرمخوازیدا( ،دوو دهیهی پێشتریشی
لێ زیاد كهن) بۆت ه هۆی ڕژانی خهڵك
بۆ سهر شهقامهكان .نادادپهروهری
كۆمهاڵیهتی ،گهندهڵی ئابووری و ئیداری،
بێكاری ،نهداری ،ژیان ل ه ژێر هێڵی ههژاری،
ههاڵواردن و ...ههموو هۆكارن بۆ سازبوونی
ئهم دۆخه ،كهوابوو دهكرێ بڵێین لهگهڵ
بزووتنهوهیهكی كۆمهاڵیهتی بهرهوڕووین
كه ل ه دۆخی ههنووكهیی یهكجار تووڕهیه.
ئهم دهنگ ههڵبڕینانه ،ئهم خۆپیشاندانانه و
ب ه گشتی ئهم بزووتنهو ه كۆمهاڵیهتیی ه ڕاست ه
بێ سهره و ڕێبهری نیه ،بهاڵم سۆشیال
میدیا دهتوانێ جۆرێ یهكیەتی سهرانسهری
ساز بكا ك ه به تهعبیری مانوئێل كاستێلز
وهك تۆڕێكی بهرباڵو و دوورودرێژ
«هیوا» و «تووڕهیی» ل ه ههناوی یهكتردا
كۆكاتهوه .ئهگهرچی شوێنی لۆكاڵی
سهرههڵدان شهقامه و تووڕهیی خهڵك لهوێ
خۆدهردهخا ،بهاڵم سۆشیال میدیا شوێنی
كۆبوونهوهی سهرانسهری و ئاڵوگۆڕی
زانیارییهكان ه و هیوا ب ه دواڕۆژێكی باشتر.
بۆی ه ئهم بزووتنهو ه كۆمهاڵیهتییه دهبێ ههر
دوو ڕهههندی باسكراو لهبهرچاو بگرێ.

ژماره٧١٧:
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بیوگرافیی خۆپیشاندانەکانی بەفرانبار تهقینهوەی ڕق و قینی پهنگخواردوو
سمایل شەڕەفی
ل ه ڕۆژانی سەرەتای بەفرانباری ئەمساڵدا
بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵکی ئێران
پێی نایە قۆناغێکی دیکە و تایبەتیی خۆیەوە.
خەڵک لەم ڕۆژانەدا بە نیشاندانی کۆمەڵێک
ناڕەزایەتیی جەماوەریی بەرین کە هەم لە
شێواز و هەم لە نێوەرۆکدا جێی تێڕامان
و خوێندنەوەیە .ئەم ناڕەزایەتییانە کە لە
ڕووی پانتایی جوغرافیاییەوە لە ماوەی
نزیک بە  ٤٠ساڵی ڕابردوودا بێوێنە بوون
و تا ڕادەیەک دەتوانین بڵێین زۆربەی
پارێزگه و شارە گەورەکانی گرتۆتەوە ،لە
ڕووی درووشم و داخوازییشەوە ،تۆفیرێکی
بەرچاوی لەگەڵ خۆپێشاندانەکانی سااڵنی
ڕابردوو هەیە .لەو خۆپێشاندانانەدا خەڵکی
ناڕازی و بێزار لە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران وێڕای بردنە ژێرپرسیاری سیاسەتی
قووڵ و جەناحەکانی دەسەاڵت ،ڕاشکاوانە
خوازیاری نەمان و الچوونی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران لە تەواویەتی خۆیدا بوون.
پێش لە دەستپێکی خۆپێشاندانەکانی
خەڵک ،باڵی بناژۆخوازی ڕێژیم بە بردنە
ژێرپرسیاری سیاسەتی ئابووریی دەوڵەتی
حەسەن ڕووحانی هێرشێکی بەرباڵوی
میدیایی بۆ سەر دەوڵەتیان دەست پێ کرد.
هاوکات لەگەڵ ئەم هێرشانە ،مەحموود
پێشووی
سەرکۆماری
ئەحمەدینژاد،
ڕێژیم لە ڕێگهی باڵوکردنەوەی ویدیۆ
و ئامادەبوون لە نێو خەڵکدا بە توندی
خەریکی هێرش بۆ سەر دەزگای قەزایی
و بەیتی ڕێبەریی بوو .بە گشتی فەزای
سیاسیی نێوخۆی ئێران بە ڕۆژنامەکان و
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە زوومیان لە سەر
ئەم پرسانە بوو .تا لە ناکاو لە سەرەتاکانی
مانگی بەفرانباری ئەمساڵدا لە چەند شارێک
کۆمەڵێک لە کرێکارانی کارخانەکان و
مامۆستایانی قوتابخانەکان بە کۆبوونەوە
لە دەوری یەکتر و سازکردنی ڕێپێوان
وێڕای داواکردنی ماف و مووچەی
چەند مانگ دواکەوتوویان ،درووشمی
«مەرگ بۆ رووحانی»یان بەرز کردوە.
ئەم خۆپێشاندانانە بۆ ماوەی سێ رۆژ و
هەر جارە و لە شار و شوێنێکی واڵت کە
زیاتر درووشمی «مەرگ بۆ ڕووحانی»ی
تێدا بەرز دەکرایەوە درێژەی هەبوو .زۆربەی
بۆچوونەکان ئەوەبوو کە ئەم خۆپێشاندانانە
دەستی مخالفانی دەوڵەتی لە پشتە و
ڕاست بۆیە دەوڵەتی ڕووحانی یەکەم باڵ
و جەناحی دەسەاڵت بوو ،کە دژکردەوەی
بەرانبەر بەم خۆپێشاندانانە نیشا 
ن دا .لەم
پێوەندییەدا ئیسحاق جەهانگیری ،جێگری
سەرکۆمار ڕایگەیاند کە «ئەمە کارێکی باش
نیە و دووکەڵی ئەم ئاورە دەچێتە چاوی
ئەو کەسانەوە کە هیدایەتی ئەم حەرەکەتانە
دەکەن ».بە دوای هەڵوێستی دەوڵە 
ت باڵی
بناژۆخوازی ڕێژیم و سپای پاسداران
بە ئاماژەدان بە بارودۆخی نالەباری
ئابووریی واڵت و پەرەسەندنی هەژاری
لە نێو خەڵکدا کە پێیان وابوو بەرهەمی
سیاسەتی هەڵەی دەوڵەتە ،بە جۆرێک
هێرشەکانیان بۆ سەر دەوڵەت درێژە پێ دا
و خۆیان بە داکۆکیکاری ناڕازییان دەزانی.
بەاڵم خۆپێشاندانە بەرینەکانی مەشهەد لە
٧ی بەفرانبار و کرماشان لە ٩ی بەفرانبار
بە تەواوەتی دەسەاڵتدارانی رێژیمی بە
هەموو باڵەکانیەوە تووشی سەرسوڕمان
کرد .کاتێک کە درووشمەکانی« :مەرگ
بۆ دیکتاتۆر»« ،مەرگ بۆ کۆماری
ئیسالمی ئێران»« ،نە غەزە ،نە لوبنان،
گیانم بە فیدای ئێران» ،ئیستقالل  ،ئازادی،
جمهوریی ئێرانی» لە زمانی بە هەزاران
خۆپێشاندەری ناڕازییەوە لەم شارانە بەرز
کرایەوە ،بە تەواوەتی دەرکەوت کە مەسەلە
شتێکی دیکەیە .دوای باڵوبوونەوەی
دیمهن و وێنەکانی ئەم خۆپێشاندانانە لە
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،زۆری نەخایاند کە
خەڵک لە دەیان شاری ئێران بە تایبەت
شارە گەورەکان ڕژانە سەر شەقامەکان
و بە شێوازێکی هێمنانە و مەدەنی،
یەکگرتووانە دژ بە تەواویەتی نیزامی
کۆماری ئیسالمی ئێران هەڵوێستیان گرت.

دوای ئەوەی کە باڵەکانی ڕێژیم
زانییان کە ناتوانن لە خەڵک دژ بە یەکتر
کەڵک وەربگرن و بە تەواوەتی هەستیان
پێ کرد کە لە دەستیان چۆتە دەرێ،
سەرەتا بە نەرمی نواندنێک بەرانبەر بە
خۆپێشاندەران هەوڵیان دا ئەم بارودۆخە
بخەنە ئەستۆی یەک و یەکتری پێ تاوانبار
بکەن .بەاڵم دوای تێپەڕینی چەند ڕۆژێکی
دیکە و بەردەوامیی خۆپێشاندانەکان و
لێبڕاوبوونی خەڵک دژ بە هەردوو باڵی
ڕێژیم ،بەرەبەرە هەم کاربەدەستانی
دەوڵەت و هەم کاربەدەستانی دیکەی
سەر بە حاکمییەت ،وێڕای بەستنەوەی
خۆپێشاندانەکان بە دوژمنانی دەرەکی
وەک عەرەبستانی سعوودی ،ئیسرائیل،
ئامریکا و دژەشۆرش ،خوازیاری ڕهفتاری
توندی هێزە ئەمنییەتییەکان لەگەڵ خەڵکی
ناڕازی بوون .ئەوە بوو کە لە ڕۆژانی ١١
و ١٢ی بەفرانباردا هێزە ئەمنیەتییەکان
بە توندی سهرکوتی خۆپێشاندانهکانیان
کرد و بە هەزاران کەسیان لە پێشڕەوان

بەرز کردۆتەوە لە تەواویەتی خۆیدا
خۆیان بە دژبەری ئەم نیزامە دەزانن
و داوای گۆڕینی بنچینەیی دەکەن.
لە گەڵ ئەوەیکە بە پێی پێکهاتەی سیاسی
و نەتەوەیی و هەروەها ڕیشەداربوونی
کۆمەڵێک ڕەوتی سیاسیی وەک ڕێکخراوی
موجاهدینی خەڵکی ئێران ،الیەنگرانی
دەسەاڵتی پاشایەتی ،ڕەوتە چەپەکان و
هێزە سیاسییەکانی دیکەی سەرانسەری
کە بەشێکیان هەر ئێستا و لە چوارچیوەی
یاسای بنەڕەتیی ئێراندا هەن و بوونیان
هەیە ،بە جۆرێک لە جۆرەکان بەشێک لە
ئاراستەکانی ئەم خۆپێشاندانانە دیارە ،بەاڵم
دیسانیش نەبوونی ئاڵتیرناتیڤێکی بەهێز
کە بتوانێ ئاراستەیەکی گشتی ببەخشێ،
کەمایەسییەکی دیاری ئەم جوواڵنەوەیەیە.
لەم پێوەندییەدا و بە گشتی لە پێوەندی لەگەڵ
ئەم خۆپێشاندانانەدا کوردستان(رۆژهەاڵتی
کوردستان) بارودۆخێکی تایبەتیی هەیە.
لەگەڵ ئەوەیکە لە شاری کرماشان و چەند
شارێکی ئەم پارێزگایە و لەم دواییانەیشدا

و پێشەنگانی ئەم حەرەکەتە بەربەرینە
دەسبەسەر کرد و وەک سەرچاوەکانی
خودی رێژیمیش دهڵێن النیکهم تا ئێستا
 ١٥کەسیان له خۆپیشاندهران کوشتوه.
سەرەڕای بەردەوامیی هێرش و
پەالماری هێزە ئەمنیەتییەکان کە بە
تەواوتی شارەکانیان میلیتاریزە کردوە
و ڕۆژانە جموجۆڵی خەڵکی ناڕازییان لە
ژێر چاوەدێری دایە ،بەاڵم لێبڕاوانەتر
لە ڕۆژانی ڕابردوو خەڵک بە درووشمی
نوێوە دەڕژێنە سەر شەقامەکان و داوای
کۆتایی هاتنی ئەم دەسەاڵتە دەکەن .لە
بەرانبەردا ڕۆژی ١٣ی بەفرانبار رێژیم
بۆ دژایەتی بەرانبەر بە خۆپێشاندەرانی
ناڕازی لە دەسەاڵت ،الیەنگرانی خۆی
و ،بە هەڕەشە لێکردن لە کارمەندان
و قوتابیان ،خەڵکێکی زۆری دیکەی لە
زۆرێک لە شارە گەورەکان ،بەتایبەت ئەو
شارانەی کە چەند ڕۆژێکە خۆپێشاندانی
دژبەرانی نیزامی تێدا بەردەوامە ،هێنایە
سەر شەقام و ئەوانیش خۆیان نیشان دا.
ئەوەندەی پێوەندی بە داخوازییەکانی
خەڵکی ناڕازییەوە هەیە ،کاربەدەستانی
رێژیم دەیانهەوێ تەنیا الیەنه ئابوورییەکەی
بەرجەستە بکەن ،بەاڵم خەڵک لەگەڵ
ئەوەیکە لە بارودۆخێکی نالەباری ئابووری
و گوزەرانی ڕۆژانەی ژیانیاندا دەژین و
بێکاری و ئاوسان تەنگی پێ هەڵچنیون
دیسانیش داخوازییە سیاسییەکانیان دیار
و بەرچاوترە .ئەوان لە گەڵ ئەوەیکە
لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودا بە هیوای
پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ و خۆبواردن لە ڕێگهی
پڕتێچوو ،بەشداریان کردوە و بۆ نمونە لە
دوایین هەڵبژاردنی سەرکۆماریدا دەنگیان
بە ڕووحانی دا ،بەاڵم بە تەواوەتی لە
هەرچەشنە ئاڵوگۆڕێک لە چوارچێوەی
ێ هیوان و داوای نەمان
ئەم سیستەمەدا ب 
و کۆتاییپێهێنانی دەکەن .ئەوان ئەگەر تەنیا
بە مانای بە دەرفەت زانین بۆ گەیشتن بە
گۆڕان لە ڕەوتی بەناو ڕێفۆرمخوازیان
دەڕوانی و پشتیوانییان لێ دەکرد ،ئێستا
ئیدی بۆیان دەرکەوتوە کە لە چوارچێوەی
ئەم نیزامەدا نە ئەوان لێبڕاون لە گۆڕان
پێکهێنان و نە گۆڕانیکیش پێک دێ ،بۆیە
درووشمی تێپەڕین لە ڕێفۆرمخوازیان

لە شارەکانی سنە و ئیالم لەالیەن بەشێک
لە خەڵکی کوردستانەوە خۆپێشاندان
کراوە ،بەاڵم تا ئێستا شێوازێکی
سەرانسەری و گشتیی بەخۆوە نەگرتووە
کە بێگومان سەرەکیترین هۆکاری بۆ
هەستیاربوونی کوردستان لە ڕووی
ئەمنیەتی و نەتەوەییەوە دەگەڕێتەوە .هەر
لەم پێوەندییەدا دوو بۆچوون لە ئارادایە؛
یەکەمیان کە زۆربەی هێزە سیاسییەکان
و چاالکانی سیاسی و مەدەنیی نێوخۆی
واڵت لە سەری کۆکن ئەوەیە کە وێڕای
دەربڕینی پشتیوانیی لە خۆپێشاندانەکانی
خەڵک لە شارەکانی ئێران ،پێی وایە بە
هەستکردن و دەرککردنی بارودۆخی
ئەمنیەتی کوردستان و دەست ئاوەاڵیی هێزە
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم لە سەرکوتکردنی
خەڵک ،پێویستە بە وریاییەوە چاودێری
دۆخەکە بکرێ و لە دەرفەتی گونجاودا
هەڵوێستی گونجاو بنوێندرێ .ڕوانگە
دووهەم ئەوەیە کە پێی وایە کە پێویستە بە
کردەوە خەڵکی کوردستانیش شان بەشانی
خۆپێشاندانی خەڵکی شوێنەکانی دیکەی
ئێران لەگەڵ بکەوێ و خۆی دوا نەخا.
ئەوەی لەم پێوەندییەدا هەموو الیەک
لە سەری کۆکن و پێیان وایە لە هەر
حاڵەتێکدا کە خەڵکی کوردستان بۆ
هەڵوێست نواندن دەیگرێتە بەر ،پێویستە
ڕەچاوی بکا ئەوەیە کە هاوکات لەگەڵ
پشتیوانی لە خۆپێشاندانەکانی خەڵک لە
شوێنە جۆراوجۆرەکانی دیکەی ئێران،
پێویستە کورد جەخت لە سەر داخوازییە
سیاسییەکانی خۆی و شوناسی نەتەوەیی
خۆی بکاتەوە .لەم پێوەندییەشدا پێش
هەموو شتێک پێویستە هێزە سیاسییەکان
کە خۆیان بە نوێنەری خەڵک دەزانن
یەکگرتووانە بە پشتیوانیی خەڵک قورسایی
ئەم ئەرکە بخەنە سەر شانی خۆیان.
ئەوەی لە کۆتاییدا ئاراستەی ئەم
رۆژانە لە بزووتنەوەی مافخوازانەی
خەڵکی ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستان و
دوورە دیمەنەکانی بزووتنەوەی سیاسی و
هەروەها دەسەاڵتی سیاسیی لەم واڵتەدا
دیاری دەکا ،چۆنیەتی بەردەوامیی و
درێژەکێشانی ئەم ڕووبەڕووبوونانەوە هەیە.

وهک جارانی پێشوو تهنیا ل ه دوورهوه سەیری ئەو ڕووداوانە دەکا و چاو
لە جینایهتهکانی کۆماری ئیسالمی دەنووقێنێ و هەر بە ب ه بهیاننامهیهکی
مهحکومکردن له بواری مافی مرۆڤدا بهسنده دهکا و واڵتانی وهک ئهمریکا
ک ه ب ه ئاشکرا پشتیوانیان ل ه خۆپیشاندهران کردوه ،بهڵێنهکهیان دهبهن ه سهر
و به کردهوهش پشتیوانی دهکهن و لهسهر خهڵکی ئێران وهجواب دێن یا نا؟
ئهو نیشانانهی ک ه دهکرێ بیکەینە کهرهسهی ههڵسهنگاندنی خۆت ،ئهوهمان پێ
دهڵێن که له الیهکهو ه کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران ههم ترسیان شکاو ه و ههم هیچیان
بۆ لهدهستدان نهماوه .کۆمهڵگەی نێو نهتهوهیی و بهتایبهت هێندێک واڵتی وهک
ئهمریکاش بهجۆرێک ڕاشکاوانه پشتیوانیان کردوه ک ه گرهوێکی پرستیژیان
لهسهر کردوه ،ههروهها هێز و ناوهنده سهرکوتکهرهکانی ڕێژیمیش وهک جاران
یهکدهست و به ور ه نین .ههموو ئهو ڕاستییان ه ئهو ئهنجامه ب ه دهستهوه دهدهن
ک ه ئهمجارهیان سهرکوتکردنی جوواڵنهو ه و بهتهواوی ل ه نێوبردنی بۆ ڕێژیمی
ئاخوندی هێندهش کارێکی هاسان نیی ه و بیگومان ل ه کۆتاییدا ئهو ه هێزی جوواڵنی
گهالنی وهزاڵ ه هاتوویه ک ه مهیدانهک ه دهباتهوه ،ههرچهند ه به شێوهیهکی مهدهنیان ه
و ئاشتیانهش و ب ه دهستی خاڵیشهو ه هاتبێته ویزهی هیزێکی ئههریمهنی تا ددان
چهکدار به چهکی پیشکهوتو .سهرکهوتنی کۆتایی ههر بۆ گهاڵنی چهوساوهی ه و
گومان لهوهدا نیی ه ک ه هێزێکی جینایهتکاری وهک کۆماری ئیسالمی داهاتوی نییه.
له چوار چێوهی ئهو ڕووداوانهدا دهبێ گهلی کورد و هێزه سیاسیهکانی ل ه ڕۆژههاڵتی
کوردستان چ ههڵوێستێکیان ههبێ و چۆن ب ه قازانجی وهبهرهاتنی داری خهباتی سهد
ساڵهیان لهو ئاڵوگۆڕانه کهڵک وهرگرن .ب ه باوهڕی من تا ئهو جێگایهی به خۆپیشاندان
و خهبات ل ه دژی ئهو ڕێژیم ه و ڕهتکردنهوهی ئهو ڕێژیمه مهربوت ه خهڵکی کوردستان و
هێز ه خهباتگێڕهکانی ههر ل ه سهرهتای هاتن ه سهرکاری ئهو ڕێژیمهو ه ب ه قوربانیدانێکی
زۆر ئهرکی خۆیان بهجێ گهیاندو ه و ل ه ڕاستیدا کۆمهاڵنی خهڵکی ئێران تا ئێستاشی
لهگهڵ بێ زۆر قهرزداری حیزب و ڕێکخراوهکان و خهڵکی کوردستانن ،چونکه ل ه
قۆناغی جۆراوجۆردا ل ه خهبات دژی کۆماری ئیسالمیدا به تهنیا شانیان وهبهر داوه.
دیار ه ئێستاش ههر لهمهیدان دان و پێشهنگن ،بهاڵم کاتی ئهو ه هاتو ه ک ه ل ه ههمو
شتێک زیاتر بیر ل ه داهاتوی کوردستان بکەنهوه و بزانن ههر ئاڵوگۆڕێک له کۆتاییدا چ
دهسکهوتێکی بۆ نهتهوهکهیان ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان دهبێ .بۆ ئهو مهبهست ه بهر ل ه
ههموو شتێک حیزب و ڕێکخراوهکان پێویست ه یهک بگرن .حیزب ه لێک دابڕاوهکان یهک
بگرنهوه و بهرهیهکی بههێز ل ه حیزب و ڕێکخراو ه کاریگهرهکان پیک بێ .بهرنامهیان
بۆ ئاڵوگۆڕهکان ههبێ و ل ه دهرفهتی گهورهدا ههمو پێکهو ه چارهنوسی نهتهوهکهیان
ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستاندا ب ه دهستهو ه بگرن و نهیکهنه کهرهسهی ساتوسهودا بۆ
بهدهستهێنانی قازانجی حیزبی و گرووهی .چاویشیان له دهوڵهتی ناوهندی نهبێ بۆ
وهدهستهێنانی ماف ه ڕهواکانی نهتهوهکهیان .ئهگهر کوردستان یهکگرتوو بێ ،ناوهند
چارهیهکی نامێنێ جگ ه ل ه دانپێدانان ب ه مافی ڕهوای خهڵکی کوردستان ،ئهگهر
یهکگرتووش نهبن و چاویان ل ه سواڵی ماف و دهسهاڵت بێ ل ه ناوهند ،گومانم لهوهدا
نیی ه که هیچ جیاوازیی نیه کێ له تاران خاوهن دهسهاڵت بێ .ههمو ئاڵوگۆرهکانی
ڕابردووش ل ه ئێران و ناوچهدا ئهوهمان پێ دهڵێن ک ه نهتهوهی کورد دهبێ پشت ب ه خۆی
ببهستێ و ماف لهکهس داوا نهکا ،بهڵکوو ب ه یهکگرتویی خۆی ماف بکات ه ئهمری واقیع.

دۆخی شپڕێوی ئابووری

بهستێنی بهردهوامیی ناڕهزایهتییهکان
عەلی الریجانی ،سەرۆکی مەجلیسی شوڕای ئیسالمیی ئێران دەڵێ ئابووریی
ئێران بە تەواوی لە ڕەونەق کەوتوە و بودجەی دەوڵەت بەشی ئیدارەکردنی
واڵت ناکا چ بگا بیەوێ وەنەوزێک وەبەر ئابووریی پەککەوتەی ئێران بێنێتەوە.
ئهو دهڵێ هەر هەمو سەرچاوەی داهاتی واڵت کە لە ڕێگەی فرۆشتنی نەوت ،ماڵیات
و ڕێگەکانی دیکەوە دەست دەکەون بە حاڵەحاڵ دەگەنە  300هەزار میلیارد تمەن(نیزیک
 70میلیارد دۆالر) و دەوڵەت دەبێ بودجەی واڵت بەپێی ئەوەندە داهاتە داڕێژێ.
الریجانی دانی بەوە داناوە کە بەوەندە پوڵە ناکرێ ئیمکانات و تێچووی
ئاوەدانیی واڵت دابین بکرێ و سندووقی گەشەپێدانی واڵتیش لە مێژە بەتاڵە و
سەرچاوەیەکی دیش شک نابەن بودجەی پڕۆژەکانی ئاوەدانکردنەوەی واڵتی پێ
دابین بکەن .هەر بۆیە دەوڵەت بە جێبەجێکردنی ئەسڵی 44ی قانوونی بنەڕەتیی
واڵت ،یانی لەڕێگەی فرۆشتنی شیرکەتە دەوڵەتییەکان کورتیهێنانی بودجەی خۆی
چارەسەر دەکا ،بەاڵم بەو حاڵەش شتێکی ئەوەندە زۆریش لەبەر دەست دەوڵەتدا
نەماوە تا بیفرۆشێ ،دەمێنێتەوە تاکە ڕێگا کە باڵوکردنەوە و فرۆشتنی پەتەی
هاوبەشییە و ئەوەش هیندەی دیکە قەرزۆقۆڵە لەسەر شانی دەوڵەت زیاد دەکا.
الریجانی لە درێژەدا دەڵێ وەزارەتی پەروەردە ،خوێندنی بااڵ و هێزە چەکدارەکان
تێچوویەکی زۆر قورسیان خستۆتە سەر بودجەی الرەملی واڵت و هەناسەیان
لێ بڕیوە و بارودۆخی سندووقەکانی پاشکەوتی خانەنیشینەکانیش هیچ باشتر لە
بەشە ئابوورییەکانی دیکەی واڵت نییە و لە ئێستادا سەرچاوەکانی ئەو سندووقە
لە ڕێگەی بودجەی گشتیی واڵتەوە دابین دەبێ و لە درێژخایەندا ئەوەش ناکرێ.
محەممەد جەعفەر مونتەزیری ،داواکاری گشتیی واڵتیش لە پەراوێزی
کۆبوونەوەی بەربەرەکانی لەگەڵ کاالی قاچاغ و دراودا گوتی :بارودۆخی شپڕێوی
ئابووریی واڵت گەیوەتە جێیەک لە سەرکۆمارەوە تا نوێنەرانی مەجلیس هاواریان
لێ بەرز بێتەوە .ئەو خۆی پێی وایە کە یەکێک لە هۆکارەکانی ئەو قەیران و لە
قوڕچەقینەی ئابووریی واڵت بۆ گهندهڵی و دیاردەی قاچاغ لە واڵت دەگەڕێتەوە.
داواکاری گشتیی واڵت نایشارێتەوە کە ڕاست دەروازە ڕەسمییە سنوورییەکان،
خاڵەکانی گومرک و بەندەرەکان یەکەم سەرچاوە و دەروازە قاچاغی دەیان میلیارد
دۆالریی واڵتن و دەزگای قەزایی توانای کۆنتڕۆڵکردنی ئەو دۆخەی نیە .ئەو دانی
بەوە داناوە کە سەدی 90ی کااڵی هاوردەی واڵت کااڵ قاچاغەکانن و ئەو بارستاییە
لە کااڵی قاچاغ بایی زیاتر لە  40میلیارد دۆالرە کە ڕاست لە سنوورە ڕەسمییەکان،
گومرک و فڕۆکەخانەکانەوە دەکرێن کە هەمووی لە بن دەسەاڵتی سپای پاسداران دایە.
ئیلنا« ،هەواڵدەریی کاری ئێران»یش لە ڕاپۆرتێکدا بە ئاماژە بە کەمکردنەوەی
بەردوامی بودجەی پڕۆژەکانی ئاوەدانکردنەوەی واڵت نوسیویەتی ئەو بەشە لە
بودجەی واڵت ئەو  78هەزار میلیارد تمەنە نییە کە لە الیحەی بودجەدا ڕیز کراوە؛
بەڵکوو بە داننانی بانکی ناوەندەیی ئێران تەنیا نیزیک  8هەزار میلیارد تمەن (کەمتر لە
 2میلیارد دۆالر)ی دابین دەکرێ .ئیلنا دەڵێ ئەو بارودۆخە واتا مایەپووچ هاتنەوەی
پەیمانکارەکان و خۆبواردنیان لە پێدانی مووچە و حەقدەستی کرێکارانە ،هەروەها بە
واتایەکی دیکەش پەرسەندنی بێکاری و قووڵتربوونەوەی قەیرانی ئابووری لە واڵتە.
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شەقامی یەکدەست و

خهباتگیڕانی لێک نەبان
شــەقــامــەکــانــی ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان
مەنسوور مروەتی
ل ــە پ ــان ــزە بــیــســت ســاڵــی ڕابــــــــردوودا هــەر
جــارە و لە ســەر بابەتێکی تایبەت شاهیدی هاتنە دەرەوەی خەڵک
و دهرخستنی هەڵوێستە ڕوون و ئاشکراکانیان ب ــوون .خەڵک لە
چەندین بۆنە و بابەتی پێوەندیدار بە چارەنووسی گەلەکەیان کەم
و زۆر بەاڵم یەکدەست هاتوونەتە مەیدان و ئەگەرچی هەرجارەش
کاربەدەستانی کــۆمــاری ئیسالمی تێچوویەکی قورسیان بەسەردا
سەپاندوون ،بەاڵم هەر کۆڵیان نــەداوە و تا دێ هیوا بە جموجووڵە
سیاسی و مەدەنییەکانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زیاتر دەبێ.
هەر ئەمساڵ و لە چەند مانگی ڕابردوودا سێ جار چاومان لە خرۆشانی
خەڵکێک بوو کە کۆماری ئیسالمی چەندین دەیهیە بە هەموو شێوەیەک
کار بۆ ئەوە دەکا کە لە تێکۆشانیان بوەستێنێ و لە کۆتاییدا چۆک بە
بزووتنەوە نەتەوەییەکەیان دابدا ،بەاڵم بۆ هەموان دەرکەوت کە ڕاست
بە پێچەوانەوە ئەوە کۆماری ئیسالمیی ه کە شکاو و شکستخواردووی
ئــەو مــەیــدانــەیـه ،نــەک خەڵکی ڕۆژهــــەاڵت و بــزووتــنــەوە ڕەواکـــەی.
وەدەنگهاتنی خەڵکی بانە و سنە لــە ســەر کوشتنی کوڵبەرانی
زەحمەتکێش بە دەستی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە سەر سنوورەکان،
پشتیوانی و شایی و خۆشحاڵی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ڕۆژی
ریفراندۆمی سەربەخۆیی لە باشووری کوردستان و دواتر حەماسەتی
بە هاناوەچوونی تێکڕای خەڵکی ڕۆژهەاڵت بۆ یارمەتیدانی لێقەوماوانی
ڕووداوی بــوومــەلــەرزەکــەی پــارێــزگــای کــرمــاشــان ،ســێ نموونەی
بەرچاون کە دەکرێ بیانبینین و بۆ پتەوتر کردنی ڕیزەکانی خەڵک و
سەرکەوتنی زیاتری ئەو حەرەکەتانە بە جۆرێک خەسارناسی بکرێن.
بێگومان سەرەکیترین بابەت بۆ گەالنی لە حاڵی خەباتدا بابەتی
یەکگرتوویی چاالکانی ئەو گەلەیە ،ئەم کێشەیە لە نێو کورداندا بە
درێژایی مێژوو هەبووە و هەیە و لە هەموو شکستەکانی بزووتنەوەی
کـــورد لــە هــەمــوو بــەشــەکــانــی کــوردســتــانــدا ســەرەکــیــتــریــن هــۆکــار،
ههرهەمان پێکەوەنەسازان و نایەکگرتوویی خهباتگیرانی کورد بووە.
دیار ه ئەم بابەتە قسەی زۆری لە سەر کراوە و وەک دەگوترێ کورد
یەک لەو نەتەوانەیە کە زۆرتر لە هەمووان باسی یەکگرتوویی دەکا و لە
هەمان حاڵدا لە هەموو گەالنیش نایەکگرتووترە ،بەاڵم دیسانەکە دەردی
گران هەر ئەم باسەیە .لە رۆژهەاڵتی کوردستانیش یەکێک لەو کێشانەی
کە ئەگەر نەبایە ڕیزەکانی خەڵکی یەکدەس ،تۆکم ه و پڕ دەسکەوتتر دەکرد
کێشەی نایەکگرتوویی و پێکەوە کارنهکردنی حیزبەکانی کوردستانە.
ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە کۆماری ئیسالمی بە درێژایی ئەم چەند
دەیەیە و ســەرەڕای پیالن و پالن و هەزینەکردنی زۆر نەیتوانیوە
پێوەندیی خەڵک لە گەڵ حیزبەکان بپچڕێنێ و ئێستاش خەڵک حیزبەکان
بە پێشڕەوی خۆیان دەزانن ،بەاڵم کێشەی گەورە لێرەوە دەست پێ دەکا
کە هەر کام لەو حیزبە مێژوویی و ڕەسەنانەی کوردستان خۆیان لە بەر
کێشەی نێوخۆیی بە دوو حیزب و سێ حیزب دابەش بوون .خەڵک زۆر
جار و بە شێوەی جۆربەجۆر گلەیی و گازندەی خۆیان لە نایەکگرتوویی
حیزبەکانیان بە گوێی هەموو الیەک گەیاندوە و بە ئاشکرا ئەو پەیامەی
خۆیان دەگەیهنن کە ئەگەر حیزبەکانمان یەکگرتوو بن ،ئێمە بە دڵگەرمیی
زیاتر و پشت قایم بەوان لە مەیداندا دەبین و کار و تێکۆشانی خۆمان
درێژە دەدەین .بەاڵم بەداخەوە هەتا ئێستا ئهو حیزبانە دیسان لە بەر
کێشەی نێوخۆیی خۆیان لە جوابی خەڵکدا نە بایان دیوە و نە بۆران.
ئەم کێشە بنەڕەتییە تەنیا لە نێو حیزبەکاندا نیە و بەداخەوە چاالکانی
نێوخۆی واڵتیش هەر کامە و بە جۆرێک بە دەستی ئەم دەردەوە
دەناڵێنن .زۆر جار هەر ئەم تێکۆشەرانە کە خۆیان ڕەخنەی جیددی لە
نایەکگرتوویی و لێکترازان و کێشەی پێکەوە هەڵنەکردن و کار نەکردنی
حیزبەکان دەگرن ،بە داخەوە بۆ خۆشیان بە هەمان ڕێچکەدا دەڕۆن.
یەکێک لــەو هــۆکــارانــەی کــە دەبــێــتــە هــۆی پــێــکــەوە کــارنــەکــردنــی
چاالکانی نێوخۆ دڕدۆنــگــی و بــاوەڕ بە یەکتر نەکردنێکە کە زۆر
ج ــار وەک پیالنێک لــە الیـــەن ن ــاوەن ــدە ئەمنیەتییەکانی کــۆمــاری
ئیسالمییەوە لــە س ــەر هــەنــدێ ل ــەو تــێــکــۆشــەرانــە ب ــاو دەبــێــتــەوە.
زۆر جار بینراوە کە ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم وەک ئیدارهی
ئیتاڵعات و سپای پاسداران بۆ زەبرلێدان ل ه بزووتنهو ه و لە بەرچاوخستنی
خەڵک ئەو چەکە ژەهراوییە بە کار دەبــەن و بە جۆرێک دەنگۆیەک
لە ســەر تێکۆشەرێک بــاو دەکــەنــەوە کە گۆیا ئــەو کەسە هاوکاری
ڕێژیمە و لە بنەوە هاوکاریی ئەوان دەکا ،ئیتر هەر ئەوەندە بەسە بۆ
دڕدۆنگ بوون و لە یەکتر دوورکەوتنەوەی تێکۆشەرانێک کە ڕەنگە بە
دڵسۆزییەکی پێشمەرگانەوە زۆربەی وەختی خۆیان بۆ کار و تێکۆشانی
زیاتر تەرخان دەکەن .بەداخەوە لە ڕۆژی ئەوڕۆشدا ئینترنێت و دنیای
مەجازی زیاتر ڕێگهی بۆ جێبەجێ کردنی ئەو پیالنەی کۆماری ئیسالمی
دژ بە تێکۆشەرانی کورد بە تایبەت لە نێوخۆی واڵت خۆش کردوە.
زۆر جاریش جیاوازیی بیروبۆچوون وایــکــردوە کە تێکۆشەرانی
نــێــوخــۆش بــە دەردی حــیــزبــەکــان بچن و لــە جیاتی ئـــەوەی ک بە
فەرهەنگێکی مــودێــڕنــەوە و ســــەرەڕای جــیــاوازیــیــە فکرییەکانیان
پــێــکــەوە هــاودەنــگ و هــاوکــار بــن ،ڕاس ــت هــەر ئــەو بــابــەتــە دەبێتە
هــۆی ملمالنێیەکی بێهۆ و دوورکــەوتــنــەوەیــان لــە یەکتر .لــە گەڵ
ئەوەشدا ڕەنگە هەر کام لەو تێکۆشەرانەش هەر کامە و مەیلێکی
بەالی حیزبێکی تایبەتدا هەبێ کە ئــەوەش بەداخەوە لە زۆر جێگادا
بینراوە کە بووهت ه کۆسپ لهبهردهم پێکهوهکارنهکردن و ترازانیاندا.
پێویستە دیسانەکە وەبــیــر حیزبەکان بهێنرێتەوە کــە س ــەرەڕای
هەموو زەحمەت و تێکۆشانیان لە ئێستادا و بە تایبەتی رێزی خەڵک
و خۆشەویستییەکی لــە ڕادەبــــەدەر بــەرانــبــەر ب ــەوان و ڕابـــردووی
پــڕ لــە قــوربــانــی و فــیــداکــاری ڕابـــردوویـــان ،ئــەو نایەکگرتوویی و
پێکەوە کــار نــەکــردنــانــەیــان هــەم زەربــەیــەکــی ق ــورس لــە ئیعتباری
ئــەوان دەدا و هــەم زەرەرمــەنــدی سەرەکی بزووتنەوەی نەتەوەیی
کــوردە کە حیزبەکان و تیکۆشەرانیان تەمەنی خۆیان بۆ دانــاوە.
تــێــکــۆشــەرانــی ئـــەم گ ــەل ــەش ب ــە تــایــبــەتــی ل ــە نــێــوخــۆی واڵت
پێویستە دەرس لــەو کێشە گــەورەیــە وەرگـــرن و ڕێــگــا ه ن ــەدەن کە
نــە جــیــاوازی بــیــروبــۆچــوون و نــە پیالنەکانی کــۆمــاری ئیسالمی
زەربــە لە تێکۆشانیان بدا و پێکەوە بــوون و هاوکاری یەکتر بکەنە
سەرمەشقی کارەکانیان کە بێ گومان زەمانەتی سەرەکی سەرکەوتنی
گەلەکەمانە ،ب ه تایبهت ل ه ئێستادا ک ه خۆپیشاندانو ناڕهزایهتیهکان
بــهدژی حاکمییهت چــووهتـ ه قۆناغێکی نــوێ و چــارهنــووســســازهوه.
ئـــــهوهی ئــهم ــڕۆکــ ه شــهقــامــی کــــورد لـ ـ ه کــڵــپ ـهی نــاڕهزای ـهتــیــی ـ ه
سـهراسـهریــیـهکــان ل ـه ئــێــرانــدا پێویستیهتی ،یهکیهتی و یهکڕیزیی ه
لــ ه گــوتــار و تــێــکــۆشــانــدا ،بــۆ ئــــهوهی ب ـههــێــزی زیـــاتـــرهو ه بـ ـهرهو
چ ـهســپــانــدنــی مــاف ـ ه نــهتــهوهیــی و م ـهدهنــیــی ـهکــانــی خــۆمــان بچین.

خالید عهزیزی:

ئهم ڕاپهرین ه کۆماری ئیسالمی و سیاسهت و ڕهفتارهکهی بهسهر خهڵکیدا سهپاندوه
کەناڵی ئاسمانیی «کلمە» لهپێوهندی لهگهڵ ڕووداوهکانی ئهم دواییانهی ئێران و کوردستان ،چییهتی خۆپیشاندانهکان و نێوهرۆک و خهسڵهتی ناڕهزایهتییهکان
ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان وتووێژێکی لهگهڵ خالید عەزیزی ،سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئەندامی کومیتەی ناوەندیی حیزب پێک هێناوه.
«کوردستان» پوختهیهک لهو وتووێژهی بۆ خوێنهرانی ئاماده کردوه:

ئێران بە قۆناغێکی هەستیاردا تێدەپەرێ .ئێوە
وەک سکرتێری پێشووی حیزبی دیموکراتی کوردستان
و ئەندامی ئێستای کومیتەی ناوەندیی ئەو حیزبە،
بۆچوون و لێکدانەوهتان لهسهر ڕووداوەکــانــی
ئەوڕۆژانهی ئێران چییە؟
ک ــارن ــام ــەی کـــۆمـــاری ئــیــســامــی ل ــە مـــــاوەی ٣٨
ســاڵــی رابــــــردوودا پــێــمــان دهڵـــێ ئ ــەو سیستەمە لە
بەرنامەڕێژییەکانی کردەیی خۆی لە پەیوەندەیی لەگەڵ
بــەڕێــوەبــردنــی ئــێــران و هەستی بەرپرسایەتیی ئەو
نیزامە لە بهرامبهر خەڵکی واڵت و ئەمنییەتی جیهانی
و نــاوچــەیــی بــە پــێــچــەوانــەی خــواســتــی خــەڵــک و ،بە
پێچەوانەی ئەو ئیده و ویستانه بوون کە خەڵک  ٣٨ساڵ
لهوهپێش شۆڕشی بۆ کرد .خهڵک بەدوای سیستەمێکدا
بوو کە وەاڵمدەر بێ ،ئەو ڕێژیمە خزمەتگوزاری خهڵک
بێ ،بهاڵم کارنامەی کۆماری ئیسالمی لە مــاوەی ٣٨
ساڵی رابردوودا ئەوە بووە کە لە تەواوی ئەو ماوەیەدا
ویست و داواکارییەکانی خەڵک کە مافی سرووشتی
خــۆیــان ب ــووە ،بــە ئێعدام و ئەشکەنجە و زیــنــدان و
پێشێلکردنی ئازادییە دێموکراتیکەکان و لەنێوبردنی
مافی خەڵک و بەڕێوەبردنی سیاسەتی ئاپارتایدی و
هەاڵواردنی ڕەگەزی وەاڵم دراوەتــەوە .لە ماوەی ٣٨
ساڵی ڕابــروودا لهگەڵ ئــەوەی خەڵک هەوڵی داوە لە
هەڵبژاردەنەکاندا بە دیاریکراوی لە دەرفەتەکان کەڵک
وەربگرن و پەیامی خۆیان بە کۆماری ئیسالمی بدەن.
یا ئەوانەی بە جۆرێک ڕەخنەیان لەڕێژیم هەبووە و
خۆیان ڕێفۆرمخواز یــان بزووتنەی ســەوز یــان لەو
ئاخیرییانەدا خۆیان بە میانەڕۆ دادهنــا و دەیانویست
بە خەڵک نیشان بدەن و لە رێگهی ئەوانەوە دیسانەوە
خەڵک هەوڵی داوه کۆماری ئیسالمی ئاگادار بکەنەوە
کە وەاڵمدەر بێ .بهاڵم له هەموو ئەو ماوەیە ئەوڕێژیمە
داوا و خواستی لەبەرچاو نەگرتووە و هیچ رێزێکی
ئینسانی و دێموکراتیکی بۆ ئەو خەڵکە نەبووە و لە
ئاکامدا خەڵک بەو ئاکامە گەیشتوون کە ئەو ڕێژیمە
لە ماوەی  ٣٨ساڵی ڕابردوودا دەگەڵ ئەوەی دەرفەت
و شانسی زۆر پێ دراوە ،بهاڵم ئەو شانسانەی لەبەر
چاو نەگرتوە و له ئیستادا نیزامی کۆماری ئیسالمی
بە ڕێبەریی وەلی فەقیه و بەیت ڕێبەری ئیدی ناتوانێ
ئاڵوگۆڕ لە خۆیدا پێک بێنێ ،بۆیه ئەو ڕێژیمە دەبێ
بڕوا .ئیستا ئیدی خەڵک بەدوای ئەو دروشمانەوەن کە
رچەشکێن و پێکهاتهشکێنن و بەدوای ئهو ڕێگهچاره و
چارهسهرهن کە کۆماری ئیسالمی وەاڵمدەریان نین.
کۆماری ئیسالمی لە چەند ساڵی رابردوودا بە سیاسەتە
چهوت و کردەوەکانی ئەو خەبات و ڕاپەڕینەی بەسەر
خەڵکدا سەپاندوه ،دەنا خەڵک لە چەند ساڵی رابردوودا
هەوڵیان ئەوە بووە کە بە شێوەیەکی هێمنانەوە و دوور
لە توندوتیژی بە ویست و داخوازییەکانیان بگەن و
ئێستاش بەدوای ئەوەن بە کەمترین زەرەر و زیان ئاوڕ
له داواکانیان بدرێتهوه ،بهاڵم دهزانن که ڕێژیم ناتوانێ
وهاڵمدهر بێ بۆیه ناچارن که لهو ڕێژیمه تێپهڕن.
ئایا ڕێفۆرمخوازەکان توانای ئەوەیان هەیە کە
جارێکی دیکە بە دروشمەکانیان خەڵک فریو بدەن؟
وهک دهبینین دروشمی خەڵک له ئێستادا ڕووی لە
تەواوییەتی کۆماری ئیسالمییە و شهخسی خامنەییە.
ئەو ڕاپهڕینهی ئهم ماوهیه بە پێچەوانەی بزووتنەوەکهی
دوای هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری دەورانـــی ئاغای
مــوســەوی و کــەڕووبــی کــە لــەوێ خەڵک دەیانگوت
دەنگی ئێمە چی بەسەرهات و دەنگی ئێمە چوو بۆ
کوێ؛ ئێستا ئیدی خەڵک لە دەنگەکانی ناپرسێتهوه و
لەوە تێپەڕیون .ئێستا قسە لەوە دەکرێ کە ئەو ڕێژیمە
تــا ئێستا وەاڵمـــدەر نــەبــووە و پێویستە چــی بکرێ؟
ڕێفورمخوازەکان یاخود بزووتنەوەی ســەوز یاخود
ئەوانەی کە میانەڕەوەکان کە ئەو دواییانەش ئاغای
ڕوحانی ئەو دروشمەی هەڵگرتبوو و لە هەڵبژاردن و
کێبڕکێکانی هەڵبژاردندا وەک ئۆپۆزیسیۆن قسەی دەکرد
و هەڵوێستی دەگرت ،ئهمن پێم وایە کە ئیدی شانسی
خۆیان لە دەست داوە .کێشە ئەوەیە لە ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیدا لهگەڵ ئەوەی کە خەڵک دەرفەت و شانسی پێ
داون ،بەاڵم نەیانتوانیوە هیچ کارێک بکەن و وەاڵمدەر
نەبوون؛ ئەوەیە کە نیزام بە گشتی ئەو دەرفەتە نادا.
دەسەاڵتی ڕههای ئاغای خامنەیی وەک وەلی فەقیهـ،
کە دەسەاڵتێکی بێ سنوورە و لە ســەرووی هەموو
دامەزراوەکانی بەڕێوەبەرییە ،ئیدی ئەو دەرفەتە نادا
ئێران لە نێوخۆی خۆیدا هەروا بە ئاسانی ئاڵوگۆڕهکان
دروست بن .بەاڵم کێشە ئەوەیە کە بە داخەوە لە ماوەی
چەند ساڵی ڕابردوودا دەگەڵ ئەوەی دژبەرانی کۆماری
ئیسالمی چ لە نێوخۆ و چ لە دەرەوە ڕوو له گەشە و
پێشکەوتن بوون ،بهاڵم تا ئێستا سەرکەوتوو نەبوون
کە ئادرەسێک دروست بکەن و گوتارێکی هاوبەشیان
هەبێ و بە ئاستێک لە یەکیهتی و بەرنامەڕێژی و
نەخشەی سیاسیی ستراتیژی ئێران گەیشتبن کە هەم بە
خەڵکی نێوخۆ لە ئێران و هەم لە ئاستی ناوچە و هەم لە
ئاستی نیودەوڵەتی بڵێن کە کۆماری ئیسالمی دەبێ بڕوا
و ئێمە بەو پالن و ستراتیژییە و ڕێکارەی کە هەمانە
دەبێ جێگرەوەی کۆماری ئیسالمی بین .ئهمن پێم وایە
ئەو چاالکییانەی ڕەوتەکان یاخود جیناحەکانی نێوخۆی
کۆماری ئیسالمی دهیکهن بۆ ئــەوەی ئەم ڕاپەڕینهی
خەڵکی ئێران دەستیان داوەتێ بە الڕێیدا بەرن ،وا بە
ئاسانی بۆیان کردەیی نابێ.
ئێوە وەک سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکرات
ئەو ئامادەگییەتان هەیە دەگەڵ ئۆپۆزیسۆنی ئێرانی
دانیشن و بۆ رێککەوتن لەسەر ئەلترناتیڤێک بکەونە
گفتوگۆ بۆ جێگرەوەی ئەو ڕێژیمە؟
حیزبی دێموکرات هەمیشە لەسەر ئەو باوەڕە بووە و
ئێمە لە چوارچێوەی ئێراندا بەدوای چارەسەری کێشەی

کوردستانین .بەڵێ لەسەر ئەو باوەڕە بووین کە ئەگەر
بمانەوێ ئێران بە شێوەیەکی دروست و هەست بە
بەرپرسایەتی بەڕێوە بچێ ،پێویستە لەسەر بنەمای
بەشداریی هەمەالیەنە لەسەر داهاتووی ئێران قسە
بکەین .لەوێیە کە هەموو نەتەوە جۆراوجۆرەکانی
ئێران دەبێ بێنە نێو ئەو چوارچێوەیە .لە ڕابردووشدا
دوای ئەوەی وتووێژی ئێمە لەگەڵ دەوڵەتی ئەوکاتی
کۆماری ئیسالمی نەگەیشتە ئاکام ،یانی نەیانهێشت
بە ئاکام بگا ،هــەوڵ ئــەوە بــووە کە دژ بە کۆماری
ئیسالمی دەگــەڵ هێزە سیاسییەکان یەکگرتوویی
و هەماهەنگیمان هەبێ .سەردەمانێک حیزبی ئێمه
لە چوارچێوەی شــوڕای میللی مقاومەتدا بــەدوای
ئــەو ئــامــانــجــەوە بـــوو ،بـــەاڵم دەرفــەتــێــکــی ئـــاوا بۆ
جێبەجێکردنی بەرنامەکانمان نەبوو بۆیە لێێ چووینە
دەرێ .دواتــر هەوڵمان دا بە شێوازی جۆراوجۆر
دەگەڵ حیزبی نەتەوە جۆراوجۆرەکانی ئێران ،دەگەڵ
حیزبە چەپەکانی ئێرانی ،دەگەڵ حیزبە دێموکراتەکانی
ئێران و دەگەڵ تەواوی ئەو ڕەوتانەی کە باوەڕیان
بە بەڕێوەبردنی هاوبەش له ئێراندا ههیه هاوکاریمان
هەبێ .لەو دواییانەشدا کۆبوونەوەیەکمان لە ئاڵمان
هەبوو کە دەگەڵ چەند هێزێکی ئێرانی بۆ پەرەپێدانی
دێموکراسی لە ئێران بوو .ئهمن دەمــەوێ ئەوە بە
هەموو خەڵکی ئێران بڵێم کە حیزبی دێموکراتی
کوردستان بەهۆی ئەو بەرپرسایەتییەی کە هەیەتی،
لە چۆنیەتی بەشداری لە رەوەند و مەسائیلی ئێران
هەمیشە لــەســەر ئــەو بــــاوەڕە ب ــووە کــە پێویستە
پالتفۆرمێکمان هەبێ و هەموومان پێکەوە نەخشەیەکی
سیاسیی هاوبەشمان بۆ داهاتووی ئێران هەبێ.

ئهدی لهسهر ئهوهی که دهڵێن ئهوه دهستێکی
لهنێوخۆ له پشته ،یان ئهو ئیدعایانەی کۆماری
ئیسالمی کە دەڵێن ئــەوەی دەگـــوزەرێ دەستی
دەرەکی له پشته چی؟
ئەو تیوریی پیالنه بۆ ئەوەی لەو ڕێگهیەوە خەباتی
خەڵک بە الڕێدا بەرن ،هەمیشە بەشێک لە سیاسەت و
بەرنامەکانی حکومەتە دیکتاتۆرەکانی ناوچەکە بووە.
یانی ئەو جۆرە رژیمانە هەرکات ڕووبەڕووی خەڵک
دەبــنــەوە ،هــەوڵ دەدەن دوژمــن بۆ خۆیان داتاشن
کە بڵێن ئێمە باشین ،ئێمە بەیەکەوەین ،بەاڵم ئەوە
ئەمریکا و فاڵنی و فیسارەیە کە ناهێڵن .ئێمە لە
ماوەی  ٣٨ساڵی رابــردوو کە لە کوردستان دەگەڵ
کۆماری ئیسالمی لە خەبات و بەربەرەکانێدا بووین،
بەردەوام ئەوەمان دیوە .ڕاستییەکەی ئەوەیە خەباتی
خەڵکی ئێران و خواستەکانی خەڵکی ئێران و ئەو
شۆڕش و راپەڕینەی کە لە نێوخۆی ئێران سەری
هەڵداوە ،ئیرادەی باڵەکانی نێو کۆماری ئیسالمی
نەبووە .ئەگەر ئاغای روحانی ،سەرۆکۆماری ئێران
وهفــای بۆ ئـهو قــەول و بەڵێنانە ههبا که خەڵکیان
دابوو و النیکەمی ئەو بەڵێنانەی جێبەجێ کردبا ڕەنگە
خەڵک ئەوەی گوتبا کە باڵی بنئاژۆخواز و توندڕهۆ بۆ

دەوری نەتەوەی کــورد و حیزبی دێموکراتی
کوردستان لهو خۆپێشاندانانە و چاوەڕوانیی
حیزبی دێموکرات لە خەڵک و ئەو پیالنگێڕییانەی
کــە کــۆمــاری ئیسالمی بــۆ بــەالڕێــدابــردنــی ئەو
خۆپێشاندانە دەیکا ،چیە؟
لە چەند ساڵی ڕابردوودا ،بەهۆی ئەوەی کۆماری
ئیسالمی ناوچەکانی کوردنشین و پارێزگاکانی
کــوردســتــانــی بــە چ ــاوی ئەمنییەتی ســەیــر ک ــردوە،
کوردستان هەمیشە ناوەندێک بووە بۆ بەربەرەکانێ
دەگەڵ سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی و هاوکات
شەڕیشی بەسەردا سەپاندووین ،دەگەڵ ئەوەدا کە ئێمە
قەت پێمان وانەبووە پرسی کورد له ئێران بە شەڕ و
خوێنڕشتن چارەسەر دەبێ و لە تەواوی ئەو ماوەیهدا
ئێمە ویستوومانە پرسی کوردستان لە ناوچە و ئاستی
نێونەتەوەییدا بوروژێنین و بیهێنینە بەر باس .ئێمه
هەمیشە پێداگریمان لەسەر ئەوە کردوە خەڵکی ئێران
کە لە نەتەوەی جۆراوجۆری وەک فارس و تورک
و کورد و عەرەب و بلوچ و تورکمەن یاخود ئایینی
جۆراوجۆر پێک هاتوە ،یەک چارەنووسی هاوبەشمان
هەیە و حیزبی ئێمەش زۆر بەرپرسانە کاری لەسەر
ئەو سیاسەتە کــردووە .لە ئێستادا ئێمە لەسەر ئەو
باوەڕەین کە ئەو دروشمانەی لە خۆپێشاندانەکانی
شارەکانی ئێراندا دەدرێــن ،دروشمی گشتین و هی
هەموو خەڵکی ئێرانن ،چ لە سنە و مهاباد و ورمێ
و کرماشان و ئیالمی کوردستان بێ؛ چ لە تاران و
مەشهەد و ئیسفەهان و تەورێز و شیراز بێ ،تەنانەت
لە دێهات و ناوچە دوورەدەستی ئێران بێ .هەموو
دەڵێن کە ئێمە دێموکراسیمان دەوێ .هەموو دەڵێن
کە لە ئێراندا بێکاری هەیە .هەموو دەڵێن کۆماری
ئیسالمی بۆچی فرمێسکی تیمساح بۆ خەڵکی عێراق و
سووریە و لوبنان و یەمەن و ئێرە و ئەوێ دەڕێژێ
و میلیارد میلیارد دۆالر سەروەت و سامانی خەڵکی
ئێران خەرجی بەرنامە و پــڕۆژە تیرۆریستییەکانی
کۆماری ئیسالمی لە ناوچەکە دەکرێ .بۆیە خەڵکی
دەیانەوێ کۆماری ئیسالمی بێننە ژێر پرسیارەوە،
ئیدی لەوێیە کە ئێمە لە فارس و تورک و کورد و
عــەرەب و بلوچ و تورکەمەن و ئایینی جۆراوجۆر
قسە ناکەین .هەموومان بەشوێن ئامانجێکی هاوبەش
و دیــاریــکــراویــن کــە کــۆمــاری ئیسالمی وەاڵمـــدەر
نەبووە .کەواتە بە پشبەستن بەو سیاسەت و باوەڕە
قووڵەی حیزبی دێموکرات بەو مەسائیلە ،ئێمە بەدوای
ئەوەوە بووینە کە لەنێوان خەباتی خەڵکی کوردستان
دەگەڵ بەشەکانی دیکەی ئێران هەمیشە هەماهەنگی
هەبێ .ئەگەر لە چەند ساڵی ڕابــــردوودا کۆماری
ئیسالمی هەوڵی داوە کە خەباتی ئێمە لە کوردستان
بە الرێــدا بەرێ و خەڵکی ئێرانن پێ نەزانن ،ئێستا
کــە لــە دەرەوەی کوردستانی ئێرانیش خەڵک لە
شەقامەکان دروشــم دەدەن ،هەر ئەو دروشمانەی
خەڵکی کوردستان لە ڕابردوودا بووە .یانی سیاسەتی
ئێمە ئەوەیە کە ئەوپەڕی هەماهەنگی هەبێ و ئەو
دروشمەی کە لە سنە و مهاباد و ئیالم و کرماشان و
ورمێ کوردستان دەدرێن ،دەگەڵ دروشمی بەشەکانی

مهبهستهکانی خۆیان دهیکهن .بەاڵم بەداخەوە ئاغای
ڕوحانی لە ماوەی سەرۆککۆماری خۆیدا هیچ کام
لەو بەڵێنانەی جێبەجێ نەکرد .هەر بۆیە بۆ خەڵک بە
تەواوی ڕوونە کە ئەوە کێشەی باڵەکان نیە کە ڕێگهی
خەباتیان بۆ دیاری دەکا .ئیدی خەڵک نابنە بەشێک
لە گەمەی نێو باڵەکانی رێژیم .ئەوەی کە بڵێن ئەوە
بەشێک لە زلهێزە دەرەکییەکانن کە خەڵکی هان دەدەن
ئەو قسەیهش کڕیاری نابێ! دیکتاتۆرەکانی ناوچەکە
لە باکووری ئەفریقا و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کە لە
ڕووداوەکــانــی بەهاری عەڕەبیدا حکوومەتەکانیان
دەڕووخــا ،هەمووی تاوانەکانیان دەخستە ملی ئەم
و ئەو .بۆیە خەڵک باوەڕ بەو قسە و پڕوپاگەندانە
ناکەن .دەمەوێ پێداگری لەسەر ئەوەش بکەم کە بە
پێچەوانەی هەڵبژاردنی سەرۆکۆماریی ٩- ٨ساڵی
پێشوو ،ئەو بزووتنەوەی ئەم دواییانە ،دەنگدانەوەی
نێونەتەوەیی یەکجار بەرباڵوی هەبووە .لە ئورووپا،
لە ئەمریکا ،لە ناوچەکە .ئێستا واڵتانی جیهان تێدەگەن
کە کۆماری ئیسالمی بەڕاستی شەرعییەتی خۆی
لەدەست داوە .کۆماری ئیسالمی بەرەبەرە ناتوانی
لە ئاستی رێککەوتن و بڕیاراتە نێودەوڵەتییەکاندا
بێ ،چونکە لە نێوخۆی ئێران و لە شار و دێهاتە
جۆراوجۆرەکان ،هەموو چین و توێژەکان بە دژی
کۆماری ئیسالمی راپەڕیون .ئەو پەیامانەی خەڵکی
ئێران لە راپەڕینی ئەو دواییەدا بە گوێی جیهانییانیان
دادا ،دەکــرێ بڵێین له دوا شۆڕشی گەالنی ئێران،
یەکەمین هەنگاوی بەرباڵو و کردەیی خەڵکی بووە
کە بە دنیا بڵێن کۆماری ئیسالمی شەرعییەتی خۆی
لەدەست داوە .کۆماری ئیسالمی ناتوانێ الیەنێکی
جێی متمانە بێ لە پەیوەندی و رێککەوتن و بڕیاراتە
نێونەتەوەییەکان .ئەمن پێم وایە بەرە بەرە ،خەڵک لە
نێوخۆی ئێران و هێزەکانی دژبەری کۆماری ئیسالمی
بە قبووڵکردنی یەکتر و باشکردنی پەیوەندییەکانیان
و بتوانن خاڵی هاوبەش دروست بکەن ،ئەو خەباتە لە
درێژەی خۆیدا دەتوانێ نەخشەیەکی سیاسی جیددیتر
لە پەیوەندی دەگەڵ داهاتووی ئێراندا بێنێتە کایەوە.
من لەو پەیوەندییەدا گەشبینم ،چونکە لەو ڕاپەڕینەی
ئەو دواییەدا هەموو دنیا پەیامەکەیان گوێ لێ بووە،
ئەو باوەڕ بەخۆبوونە لەنێو خەڵکدا دروست بووە،
النیکەم لە کوردستانی ئێران دوای چەند ساڵ کە
بەشێویەک لە شێوەکان کۆماری ئیسالمی ناوچەکەی
ئەمنییەتی کــردبــوو و تــا ڕادەیـــــەک کــە دەیــگــوت
خەڵکی کوردستان لە خەباتدا بەتەنیان .ئێستا ئیدی
ئێمە تێگەیشتوون کە نا ،ئێمە خەڵکی کوردستان و
بەشەکانی دیکەی ئێران پێکەوە شۆڕشێکمان دەست
پێ کردوە کە لە درێژەی خۆیدا دەتوانێ رێکارێکی
باشی بۆ چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی داهاتووی ئێرانی
تێدا بێ .دەمەوێ لێرەدا بڵێم کە خەباتی خەڵکی ئێران
کۆمەڵە پەیامێکی زۆر ورد و جیددی بە کۆماری
ئیسالمی و خودی خەڵک و بە ناوچەکە و بە دنیا دا.
***
وەرگێڕان بۆ کوردی و پوختکردنەوەی :هەمزە
ئاگووشی

دیکەی ئێران هەماهەنگییان هەبێ و کۆماری ئیسالمی
لە تەواوییەتی خۆیدا خەڵکی ئێران بەرانبەر بە خۆی
ببینێ .بەو سیاسەتە ئێمە دەتوانین ئاوا بە ئاسانی
دەرفــــەت بــە جیناحە جــۆراوجــۆرەکــانــی کــۆمــاری
ئیسالمی نەدەین کە لە پەیوەندی دەگەڵ بەرنامەکانی
خۆیاندا لەو جۆراوجۆرییە کەڵک وەربگرن.
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بەردەوامیی خرۆشانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران

ڕەزا محەممەدئەمینی
سەرەنجام کۆمەاڵنی خەڵکی وەزاڵەهاتووی
ئێران بۆ ناڕەزایهتیدەربڕین له بارودۆخی
خــراپــی ژیـــان و گــوزەرانــیــان و ئ ــەو دۆخ
ەنالەبارەی بەهوی سیاسەتەکانی کۆماری
ئیسالمییەوە لە هەموو بارێکەوە خوڵقاوە،
ڕژانـــە ســەرشــەقــامــەکــان و بــەڕاشــکــاوی بە
دەســەاڵتــدارانــی ئــەو ڕێــژیــمــەیــان ڕاگــەیــانــد
کــ ه چــیــدی ئـــامـــادە نــیــن ل ــەژێ ــر ســێــبــەری
«ڕەح ــم ــەت»ی کــۆمــاری ئیسالمیدا بژین.
لــەومــاوەیــەدا لــە ت ــاران و دەی ــان شــار و
شــارۆچــکــەی گــــەورە و بــچــووکــی ئــێــرانــدا،
کۆمەاڵنی هــەراوی خەڵکی ئێران هاتوونەت ه
ســەرشــەقــامــەکــان و دەنــگــی نــاڕەزایــەتــیــی
خۆیان لە دۆزەخــی ئەو ڕێژیمە دەربــڕی و
نیشانیان دا ئەوەی ئێستا لە ئێراندا لەگۆڕێ
دایە_ کە لەئەەبیاتی سیاسیی ئێستادا پێدەڵێن
«بــاروودۆخــی شــۆڕش»_ هەربەردەوامە و
دەتوانێ گۆڕانکاریی قووڵی لێ بکهوێتهوه.
لەڕاستیدا کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بەهەموو
چــیــن و تــوێــژەکــانــەوە ب ــاش ل ــەو ڕاستییە
تێگەیشتوون کە بەردەوامبوونی دەسەاڵتی
کــۆمــاری ئیسالمی لــەتــەواویــیــەتــی خــویــدا،
ی و چــارەڕەشــی
هاوتەریبە لــەگــەڵ هـــەژار 
زیــاتــری چــیـن و تــوێــژە چ ــەوس ــاوەک ــان و
درێــژەکــێــشــانــی ســیــاســەتــی هــەتــا ئێستای
سەرکوتی ئازادییەکان و زەبروزەنگی دەزگا
سەرکوتکەرەکانی رێژیم لە نێوخۆی واڵتدا
و ،پهلکێشکردنی هەرچی زیاتری ئێران بۆ
نێو قەیرانە خوێناوییە ناوچەییەکان کە جگە
لە بەفیڕۆچوونی داهاتی نەتەوەکانی ئێران و
بەهێزبوونی دەستە و تاقمە تێرۆڕیستییەکانی
سەر بەو ڕێژیمە و لەمەترسیی کەوتنی ئاسایش
و ئەمنییەتی ئێران هیچ ئاکامێکی دیکەی نیە.
هــــەروەه ـــا ئـ ــەو ڕاســتــیــیــەش ب ــەڕوون ــی
دەرکــــەوتــــووە ک ــە هــیــچــکــام ل ــە بــاڵــەکــانــی
نێودەسەاڵت لەگەڵ چارەسەری کێشە و گرفتە
کەڵەکەبووەکانی خەڵکی داماوی ئێراندا نین و
ســەرەڕای وادە و بەڵێنییەکانی چواردەیەی
ڕابـــردوو ،لــەداهــاتــووشــدا هەتا دەسەاڵتیان
بەدەستەوە بێ ،جگە لە چارەڕەشی و هەژاری
و گەندەڵی و خوڵقاندنی قەیرانە نێوخۆیی و
دەرەکییەکان ،هیچ بەرهەمێکیان بۆ ئێران و
کۆمەاڵنی خەڵک نابێ .ئەوە لەحالێکدایە کە
بەڕای کارناسە ئابوورییەکانی ڕێژیم داهاتی
کۆماری ئیسالمی تەنیا لە فرۆشی نەوت هەتا
کۆتایی دەورەی دووهــەمــی سەرکۆماریی
ئەحمەدینەژاد لەساڵی  ١٣٩١دا  ٩٧٦میلیارد
دۆاڵر بووە .ئەو داهاتە زۆر و زەوەندە کاتێک
قەبارەکەی باشتر دەردەکەوێ کە لەگەڵ داهاتی
نەوتی ئێران لە سەرەتای دۆزینەوەی نەوت
هەتا ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی بــەراورد
بکەین کە تەنیا  ١٤٠میلیارد دۆاڵر بــووە.
کۆمەاڵنی وەزاڵەهاتووی ئێران دەیانەوێ
ئــازادیــیــەکــانــیــان ،بــەئــازادیــیــە تاکەکەسی و
ئــازادیــیــە م ـهدهنــی و کــۆمــەاڵیــەتــیــەکــان ،کە
ل ـه سۆنگهی یاساکانی ئــەو ڕێژیمە لێیان
زەوتـــکـــراوە و بــەهــەمــووشــێــوەکــان پێشێل
دەک ــرێ ،دەســتــەبــەری بــکــەنــەوە .ئ ــەوان لەو
ڕاستییە گەیشتوون کە کۆماری ئیسالمی وەک
هەموو ڕێژیمە ئیدێئۆلۆژیکە تۆتالیتێرەکانی
ئێستا و ڕابــــردوو نــەک هــەر ئــامــادە نییە
ئاڵوگۆڕی ئەرێنی لە سیاسەتەکانی لەهەمبەر
دهســتـهبـهری مــاف و ئازادییەکانیاندا پێک
بێنێ ،بەڵکوو هەر وەک چۆن لەو ماوەیەدا
سووربووە لەسەر سیاسەت و کردەوە 
دژه
مرۆییهکانی ،لەداهاتووشدا هەر بەو ڕێچکەیەدا
دەڕوا و ئەگەر خراپتر نەبێ ،باشتر نابێ.
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران پــاش خۆپێشاندان
و ناڕەزایەتییەکانی کــرێــکــاران لەکارگە و
کارخانەکان و ئەو کەسانەی سەرمایەکانیان
ب ــەه ــۆی مــایــەپــوچــبــوونــی بــنــکــە و بنیاتە
ماڵییەکانی رێژیم لەدەست داوە_کە لەڕاستیدا
هەوێنی ناڕەزایەتییەکانی ئێستایە_ هاتنەسەر
ئەوباوەڕە کە بۆ ڕزگاربوون لە جەهەننەمی
کۆماری ئیسالمی دەبێ ئەو ڕێژیمە بڕووخێنن،
هەربۆیەش دەبینین ئاراستەی دروشمەکان
بەرەو خامنەیی و دەسەاڵتی ئەو ڕیژیمەیە،
بــەبــێ جــیــاوازیــی نــێــوان بــاڵــەکــانــی رێــژیــم.
دیـــــــارە شــــکلـــــــــەوەدا ن ــی ــە کـــۆمـــاری
ئیسالمی پیالنی زۆری بــەدەســتــەوەیــە بۆ

سەرکوتی ناڕەزایەتییەکان و ،پەرەسەندنی
خۆپێشاندانەکان بەهەڕەشەیەکی گ ـهور ه
دەزانێ بۆ مانو مەوجودیەتی خۆی ،بەتایبەت
کە لەالیەک کۆمەاڵنی وەزاڵەهاتووی گەالنی
ئێران ئەمجارەیان وەک ناڕەزایەتییەکانی
ســاڵــی  ٨٨داوای «دەنــــگ»ه دزراوهکــانــی
خــۆیــان لــە سندووقەکانی دەنــگــدان ناکەن،
لـــەالیـــەکـــی دیـــکـــەش هــــەم دروشـــمـــەکـــان
ڕادیکاڵترن و هەم ئەو ناڕەزایەتییانە تەنیا ب
ەتــاران و چەند شارێکەوە نەبەستراوەتەوە
و سەرانسەرییە .لــەگــەڵ ئــەوەشــدا ئــەوەی
لەم چەند ڕۆژەدا دەبیندرێ و دەرکەوتووە
ئەوەیە کە سەرەڕای گشتگیربوونی ڕاپەڕینی
کۆمەاڵنی خەڵک ،ئەو جوواڵنەوەیە بەدەر ل ه
خاڵی الواز و کەموکووڕیش نیە .لەڕاستیدا
جووالنەوەیەکی جەماوەری خۆڕسکە بەدژی

گشتییەکان و ڕاووڕووتــیــی هەلپەرستان.
ئەو ڕاپەڕینە بەربەرین و جەماوەرییە کە
چەند ڕۆژێکە ئێرانی ژێردەسەالتی کۆماری
ئیسالمیی هـــەژانـــدووە ،لــەگــەڵ پێشوازیی
بێوێنەی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لە نێوخۆ
و ،لــــەدەرەوەش لەگەڵ پشتیوانی گەرمیی
ئامریکا و یەکیەتیی ئــورووپــا بـــەرەوڕوو
بووە ،هەر بۆیەش دامرکاندنەوەی لەالیەک
بۆ دەسەاڵتداران زۆر سەختە و ناتوانن ئەو
جارە بەر بە ڕ 
ق و تووڕەیی پەنگخواردووی
گــەالنــی ئ ــازادی ــخ ــوازی ئــێــران بــگــرنــەوە و
پاشەکشەیان پێ بکەن و لەالیەکی دیکەش
تەنانەت ئەگەر ئەمجارەش ڕێژیم بتوانێ
بەهەموو پیالن وهێزەسەرکوتکەرەکانییەوە
بــێــدەنــگــی بــکــا ،نــاتــوانــێ مــەشــرووعــیــیــەتــی
لەکیسچووی خۆی لەنێوخۆ و دونیای دەرەوە

ڕێژیمێک کە ئەوەندەی گوشار خستۆتە سەر
خەڵکی کە هیچ چارەیەکیان نەماوە جگە لە
ت
ڕاپــەریــن بۆ ڕزگــاربــوون لــەو ژیانە تاقە 
پڕووکێنە کە بڕستی لێ بــڕیــون؛ کەوابوو
بەداخەوە لەالیەک هەتا ئێستا ئۆپۆزسیۆنێکی
یەکگرتوو لە نێوخۆ و لــەدەرەوە نەیتوانیوە
ناڕەزایەتییەکان کاناڵیزە بکا و ڕێبەرییەکەی
بەدەستەوەبگرێ ،لەالیەکی دیکەش وەک
لە قسەکانی خامنەیی لە یەکەم هەڵوێستی
لەبەرانبەر خۆپێشاندانەکاندا دەرک ــەوت و
باقی کاربەدەستانی ڕێژیمیش دەیڵێنەوە،
بەرپرسیارێتی و هۆکاری ئــەو ڕاپەڕینەی
دەخـــەنـــە ئــەســتــۆی دوژم ــن ــان ــی کــۆمــاری
ئیسالمی و بەو هۆیەشەوە هەر لە ئێستاوە
ڕێگە خۆش دەکەن لەئەگەری پەرەسەندنی
ناڕەزایەتییەکان و درێژەکێشانی بەتوندی
سەرکوتی بکەن .جگە لــەوەش هەرچەشنە
کردەوەیەکی نابەرپرسانە وەک سووتاندنی
دامــودەزگــا ئــیــداری و خزمەتگوزارییەکان
بــاشــتــریــن بــیــانــوویــە بـــۆ بـــە ئ ــاژاوەگ ــێ ــر
نــاســانــدن و ســەرکــوتــی نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان
و ڕووح ــان ــی و دەوڵ ــەت ــەک ــەی ســــەرەڕای
ئــەوەی باس لە پێکهێنانی مەجالی یاسایی
بــۆ دەربــڕێــنــی نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان و ویست
و داخوازییەکان دەکــەن ،نەیانشاردۆتەوە
لەوەها حاڵەتێکدا دژکردەوەی توندیان دەبێ.
دیـــــــارە لــــە ئــــەگــــەری پـــەرەســـەنـــدنـــی
خۆپێشاندنەکان ،سپای پاسداران کە وەک
فەرماندەکانی دەڵێن هەتا ئێستا لەبەربەرەکانی
لەگەڵ ناڕەزایەتییەکانی کۆمەاڵنی خەڵکیدا
هیچ جووڵەیەکیان نەکردوە لەالیەک شیمانە
دەکرێ شێوە کوودەتایەک بکا و هەم خۆی
لــە بەرپرسیاربوونی ڕواڵــەتــی لەبەرانبەر
دەوڵــەتــی حەسەنی ڕووحــانــی و هــەروەهــا
بەناو چاکسازیخوازانی دەسەاڵت ڕزگار بکا
و جڵەوی ڕێژیم ڕاستەوخۆ بەدەستەوەبگرێ
و؛ لەالیەکی دیکە بۆ سەرکوتی ناڕەزایەتیی
کــۆمــەاڵنــی خــەڵــکــی ئ ــێ ــران ،وێــــڕای هێزە
ســەرکــوتــکــەرە نــێــوخــۆیــیــەکــان ،کــەڵــک لە
هێزەکانی وەک حیزبولالی لوبنان و دەستە
و تاقمەکانی حەشدی شەعبی و شێعەکانی
ئەفغان و پاکستانی وەرگرێ و بەگژ کۆمەاڵنی
وەزاڵــەهــاتــووی ئێرانیاندا بکا .شک لــەوەدا
نیە ئەو ڕێژیمە دژی گەلییە لە تەواوییەتی
خۆیدا بۆ پاراستنی دەسەاڵتهک ه و سەرکوتی
هەرچەشنە هەڕەشەیەکی نێوخۆیی و دەرەکی
بۆسەر مان و بوونی ،لەهیچ کردەوەیەک،
تەنانەت ئەگەر کوژرانی هــەزاران کەس لە
خەڵکی بێتاوانیشی لێ بکەوێتەوە ،درێغی
ناکا ،نموونەی هەرە بەرچاو ڕۆڵی کۆماری
ئیسالمی لە قەیرانە خوێناوییەکانی واڵتانی
سووریە و یەمەنە کە بە میلیۆنان کوژراو و
برینداری لێ کەوتۆتەوە ،هەربۆیەشە دەبێ
خۆپیشاندانەکان و بــزووتــنــەوەی بەرینی
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بەدوور بێ له ئانارشیزم
و ئاژاوەگێڕی و سووتاندنی بنکە و ناوەندە

بکڕێتەوە .جگە لــەوەش کۆماری ئیسالمی
نیشانی داوە نیزامێکی دژی گەڵی و گەندەڵە
و ناتوانی هۆکارەکانی سەرهەڵدانی ڕاپەڕین
و ناڕەزایەتییەکانی گەالنی ئێران کە خۆی لە
بێبەشبوون لە دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و
هەموو ماف و ئازادییە سەرەتاییەکانی باو لە
جیهانی پێشکەوتوودا دەبینێتەوە ،چارەسەر
بکا .ئ ــەوەی تــا ئێستا دی ــارە و چـــاوەڕوان
دەکــرێ بەردەوامبوونی خۆپێشاندانەکانی
گەالنی ئێرانە و کۆماری ئیسالمیش لەهەر
ئەگەرێکدا ،تەنانەت ئەگەری دامرکاندنی کاتی
ئەو ڕاپەڕینە ،بەدڵنیاییەوە هەنگاوێکی دیکە
دەنــێ بــەرەو پاشەکشە لە بەرانبەر ویست
و داخــوازیــیــەکــانــی گــەالنــی خەڵکی ئــێــران.
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەل گــەلــی کــوردیــش لە
کوردستانی ئێراندا هەروەک چاوەڕوان دەکرا
و لەچەند ڕۆژی ڕابــردوودا دەرکەوتووە،
سەرەڕای سەرکوت و زەبروزەنگی کوماری
ئیسالمی ،خەڵکی کوردستان نیشانیان داوە
لــە مـــاوەی چ ــوار دەیـــەی ڕابـــــردوودا دژی
ئەو ڕێژیمە داپڵۆسێنەرە بوون و کۆماری
ئیسالمی هیچکات جێگە و پێگەی لەنێو
کــۆمــەاڵنــی خــەڵــکــی کــوردســتــانــدا نــەبــووە.
کــوردســتــان ڕەنــگــە یەکێک لــە ه ــەرە خاڵە
الوازەکــانــی رێــژیــم بــۆ کۆنترۆلکردنی بێ،
بەوحاڵەش نابێ لەبیر گەلەکەمان بەرینەوە
کە تێچووی خۆپێشاندانەکان لە شارەکانی
کوردستان ،بەتایبەت ئەگەر بگاتە ئاستی
توندوتیژیی و هێرش بکرێتە ســەر بنکە و
ئیدارە خزمەتگوزارییەکان ،زۆر لــەوەی لە
شــارەکــانــی دیکە ڕوو دەدا زیــاتــر دەبــێ و
ڕێژیم بیانووی کوشتاری کۆمەاڵنی خەڵکی
کــوردســتــانــی دەکــەوێــتــە دەســتــی و ڕهنگە
قوربانی زۆری لێ بکەوێتەوە .هەر بۆیەش
بەڕێوەبردنی خۆپیشاندانەکان بە شێوەی
مەدەنییانە و بـــەدوور لــە هێرش بــۆ سەر
دامودەزگا گشتییەکان گەلێک گرینگە و دەبێ
خەڵکی بیانووی سەرکوت و کوشتوبڕ نەدەنە
دەســت سەرکوتکەرانی کۆماری ئیسالمی.
دۆخــی ئێستا پێویستی بە یەکگرتوویی
حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی ئێران و
لەونێوەدا هێزەکوردستانییەکان ،بەتایبەت
دێــمــۆکــراتــەکــانــە ،چــونــکــە لــە ب ــارودۆخ ــی
هــەنــووکــەدا و لــەئــەگــەری پــەرەســەنــدن و
سەرکەوتنی جوواڵنەوەی گەالنی ئێراندا و
سەرکەوتنی ،کە ئەگەرێکی بەهێزە ،ئەوەی
دەتوانێ زامنی سەرکەوتنی خەباتی گەلی
کورد و وەدیهێنانی ماف و داخوازییەکانی
بێ ،بێگومان یەکگرتوویی حیزب و ڕێکخراوە
سیاسییەکانیەتی و بەپێچەوانەش ،دەتوانێ
ن و کــەلــەبــەری زیــاتــر و
ببێتە هــۆی کەلێ 
دووربوونەوە لە وەدیهاتنی ئامانجەکانمان.

تاک ،کۆمەڵگە و
ئەرکە مرۆیی و
کۆمەاڵیەتییەکان

سەیران بایەزید حوسەینی

بەرپرسایەتی بە واتــای گەرەنتی و دەروەســت بوونە .کە دەڵێین بەرپرسی ئەم
شتە یــان ئــەو کەسەی؛ واتــە لە ئەستۆتە ،لە ملتە ،واتــە گەرەنتی و بەرپرسایەتیی
ئ ــەو ئــەرکــە لــەســەر شــانــتــە .کــەواتــە ه ــەر کــاتــێــک ت ــاک کــارێــک دەگــرێــتــە ئەستۆ،
لــە ڕاســتــیــدا بــەرپــرســایــەتــیــی جێبەجێ بــوونــەکــەشــی خستۆتە ســەرشــانــی خــۆی.
هــەر کــەســەو لــە هــەر پێوەندییەکدا و بــەگــوێــرەی جنسییەت و شوێن و زەمــان
و توێژی کۆمەاڵیەتیی خۆی کۆمەڵێک بەرپرسایەتیی هەیە کە زۆر جار ئاکام یان
ئاکامەکانی جێبەجێبوونی دەروەستییەکان لە درێژماوە یان دواتــردا خۆ دەنوێنن.
هەندێک لە ئەرکەکان کە پێوەندییان بە چوارچێوەی بنەماڵە و کۆمەڵگەوە هەیە،
دەبێ لە الیەن باوانەوە یان دامــەزراوە و بنیاتە پەروەردەییەکانی وەک قوتابخانەوە
فــێــری تــاک بــکــرێــن ،هەندێکی دیــکــەشــیــان پــێــوەنــدیــیــان بــە کــەســایــەتــی و ڕەفــتــارە
تاکەکەسییەکانی لــەســەر تێگەیشتنی پرسەکانی لــە بیاڤی کۆمەاڵیەتییەوە هەیە.
هیندێک ئـــەرک تــاکــەکــەســیــن و هیندێکیش کــۆمــەاڵیــەتــی ،کــە بەرپرسایەتییە
تــاکــەکــەســیــیــەکــان بــەریــنــایــی و بــەربــاویــیــان لــە کــەســێــکــەوە بــۆ کــەســانــی دیــکــەی
کۆمەڵگە جــیــاوازە و ســەبــارەت بــە بەرپرسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکانیش دەتوانین
بڵێین تــایــبــەت نییە بــە شوێنێک و ســنــوورێــکــی دیــاریــکــراوی جــوغــرافــیــایــی یــان
نیونەتەوەیی و ،دەگــەڕێــتــەوە ســەر پــان و بەرینی دەوڵــەتــان و واڵتــانــی دیکەش.
لە چواچێوەی بەرپرسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەتوانین ئاماژە بە پاراستنی خاک،
زمــان ،بەپیرۆز سەیرکردنی ئیکۆلۆژی و ساغ و ساڵمەتیی ژینگە و پێشێلنەکردنی
قانوونەکانی کۆمەڵگە لە چــوارچــێــوەی نۆرمە کۆمەاڵیەتییەکان و  ...هتد بکەین.
هیندێک بەرپرسایەتی دەچنەوە سەر قانوون و هیندێکیش لە خانەی عورفدا جێ دەگرن.
ئــــەگــــەر ب ــەرپ ــرس ــای ــەت ــی ــی ــە قـــانـــوونـــیـــیـــەکـــان ئـــاکـــامـــی گــرێــبــەســتــێــک ی ــان
دەروەســتــبــوونــێــک ی ــان جــگــە لــەوانــە ب ــن ،پشتگوێ خستنیان ه ــەم دەت ــوان ــی بە
الیــەنــی کەیفەری و هەمیش قانوونی مــەدەنــی ،بەرپرسایەتیی قانوونی هەڵگرێ.
لەڕاستیدا ڕادەی پێشکەوتنی کۆمەڵگە بە چەشنێک پێوەندیی ڕاستەوخۆی دەگەڵ
هەست بە بەرپرسیارییتییەوە هەیە ،کە چارەنووس و داهاتووی کۆمەڵگە دە گرەوی
هەست بە بەرپرسیارێتی کــردن و واڵمدەربوونی تاک بە تاکی کۆمەاڵنی خەڵکەوە
سەبارەت بە ئــەرک و دەروەستییەکانیانەوە هەیە و لەو بازنەیەدا دەسووڕێتەوە.
کاتێک بەرپرسیاریەتییەکانی بەرزتر لە سنوورێکی جوغرافی بن و کۆمەڵگەی
نیودەوڵەتیش بــگــرنــەوە ،وەک بەرپرسیارێتی پشتیوانی یــا «ئــار تــو پــی» ناویان
دەب ــەن .لە ڕاستیدا ئەگەر واڵتێک دەســت بکا بە کوشت و کوشتاری خەڵکەکەی
خـــۆی ،کــۆمــەڵــگــەی نــێــونــەتــەوەیــی ســەرەتــا دەت ــوان ــێ لــە بــــواری حــقــووقــیــیــەوە بە
گوشارخستنە سەر حکومەتەکە لە بــواری سیاسی و ئابووری ،ناچاری بکا دەست
لە ئازار و ئەزیەتی خەڵکەکەی هەڵگرێ .ئەگەر گوشارە حکومەتییەکان لەسەر خەڵک
بـــەردەوام بــن ،کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی دەتــوانــێ دەســتــێــوەردانــی سەربازیش بکا.
ئەو پشتیوانییە نێونەتەوەییانە لە ژێر چەتری بەرپرسیارێتی پشتیوانی دەتوانێ
ئەنوایەک بێ بۆ بەرپرسایەتیی پاراستن لە گوندۆکەی جیهانیی ئەمڕۆدا کە بە یەکێک لە
ئەرک و بەرپرساریەتییە گرنگ و سەرەکییەکانی ئاشتی رێکخراوی نەتەوەکان دادەنرێ.
لە نیو بەرپرسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکانیشدا دەتوانێن ئاماژە بە پرسە
هەستیارە نیشتمانییەکان بکەین.
ئــەو بابەتانەی کــە کــار دەکــەنــە ســەر هــەمــوو پرسە ژیــانــەکــی و پــەراوێــزەکــانــی
داهــاتــوو و گشت سیاسەتە نێوخۆیی و پێوەندییە دەرەکییەکان لە هەموو بــوارە
ورد و درشــتــەکــان و ،لــەو سۆنگەیەشەوە دەتــوانــیــن ســەرنــج بدەینە پۆزیسیۆنی
بــاشــووری کوردستان کە هەوڵی سەربەخۆبوون و جیابوونەوە لە عێراق دەدا.
ڕوون و ئاشکرایە هەستی نیشتمانپەروەری الی هەموو خەڵکی ڕۆژهەاڵتیش
ب ــەو ڕادەیـــــە لــە کــڵــپــەیــە ،هـــــەروەک دەبــیــنــیــن شــیــن و خــۆشــیــی بــەشــەکــانــی دیکە
بــە هــی خــۆی دەزانــــێ .هەستی هـــــاودەردی یەکێکە لــە بــەرپــرســیــارێــتــی و ئەرکە
کۆمەاڵیەتییەکان کــە بــەڕاســتــی ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان تــەنــەخــی تــێــدا نــەکــردوە.
بــەاڵم چوارچێوەی ئەرکە تاکەکەسییەکان چۆنێتی خزمایەتی و پێوەندیی نێوان
تاکەکان دەگرێتەوە .نزیکترین پێوەندییە تاکەکەسییەکان ،پێوەندییە خێزانییەکانن.
ئــــاشــــکــــرایــــە ،ڕادەی بـــەرپـــرســـایـــەتـــیـــیـــەکـــان دەگــــــــەڵ پـــێـــوەنـــدیـــیـــەکـــان،
تــێــکــســمــڕاویــی چـــڕوپـــڕیـــان هـــەیـــە ،بـــە چــەشــنــێــک هـــەرچـــەنـــدە پــێــوەنــدیــیــەکــان
نــزیــکــتــر و قـــووڵـــت ــر بـــــن ،ڕادەی بــەرپــرســایــەتــیــیــەکــانــیــش گ ــرانـــت ــر دەبـــــن.
وەک پــــێــــوەنــــدی خـــێـــزانـــیـــی نــــێــــوان ژن و مــــێــــرد ،پـــێـــوەنـــدیـــی نـــێـــوان
بــــــــاوان و مــــنــــداڵ و پـــێـــوەنـــدیـــی نــــێــــوان ئــــەنــــدامــــانــــی دیــــکــــەی ب ــن ــەم ــاڵ ــە.
دەتوانین رێزگرتنی دووالیەنە ،خۆشەویستیی سەرچاوەگرتوو لە پێوەندییەکان،
ڕەوشتبەرزی و پابەند بوون بە ئەخالق ،بەرپرسایەتیی ئابووری و سەرپەرستیی مندااڵن
لە هەموو بوارەکاندا وەک بەرچاوترین ئەرکەکانی پێوەندییەکی خێزانداری دابنێین.
ئــــەگــــەرچــــی لــــە ڕۆژهـــــــــــەاڵت دەور و نـــەخـــشـــی پـــــیـــــاوان لــــە ئـــــــەرک و
بــەرپــرســایــەتــیــیــە ئــابــووریــیــەکــانــدا تــۆخــتــرە ،بــــەاڵم ئــــەوە ئ ــاف ــرەت ــان و ژنــانــن
کــــە ب ــەرپ ــرس ــای ــەت ــی ــی ــە ڕوحــــــی و خ ــۆش ــەوی ــس ــت ــی ــی ــەک ــان دەگــــرنــــە ئــەســتــۆ.
لەبەرچاونەگرتن یــان کاڵبوونی ئــەرکــە ســۆزداریــیــەکــانــی پــیــاوان ،یــا هەڵکردنی
ئافرەتان دەگەڵ ئەم پرسە ،بەڵنیاییەوە هەست و خوستی ناسک و هەستیاری ژنان
خەوشدار دەکا و جاری واشە کاریگەریی لەسەر قایم و قۆڵی پێوەندییەکان هەیە.
لە قانوونەکانی تایبەت بە بنەماڵەشدا زیاتر پێداگری لەسەر ئەرکی ئابووریی پیاوان
کراوەتەوە ،بە چەشنێک ئاشکرا باس لە بژاردنی نەفەقە و مارەیی و  ..کراوە ،کە ئەگەر
نەشدری ،جەریمەی بۆ دیاری کراوە .ڕەنگە پشتگوێخرانی بەڵێنییە ڕوحییەکان لە الیەن
قانووندانەرانەوە و چاوپۆشی لە تاوانەکان ،نیشاندەری ئەوە بن کە پیاوان قانوونیان نووسیوە.
هــەڵــبــەت ســـووربـــوون لــەســەر بــەرپــرســایــەتــیــیــە ســۆزداریــیــەکــان بــەتــەواوەتــی
دووالیــــەنــــەیــــە و بـــە یــەکــێــک لــــەو ئ ــەرک ــان ــە دەژمـــــێـــــردرێ کـــە دوو الیـــەنـــەن.
لــە پــێــوەنــدیــی بــــاوان و مــنــدااڵنــدا دەتــوانــیــن ب ــاس لــە ئــاگــالــێــبــوون و پــــەروردە
و ســـۆز و خــۆشــەویــســتــی بــــاوان بــۆ مـــنـــدااڵن ،هـــەروەهـــا ڕەنـــگـــدانـــەوەی ئــەرکــە
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان لــەهــەمــبــەر کــۆمــەڵــگــە و ســـووربـــوون لــەســەر ئـــــەوان ،بکەین.
لە ڕۆژهەاڵت کاتێک باوان پیر دەبن ئەرکە ناوبراوەکان پێچەوانە دەبنەوە و پاراستنی
هەموو ئەو پێوەندییە ئیحساسی و ڕوحی و قبووڵی بەرپرسایەتییەکان دەکەوێتە سەر
ئەستۆی مندااڵن ،بەتایبەت منداڵی گەورە و بەتایبەتیش کوڕ .سەبارەت بە پێوەندیی
خۆشک و برایانە ،پەروەدەی بنەماڵەیی و شێوەی هەڵکردن دەگەڵیان کاریگەریی لەسەر
پێوەندییەکانیان دەبێ .هەروەها دەتوانین باس لە پێوەندیی دۆستایەتی و هەڤااڵنە ،ئالیکاری،
دراوسێیەتی ،نەخۆش و پزیشک ،پارێزەر و خاوەن پرس و کڕیار و فرۆشیار  ...بکەین.
بەدڵنیاییەوە دروســتــبــوونــی ئــەو ڕایــەڵــە پێوەندییانە و دوایـــەش بــەردەوامــیــیــان
پــێــوەنــدیــی بــە جــێــبــەجــێــبــوونــی ئـــەو ویــســتــانــەیــە کــە بــوونــەتــە هـــۆی بیچمگرتنی
پێوەندییەکان .قەبارە و ئاستی پێخۆشبوون و ڕازیبوون لەو بەها و دژەبایەخانەش
دەرەنــجــامــی نــۆڕمــە کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان لــە ســـەر بــنــەمــای عــورفــەکــانــی کــۆمــەڵــە.
لە کۆتاییدا دەبێ بڵێین کە هەست بە بەرپرسایەتی کردن بەتایبەتی لە ڕوانگەی ئەخالقی
و قانوونییەوە هەلدەسەنگێندرێ کە سەهوکردن و گوێ پێنەبزووتنی تاک لە چوارچێوەی
بەرپرسایەتییە کەیفەری و مەدەنییەکان ،سزا و خەسار و قەرەبووی بۆ لەبەر چاو دەگیرێ.
***
* تەها ڕەحیمی کردوویەتی بە کوردی
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پەسندکردنی ویالتی فەقیهـ لە مەجلیسی خیبرەگاندا

لە دوای ئاکامی ڕاپرسیی یەکەم هەتا یەکەمین هەڵبژادن لە ڕێژیمی نوێدا_
مەجلیسی خیبرەگانی یاسای بنەڕەتی_ کە  ٤مانگیان نێوان بوو( ١٢ی خاکەلێوە
هەتا ١٢ی گــەالوێــژ) دوو کەسی زۆر گرینگ بە تێڕۆڕ لەنێو بــران .یەکەم،
سەرلەشکر محەممەد وەلیی قەرەنی ،یەکەم سەرۆکی ستادی ئەرتەش لە ٣ی
گواڵنی  ١٣٥٨و دوویەم؛ ئایەتوڵاڵ مورتەزا موتەهەری ،یەکەم سەرۆکی شووڕای
شۆڕش لە  ١١ی ئەومانگەدا ،یانی لە ماوەی  ٨ڕۆژدا.
گوترا کە ئەوان بە دەستی گرووپی فورقان کوژران و چەند کەسی ئەو گرووپە
گیران و بەناو دادگایی و ئیعدام کران ،بەاڵم پرسیار و گومان لەسەر ئەو قەتاڵنە
هەیە .چونکی ئاغای موتەهەری لە باسی ویالیەتی فەقیهـدا ،دەڵێ :ویالیەتی فەقیهـ
ئەوە نییە کە فەقیهـ بۆ خۆی کەسی یەکەمی دەوڵەت بێ و بیهەوێ حکومەت بکا
ی
و بەڕێوەبەر بێ .نەقشی فەقیهـ لە واڵتانی ئیسالمی کە ئیسالمیان وەک ئیدئۆلۆژ 
قبووڵ کردوە ،نەخشی ئیدئۆلۆگی هەیە ،نە نەخشی حاکم ....ئەو چاوەدیر دەبێ...
فەقیهـ دەبێ لە الیەن خەڵکەوە هەڵبژێردرێ .ئەوە دێمۆکڕاسییە ،ئەگەر فەقیهی
پێشوو ئەوی دوای خۆی هەڵبژێرێ ،ئەوە موخالیفی ئوسولی دێموكراسییەو)١( ...
مورتەزا موتەهەری لە پێش ڕاپەڕین لەگەڵ ئەنجومەنی حوججەتییە کاری
کردبوو و زۆربەی بەرهەم و نووسینەکانی ئەو ڕێکخراوەیە بۆی چاپ کردبوو.
ئەو دژی دامەزرانی حیزب بە هۆی ڕووحانییەکان بوو .ئەندامەتیی لە حیزبی
جمهوری ئیسالمیدا قبووڵ نەکرد .ڕەخنەی لە کۆمیتەکانی شۆڕشی ئیسالمیش
هەبوو و ئەو ئاکارانە جێی پەسندی بەشی توندئاژۆی دەسەاڵتی نوێ نەبوون.
لەسەر تێڕۆڕی تیمسار قەرەنیش پرسیار ئەوەیە ،کە گویا کوشتنی ئەو وەک
البردنی کۆسپێک لەبەردەم سپای پاسداران بووە .بەنی سەدر دەڵێ :ئەو لەنێو
ئەرتەشدا خۆشەویست بوو .سرووشتییە ڕێژێمێکی کە لە ئەرتەش دەترسێ و گومانی
کودێتای لێی هەیە و گەرەکیە سپای پاسدران دامەزرێنی ،قەرەنی جێی پەسندی نیە.
هەرچەند ئەو دەسەاڵتە گوتی کە قەرەنی و موتەهەری گرووپی فورقان کوشتوویانن؛
بەاڵم خۆ قەرەنی لە توێژی ڕووحانی نەبوو کە ئەو گرووپە بە مزاحیمی بزانێ ()٢
جیا لەوە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حیزبی جمهوری ئیسالمیدا ،کە وشەی
موئەسیسانی بە خیبرەگان یا خوبرەگان گوڕێبوو بەس نەبوو .ئەو ئاکارە
نادروستە بیرۆکەیەکی لە پشت بوو ،کە خیبرگانی یاسای بنەڕەتی مەبەست
ڕووحانییە مەرجەعەکانی قوم و نوێنەرانی ئا .خومەینی و زۆربەی پێشنوێژە
هەینییەکانن .بەو پێیە ئەوان جگە لە نێهزەتی ئازادی ،حیزبی خەڵقی موسڵمان
و لەنێو نوێنەرانی ئەو حیزبەشدا ڕەحمەتوڵاڵی موقەددەم مەراغەیی تێدابوو
کە ڕووحــانــی نــەبــوو .کۆسپی گ ــەورەی دیکەش لە ئازەربایجانی ڕۆژاوادا،
سەرکەوتنی بەهێزی حیزبی دێموکراتی کوردستان بــوو ،کە سکرتێرەکەی
شەهید دکتور قاسملووی بە ئەندامەتیی ئــەو مەجلیسە هەڵبژێرابوو .عەلی
ئەکبەری قوڕەیشی_ نوێنەری خومەینی_ کە دەنگی نەهێنابۆوە ،شکستێکی
گەورەی حیزبی جمهووری و توندڕەوانی ڕێژیم بوو .هەروەها ،د .قاسملوو و
موقەددەم مەراغەیی دەیانتوانی لەگەڵ کەسانی دیکە لە تاران و شارە گەورەکان،
کاریگەریی زۆر باشیان لەسەر پەسندی ڕەشنووسەکە و ئاڵوگۆڕی ئەرێنی بە
قازانجی گەالنی ئێران هەبێ .چونکە هەردووکیان سکوالر و حیزبیان هەبوو
و ئاتوڵاڵکان شەریعەتمداری و تاڵەقانیش لە زۆر بواردا ،پشتیوانیان دەبوون.
ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتیش نە تەنیا ویالیەتیی فەقیهی تێدا نەبوو ،بەڵکوو
فرەگەلی لە ئێراندا ،سەلماندبوو .شووڕای شۆڕشی دوویەم پەسندی کردبوو ،ئا.
خومەینیش واژۆی کردبوو .مەرجە شیعەکانی قومیش تێبینییان لەسەری نەبوو.
کۆی ئەو شتانە بۆ هیزە شەریعەتخوازەکانی شیعە زۆر قورس بوو .بۆیە
بەشێوەیەکی گوماناوی و پیالنگێڕی دەمودەست شەڕی پاوەیان ساز کرد .د.
مستەفا چەمڕان_کە لە دامەزرێنەرانی نێهزەتی ئازادی و نوێنەری ئا .خومەینی لە
وەزارەتی بەرگری بوو_ پیالنی حیزبی جمهوری ئیسالمی و سوپای پاسدارانی
بەڕێوە دەبــرد .ئەو لە ڕەزبــەری  ٥٨بوو بە وەزیــری بەرگری و لە ئاکامدا،
بە جێی ئــەوەی وەزعەکە ئــارام ڕاگــرن و ئیزن بــدەن نوێنەرانی هەڵبژێراوی
خەڵکانی ئێران ،دوور لە کێشە و ناخۆشییەکان ،چارەنووسی یاسای بنەڕەتی
و چۆنیەتیی ژیانی پتر لە  ٣٠میلیون کەسی ئەوکات دیــاری بکەن ،لە  ٢٨ی
گەالوێژی  ١٣٥٨دا ،ئا .خومەینی شەڕی جیها ئاسای بە دژی میللەتی کورد
راگەیاند ،حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی بە هەڵوەشاوە ناو برد ،سکرتێرەکەی
کە نوێنەری پتر لە  ٥٠٠هەزار کەسی کورد و تورکی ئازەری بوو و زیاتر لە
 ١٠٠هەزار دەنگی هێنابۆوە بە وشەگەلی ناحەزی دوور لە یاسایی وەک «مفسد
فـیاالرض» ناو برد .بەمجۆرە شەڕێکی خوێناوی ،داسەپاو و نەخوازراو ،لە
زەوی و ئاسمان بە دژی نەتەوەی ژێر ستەم و مافخوازی کورد دەستی پێکرد.
ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتی ،لە میدیاکاندا باڵوکرابۆوە .دەنگە دەنگی داسەپانی
ویالیەتی فەقیهـ دەستی پێکردبوو .حیزبی جمهووری ئیسالمی کە زۆرینەی
کورسییەکانی مەجلیسی خیبرەگانی بە فێڵ وەدەست هێنابوو ،لە نێو باسەکانی
مەجلیسدا ،هەوڵی گوڕینی زۆربــەی مــاددە و خاڵە ئەرێنییە نائیسالمییەکان،
بەتایبەتی ئەوانەی بەپێی جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ نووسرابوون ،دەدا.
لەنێو خەڵکیشدا ،بە تایبەتی لە ڕۆژانــی هەینی و خوتەبەکان و ڕێپێوانەکانی
دوای نوێژەکان ،بڕیارنامە نووسینەکان ،بە تایبەتی لە شارە گەورەکان ،ئاڵۆزیی
گەورەیان دروست دەکرد .ئا .تاڵەقانی کە یەکێک لە دژبەرانی توندی ویالیەتی
فەقیهـ بوو ١٩ ،ی خەرمانان بەشێوەیەکی گوماناوی گیانی لەدەست دا .دوو ڕۆژ
دواتر لە  ٢١خەرماناندا ویالیەتی فەقیهـ لەنێو مەجلیسی خیبرەگاندا پەسند کرا.
لــەبــارەی بەشێک لــەو ڕووداوانــــە دەتوانین قسەکانی ئــەســغــەرزادە وەک
فاکت بێنینەوە .ئەو دەڵــێ :پێمان وابــوو ،ئەمریکا پشتی شا بەرنادا .لە مانگی
ڕەزبــــەر کــە زانــکــۆکــان ک ــران ــەوە ،باسێکی گرینگ ئـــەوە بــوو کــە کاڵوێکی
گـــەرورە ،بەهۆی نــووســەران ،ڕووناکبیران و هونەرمەندان لەسەر میللەت
ن ــراوە .چــاوەڕوانــی ڕووداو گەلێکی گرینگ دەک ــرا .لــەوانــەبــوو چوارچێوەی
واڵت لێک بترازێ .نائەمنی لە زۆربــەی ناوچەکانی واڵتــدا هەبوو .داخــوازی
بــۆ خودموختاری لــەئــارا دا بــوو .لەنێو یــاســای بنەڕەتیی یــەکــەمــدا ،باسێک
لــە ویالیەتی فەقیهـ نــەکــرابــوو .ئەسڵەن لــە قامووسی شــۆڕشــدا ،نــەبــوو)٣(.
سەرچاوەکان

 )1یوتیوب ،علی پایا ،مصاحبەی مرتضی مطهری پیرامون جمهوری اسالمی ،فروردین .١ -١٣٥٨
 )2ی ــوت ــی ــوب ،م ــه ــدی فــاحــتــی ،صــفــحــەی آخـــــر ،تــیــمــســار ق ــرن ــی را بــهــتــر بــشــنــاســیــم.
 )3یــوتــیــوب ،آپـــــارات ،خــشــت خـــام ،گــفــتــگــوی حسین دهــبــاشــی بــا ابــراهــیــم اصـــغـــرزادە.

یان الهێزی سەرەڕۆیی

مێدیا و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان هەم دەتوانن
تێکنۆلۆژیی ڕزگاریخوازی بن هەمیش دەتوانن
تێکنۆلۆژییەکی کــاریــگــەر بــن بــۆ سیستم و
دەســەاڵتــە پــاوانــخــواز و ســەرەڕۆکــان ،کەواتە
دەتوانن لە سەرکوت و دەمکوتی ناڕەزایەتییەکاندا
خزمەت بە دەسەاڵت بکەن و بۆ ئەو کەسانەی
دەشیانەوێ دۆخی ئارایی بگۆڕن بەکەڵک بن.
تێکنۆلۆژییە ڕزگاریخوازەکان
مێدیا کۆمەاڵیەتییەکان شــێــوازی پێوەندی،
هــەڵــســوکــەوت و چــۆنــیــەتــیــی بــەکــارهــێــنــانــی
زانیارییان ،بەتایبەت زانیاریی سیاسییان گۆڕیوە.
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان کۆمەڵێک نەرمئامێری
هەڵسوکەوتکردن دروست دەکەن کە ئافراندن
و بــاوکــردنــەوەی نــێــوەڕۆکــی ویست و بیری
بەکارهێنەران چرکە بە چرکە لە تۆڕی بەرینی
بەکارهێنەراندا مەیسەر دەک ــا .بەپێچەوانەی
تێکنۆلۆژییەکانی پێشوو ،تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ئــــەو ه ــەل ــە بـــۆ بــەکــارهــێــنــەر دەڕەخــســێــنــن
بەرهەمهێنەرێکی چاالکی نێو تــۆڕەکــان بێ و
هــاوکــات دەگـــەڵ کــەســانــی دی کــە بــەردەنــگــی
ئەوانن ،پێوەندی دامەزرێنێ و پێوەندییەکەش
ئاشکرا بکەن .تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەرفەتێکن
بۆ چاالکە سیاسییەکان کە زانیاریی زۆرتر باڵو
بکەنەوە و بەم شێوازە سترەکتۆر و پێکهاتەی
زانــیــاری بــگــۆڕن .ئــەو ڕووداوە پێکهاتەیەکی
ئاڵۆزی پێوەندی (زۆر زۆر ئاڵۆز و چڕ و پڕ) ساز
دەکا کە جیاوازییەکی زۆری دەگەڵ پێکهاتەی
پێوەندیی کۆن هەیە .ئەو پێکهاتەیە هاوئاهەنگیی
نێوان تاکەکان ئاسان دەکا و پەیام و نێوەڕۆکی
ئەو پالتفۆرمانە دەبن بە ڤایرۆسێک ،واتە زۆر بە
خێرایی هەر کەسە و الی خۆی باڵوی دەکاتەوە.
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەهۆی ئەو تایبەتمەندییە
تــازەیــەوەیــە ،ئامرازێکی سیاسیی بەهێزن کە
یــەک لــەســەر چ ــواری کۆمەڵگەی مرۆڤایەتیی
لــێــک گـــرێـــداوە و بـــووەتـــە ســەرچــاوەیــەکــی
ســـەرەکـــی دابــیــنــکــردنــی زانـــیـــاریـــی خــەڵــک.
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەتوانن خەڵک وشیارتر
بکەنەوە و ئاستی تێگەیشتن لە ڕوانینە جیاوازە
سیاسییەکان بەشێوەیەکی بەرچاو بەرز بکەنەوە.
کاتێک ڕابوون و ڕاپەڕین ڕێژیمە نادیموکراتیکەکان
دەهەژێنێ ،توانا و هێزی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
لــە گەیاندنی زانیارییەکاندا دەردەکــــەوێ ،بۆ
وێنە خۆپێشاندانەکانی مــەریــوان ،گیروگرفت
و کوشتنی کۆڵبەران ،ناڕەزایەتی دەربڕین بە
دۆخــی شپرزەی ڕێگەوبان ،کێشەی بێ ئاوی
و کارەساتی بوومەلەرزە لە کرماشان دەتوانن
وێنەگەلێکی بەرچاوی توانایی ئەو تۆڕانە بن.
بەو حاڵەشەوە هەر چەند کەڵک و سوودی
لــــەڕادەبــــەدەری تـــۆڕە کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان بۆ
دیموکراسیخوازان و پاشەکشەی سەرەڕۆیی
و دەســەاڵتــی تۆتالێتر دیــار و بــەرچــاوە ،خاڵە
نەرێنییەکانیشی هــەن .ئەگەرچی ئــەو تۆڕانە
ڕاشــکــاوانــە ئــەم دەرفــەتــە بۆ خەڵکی دوور لە
یەک و کۆمەڵگە لێک دابڕاوەکان دەخوڵقێنێ کە
لەپڕ ناڕەزایەتی ڕێکخەن ،بــەاڵم بەدڵنیاییەوە
دەتوانین بڵێین ناتوانێ گوشارەکەیان لەسەر
ئیلیت و نوخبە و بژاردەکانی کۆمەڵگە ڕاگرێ،
ک ــە دیـــــارە هــێــشــتــنــەوە و ڕاگــرتــنــی فــشــاری
بەردەوام یەکێکە لە پێویستی و پێداویستییەکانی
دێموکراسیسازی و هەموو پرۆسەیەکی سیاسی.
تــۆرە کۆمەاڵیەتییەکان بــۆ پەراوێزخستنی
دامەزراوە سەنتڕاڵەکان وەستا و لێهاتوون و بە
تاکەکەس یا گرووپە بچووکەکان پشتئەستوورە،
بەاڵم ئایا بەبێ بوونی ئەو دامەزراوانە ،چاالکی
دیموکراتیکی ئینتێرنێتی دەکرێ گرڤەیەک بێ و
تێپەڕێ ،کە بترووسکێتەوە و نەمێنێ ،کەواتە
کاریگەرییەکیشی لـــەدوا جــێ نامێنێ و ئەو
کــات دەســەاڵتــی س ــەرەڕۆ بۆ بەتاڵکردنەوە و
پووچەڵی پوتانسییەلی درێژماوە بەکاری دێنێ.
تێکنۆلۆژیی سەرکوت
ناکرێ لە بەرامبەر خۆڕاگریی پۆتانسیەلە
دێــمــوکــراتــیــکــە کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان ڕاب ــک ــەی.
پاوانخوازی کە بەرەوڕووی هەڕەشە بوویەوە لە
رێگەیەک دەگەڕێ پاشەکشە بەو هەڕەشانە بکا
و بەرهەڵستیان بێتەوە .ڕێژیمە پاوانخوازەکان
زۆر خێرا خوو بە دۆخی تازەوە دەگرن و هەوڵ
دەدەن کاریگەرییەکانی کەم بکەنەوە ،ئەو ڕێژیمانە
بە ستراتیژی بەناوبانگی سانسۆر ڕووبەرووی
هەڕەشە دەبنەوە .هێزی سایبێری یەکێکە لەوان.
ئەو ئامێرانەی بڕیارە هاوارەکانی دژایەتی

شێخە بهێشتی

دەگەڵ پاوانخوازیی کت و مت بکەن ،چ ئامێرە
کۆن و چ نوێیەکان بە سێ دەستە دابەش دەبن:
_ تـــــــــــرس ،کـــــــە هــــــێــــــزی پــــشــــتــــەوە
ســــــــانــــــــســــــــۆری بــــــــەرگــــــــێــــــــڕەوەیــــــــە.
_ ئــیــســتــکــاک و بـــەریـــەکـــکـــەوتـــن کــە
هــــەمــــەن سـ ــانـ ــسـ ــۆری وەپـــــــاش خــســتــنــە.
_ ســـــــــێـــــــــاو ،کـــــــــە ســــــانــــــســــــۆری
بـــــــەالڕێـــــــدابـــــــردن و شـــوێـــنـــەونـــکـــەیـــە.
س ــەرەت ــا ،دەســــەاڵت دەت ــوان ــێ لــە ڕێــگــەی
ترساندنی ئەو کەسانەی بەرنامەی ئانالینیان

و چــاالکــانــی مــەیــدانــی و بــە بەکارهێنانی
تەڵەکەی سێالوی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
بە چەشنێکی دیکە لە سانسۆری دەوڵەتی
وەک ئامرازێکی بەهێز بۆ بێمتمانەبوونی
کەش و ژینگەکە کەڵکێکی بێوێنە وەردەگرن.
لــە ئــێــرانــدا کــەمــێــک زیــاتــر لــە ســەدی
٧ی بــەکــارهــێــنــەران کــــاری ســیــاســی بە
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەکــەن و ئەمەش
دەرخ ــەری ئەوەیە کە هێشتاش بەدەنەی
پێکهاتەی سیاسی و ڕێکوپێک کــە خۆی

دەبێ و یەکێکن لە چاالکە سەرەکییەکان و ئەو
گۆڕەپان بەرینە بۆ ناڕەزایەتی بەکار دێنن ،کە
دیــارە کەم نین ئەو هاوواڵتییانەی بەتاوانی
لـــەقـــاودان و بـــاوکـــردنـــەوەی دەنــگــوبــاســی
قەدەخەکراو سزای زیندانیی دووروودرێژیان
بــۆ بـــڕدراوەتـــەوە .بــەو حــاڵــەشــەوە ،بەهۆی
بەرباڵوبوونی بەکارهێنانی ئینتێرنێت ،تێچووی
ســەرکــووتــی نــەریــتــی زۆر ل ــەوە زیــاتــرە کە
دەسەاڵت لە توانایدا بێ و تەنیا دەتوانێ خەڵک
چاوترسێن بکا ،ئەگینا زۆر جــاران لە ترسی
نارەزایەتیی گشتی دەگەڵ دۆخەکە هەڵ دەکا و
هەر بۆیەشە هەوڵ دەدا مێتۆدی بەریەککەوتن
وەکـــار بــخــا ،فێڵ و تــەڵــەکــەی بێدەنگتر ،بۆ
ڕووبەڕووبوونەوە دەگەڵ ئینتێرنیت ،سیستمی
ئیستکاک بە واتای هەک کردن و داخستن و
الوازکردنی خێرایی ئینتیرنێت و هەڵبڕینی و هتد.
ش ــێ ــوازێ ــک ــی دیـــکـــە ه ــێ ــرش ــی بـــۆچـــوون
نووسینە ،دەبینین بە باڵوبوونەوەی هەواڵێک،
باسێک بەکەڵک و گەرموگوڕ و ....کەسانێک
دەســـت دەکــــەن بــە ب ــاوک ــردن ــەوەی ه ــەواڵ
و بــاســی نــاپــێــوەنــدیــدار و هـــەوڵ دەدەن بە
هێرشی بۆچوونان بابەتەکە بە الڕێــدا بەرن.
ک ــراوەب ــوون ــی گــۆڕەپــانــی ئینتێرنێت ئــەو
دەرفەتە بۆ دژبەرانی سەرەڕۆیی دەڕەخسێنێ
کــە زۆرب ــەش ــی ــان لــە مــێــدیــاکــان بــێــبــەشــن و
ناتوانن بە ئاشكرایی چاالکی بکەن ،تێڕوانین
و بۆچوونەکانیان بە شێوەیەکی سیستماتیک
بگەیەننە نێو خەڵک و بۆ چاالکیی سیاسی
ئامادەیان بکەن و ڕێکیان بخەن ،دەسەاڵتیش
دەســت لــە ســەر دەســت دانــانــێ ،کەمپەین و
ناونیشانی جەعلی دروست دەکا و ،بەمەبەستی
جــۆراجــۆر ه ــەوڵ دەدا خەڵکی ناسەقامگیر
و یەکالنەبۆوە گــەورە بکاتەوە و لە ڕێگەی
فیکرییەوە خۆ دەخزیننە ڕەوتــی بــەرخــۆدان

وەک پارت و ڕێکخراوی جیاواز دەناسێنێ،
پێویستیی بــە پێناسەکردنەوەی جیددی
هەیە کە دەگەڵ هەلومەرجی نوێ بگونجێ،
کەسایەتی و چاالکە ناسراوەکان هێشتاش
لەسەر کاری پرۆپاگەندەیی بە شیوەی کۆن
و نەریتی ســوورن و پێشوازییەکی وا لە
دنیای نوێی پێوەندیی ناکەن ،لە حاڵێکدا
بــە دروســتــکــردنــی کــانــاڵــی ســەرچــاوەیــی
دەتوانن ببن بە ژێدەرێکی جێگەی باوەڕ و
متمانەی گشتی بۆ بەکارهێنەرانی خۆیان.
بـــەداخـــەوەی دەوری ئ ــەو دامـــــەزراوە
مــەدەنــیــیــانــەی بــە فــەرمــی ئیزنی کــاریــان
هــەیــە ،بــە ســەرنــجــدان بــە ئـــەوەی ناچار
بــە ڕەچــاوکــردنــی هــەنــدێ نەگوتراوەکانن
و نهێنی و لــە ژێــر بــازنــەی دەســەاڵتــی
دوژمندا درێژە بە کاری خۆیان بدەن ،زۆر
کەمڕەنگە و زیاتر بۆ زانیاری گەیاندنن.
ئەوانەی لە هەمووان زیاتر دە مەیدانەکەدا
دی ــارن ،چاالکە سیاسی و مەدەنییەکانی
نێوخۆن ،ئەو توێژە پڕ لە کەفوکوڵە ئەکتەری
سەرەکیی ئەو گۆرەپانە نوێیەن کە بەداخەوە
بەشێوەی تاکەکەسی و لێکباڵو کار دەکەن.
ڕوون و ئــاشــکــرایــە هــەتــا نــەتــوانــیــن
ئــەو پوتانسییەلە مەزنە بۆ بۆ چێکردنی
پێکهاتەیەک و کــاری هــاوبــەش لێکنزیک
بــکــەیــنــەوە ،هیچمان پــێ نــاکــرێ ،ئەمەش
مــســۆگــەر نــابــێ هــەتــا ویــســتــێــکــی گشتی
هەموو بیروبۆچوونە جیاوازەکان لە ئاستی
نەتەوەیی لێک خڕ نەکاتەوە و ئامادەبوونی
چڕوپڕی چاالکانی مەیدانی ئەو گۆڕەپانەش،
دەبێ النیکەم بەشیک لەو پێوەندییەی دنیای
مــەجــازی لــە دنــیــا و ژیــانــی ڕاستەقینەی
خــۆیــانــدا بــکــەن ب ــە بــەشــیــک ل ــە بـــوون.

ژماره٧١٧:
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گۆڕینی نەخشەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
ڕێگایەک بۆ بەرپەرچدانەوەی شەڕەنگێزیی ئێران
فاکسنیوز _ مایکڵ ماکۆفسکی
و :کەماڵ حەسەنپوور

پەرەئەستاندنی دەســەاڵتــی جوگرافیای
سیاسیی ئێران بەرچاوترین و مەترسیدارترین
ڕووداوی ئ ــەم ســەدەیــە لــە خــۆرهــەاڵتــی
ناوینە .بەاڵم لە کاتێکدا کە ستراتێژیی نوێی
ئەمنیەتی نەتەوەیی بەرێوەبەرایەتیی ترامپ
بە دروستی ئێران وەک یەکێک لە هەڕەشە
گرینگەکان بــۆ ســەر بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی
ئــەمــنــیــەتــی ویـــایـــەتـــە یــەکــگــرتــووەکــان
دەس ــت ــن ــی ــش ــان دەکـــــــا ،ســتــراتــێــژیــیــەکــی
بەکردەوە بۆ بەرپەرچدانەوەی دەسەاڵتی
پەرەئەستێنی ناوچەیی ئێران دیاریی ناکا.
ســــــــەرۆک کــــۆمــــار تــــرامــــپ دەبــــــوو
الســایــی ســەرۆکــکــۆمــار ڕەیــگــان بکاتەوە
کــە ســتــراتــێــژیــیــەکــی هــەڵــمــەتــبــەرانــەی بۆ
بنکۆڵکردنی یەکیەتیی سۆڤیەت گرتە پێش
کە پشتیوانیکردن لە گشت سەرهەڵدانە دژە
کۆمۆنیستییەکان لە سەرتاسەری جیهانی
لەخۆ گرتبوو .ئەمڕۆ ،ئامریکا دەبێ پشتگیریی
لــەم هــێــزە نێوخۆییانە بکا کــە هـــەوڵ بۆ
سەربەخۆیی دەدەن و دژی دەسەاڵتی ئێرانن.
بەرپەرچدانەوەی هەڕەشەی ستراتێژیکی
ئێران پێویستی بە ح ــوزوری بــەردەوامــی
ســەربــازیــی ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان و
یارمەتیی سەربازیی بۆ هێزە ناوچەییەکان
لە سورییە و عێراق هەیە .ئەمە هەروەها
دەخــــــــوازێ کـــە ی ــارم ــەت ــی ــی زۆرتــــــر بە
هاوپەیمانەکانمان لە ناوچە ،وەک ئیسڕائیل
و ئۆردۆن بکەین ،کە دەبێ پێش بە هەوڵە
تــیــکــدەرانــەکــانــی ئــێــران و بەکرێگیراوانی
بگرن .بەاڵم ئەم هەڵوێستە بەرگرییکەرانە
تەنانەت بۆ پێشگرتن بە ئێران بەس نییە،
جا چ بگا بەوەی کە ڕیبازەکەی پێ بگۆڕێ.
ویالیەتە یەکگرتووەکان پێویستە ئیعتراف
بــەو ڕاستییە لــەبــارەی ســووریــە ،عــێــراق،
لــوبــنــان و یــەمــەن بــکــا :ئــەمــانــە واڵتانێکی
نــاســەرکــەوتــوو و دەســتــکــردن کــە لــە ژێر
دەسەاڵتی ئێران دان .ئێران کەڵکی خراپی
لە تێکڕمانی خەالفەتی داعش بۆ پەرەپێدانی
دەســەاڵتــی خــۆی لــەم واڵتــانــە وەرگــرتــوە.
ســــاخــــتــــاری ســـیـــاســـی هـــەنـــووکـــەیـــی
خۆرهەاڵتی ناوین لە خزمەت بەرژەوەندی
ئێران دایــە و کاتی کۆتاییپێهێنانی هاتوە.
بەردەوامیی سووریە ،عێراق ،لوبنان و
یەمەن بە شێوەی ئێستا ناسرووشتییە و

لەخزمەت بەرژەوەندییەکانی ئێران دایە .هیچ
شتێکی پیرۆز لە بارەی سنووری ئەم واڵتانە
بوونی نیە کە وێدەچێ لەالیەن نەخشەکێشێکی
سەرخۆش و چاوبەستراوەوە کێشرابنەوە.
بێگومان ،داع ــش و ئــێــران هــەر ئێستا بە
پاشگوێخستنی ئەم سنوورانە بێ مانایی و
ناسەردەمیانەبوونی ئەوانیان نیشان داوە.
سووریە ،عێراق ،لوبنان و یەمەن دەوڵەت_
نەتەوە نین بەم شێوەیە کە ئەمریکییەکان لێی
تێدەگەن ،بەڵکوو واڵتانی دەستکردی دوای
شەڕی جیهانین ،کە زۆرتر لە پاشماوەکانی
ئیمپراتوریی عوسمانی وەک ئەزمونێکی
شکستخواردووی مەزن لە الیەن ڕێبەرانی
نێونەتەوەییەوە ،پێکهاتوون .ئەم چوار واڵتە
بە کەلێنە قووڵە ئێتنیکی و تایفییەکانیانەوە
ی ــا لـــەالیـــەن حــکــومــەتــە ســـەرەڕۆکـــانـــەوە
پــارێــزراون یا بە هــۆی خوێنڕێژیی تایفی.
بــێــگــومــان ،خــاڵــی الوازی ســەرەکــیــی
ســتــراتــێــژی نــاوچــەیــی ئــێــران دەگــەڕێــتــەوە
بۆ دەســەاڵتــی دڕن ــدەی ئێران کە خاوەنی
کەلێنی قووڵی ئێتنیکی و تایفییە .ویالیەتە
یەکگرتووەکان دەبــێ کەڵک لــەم الوازیــیــە
بە پشتیوانیکردن لەم هێزانە لە سووریە،
عێراق ،لوبنان و یەمەن وەرگــرێ کە دژی
نفوزی ئێرانن و داوای سەربەخۆیی زیاتر
و جیابوونەوە لە پێتەختەکانیان دەکــەن.
ئاکامەکە دەتوانێ ببێتە هۆی گۆڕینی ئەم
دەوڵەتە فەشەالنە بۆ سیستەمی کۆنفێدراڵی یا
واڵتی نوێ کە سنوورەکانیان سرووشتیتر
ڕەنــــگــــدانــــەوەی هــێــڵــە تــایــفــیــیــەکــان بــێ.
هەر چەشنە داڕشتنەوەی پەیوەندییەکان
و سنوورەکان گەلێک ئــاڵــۆزە ،و ویالیەتە
یەکگرتووەکان ناتوانێ ئاکامەکەی دیاری بکا.
بەاڵم ئێمە دەتوانین کاریگەریمان لەسەریان
هەبێ .پێویستە ئێمە هەرکام لەم واڵتانە لە
ڕوانگەی تایبەتمەندی و مێژوویان بخەینە
ژێر لێکۆڵینەوەی چڕ و پڕ و پێش بڕیاردان
لــەبــارەی سیاسەتێک لــە نــزیــکــەوە لەگەڵ
هاوپەیمانە ناوچەییەکانمان ڕاوێــژ بکەین.
ئەمە نموونەی هەندێک ئاکامی سیاسین کە
لەوانەیە ویالیەتە یەکگرتووەکان پێیان بگا:
_ ئێمە لەوانەیە دەستبەرداری دابینکردنی
چەکوچۆڵ بۆ عێراق بین و بڕیاری پشتیوانی
و یارمەتی بەهێزی سەربازیی بۆ دەوڵەتی
کــوردی لە عێراق بدەین ،کاتێک کە ئەوان
یــەک بگرن و چاکسازیی لە دەوڵەتداریی
خۆیاندا بــکــەن .ئێمە دەتــوانــیــن پشتگیریی
لــە فــێــدێــڕالــیــزم بــۆ بــاقــی عــێــراق بــکــەیــن.
_ بــۆ ســوریــیــە ،ئێمە دەتــوانــیــن داوای
کونفێدڕاڵی لە سەر بنەمای ئەتنیکی یا واڵتی

جیاواز کە لەگەڵ یەکتر هاوسەنگ بن بکەین.
عەلەوییەکان کە ئێران پشتگیرییان دەکا بە
درێژایی کەنار دەریا ،کوردەکان لە باکووری
خــۆرهــەاڵت و ،سووننییە عــەڕەبــەکــان لە
نــاوەنــدی واڵت .ئێمە هــەروەهــا دەتوانین
دژەشیعە نەبوونی خۆمان بە باشترکردنی
پــەیــوەنــدیــیــەکــانــمــان لــەگــەڵ ئــازەربــایــجــان،
واڵتێکی شیعەی سێکوالر کە هاوسنووری
ئێرانە و داوای پەیوەندیی نزیکتر لە گەڵ
ویالیەتە یەکگرتووەکان دەکا نیشان بدەین.
سوودێکی چاوەڕوانکراوی ئەم هەڵوێستە
ئەمەیە کە گرژییەکان لە نێوخۆی ئێران،
کە خاوەنی حەشیمەتێکی بەرچاوی کورد
و ئازەرییە ،پەرە دەستێنن و بەم شێوەیە
ڕێــژیــمــی ڕادی ــک ــاڵ ــی تـــــاران الواز دەبـــێ.
هەندێک کەس لەوانەیە دەلیل بێننەوە کە ئەم
هەڵوێستە ناعەمەلی ،تێکدەری سەقامگیری
و دابــیــنــکــەری دەرفــەتــی نــوێ بــۆ ئێرانە.
ڕەن ــگ ــب ــێ وا بــــێ ،بـــــەاڵم ئ ــاراس ــت ــەی
هــەنــووکــەیــی نــاوچــەکــە مــەتــرســیــدارتــرە.
ئــەرکــەکــە کــەوتــۆتــە ســەر شــانــی ویالیەتە
یــەکــگــرتــووەکــان تــا ســیــاســەتــی خـــۆی بۆ
نەهێشتنی سنوورەکان و بەرپەرچدانەوەی
شـــەڕەنـــگـــێـــزیـــی ئــــێــــران بــگــونــجــێــنــێ.
ئــێــران بــە دەســتــکــەوتــەکــانــی تائێستای
ڕازی نییە ،ئەمە بۆتە هۆی هاندانی ڕێژیمە
تووندڕەوەکەی تا بە تەمای بەدەستەوەگرتنی
دەســەاڵتــی ناوچە و لەنێوبردنی ئیسڕائیل
بـــێ .بــە دامـــەزرانـــدنـــی پــێــگــە و نــاوەنــدی
بەرهەمهێنانی مــووشــەک لــە ســووریــە کە
دەبێتە هۆی کرانەوەی بــەرەی دووهــەم لە
بــاکــووری ئیسڕائیل ،شــەڕی نــێــوان ئێران
و ئیسڕائیل هەر دێت و نزیکتر دەبێتەوە.
جگە لەمە ،ئامریکا دەبێ سەرنج بداتە سەر
بەرنامەی گەشەپێدانی مووشەکی بالیستیکی
هــەڵــگــری چــەکــی نــاوکــیــی کــە دەت ــوان ــێ لە
کۆتاییدا بگاتە خاکی ویالیەتە یەکگرتووەکان.
واڵتانی دەستکرد بە سەرکەوتوویی ڕێژەیی
لە ڕابردوودا جیابوونەوە و لێکهەڵوەشانیان
بــە خــۆیــەوە دیــتــووە ،بــۆ وێــنــە یەکیەتیی
سۆڤیەت ،یوگوسالوی و چێکوسلۆڤاکیا ،کە
دوای شەڕی دووهەمی جیهانیی پێكهاتبوون.
بۆسنیا و هەرزێگۆڤینا توانیویانە وەک
سیستەمێکی کۆنفێدڕال ســەرکــەوتــوو بن.
سەرۆک کۆمار ترامپ دەبێ هەڵوێستێکی
هــێــرشــبــەرانــە بــەرامــبــەر بــە ئــێــران بگرێتە
بــــەر .پــێــکــهــاتــەی ســیــاســی هــەنــووکــەیــی
خــۆرهــەاڵتــی نــێــوەڕاســت لــە بــەرژەوەنــدیــی
ئێرانە و کاتی ئەوە هاتووە کە کۆتایی پێبێ.

ئێران وەک کارتی فشاری ئەمریکا لەسەر عەرەب

ئامانج زیبایی
لــە مانگی دێــســەمــبــردا ئــیــدارەی ترامپ
فەرمانی راگوازتنی سەفارەتخانەی ئامریکای
لە شاری تەالویو بۆ ئورشەلیم(قدس) دا و
ئەو ڕۆژەی بە ڕۆژێکی مێژووی ناو برد.
ســـــەرەڕای ئــــەوەی کــە ئ ــەم بــڕیــارە لە
ئیسرائیل زۆر بە گەرمی وەرگــیــرا ،بەاڵم
جــگــە لـــە ئــیــســرائــیــل هــیــچ واڵتــێــکــی دی
پشتیوانیی لێ نەکرد و زۆر لە هاوپەیمانانی
ئورووپایی و کەسایەتیی سیاسی و ئاینی
ئــەم هەڵوێستەی ئامریکایان بە مەترسی
ب ــۆ ســــەر ئــاشــتــەوایــی ن ــاوچ ــەک ــە زانــــی.
بۆ چی و بۆ لە کاتێکی ئاوا دا کە ناوچەکە
تــووشــی چــەنــدیــن ملمالنێی چــەکــداری و
ڕووبەڕووبوونەوەی ئایدۆلۆژیاکان بۆتەوە
ئیدارەی ترامپ هەڵوێستێکی ئاوا دەنوێنێ؟
ڕەنگە یەکەم هۆکارکە بە مێشکی کەسێکی
سیاسیدا بێ ئــەوە بێ کە واڵتانی عەرەبی
لە الوازترین بارودۆخی سیاسی و تەنانەت
قــەیــرانــی نێوخۆیی دان و ئـــەوە هەلێکی
زێــڕیــنــی خــســتــووەتــە بــــەردەم ئیسڕائیل.
بــــەاڵم ب ــە ئـــاوردانـــەوەیـــەکـــی خــێــرا لە
ڕووداوەکــــانــــی ئـــەم یـــەک دوو مــانــگــەی
ڕابـــردوو بــۆمــان دەردەکــــەوێ کــە واڵتانی
عــــەرەبــــی و ڕۆژئـــــــــاوا لـ ــە بــــەرەبــــەری
درووستکردنی بەرەیەکی دژ بە سەرەرۆیی
و دەســتــتــێــوەردانــەکــانــی ئــێــرانــدا بـــوون و
زۆری نەما بوو بۆ شکڵگرتنی ئەم بەرەیە.
بــڕیــاردان و هەڵوێستێکی ئ ــاوا گرینگ

لــە س ــەر شــارێــک کــە گرینگیی تایبەتیی
هــەیــە بــۆ ه ــەر ســێ ئایینە ئاسمانییەکە
(یــــەهــــوود_ مــەســیــحــیــیــەت_ اســـــام) بە
قازانجی ئێران بــوو یا بە زەرەری بــووە؟
سەرەڕای ئەوەی کە لەم ماوەیەدا کۆمەڵێک
ڕووداوی گرینگ لە ناوچەکەدا ڕوویان دا و
هەڵوێستی ئامریکا لە هەمبەر ئەو ڕووداوانە
زیاتر بە قازانجی ئێران و سپای پاسداران
بــوو ،وەک داگیرکردنی بەشێک لە خاکی
بــاشــووری کــوردســتــان ،مووشەکهاوێژیی
حوسییەکانی یەمن بۆ ئامانجە دیاریکراوەکان
لەنێو خاکی عەرەبستانی سعودییە و بە
هێزتر بوونی بەشار ئەسەد لە سووریە و
هتد .ئەوە لە حاڵێکدا بوو کە سپای پاسداران
چند ڕۆژ پێش هێرشکردنە سەر کوردستان
بە ڕەسمی لەالیەن ئیدارەی ترامپەوە وەک
ڕێکخراوێکی پشتیوانی تروریسم ناسرا و
گــەمــارۆی ئابووریی خــرایــەســەر؛ بــەاڵم لە
کاتی هێرشەکەدا نەک پێشیان پێ نەگرت
بەڵکوو بــە چــەک و تەقەمەنیی ئەمریکی
هاوکاریی زیاتریشیان کــرا( .بەکارهێنانی
تــانــکــی ئــابــرامــس بــۆ داگــیــرکــردنــی خاکی
کــوردســتــان نــمــوونــەی زەقـــە) .لــەو نــێــوەدا
بێدەنگیی ئەمریکا لە دوای ڕاگەیاندنی شەڕ لە
الیەن عیبادییەوە بە واتای هەڵکردنی گلۆپی
سەوز بوو بۆ هێرشکردنە سەر کوردستان .
ئــەم سناریویە خــەریــکــە جــارێــکــی دیکە
دووپاتە دەبێتەوە بەاڵم نەک بۆ هێرشکردنە
سەر کوردستان بەڵکوو بۆ چاوترسێنکردنی
واڵتــانــی ع ــەرەب ــی .ب ــەم کــــارەش ئەمریکا
ســــێ ئـــامـــانـــج بــــە بـــــەردێـــــک دەپ ــێ ــک ــێ:
یەکەمیان دڵــی هاوپەیمانی سەرەکیی
خۆی واتا ئیسرائیل ڕادەگــرێ ،کە لە ساڵی
١٩٩٥وە بــەڵــێــنــی ئ ــەوەی ــان داب ــوون ــێ کە
ئورشەلیم بە پێتەختی ئــەو واڵتــە بناسن.
دووهــەمــیــان بــــازاری فــرۆشــتــنــی چــەک
و ت ــەق ــەم ــەن ــی بــــە بــــەهــــای مــیــلــیــاردهــا

دۆالر لــە ن ــاوچ ــەک ــەدا گــــەرم ڕادەگـــــرێ،
مەترسیدارهێشتنەوەی دەستتێوەردانەکانی
ئــــێــــران لــــە نــــاوچــــە و بــەریــەکــخــســتــنــی
لــــەگــــەڵ ئ ــەم ــن ــی ــەت ــی نــــەتــــەوەیــــی پــێــش
بـــە کـــزبـــوونـــی بـــازارێـــکـــی وا دەگـــــرێ.
سێهەم ئامانج کەمکردنەوەی زیانەکانی
خۆی لە ئەگەری ڕووبەرووبوونەوەی لەگەڵ
ئێران و تەیارکردنی واڵتانی عەرەبی بە چەک
و تەقەمەنی لە پێناو ئەم سیاسەتە دایە و
بەشی زۆری ئەم شەڕە بە واڵتانی عەرەبی
دەکــا و مەترسیی ڕووبــەرووبــوونــەوەشــی
لــــەگــــەڵ ڕووســــیــــیــــە کـــــەم دەبــــێــــتــــەوە.
ئەم هەڵوێستەی ئیدارەی ترامپ لە کورت
خایەندا بە قازانجی ئێران دەبێ ،بەاڵم لە درێژ
ماوەدا بە دژی ئێران دەشکێتەوە کە ئامانجی
سەرەکیی ئیدارەی ترامپە .واڵتانی عەرەبیش
کە بە تەواوی هەستیان بە مەترسیی ئێران
کــردوە ،بۆیە دژکــردەویــەکــی زۆر الواز و
دوور لە چاوڕوانییان لە خۆیان پیشان دا.
ئەم دەستتێوەردانانەی ئێران لە واڵتانی
ڕۆژهــەاڵتــی نــێــوەڕاســتــدا نــاراســتــەوخــۆ لە
قازانجی بەرژەوەندییەکانی ئامریکا دایە
و لــە درێــژمــاوەشــدا ئــێــران بۆتە کارتێکی
فــشــار لــە دەســتــی ئــامــریــکــا کــە ه ــەر کــات
بـــە پــێــویــســتــی بـــزانـــن گــلــۆپــی ســــەوزی
ب ــۆ هـــەڵ دەکـــــەن ب ــۆ ســەرەرۆیــیــەکــانــی.
ل ــێ ــدوان ــەک ــان ــی بــنــیــامــیــن نــتــانــیــاهــۆ لە
فەرانسەش دەرخــەری ئەم ڕاستییە بوون
کە سەرەڕۆییەکانی ئێران لە ناوچەکەدا
زۆر گرینگترە لە ڕاگواستنی سەفارەتخانەی
ئامریکا لە شارێک بۆ شارێکی دیکە و ئەم
ڕاگواستنەش پێویستی بە کاتێکی زۆر هەیە
کە ڕەنگە لە ئەگەری سەرنەکەوتنی ترامپ لە
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماریی داهاتوودا
بگەڕێتەوە بۆ ئەو بارودۆخەی کە لە ساڵی
 ١٩٩٥و کاتی دەسەاڵتدارەتی کلینتۆن تێیدا بوو.

ئەحمەد موفتیزادە

عادڵ مەحموودی

ئەحمەد موفتیزادە ناسراو بە کاک ئەحمەد ،لەڕێبەندانی ساڵی ١٣١١ی ھەتاوی لە
بنەماڵەی بەناوبانگی «موفتی» لە شاری سنە ،لەدایکبوو .ئەحمەد کوڕی مەال
مەحموود کوڕی عەلالمە عەبدوڵاڵی موفتی دشەییە ،خەڵکی گوندی دشەی
سەربە هەورامانی لهۆنی سەروویە کە دواتر لە شاری سنە گیرساونەتەوە.
ئەحمەدزۆر منداڵ بوو کە لە خزمەتی مەال مەحموودی باوکیدا ،کۆپەڕە
سەرەتاییەکانی زانستی خواناسیی دەست پێکرد ،دواتر بووەتە فەقی و چووەتە
حوجرەی یەکێک لە مزگەوتەکانی شاری سنە و ،دواتر بۆ دەوڵەمەندکردنی پاشخانی
زانستیی خۆی دەستی کردووە بە گەڕان بە شاروگوندەکانی کوردستان .ئەو لە
تەمەنی ١٤ساڵیدا ڕێی باشووری کوردستان دەگرێتە بەر و لە گوندی بیارە و لە
خزمەت مامۆستا مەال عەبدولکەریمی مودەڕێسدا درێژە بە خوێندنەکەی دەدا.
مەال ئەحمەد دوای گەڕانەوەی بۆ شاری سنە لە مزگەوتی دارولئێحسان کە ئەو
سەردەمە یەکێک بووە لە حوجرە بەناوبانگەکانی کوردستان و شاری سنە ،سەرقاڵی وانە
وتنەوە و ئەرکی مەالیەتی
جاروبارێش
و
دەبێ
لە مزگەوتەکاندا کۆڕی
ڕۆشنگەری پێک دێنێ .دوای
ماوەیەک ساواک بەربەستی
بۆ درووست دەکا و پێشی
پێ دەگرێ و دەخرێتە
ژێر گوشار و چاوەدێری.
ئەحمەد
مامۆستا
کاتێکدەزانێ لە کوردستان لە
ژێر چاوەدێریدایە و ناتوانێ
بۆ ئامانجەکانی کار بکا،
لەساڵی ١٣٣٧ی هەتاویدا
ڕوولەتاران دەکاولە ڕادیۆی
کوردی تاراندا دەست
بەکار دەبێ و لە زانکۆی
ئیالهییات لە تاران دەبێتە
وانەبێژ .مەال ئەحمەد هاوکات لەگەڵ کارکردن لە ڕادیۆ و وانەبێژیی زانکۆ ،لەگەڵ چەند
هاوڕێیەکی ئیمتیازی ڕۆژنامەی «کوردستان»وەردەگرن ،بەاڵم دوای دووساڵ کار کردنی،
ساواك لەوێش دەبێتە بەربەستو ڕۆژنامەکە دادەخا و لە زانکۆ و ڕادیۆش دەری دەکەن.
مەال ئەحمەد ،دواتر بۆ بەدەسهێنانی بژێوی ژیانی لە دەفتەرخانەیەکدا کارێک
دەدۆزێتەوەو لەو سەردەمەدا لەگەڵ چەند کادرێکی حیزبی دیموکرات ئاشنا دەبێ
و دەبێتە ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان.لە ساڵی  ١٣٤٢دا وێڕای چەندین
ئەندامی دیکەی حیزب دەگیرێ و زیاتر لە ساڵێک لە زیندانی قزلقەلعەبەند دەکرێ.
مەال ئەحمەد دوای گەڕانەوەی بۆ شاری سنە ،لە هەلومەرجێکی زۆر سەختی
ئابووری ،سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا ژیان دەباتە سەر،ەاڵم سەرەڕای ئەو هەموو

گوشارەکانی ساواک کۆڵ نادا و ،دواتر لە ساڵی ١٣٥٥ی هەتاوی لە سۆنگەی
لێهاتووییەکەی بە حاکمی شەرعی شاری سنە هەڵدەبژێردرێ و لە ساڵی
١٣٥٦دا ڕێکخراوێک بە ناوی (مەدرەسەی قورعان) دادەمەزرێنێ ولە ماوەی
دوو ساڵدا ئەندام و الیەنگرێکی زۆر لە دەوری خۆی کۆ دەکاتەوە و ناوی
ڕێکخراوەکەیان دەگۆڕن بە «مەکتەب قورعان» ودوای جێگیرکردنی مافە
نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد دەکەن کە ئەودەم گوتاری خودموختاری بوو.
لە سەروبەندی شۆڕشی گەالنی ئێران ،کاک ئەحمەدهاتە مەیدانی خەباتەوە و

لە ڕێکخستن و وەگەڕخستنی ڕێپێوانەکان دژی ڕژێمی پاشایەتی ڕۆڵێکی کارا
و چاالکی گێڕا و دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران ،کاک ئەحمەد یەکێک
بوو لەو کەسانەی چووەسەردانی خومەینی؛بەاڵم کاک ئەحمەدیش وەکوو زۆر لە
ڕێبەرە بەتواناکانی کورد هەر لە سەرەتاوە بۆی دەرکەوت کە سەرانی کۆماری
ئیسالمی ئێرانهیچ باوەڕێکیان بە یەکسانیی نەتەوەیی و جیاوازیی بیروڕاکان نیە.
کاک ئەحمەد دوای بێهیوایی لە فەرمانڕەوایی دیکتاتۆریی کۆماری ئیسالمی دەچێتە شاری
کرماشان و لەوێ نیشتەجێ دەبێ .پاش ماوەیەککۆماری ئیسالمیی ئێران لەگەڵ هەندێک
لە الیەنگرە توندئاژۆکانی کاک ئەحمەد دەستی کرد بە پیالنگێڕییەکی شووموهێزێکی
چەکداریان بەناوی «پێشمەرگەی موسوڵمان» دامەزراند کە پێکهاتبوو لە سپایەکی
جاشەکورد بۆ جیهاد و دژایەتیکردنی حیزبە کوردییەکانی وەکوو دیموکرات و کۆمەڵە.
هەر لەالیەن ئەو الیەنگرە تووندئاژۆیانەوە لە ٦ڕەشەمەی ساڵی١٣٥٨داڕاگەیەندراوێکی
هەشت خاڵی باڵو کرایەوە کە ،دواتر کاک ئەحمەد دامەزراندنی پێشمەرگەی موسوڵمانی
ڕەد کردەوە و ڕاگەیەندراوەکەشی ئیمزا نەکرد کە ئەوش هەر دژی حیزب و الیەنە
کوردییەکان بوو .ئیدی دوای ئەو هەڵوێستانەی کاک ئەحمەد ،تەنانەت ماڵەکەی لە الیەن
هێزە میلیشیاکانەوە دەخرێتە ژێر چاوەدێری و بە هێزێکی چەکدار گەمارۆ دەدرێ و لەالیەن
وتارخوێنی هەینی شاری کرماشانەوە بەبێ هیچ پێچ و پەنایەک هەڕەشەی لێ دەکرێ.
لە مانگی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٥٩ی هەتاویدا کاک ئەحمەد بانگهێشتنامەیەک بۆ
زانا سوننەکانی ئێران دەنێرێ هەتاکۆ شۆڕایەک بۆ پارێزگاری لە مافەکانی ئەهلی
سوننەت دابمەزرێننکەئەو هەوڵە سەری گرت و ئەو شوورایە تا ئێستاش هەر
ماوە و ڕێکخراوێکە بەناوی «شمس» بە واتای شوورای ناوەندی سوننەت.
دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە ساڵ و نیوێک بەسەر دامەزراندنی ئەو شۆڕایە ،واتە لە مانگی
خەرمانانی ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی ،کاک ئەحمەد لە گەڵ نزیکەی ٢٥٠هاوڕێی دەگیرێ و
دەخرێنە زیندانەوە .دوای تێپەڕبوونی سێ ساڵ و نیو زۆربەی هاوڕێکانی لە بەندیخانە ئازاد
کران ،بەاڵم کاک ئەحمەد ١٠ساڵ لە بەندیخانەیەدا مایەوە و لەوندە ماوەیە نزیکەی ٨ساڵی
لە ژووری تاکەکەسیدا بوو ،هاوکات لەگەڵ ئەشکەنجەی ڕۆحی و جەستەیی هەتا ئاستی
مردن.لە زیندان داوا لە کاک ئەحمەد کرا نامەیەک بنووسێ و داوای ئازادبوونی بکا بەڵکوو
بەزەییان پێدا بێ و ئازادی بکەن ،بەاڵم کاک ئەحمەدسەری بۆ ئەو داوایە نەوی نەکرد.
کاک ئەحمەد دوای دەساڵ مانەوەی لە بەندیخانە لە خەرمانانی ساڵی١٣٧١یهەتاوی
لە بەندیخانە ئازاد بوو .ئەو چەند مانگ پاش ئازادبوونی بۆ چارەسەرکردنی
چەند مۆرەیەکی ملی کە بەهۆی ئەشکەنجەوە لە بەندیخانەدا شکابوون و بە الری
گیرسابوونەوە ،لە نەخۆشخانەی ئاسیا لە تاران لەژێر چاوەدێری پزیشکیدا بوو و،
هەر بەو نەخۆشیەوە لە ٢٠ی ڕێبەندانیساڵی ١٣٧١ی هەتاوی کۆچی دوایی کرد.

ژماره٧١٧ :
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هەڵسەنگاندنی لیبڕاڵیزم لە ڕوانگەی سۆسیالیستییەوە

برایم چووکەڵی

تیرێک و دوو نیشانە

شەڕ بە تێکهەڵچوونێکی ڕێک خراو ،چەکدارانە و زۆربەی کات
درێژماوە دەگوترێ کە لە نێوان دەوڵەتەکان ،نەتەوەکان یان ڕێکخراو
و گرووپەکانی دیکەدا سەرهەڵ دەدا و توندوتیژی ،لێکترازانی
کۆمەاڵیەتی و خەساری گیانی و ماڵیی زۆری بەدواوەیە .لەوەڕا کە
شەڕ تێکهەڵچوونێکی ڕاستەقینە ،خۆویستانە و بەرباڵوی نێوان کۆمەڵگە
سیاسییەکانە ،دەکرێ وەک جۆرێک لە توندوتیژیی سیاسی دابنرێ.
بەم پێیە هیچ کات ناتوانین گۆشەیەک لە مێژوو ببینینەوە کە
ئینسانەکان لێی ژیابێتن و شەڕ و هەڵاڵی لێ نەبووبێ ،بۆیە ئەوەی
هەمیشە لە مێژوو دانەبڕاوە شەڕە .شەڕ لە پێناو پاراستن و
مسۆگەرکردنی بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەکان و هەتا دوایی.
شەڕ بە دژی ڕێژیمە زۆردارەكان لە كۆنەوە هەبووەو تا ئێستاش هەر جاری
بە شێوەیەك و لە شوێنێکی سەر ئەم گۆی زەوییە سەری هەڵداوەو درێژەی
کێشاوە و ڕوون نیە و پێشبینی ناکرێ تا كەی درێژەی دەبێ .خوڵقێنەری
سەرەکیی شەڕ ئینسانەكانن كە وەك دیاردەیەك بۆ چارەسەری كێشەكان
یا داسەپاندنی ئیرادەی خۆیان بە سەر كەسانی دیكەدا پەنای بۆ دەبەن.
نەتەوەی كورد هەمیشە دژی شەڕ بوو ە و بە درێژایی مێژوو نیشتمانەكەی
ی و ئەمەش نیشانەی ئەو ڕاستییەیە كە
كەوتۆتە بەر پەالماری دوژمنان 
نەتەوەكەمان شەڕهەاڵیسێن و داگیرکەر نەبووە و بە کورتی الشەڕ بووە.
شەڕ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی ،لەالیەن
دەسەاڵتدارانی ئەو ڕێژیمەوە بە سەر گەلی كورددا سەپێنرا و مەخابن تا
ئێستاش درێژەی هەیە .هۆكاری درێژبوونەوەشی لە ئەستۆی ڕێژیمی زۆرداری
كۆماری ئیسالمییە ،چونكی ئەوان شەڕیان هەاڵیساند و داخوازییەکانی نەتەوەی
كوردیان پشتگوێ خست .هەر لەو سۆنگەیەوە و بە ئاراستەی پێشیلکردنی
مافەکانی گەلی کورد بە بەردەوامی هەر ڕۆژێ لە شوێنێک جینایەتێکیان
خوڵقاندوە و وەاڵمی سەرەتاییترین داخوازەکانی ئەم نەتەوەیان بە ئاور و
ئاسن داوەتەوە .ئەم بابەتەش بەڵگەنەویست و ڕوونە کە کاتێک سەرکوت
ی و زەبروزەنگ جێگای ئازادی و پێکەوەژیان دەگرێتەوە ،ئەو
و ڕەشەکوژ 
ف و ئازادییەکانی دەست بۆ چەک
نەتەوەیەش ناچار دەبێ بۆ بەرگری لە ما 
ن و پاراستنی ئازادی و مافە ڕەواکانی چەک لە شان بکا.
بەرێو بۆ وەدەستهێنا 
کۆماری ئیسالمی هەر کە دەسەاڵتی بەسەر ئێراندا سەپاند بێبەزییانە
شەڕی بە دژی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەڵگیرساند و
هەر بۆیەش حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستا 
ن شانازیی بەوە دەکەن کە الپەڕەکانی مێژووی خەباتی دەیان
ساڵەی بەربەرەکانی و شۆڕشگێڕان ە و بێپسانەوەی ڕۆڵەکانی کورد لەو
بەشەی کوردستان ،بە قارەمانەتیی تێکۆشەرە بەئەمەگەکانی نووسراوەتەوە.
ڕابردووی خەباتی چەندین ساڵەی ئەم حیزبە پڕاوپڕە لە قارەمانەتی و
فیداکاریی کادر و پێشمەرگەکانی کە لە پێناو دەستەبەرکردنی ویستو داخوازە
ڕەوا و لەمێژینەکانی کورد تێ کۆشاوە و لە بەرامبەر سیاسەتی سەرکوتکەرانەی
رێژیمی کۆماری ئیسالمیدا بە چۆک دانەهاتوە و گیانی پاکی رۆڵە تێکۆشەرەکانی
فیدای سەربەستیو ئامانجە بەرزەکانی کردوە .ئەگەر ئاوڕ لە لەخۆبوردووییو
بەرخۆدانی قارەمانانی بدەینەوە هەموو ڕۆژەکانی ساڵ لێواولێوە لە فیداکاری،
کە یەکێک لەو ڕۆژانە ١٩ی خەرمانانی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوییە کە هێزەکانی
کۆماری ئیسالمی هێرشیان کردە سەر گوندی نستان لە ناوچەی ڕەبەت.
دەزگای سیخوڕی رێژیم هەواڵیان دابوو کە بریندارەکانی نەخۆشخانەی
زاواکێو لە ئاوایی نستان گیریان کردوە ،هەربۆیە لەالی گوندی سارتکێ
لە کاتژمێری یەکی بەرەبەیاندا هێرشی خۆی هێنابوو و شوێنی دیاریکراوی
گرتبوو تا ڕووناکی بەیانی .لەوالش هێزی پیشمەرگە چەند شوێنی
شاخی چاڵی ،شاخی پەپوولی و گردی خاڵەبۆری و هەروەها گردی
گاڕانەڕێی گرتبوو کە بەسەر ئاواییدا زاڵ بوو ،ئەگەرچی شەو دەستەیەک
پێشمەرگە بەنێو هێزی دوژمندا هاتبوون بەاڵم تەقەیان لێ نەکردبوو و
خۆیان ئاشکرا نەکردبوو تاکوو بە خەیاڵی خۆیان بەیانی بتوانن زەبری
توند لە هێزی پێشمەرگە بدەن و خەڵكی نستانیش قەتڵوعام بکەن.
سەعاتی ٦ی بەیانی تازە دەنگی زەنگوڵەی مەڕ و فیتەفیتی شوانان و
قاسپەی کەو بێدەنگیی ڕۆژیان شکاندبوو کە گرمەی ئارپیجیو قرمژنی چەکی
جۆراوجۆر بەسەر ئاواییدا بارین .پێشمەرگەکان کاتێک زانییان دوژمن لە
الیەکی دیکەوە هێرشی هێناوە لە سێ الوە دەست بەکار بوون و بە ئازایەتیی
لە گێڕانەوەنەهاتوو بێ ئەوەی بێڵن دوژمن هەنگاوێک لە ئاوایی نزیک بێتەوە
لە هێزی داگیرکەر ڕاسان و دەستەیەکی دیکە وێڕای خەڵک لە ئاوایی لە
دوژمن وەدەست هاتن؛ بەجۆرێک لە ماوەیەکی کورتدا دەست بە ڕاوڕاوێنی
هێزی دوژمن کرا و زۆری نەبرد کەالکی زیاتر لە  ٧٠کەس لە هێزی دوژمن
لە شەڕگەدا بەجێما و  ٤٦کەسیش بە دیل گیران .ئەوانەی توانیبووشیان
بە ژێر بنچکەدار و دەوەندا ڕایان کرد و تا ئاوایی مێونە گیر نەبوون.
کاتێک فەرماندەکانی هێزی داگیرکەر زانییان هێزە شکستخواردووکەیان
هێڵی پیوەندییان نەماوە کوێرکوێرانە دەستیان بە ئاوربارانی ناوچەکە کرد،
بەاڵم بە ئاگری تۆپخانەش نەیانتوانی قەرەبووی شکستەکەیان بکەنەوە.
ڕێژیم بەتەما بوو بە تیرێک دوو مەبەست بپێکێ ،یەکەم ئەو
ناوچەیە داگیر بکا و ،دووهەم نەخۆشخانەی حیزب لەو ناوچەیە کە
پیشمەرگەی لێ دەرمان دەکرا وێران بکا .بەاڵم ئەوەی بە کردەوە ڕووی
دا شتێکی دیکە بوو .بە جۆرێک کە زەبرێکی وەها کاریگەر لە سپای
پاسداران کەوت کە تا ئێستاش تامی تاڵی ئەو شکستە گەروویان رێک
دەگوشێ و سەرکەوتنێکی کەموێنە نسیبی ڕۆڵەکانی گەلی کورد بوو.
ئەوان وایانزانی کە خوێنی کوری کورد خەزایە و بە سانایی دەتوانن
بیرێژن .داگیرکەران بیریان لەوە نەکردبۆوە کە کورد شەڕخواز
نیە بەاڵم هیچ زوڵمێک ئەگەر بەدانی سەریشی بێ قەبووڵ ناکا.
ئهوان ویستیان خهڵک و پێشمهرگ ه لێک داببڕن ،بهاڵم دیتیان ک ه پێشمهرگ ه
کوڕ و کچی خهڵک و هیوای ههره گهورهی دواڕۆژی ئهوانه .ئهوان دواتریش
بۆ ماوهی چهند ساڵ خهڵکی نستان و ئهو گوندهیان له ههموو ئیمکاناتێک
و پێڕاگهیشتنێک بێبهش کرد بۆ ئهوهی ههم تۆڵهیان له خهڵک کردبێتهو ه و
ههم بهجۆر ه ل ه پێشمهرگهیان بکهنهوه؛ بهاڵم خهڵکی نستان ن ه کۆڵیان دا و ن ه
چۆکیان لهبهردهم ئهو ویست ه چهوتهی دوژمن دادا .نستان وهک ههمیش ه قهاڵی
خۆڕاگری و ئازایهتی و پێشمهرگهویستی و دێموکرات خۆشهویست مایهوه.

()1_3
پێشەکی
بــە دوای ڕووخــانــی یەکیەتیی سۆڤییەت و
بلۆکی خــۆرهــەاڵتــی سۆسیالیستی لــە کۆتایی
ســـەدەی ڕابـــــردوودا ،لــە بــەرامــبــەر هــێــزی چەپ
گەلێک پرسیاری جیددی سەبارەت بە سۆسیالیسم
و هــۆی سەرنەکەوتنی لــەم واڵتــانــە ،زاڵبوونی
سەرمایەداری بەسەر چەندین قەیرانی گەورەی
ئابووری و کۆمەاڵیەتی ،گەشەسەندنی سیستەمی
خزمەتگوزاری بە تایبەتی لە واڵتە ئورووپاییەکان
و هتد هاتە پێش و داهاتووی سۆسیالیسم کەوتە
ژێر ڕەخنەی توندی لیبڕاڵەکان و تــەواوی هێزە
دژ چەپەکانی جیهانی .ئەوان بە پێداگری لەسەر
ئەم خاڵە کە ڕووخانی واڵتە سۆسیالیستییەکان بە
مانای سەرنەکەوتنی بیر و هزری سۆسیالیستی
بە یەکجاری و سەرکەوتنی بیری لیبراڵییە ،بەم
ئاکامبەندییە گەیشتوون کە مێژووی بەکارهێنانی
چەمکی سۆسیالیسم بــە یەکجاری کۆتایی پێ
هاتووە .بەم پێیە پێویستە ئاوڕێک لە مێژوو و
بیری لیبڕاڵیزم بدەینەوە تا ببینین تا چ ڕادەیەک
لیبڕاڵیزم توانیوێتی واڵمـــدەری ویستی چین و
توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگە بێ و بتوانێ خۆی
وەکوو بەدیلێکی بەهێز بۆ سۆسیالیسم پێناسە بکا؟
سۆسیالیستەکان بە گشتی و کوردی سۆسیالیست
بە تایبەتی لە ڕەوتــی چارەسەرکردنی کێشەی
نەتەوەیی و چینایەتی لە کوردستاندا پێویستە چ
هەڵوێستێکی لە بەرامبەر بە دێمۆکراسی بۆرژوای
یان لیبڕاڵی بێ؟
هەڵسەنگاندنی لیبڕاڵیزم لــە ڕوانــگــەی
سۆسیالیستییەوە
مێژووی سەرهەڵدانی لیبڕاڵیزم دەگەرێتەوە
ســەدەی ١٧ی زایینی کە هاوکاتە لەگەڵ نەمانی
پــێــوەنــدیــی فــئــوداڵــی و پــێــکــهــاتــنــی کــۆمــەڵــگــەی
تازەپێگەیشتووی ســەرمــایــەداری .پرۆتێستانە
ڕادیکاڵەکان هەوەڵین لیبڕاڵەکان بوون کە بە ناوی
بەرگری لە ئازادیی تاک لە بەرامبەر پلە و پایەی
نائایینی و ئۆلی ڕاوستان و لەسەر ئەم بــاوەڕە
ب ــوون کــە خەڵکی ئــاســایــی تــوانــایــی داوەریــیــان
ســەبــارەت بە کــاروبــاری دەوڵــەت و هەڵبژاردنی
ڕێگەی گەیشتنیان بە ڕزگاری هەتاهەتایی هەیە.
هەر لەو کاتەوە لیبڕاڵەکان بوون بە ڕێبەری بەشێک
لەو بزووتنەوانەی کە ئامانجیان ڕزگاریی تاک لە
هەلومەرجی دژوار و ئاستەمی سیاسی ،ئۆلی،
ئابووری و هتد بوو .بە بــاوەڕی هێرۆلد السکی
«لیبڕاڵیزم بیرۆکەیەک بوو کە چینی مامناوەندیی
نــوێ بــە یارمەتیی ئــەو بــە دەســتــەاڵتــی سیاسی
گەیشت» .لیبڕاڵیزم بە تەواویەتی بە شۆرشی
جیهانی سەرمایەدارییەوە گرێ دراوە ،الیەنگرانی
ئــەم بیرۆکەیە بــەرگــری لــە مافی کــۆکــردنــەوەی
دارایی خۆیی دەکەن و تا کۆتایی سەدەی نۆزدە
دژ بە دەستەاڵتی ئەریستۆکراتەکان بوون .وەک
السکی باسی دەکــا« :ئــەم ئایدۆڵۆژییە ناچار لە
ئاکامی ئەو بەرژەوەندییە کۆمەاڵیەتیانە پێکهات کە
پێوەندییان پێیەوە بوو».
چەمکی لیبڕاڵ تا سەرەتای سەدەی  ١٩زۆرتر
لە چوارچێوەی ئازادبیرکردنەوە و سازاندا خۆی
نیشان دەدا ،بەاڵم لەوە بەوالوە وشەی «لیبڕاڵیزم»
لە پێوەندیی لەگەڵ حیزب و بزووتنەوکاندا بەکار
هێندرا .ســەرەڕای ئــەوەی کە مێژووی لیبڕاڵیزم
تا ڕادەیەکی زۆر مێژووی خەبات بۆ وەدیهێنانی
ئـــــازادی لــە بــەرامــبــەر حــکــوومــەتــی ســــەرەڕۆ،
وشکەڕۆی ئایینی ،مافە ناڕەواکانی ئابووری و
بێبەشبوونی نادیموکراتیکی تاک لە مافی دەنگدان
بە هۆی سەرمایەداریی سەربزێوە ،خوێندنەوەی
لیبڕاڵەکان لە ئازادی لە درێژایی مێژوودا یەکسان
نەبووە و لە نێوان خوێندنەوەی پارێزکارەکان و
سۆسیالیستەکاندا لە نەوەساندا ماوەتەوە .لیبڕاڵە
سەرەتاییەکان لە خەباتی دژ بە حکوومەتی سەرەڕۆ
و مــاڤــە تایبەتمەندییەکانی ئەریستۆکراتەکان
دەیانویست چوارچێو ە و سنووری دەستەاڵتی
دەوڵـــەت کــەم کــەنــەوە و پــاشــگــەزیــان بکەنەوە.
ئەوان لەسەر ئەم بــاوەڕە بوون کە ئازادیی تاک
بەستراوە بە بەهرەمەندبوون لە بەشێک لە ئازادییە
مەدەنییەکان بە دوور لە دەستێوەردانی دەوڵەت
وەکوو ئازادیی کۆکردنەوەی سامان و دارایی و
مافی دەربڕینی بیروڕا و پێرەوی کردن لە بانگی
ویــژدان لە کارو باری ئایینییە .بە واتایەکی دی
ئـــازادی یانی نەبوونی کۆسپی جــۆراوجــۆرە و
کۆمەڵێك ( )Collectiveکاتێک ئــازادە کە هەر
کەس بتوانێ بە کەمترین دەستێوەردانی خەڵکی
دیکە یــان دەستەاڵتی گشتی ،خــاوەن دەسەاڵتی
خۆی و «دارایی»یەکانی(بە وتەی جان الک) بێ.
ئەم چەشنە ئازادییە کە وەکوو «ئازادیی نەرێنی»
پێناسە دەکرێ و بیرمەندەکانی کالسیکی لیبڕاڵیزم
وەکـــو جــــانالک ،بێنژامین کۆنستانت و جــان
ستوارتمیل تیۆریزەیان کردوە ،پاکانە بۆ دوکترینی
دەوڵەتی النیکەم دەکا .بە باوەڕی «ئایزا بێرلین»
مەبەست لە ئازادیی نەرێنی ئەو بارودۆخەیە کە
تێدا وێچوونی گەشەکردنی تاک بێخورتی دەرەکی
هەبێ .لەوەدەچێ خورتی دەرەکی لە الیەن مرۆڤێک،
ڕێکخراوەیەکی کۆمەاڵیەتی یان حکوومەتەکان و
تەنانەت ئایدۆڵۆژیای زاڵ بەسەر کۆمەڵگە یان تاکدا

بێ .بەم پێیە ئازادیی نەرێنی هەمیشە وەکوو کارێکی
ئازادیخوازانە لەقەڵەم دراوە و دەکرێ وەکو ئازادی
لە دەستەاڵتی دەرەکــی پێناسە بکرێ .ئیمانوێل کانت
د .کامران ئەمین ئاوە
ئازادیی نەرێنی وەکو سەربەخۆیی و ڕەتکردنەوەی زەقــی ئــابــووری بـــازاڕ ،هاوبیری سۆسیالیستەکان
هەرچەشنە بەستراوەیی پێناسە دەکا .لەم پێوەندییەدا بـــوون ،ب ــەاڵم هــاوکــات ئــامــادەی وەاڵنــانــی ت ــەواوی
مارتین هایدیگێ پرسیار دەکــا :سەربەخۆیی لە چی فەرزکراوەکانی پێشینییانی خۆیان ،یەک لەوان ئەوەیکە
ناوی ئــازادی بە خۆ دەگــرێ؟ بە وتەیەکی دیکە ئەم «سیستەمی ئابوری لەسەر بنەمای پێشبڕکێ ،کاتێک
سەربەخۆییە چۆن دیاری دەکرێ؟ لە ئازادی نەرێنیدا دادپــەرەورانــەیــە کە مووچە بە پێی لێهاتوویی تاک
گــوڕگ و مــەڕ هــەر دوو مافێکی بەرامبەریان هەیە دابەش بکرێ» نەبوون.
و ناکرێ گۆڕانکارییەک لە کوژرانی مەڕ بە دەستی
بە باوەڕی ئەوان «لە کۆمەڵگەیەکی لیبڕاڵیدا بە هۆی
گوڕگ بکردرێ .یەکێک لە الوازە سەرکییەکانی چەمکی ئەوەی کە ئازادی لە بنەڕەتەوە ،ئازادیی پێشکەوتن و
«ئ ــازادی نەرێنی» مانای نەبوونی بەرتەسکی واتە پاشکەوتنیش لە خۆ دەگرێ و لیبڕاڵەکان ناتوانن لە مەر
«نەبوونی کۆسپە» .بەتەواویەتی دەرهێنانی بەشێک بەرژوەندی تاکێک کە بە شێنەیی دەڕوا بەرژوەندی
لە بــوارەکــان ،بۆ وێنە چوارچێوەی خاوەندارێتی لە تاکێک بەرتەسک بکەنەوە کە بەخێرایی دەڕوا  ،ناتوانێ
بڕیارە گشتییەکان ،نە تەنیا نابێتە هۆی پەرەسەندنی بەرامبەرخواز بێ» .بەم پێیە دەبینین لیبڕاڵە نوێیەکان
ئــازادیــی تــاک و لەنێو بــردنــی کــۆســپــەکــان ،بەڵکوو هاوکات لەگەڵ پارێزکارەکان ئازادی وەکو مافی خەڵک
تەنیا جێگای کۆسپەکان دەگــۆڕێ و لەنێوی نابا .بۆ بۆ هەوڵدان بۆ وەدەسهێنانی سامان و دارایی پێناسە
وێنە دەکرێ ئاماژە بە پێشگیریی ڕەهای لیبڕاڵیزمی دەکــەن و هاوکات وەکــو سۆسیالیستەکانیش پێیان
زێدەخواز لە مافی خاوەندارێت 
ی بکرێ .بە پیرۆز زانینی وایە ئازادی لە نێودەچێ مەگەر ئەوەی کە هەر کەس
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نیە ،تــەنــانــەت ئــەگــەر مــانــای ڕواڵــەتــی ئــەم بنەواشە
و لــە ڕوانــگــەی ژیــربــێــژیــەوە گەلێک وردە .بــە پێی بەرتەسکەی ڕۆڵــزیــش لــەبــەرچــاو بگرین ،بــە باشی
ئــەم بۆچوونە هــەر چەشنە مافێکی قانوونی و هەر دەبینین کە سەروەری ئازادی بەسەر بەرامبەریدا لە
ئیزندانێک ،بەرامبەر بە یەک ئەرک یان کۆسپێک بۆ پێوەندیی لەگەڵ واڵتە پێشکەوتووەکانی سەرمایەداری
کەسانێکی دیکەیە« .دەستوور و ڕێسا کاتێک ئیزن و بەتایبەتی ئەمریکادا ،دەچێتە ژێر پرسیارەوە ،چونکە
و ماف[بە کەسێک] دەدا کە ئەرک ،کار و خزمەتێکی لــەم واڵتــانــەدا «چــوونــەســەرەوەی ڕێ ــژەی ه ــەژاران
دیاریکراو بەسەر کەسانێکی دیکەدا داسپێنێ» .هەر «حاشاهەڵنەگرە و ڕێــژەی ناوچە هەژارنشینەکان و
چەشنە ڕێسا یان قانوونێک بۆ کارو چاالکی ئازادانەی تەنانەت هەڵەخۆرەکان بە پێی لێکۆڵینەوەکانی پرۆفسۆر
تاک دەبێتە هۆی پێکهاتنی بەربەست و کۆسپێکی نوێ .الری براون لە زانستگای هاروارد و سەرۆکی «گروپی
بە قسەی ئایزا بێرلین نووسەری ناودار و بیرمەندی زەبری پزیشکەکانی دژ بە برسێتی» سەقامگیریشە.
لیبڕاڵ بۆ ئەو کەسانەی کە الیەنگری لە ئازادیی نەرێنی لێرەدا بە بــاوەڕی مارکس (پێش ئەویش فریدریش
دەکەن «گرینگ ئەوە نیە چ کەسێک ئەمر دەکا ،بەڵکوو هێگێل) لە ئاستی النیکەمی داهات نە تەنیا سەروەری
گرینگ ئــەوەیــە لە چ بوارێکدا (بــێ دەستتێوەردانی ئازادی لەبەراوەرد لەگەڵ بەرامبەری لەرزۆکە و لێک
خەڵکی دیــکــە) دەســـەاڵتـــدارم» .بــەم مــانــایــە ،لیبڕاڵە هەڵدەوەشێتەوە ،بەڵکوو لەم حاڵەتەدا ئازادی بوونی
سەرەتاییەکان بە ڕواڵەت پێڕەوی ئەو بیرە پارێزکارانە دەرەکیشی نابێ ،بە وتەیەکی دیکە «دابینکردنی ئازادی
بــوون کە «ئــازادی لە کۆمەڵگەیەکدا گەشە دەکــا کە لە مسۆگەرکردنی النیکەمی بەرامبەری جیاناکرێتەوە».
خەڵکەکەی خاوەنی ئازادی کەسبوکارێک بن کە ڕادەی
مارکس و ئینگێلس لە هەوەڵین ژومارەی گۆڤاری
داسەپانی بەرتەسکییەکان لە بەرامبەر بەرزەفڕیی تاک کۆمۆنیست ( )١٨٤٧سەبارەت بە پێوەندیی ئازادیی
لە ئاستێکی زۆر نزمدا بێ».
تاک ،بەرامبەری و پێکهاتنی بارودۆخی پێویست بۆ
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ڕێزگرتنیان
نین کە دەیانەوێ ئازادی تاک لەنێو ببەن و جیهان بکەنە
بە مانای ڕادەی بەشداریی تاک لە دەستەاڵتی گشتی سەربازخانەیەکی مەزن یان کارگایەکی زەبەالحئاسا.
و دیاریکردنی بڕیار و یاساکانی دەربەستیهێنەر بێگومان هەن ئەو کۆمۆنیستانەی کە خاوەندارێتی
بۆ هەمووانە .بە بــاوەڕی ئایزیا بێرلین مەبەست لە خۆیی کۆسپێک لەسەر ڕێگەی هاوئاهەنگییەکی تەواو
ئازادیی ئەرێنی ناسین و کەڵکوەرگرتن لە دەرفەتەکانی دەزانن و بە ویژدانێکی ڕاحەت حاشا لە پێناسەکردنی
ئــارایــی بۆ گەیشتن بە ئامانجە دیاریکراوەکانە .لە خاوەندارێتی خۆیی دەکەن و پێیان خۆشە بە یەکجاری
چــوارچــێــوەی ئــازادیــی ئەرێنیدا بــۆ بەرتەسککردنی لــە جێهاندا بــیــســڕنــەوە ،بـــەاڵم ئێمە مەیلێکمان بە
کۆسپەکان ،پێویست بە ڕەوشــت و قانوونگەلێک بۆ گۆڕینی ئازادیی لەگەڵ یەکسانیدا نیە .ئێمە بەم باوڕە
بەرتەسککردن یاخود ڕێ پێ نەدان بە کوشتنی مەڕ بە گەیشتووین ئازادی لە هیچ سیستەمێکی کۆمەاڵیەتیدا
دەستی گوڕگە .لە ڕوانگەیەکەوە کارل مارکس وەکو بــە ئــەنــدازەی ئــەو کۆمەڵگەیەی کــە لــەســەر بنەمای
بیرداڕێژی ئازادی ئەرێنی پێناسە دەکری ،ئەستەڤانۆ خاوەندارێتی کۆیی پێکدێ ،دەستەبەرناکرێ» .هەروەها
پێترۆچیانی فیلۆسۆف سیاسەتمەداری ئیتالیایی پێی بە بــاوەڕی مارکس «خــۆدانــەدەســەوە مەترسییەکی
وایــە مــارکــس لــە چەمکی لیبڕاڵی مۆدێرنی ئــازادی کوشندە بۆهەر بوونەوەرێکە ،بەم پێیە نەبوونی ئازادی
وەکوو نرخێک (ئــەرزش) دەست پێدەکا تا پیشان بدا مەترسییەکی بە ڕاستی کوشندە بۆ مرۆڤە» .ئازادی
کە چۆن لە کۆمەڵگەی ڕاستەقینەی بۆرژوازیدا حاشا مارکسی بێگومان الیەنی بنەڕەتی ئازادی دێمۆکراتیک
لەم نرخە کراوە و خەیانەتی پێکراوە .مارکس نیشان لەخۆدەگرێ و بەم پێیە ئازادی بریتییە لە چاودێریی
دەدا کە وەدیهاتنی بە بەهرە و تەواوی ئازادیی تاکەکان کۆی خەڵک بەسەر بارودۆخی ژیانی هاوبەشیاندا.
پێویستی بە گۆڕانکاری بنەڕەتی بنەماکانی ئابووری
م ــارک ــس ل ــە کــاپــیــتــاڵــدا دەنــــووســــێ« :کــۆمــپــانــیــا
و سیاسی کۆمەڵگە یانی دابەشکردنی خاوەندارێتی بەرهەمهێنەرەکان بە چەشنێکی عەقاڵنی ئاڵوگۆڕی
و دەزگــاکــانــی دەوڵ ــەت ــی هــەیــە .مــارکــس نــە بەپێی ئۆرگانیکی تایبەتمەندیی خــۆیــان لــەگــەڵ سروشت
چەمکەگەلێک وەکوو بەرامبەری و دادپەروەری ڕەخنە ڕێکوپێک دەکەن ،ئەوان بە جێگەی ئەوەی کە لە ڕێگەی
لە پێوەندییە ئاراییەکان دەگــرێ ،بەڵکوو بــەردەوام ئەم دانووستانەوە وەکوو هێزێکی کوێر ببزوێندرێن،
ڕەخنەی ئەو لە ئاستێک لە پێوەندییە ئاراییەکان بووە بە چەشنێکی هاوبەش [ئــەم دانووستانە] کۆنترۆڵ
کە بە باوەڕی ئەو ئازادیی تاکی پێشێل کراوەتەوە.
دەکــەن» یەکێک لە خاڵە گرینگەکانی بیری مارکس،
ـێ:
ـ
ـووس
مــارکــس لــە کتێبی بنەماڵەی پــێــرۆزدا دەنـ
پێداویستیی ئــازادی بە تێپەربوون لە پێوەندییەکانی
پارێزکردن
«ئازادیی مرۆڤ نە بە پێی توانایی نەرێنی
تێکەڵ بە توندوتیژی و زۆرداری ،هەروەها پێشبڕکێی
ئەرێنی
توانایی
لــەم یــان ئــەو[شــت] ،بەڵکوو بە پێی
نــێــوان تــاکــەکــان بــە قــازانــجــی پێوەندیی لــە چەشنی
خۆیەتی».
بایەخدان بە تاکیەتی تایبەتمەند بە
هاویاری[تعاونی]و کۆمەڵە .مارکس لە کتێبی ئایدۆڵۆژی
ە
لــە کــۆتــایــی ســــەدەی نـــــۆزد
لە
زۆر
بەشێکی
دا
ئاڵمانیدا دەنووسێ «بەم پێیە تەنیا لە کۆمەڵ دایە کە
پێ
نوێیان
ـان
ـ
ی
پێشکەوتوو
لیبڕاڵەکان کە لیبڕاڵی
ئــازادی خۆیی مسۆگەر دەبــێ» .لە ئــازادی مارکسیدا
زەقی
نابەرامبەری
کە
گەیشتن
دەگوترا بەو ڕاستییە
چەند خاڵی بنەڕەتی وەکــوو» گەشەکردنی مــرۆڤ،
ئازادیی
تێکدەری
ڕکەبەری،
خوازیاری
سەرمایەداری
بڕشتو توانایی تایبەتمەندییەکانی مرۆیی (لە حاڵێکدا
و
ـات
ـ
ک
ـەوە
ـ
ـان
ـ
ـدووم
ـ
ـن
ـ
زی
ـۆ
ـ
ب
هەوڵدانیان
خەڵکێکە کــە
لە کۆمەڵگەکانی ڕابــــردوودا گەشەسەندنی بەشێک
خۆیان
توانایی
لە
کەڵکوەرگرتن
بۆ
وەهایان
ساتێکی
بە حیسابی زیــان و زەرەر بۆ بەشێکی دیکە تەواو
ئاستی
هێنانەخوارەوەی
مەبەستی
بە
ئەوان
ناهێڵێتەوە.
دەبوو) ڕۆڵی ناوەندی و سەرەکییان هەیە .بە باوەڕی
بێکاری و بەرزکردنەوەی مووچە ،بوون بە الیەنگری مارکس «گەشەسەندنی ئازادانەی هەر کەس مەرجی
دەستێوەردانی دەوڵەت لە کاروباری ئابووری ،هەروەها گەشەسەندنی هەمووانە».
پێداگرییان لەسەر دەرمــان و مافەکانی خۆشبژیویی
دیکە بۆ هەمووان دەکرد .ئەم لیبڕااڵنە هەر چەند لە
پێوەندیی لەگەڵ وەالنانی باوەڕی پێشینییانی خۆیان بە
سەرمایەداری سەربزێو و بێزار لە نابەرامبەرییەکانی
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ماڵی هێمن
ماڵێك بۆ ئاشنابوون بە سیمبولەكانی مەهاباد

زامدار ئەحمەد

بەشێك لــەوانــەی رۆژانـــە لــە بــاكــوور و بــاشــووری
كوردستان ،یان لە شارەكانی رۆژهەاڵتی كوردستانەوە
سەردانی مهاباد دەكــەن ،سەرێك لە مۆزەخانەی هێمن
موكریانی دەدەن ،دوای ئــەوەی بەنێو مۆزەخانەكەدا
دەســووڕێــنــەوە ،سەرنج و تێبینییەكانی خۆیان لە نێو
دەفتەری یادەوەریی مۆزەخانەكە دەنووسن .بەشێكیشیان
بە تایبەتی رۆژهەاڵتییەكان ،وەك یادگاری و پاڵپشتیكردنی
مۆزەخانە ،وێنەی كەسایەتییە دیارەكانی رۆژهــەاڵت و
پەیكەری نووسەر و وەرگێڕ و هونەرمەندان دەكەنە
دیاری و كتێب بۆ كتێبخانەكەی دەبەن.
لەبنەڕەتدا ،ئەو مۆزەخانەیە ماڵ و نشینگەی تایبەتی
هێمن مــوكــریــانــی بـــووە .لــەنــێــوەڕاســتــی مــۆزەخــانــەكــە
پەیكەرێكی هێمن دانــراوە كە لەالیەن هادی زیائەددینی
پەیكەرتاشەوە دروستكراوە .خانووەكە لە پێنج ژوور
پێكهاتووە ،ژووری دەستەڕاست تایبەتە بە كەلوپەلەكانی
نووسەر و وەرگــێــڕی كــورد ئەحمەدی قــازی .ژووری
تەنیشتی كەلوپەلەكانی هونەرمەند محەممەدی ماملێی لێ
دانراوە .ژووری ئەوالتر كەلوپەلی نووسەر و وەرگێڕ و
شاعیر هەژار موكریانی ،ژووری پێش كۆتا ،كەلوپەلەكانی
هێمن موكریانی و كۆتا ژوور تایبەتە بە كەلوپەلەكانی
نووسەر و وەرگێڕ محەممەدی قــازی .ئەو كەلوپەالنە
چەپاڵەدراون و لەنێو شووشەدا هەڵگیراون .لەنێوەڕاستی
هۆڵەكەشدا ،بەشێك لە كەلوپەلەكانی خالید حیسامی

(هێدی)ی شاعیر دانراون كە بەر لەكۆچكردنی پێشكەشی
مۆزەخانەی كردبوون.
ژووری تایبەت بە هێمن ،شاعیری شیعری «كوردم
ئەمن» ،پێكهاتووە لە «وێنەی هێمن و ئایشێی هاوژینی،
دوو وێــنــەی هێمن و ه ــەژار بــەیــەكــەوە ،چەند تابلۆی
هەڵواسراو لە شیعرەكانی ،بەشێك لەدەستنووسەكانی
كە شیعری «بەرەو ئاسۆ» سەرپەڕی دەستنووسەكانە.
تاوڵەیەكی داری سپرتۆكراو بە  30داش و دوو زاری
سپیی چكۆڵە ،قاپێكی بچووكی زەردكراو .گوێزانێكی سپی
و فڵچەیەكی ریش تراشینی تبنی .كاتژمێرێكی دەستیی
رەشــی نێو پاكەت ،سنجاقێكی «قرتە» بــۆری سنجاق
لەسەرنراو .چەقۆیەكی ژەنگگرتوو ،كامێرایەكی سااڵنی
حەفتاكان .سپیكەرێكی شێوە الكێشەیی رەش .تووتن
و پەڕەی جگەرە .چوار دانە فیلتەر «مۆننە»ی جگەرە.
تەپڵەكێكی گــەورەی سپی .چەرخێكی شین .چرایەكی
خوێندنەوە.
دوو قەڵەمی رەنگ شین و زەرد .شەش دانە مۆری
بچووكی تایبەت بە جێبەجێكردن و راییكردنی كارەكانی
رۆژانـــە .چاویلكەیەكی قــاوەیــی یەكال شووشە شكاو.
چاویلكەیەكی رەشــی یەكال مــاوە ،قــات و بۆینباخێكی
رەشی شیكی هەڵواسراو .بۆینباخێكی رەشی خااڵویی
سپی و قاوەیی تێكەڵەی شین .قاتێكی شاڵی خۆڵەمیشی.
سەركاڵوەی مەرەزی قاوەیی و سپی و خاكی و ملپێچێكی

قاوەیی .ئەمانە ئەو كەلوپەالنەن لە دوای هێمنی شاعیر
بەجێماون و گشتیان لەنێو چــوارچــێــوەی شــووشــەدا
پارێزراون .ئەو كەلوپەلە تایبەتییانەی هێمن ،الی شیعر
دۆستان و شاعیرپەروەران لەنرخی گــەوهــەردان ،ئەو
هێمنەی لە گوندی «الچین» چاوی بەدونیا هەڵێنا و بووە
سیمبول .ناوێكی نەمری هەمیشەیی لە هــزری خەڵكیدا
جێهێشت.
ئــەو كەسانەی ســەردانــی مۆزەخانەی هێمن دەكــەن،
زۆرتر كوردن .خانم هاشمی ،لە تارانەوە گەڕاوەتەوە و
بەمەبەستی سەردانیكردنی مۆزەخانە لە مهاباد الیداوە.
ئەو بە ڤینەوە لە دەستنووسەكانی هێمن رادەمێنێ .لەالی
ئەو محەمەدئەمین شێخولئیسالمی موكری (هێمن) پێگە و
پلەی بااڵی هەیە ،بە شاعیرێكی قەڵەم جوان و ناوازەی
وەســف دەكــات .بــاوەڕی وایــە هەمیشە لەگەڵ ناخۆشی
و نەهامەتی و دەردەســەری و كۆڵەوارییەكانی تاكی نێو
كۆمەڵگەی كوردیدا ژیاوە و بە شیعر كوڵی دڵ و ناخی
خۆی دەربڕیوە ،شیعری «بەهاری زەرد» لەدڵەوە گۆ
دەكــات و دەڵــێ «وەرە جەلالد پەتت باوێژە ئەستۆم..
ئــەوە پەت نییە ،میداڵی ئیفتیخارە» .ببینن چ شیعرێكی
مانادارە كە بۆ لەسێدارەدانی لەیال قاسم نووسیویەتی .بۆ
كیژانی مهابادیش دەڵێ «لەباری ،نازەنینی ،نەرم و نۆڵی،
دڵتەڕی ،شادی ..لەچاوی بەد بەدوور بی ئەی كچی جوانی
مهابادی».
سەرای هێمن (موزەی موفاخیری فەرهەنگی و هونەری
مهاباد) ساڵی ( )2012لەنێو خانووەكەی هێمن كراوەتەوە
كە دەكەوێتە نێوان فولكەی مەال جامی و پردی یەرغوو.
لەالیەن شارەوانیی مهابادەوە سەرپەرشتی دەكــرێ و
سەاڵح پایانیانی ،بەرپرسی مۆزەخانەیە.
ئــەركــی دۆزی ــن ــەوە و كــۆكــردنــەوە و رازانـــدنـــەوە و
پاراستنی كەلوپەلە بەنرخەكانی ئــەو مۆزەخانەیە لە
ئەستۆی پایانیانی بووە و پەیوەندی بە بنەماڵە و هاوڕێ
و دۆستە نزیكەكانی ئەو كەسایەتییانەوە كردووە ،لەهەر
ناوچە و شوێن و گەڕەك و ماڵێكدا كەلوپەلی ناوبراوانی
لێبێ بەدوایدا دەڕوا و دەخــوازێ بەرەو مۆزەخانەی ببا
و خەرمانی كەلوپەلەكانیان بەرەو زیادبوون هەڵكشێ و
بیانپارێزێ.
سەاڵح پایانیانی لەگەڵ سەرپەرشتیكردنی مۆزەخانەكە،
خاوەن پڕۆژەی فەرهەنگی زارەكیی موكریانە و ماوەی
 25ساڵە سەرقاڵی ئەم كارەیە .تا ئێستا  12بەرگی لە
فەرهەنگی موكریاندا باڵوكردووەتەوە.

یادی یەلدا و کاڵشێکی خوێناوی
ڕزگار ئەمین نژاد
ساڵەکان دێــن و دەچــن و ئەمسااڵنەش وەک گشت
دیاردە زەمانییەکان ،لە دووردەستی بیرەوەریماندا وێنای
هەورێکی دوور لە چاوماندا دەنەخشێنن کە دەمێ ڕەش
و گاه ســوورن ،دەمێ گەش و جاری واشە لێڵن .بەاڵم
ئــەو شتەی کە لــەو سااڵنە بەجێ دەمێنن ،بــیــرەوەری
و یــادەکــانــن .بیرەوەرییەکان بە تاڵی و شیرینیانەوە،
بــیــرەوەریــی خــۆش بن یاخۆ نــاخــۆش ،بــیــرەوەریــی لێڵ
بن یاخۆ گــەش ،وێکڕا دەبــن بە بەشێک لە ناسنامەی
ئێمە .دەیڤید هیوم ( )١٧٧٦-١٧١١فیلسوفی سکاتالندی
ئاخێزگەی ناسنامەی کەسێتی دەگەڕێنێتەوە بۆ کۆبەندی
بیرەوەرییەکانی تــاک و دەڵــێ :ئەگەر بیرەورییەکمان
نەبوایە قەت نەماندەتوانی وێنای عیلییەت لەالمان چێ
ببێ و لە ئەنجامدا قەت نەماندەتوانی زەنجیرەی “عیلەت/
مەعلوولیی” ڕووداوەکان و شتەکانی دەوروبەری خۆمان
دەرک پێبکەین کە نەفس یاخۆ زاتی بوونی ئێمە پێک دێنن.
ب ــەاڵم یەکێک لــە کــارکــردەکــانــی بــیــرەوەری ئــەوەیــە
کە لە هەناوی تێتزاوی ئێمەدا دەبــن بە چێرۆک .وەک
گشت چــیــرۆکــەکــانــی دیــکــە لــە شــەوانــی بــەر ئــاگــردان
یــاخــۆ لــە ئــەنــگــوســتــەچــاوی ســەخــتــەرێــگــای ژیــانــمــانــدا
دەیانڵێنەوە .دووپاتەکردنەوەی ئەم چێرۆکانە لە ڕاستیدا
زیندووکردنەوەی ئەو ناسنامەیە کە هیومی فیلسوف
ئاماژەی پێداوە ،واتە ناسنامەیەکی بــەردەوام کە بەناو
ژیانی ڕۆتینی و ویژدانی کۆمەاڵیەتیماندا ڕۆدچن و لەو
نیهانخانەیەدا دەبن بە توخمێکی ئەبەدی بۆ بەرهەمهێنانەوە
و شین بــوونــی نــاســنــامــەی نــەوەکــانــی دوای خــۆمــان.
فەزای چیرۆک ،ئەگەر قارەمانی تێدا نەبوو ،لە راستیدا
لــە چێژی گــێــرانــەوە بــەتــاڵ دەب ــێ .قــارەمــان و چیرۆک
هەمیشە تەواوکەری یەکترن .ئەگەر چیرۆک نەبوایە کێ
دەیزانی قارەمانەکان چ ڕەنگ و بۆنێکیان هەیە و ،ئەگەر
قارەمان لە ئــارادا نەبوایە تۆ بڵێی چیرۆک بیانوویەکی
دەبــوو بۆ گێڕانەوە؟ دیاریکردنی قارەمان لە چیرۆکی
ڕێئالیستیدا کەسێکی دیــاریــکــراو و نــائــاســایــی ،یاخۆ
سەیروسەمەرە نیە کە جیاوازییەکی فانتازیکی لەگەڵ
کەسانی ئاسایدا هەبێ .چیرۆکی ڕێئالیستی قارەمانەکانی
خۆی لە نێوان خەڵک ،لە هەر فەزایەکدا کە قابلی دەرک

بێ ،هەڵدەبژێرێ و ئەم کەسە لە ڕاستیدا نموونەی گشت
هاوچەشنەکانی خۆیەتی و وابەستە بە کۆمەڵگەیەکە کە
لەودا دەژی .ئەم کەسە ڕەنگە نموونەیەکی بەرجەستە و
کارامە بێ لە نێو هاوچەشنەکانی خۆیدا ،بەاڵم کەسێکی
دیاریکراو و نائاسایی نیە .چونکە ناسنامەی کەسێتی لەم
گۆشەنیگایەوە ،بریتییە لە ناسنامەی زەمیری وشیاریی
کە بە پێی زەمان لە وجودی تاکدا نیهادینە دەبێ و شکل
دەگرێ .بە واتایەکی دیکە تاک لە ڕێگای ئەو بیرەوەرییانەی
کە لە هزر و ڕەفتارە کۆمەاڵیەتییەکانیدا ڕەگی داکوتاوە،
پێوەندیی لەگەڵ ناسنامەی بەردەوامی خۆیدا دروست دەکا.
ئێستا ساڵێک بەسەررووداوەکەی شەوی یەڵدای ساڵی
١٣٩٥دا تێدەپەڕێ و ،منیش بەدیار چیرۆکێکەوە دانیشتووم.
چیرۆکێک کە لە بیرەوەریی مندا قواڵییەکی سادەی جێ
هێشتووە .قواڵیی سادەی زەمەنە تیژتێپەڕەکانی ژیان کە
لەچەند چرکەدا مەعنا پەیدا دەکەن و بە خێراییش لەبیر
دەچنەوە .وەک گشت ئەو وێنانەی کە بە چاوخشاندنێک
بە پەنایاندا تێپەڕدەبین و هەستێکی کاتی لەالمان چێ
دەکەن .ئەو زەمەنانەی کە ڕوانینە عەینییەکانی ئێمە تەنیا
کۆپییەکی کەمڕەنگیان لێ هەڵدەگرنەوە و زۆرجار بەبێ
ئەوەی هەستێکمان تێدا چێ بکەن ،بەپەنایاندا تێدەپەڕین.
بەاڵم ئەم بیرەوەرییە کاتییە ئێستا لە هەناوی مندا بووە
بە ناسنامە و رەنگە بۆ وێناکردنی ئەو قواڵییە سادەیە
هەر هونەر و بەرهەمێکی ئەدەبی بتوانێ باشاری بکا.
گرینگی بەرهەمی ئەدەبی و هوونەری لێرەدا بەرجەستە
دەبێتەوە کە مانا بەم قوواڵییە سادەیە دەبەخشێ .ئەم
ساتە تیژتێپەر و لە هەمان حاڵدا پڕ لە مانایانە ،بە پێی
زەمەن لە نیهادی ناوشیاری هوونەرمەند و نووسەردا

دەبن بە زەمینەسازکەری بەرهەمێکی هونەری و ،لەوەها
دۆخێکدایە کە خوێنەر پێوەندیان لەگەڵدا دروست دەکا و بە
سووڕمانەوە لەم ساتە تیژ تێپەڕیوانە رادەمێنێ کە ڕەنگە بە
دەیانجار بە پەنایاندا تێپەڕ بووبێ ،بەاڵم دەرکی پێ نەکردبێ.
زۆرجار وێنەیەک ،وێنەیەکی سادە کە هیچ مەبەستێکی
هونەری تیدا نەبووبێ ،وێنەیەک کە رەنگە ویستبێتی تەعبیر
لە ڕێپۆرتاژێک بکا ،لە چاوی کامێرایەکەوە دەردەپــەرێ
کە دواجــار دەبێ بە میتافۆری هاوارێکی خنکاو .کاڵشە
خوێناوییەکی ش ــەوی یــەڵــدا و دووکـ ــەڵ و بــۆکــرۆز و
وێرانییەکانی بــەردرگــای قــەاڵی دێــمــۆکــرات ،تەعبیر لە
قواڵییەکی سادە دەکــەن کە زۆر جار بە چاوخشاندنێک
بە پەنایاندا تێپەڕ دەبین و هەستێکی کاتی بەالمانەوە
جێ دەهێڵن و ،روانینە عەینییەکانی ئێمە تەنیا کۆپییەکی
کەمڕەنگی لێ هەڵدەگرێتەوە .بەاڵم نوسخەی ئورجیناڵی
ئەم وێنەیە لە ویژادانی کۆمەاڵیەتی و ناسنامەی کەسێتی
ئێمەدا دەمێنێتەوە و لەم نیهانخانەیەدا دەبــێ بە چرۆی
سەرهەڵدانی هاوارێکی نوێ بۆ ئــازادی و دادپــەروەری.
ئێستە بە دیار ئەم وێنەیە و لە قوژبنێکی ئەم جیهانە سڕ و
بێدەنگ و بێ بەزەییەوە ،بیر لەم قواڵییە سادەیە دەکەمەوە.
ئەم قواڵییە سادەیە دەبێت بە بیرەوەری و لە چیرۆکێکی
دیکەدا ئەژیتەوە و قارەمانەکانیشی وێنا و تەوسیفێکی
رێئالیستن لە هاواری کورد .نازانم بۆ چی لەم ساتە وەختەدا
پڕ بە دڵ حــەز دەکــەم عەلی قۆیتاسی لــەالم بوایە بڵێ:
رزگار! فەندەکت پێیە سیگارێکیشم پێ بدەی؟ بە دڵنیاییەوە
هیچیانم پێ نەدەدا بۆ ئەوەی بەهانەیەک بێ تاکوو عەلی
هەموو ڕۆژێ ئەم پرسیارەم لێ بکا و منیش قەت نەیدەمێ.

لەهەر باخەی گوڵێک

بۆ پێشهو ه
ههنگاو ب ه ههنگاو
هەیاس کاردۆ
خهبات بۆ گهیشتن به ئازادی و مافی یهکسان کاری
ڕۆژێک و دوو ڕۆژ نیه .ئهوانهی قۆڵیان ههڵماڵیوه لهو
بوارهدا کار بکهن و نهزمی کۆن بگۆڕن باش دهزانن
ئهوه پشووی درێژ و کاری بهردهوامی پێویسته.
یهکێک لهپێش شهرتهکانی بهردهوامیی تێکۆشانی
سیاسی و کۆمهاڵیهتی ،بوونی هیوا به سهرکهوتنه.
ههرکهس و ههر الیهنهی لهڕهوتی تێکۆشانی خۆیدا
تۆزقاڵیک تووشی نائومێدی ببێ ،ئاکامی پێچهوانه له
زهحمهت و ماندووبوونی خۆی وهردهگرێ .ئومێد
بهسهرکهوتنه که تۆفانی شۆڕش بهرپا دهکا و هێزی
بێ پایانی کۆمهاڵنی خهڵک وهگهڕ دهخا .شهرت نیه
ههموو جووڵه و تێکۆشانێک لهکورت خایهندا سهتا
سهت به سهرکهوتن بگا ،بهاڵم گومان دهوهدا نیه
ئاکامی ههر ههوڵێکی بهردهوام به ئاکام گهیشتنه.
ئهگهر سهیری قۆناغه جۆراوجۆرهکانی خهباتی
دوور و درێژی ژنان بۆ گهیشتن به مافی وهک یهک
دهگهڵ پیاوان بکهین ئهوهمان بۆ ڕوون دهبێتهوه که
ههنگاوهکان ههتا چ ڕاده چوونهته پێش .ههرکات
چاو له ڕهوتی خێرای کۆمهڵگهی ئهمڕۆی جیهان
بکهین و ئاوڕێکیش لهسهت ساڵ پێش ئێستامان
بدهینهوه ،چوونه پێشی بزاڤی ڕزگاریخوازیی
ژنانمان باش بۆ دهردهکهوێ .ئهوهش دهزانین
که باشترین شێوهی دیاریکردنی ڕادهی چوونه
پێش ههمان میتۆدی لهبهرامبهر یهکتر ڕاگرتنه.
ئهوه بهو مانایه که حاڵی ئیستای ژنان دهگهڵ
وهزعی سهت ساڵ پێش مقایسه بکهین و ئینجا
قهزاوهت بکهین .لهو حاڵهتهدا پێشکهوتن ه زۆرهکانی
ژنان لهههموو بوارهکاندا به باشی خۆ دهنوێنن.
ئهوه که ژنان نابێ به بهشی خۆیان لهکۆمهڵدا ڕازی
بن ،هیچ شک نیه .ئهوه که ژنان دهبێ ڕۆژ به ڕۆژ
داوا و چاوهڕوانییهکانیان زیاتر باس بکهن و باشتر
بیبهنه نێو کۆمهڵ ،دیسان کهس قسهی نیه .لهوهدا
که ژنان دهبێ و لهسهریان واجبه یهکگرتووانه و
بهپێی بهرنامه لهخهباتدا بهشدار بن دیسان جێی قسه
نیه .بهاڵم لهوهشدا که نیزامی جێگرتووی زاڵ ههروا
بههاسانی مل نادا و خهریکی فرت و فێڵی خۆیهتی،
جێی پرسیار نیه .یانی لهڕاستیدا ئهوهندهی ژنان خهمی
گهیشتن به ئازادی و مافی وهک یهک دهخۆن ،نیزامی
مهوجوودی پیاوساالرییش خهمی ئهوه دهخوا چۆن
تهمهنی خۆی درێژتر کاتهوه .جا لێرهدایه که دوو
الیهنی بهرامبهر دهکهونه ههوڵ و تهقهال بۆ ئهوهی
مهشڕووعیهتی خۆیان نیشان بدهن و بیسهلمێنن .زۆر
ڕوونه لهو کێبهرکێیهدا نیزامی زاڵ ههم فێڵ و ههم
ئهزموون و ههم هێزی ماددی و مهعنهویی زیاتری
ههیه و ههر بۆیه ئیمکانی ڕاوهستانیشی زیاتره.
ئهوه لهالیهک ،بهاڵم ئهوه ههموو مهسهلهکه نیه.
ڕاسته هێزی دهسهاڵتداری کۆمهڵ توانا و ئیمکاناتی
چهوساندنهوهی ههیه ،بهاڵم مهنتیق و ئیستداللی
ئهوهی نیه که حهققانییهتی خۆی بسهلمێنێ .کهچی لهو
الی ،واته ژنان به باوهشی پڕ لهپهروهندهی سهلمێنهر
دهچنه جهلهسهی دادخوازی و به وتاری گهرموگوڕی
خۆیان ویژدانی خهوتووی کۆمهڵ وهخهبهر دێنن .جا
لهو مهیدانه دایه که ژنان دهبێ سهبر و حهوسهلهی
باش لهخۆیان نیشان بدهن و پێیان وانهبێ دهتوانن
به پهله ڕای گشتیی کۆمهڵ به قازانجی خۆیان
بگۆڕن .ئهوان لهو بوارهدا ههر ههنگاوێک که
دهچنه پێش بۆیان دهبێته نێردیوانێکی سهرکهوتن
و جا ئهوجار دهبێ دهفکری ههنگاوی دواییدا بن.
یانی مهبهستم ئهوهیه بڵێم کاتێک دروشم دهدهن
یا وهختێک داوایهک دێننه گۆڕێ خۆ له زێدهڕۆیی
بپارێزن چونکه زهبری ڕاستهو خۆیان لێدهدا.
ئهزموون دهری خستوه دیکتاتۆڕان و ماف
پێشێلکهران زۆر حهز دهکهن تێکۆشهرانی ڕێگای
ئازادی دروشمی توند بدهن بۆ ئهوهی بیانووی
سهرکوتیان بۆ بدۆزرێتهوه .ئهوه بهتایبهت بۆ مهسهلهی
ژنان زۆر حهساسه چونکه ههزمی داخوازی زۆر
لهالیهن ژنانهوه ،بۆ بهشێکی زۆری دهسهاڵتداران که
پیاون زهحمهته .بهاڵم ئهگهر ژنانی یهکگرتوو بتوانن
قۆناغ ب ه قۆناغ و به پێی ههلومهرجی زهمان و مهکان
داخوازهکانی خۆیان بێننه گۆڕێ ،حهتمهن خهڵکێکی
زۆر گوێ بیستیان دهبێ .لهو حاڵهتهدا دیاره ههنگاوی
بۆ پێشهوه چوونی ژنان ئارام ،بهاڵم بهردهوام
دهبێ .لهکهسیش شاراوه نیه چوونه پێشی بهردهوام
س هرئهنجام به مهقسهد گهیشتنه .سهرکهوتوو بن

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

پشتیوانیی بەهمەن قوبادی لە خۆپیشاندانەکانی خەڵکی ئێران
بههمهن قوبادی دەرهێنەری بەناوبانگی کورد پشتیوانیی
خۆی بۆ خۆپیشاندانەکانی خەڵک کوردستان و ئێران دەربڕی.
بەهمەن قوبادی ل ه پهیامێکدا دهڵێ ئهم ناڕەزایەتییانە ئاکام و
بهرههمی سیاسهتی چهوتی دهسهاڵتدارانی کۆماری ئیسالمیی ه
له بهڕێوهبردنی واڵتدا .چونکی ئەوانەی کە قەرار بوو دوای
شەڕی  ٨ساڵە لەگەڵ عێراق ،ئێران بکەن بە گوڵستان ،ل ه
ههموو ئهو سااڵنهدا بودجەی واڵتیان بۆ حیزب و الیهنی
بیانیی وا خهرج کردو ه که هیچ پەیوەندییەکیان بە ئێران و ئهم
ی گشتییه.
واڵتهو ه نەبووە و ئاکامهکهی دهبینین ک ه ههژارییهک 
بههمهن قوبادی دهڵێ لەگەڵ ئەم جووڵە و هەروەها بەڕێوبەرانی ئەم
بزووتنەوەی ه هاودەنگ دەبین و تا وەرگرتنی حەقی خۆمان وچان نادهین.

کۆنسێرتی گرووپی موسیقای لوڕ بۆ لێقەوماوانی بوومەلەرزەکهی کرماشان
گرووپی میۆزیکی لوڕ کە سەر بە سەنتەری هاوبەشی
لوڕە ،لە سلێمانی کۆنسێرتێک بۆ دوو هونەرمەندی خەڵکی
کرماشان و سلێمانی بهڕێو ه دهبا و داهاتەکەشی بۆ لێقەوماوانی
بوومەلەرزەکەی گەرمیان ،دەربەندیخان و کرماشان دەبێ.
ئهو کۆنسێرت ه لەژێر ناوی»نەوای زاگرۆس» و بۆ
هونهرمهندان مەسعوود عەزیزی خەڵکی گێاڵنی ڕۆژئاوای
کرماشان و کەنار تەها ،خەڵکی سلێمانی ساز دەکرێ.
کۆنسێرتەکە ڕۆژی 25ی بهفرانبار لە هۆڵی ڕۆشنبیری لە سلێمانی
بەڕێوە دەچێ و ئامانج لەو کۆنسێرتە کۆکردنەوەی یارمەتییە
بۆ زیاندیتووانی بوومەلەرزەکەی دەربەندیخان و کرماشان.

خەاڵتی «لوئی فڕانسوا» ب ه کچە کوردێکی کرماشانی درا
دەستڕەنگینی
و
ژیکەڵە
هونەرمەندی
کیژە
کرماشان لە کێبڕکێی هونەریی نیگارکێشان لە واڵتی
فەرانسە ،خەاڵتی ٢٠١٧ی ئەو واڵتەی پێ بەخشرا.
«ئاندیا حەیدەری» ،تەمەن  5ساڵ ب ه بردنهوهی
کێبڕکێی جیهانی هونەرە «وێناییەکان» خەاڵتی
«لوئی فڕانسوا»ی واڵتی فەرانسەی پێ درا.
کێبڕکێی هونەرە وێناییەکانی واڵتی فەرانسە بۆ ساڵی
 2017بەبەشداری  ٤٠واڵت و  2800بەرهەم بهڕێوه چوو ه
و ئاندیا توانیویهتی دیپلۆمی شانازیی ئهو کێبرکێی ه بباتهوه.
ئەو کچە کرماشانییە ئەندامی کانوونی پەروەردەی
فکریی مندااڵن و مێرمندااڵنی شاری کرماشانه و توانیویهتی
سەرەڕای هەموو کۆسپ و کەموکووڕییەکان لە بواری
ئیمکاناتەوە ،ئهم سەرکەوتن بۆ خۆی مسۆگەر بکا.
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بهر ل ه مااڵوایی

چاالک و بەندکراوی سیاسیی کورد
لە بن تیغی تاوانە ئەمنیەتییەکاندا

دوای  4دەیـــــە لـــە دەســــەاڵتــــی کــــۆمــــاری ئــیــســامــی
ئێستاش «تــاوانــی ســیــاســی» لــەو واڵت ــە پێناسە نــەکــراوە
و ئــــــەوەش دەســـتـــی ئــــــاوەاڵ کــــــردوە بـــۆ ئــــــەوەی چی
عەلی بداغی
نەیار و دژبەر و رەخنەگر و ئۆپۆزیسیۆن هەیە لەو واڵتەدا،
تــــاوان دژی ڕووخ ــان ــدن ــی ڕێــژیــمــیــان بــخــرێــتــە پـــاڵ و خــوێــنــیــان حــــەاڵڵ بــکــرێ.
لــە نــیــزامــی دادی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئــێــرانــدا هـــەر بـــەو هــۆیــە کــە «تــاوانــی
سیاسی» پێناسە نــەکــراوە ،زیندانیانی سیاسی بە تۆمەتگەلی وەک «محاربە» و
«هەوڵدان بە دژی ئەمنیەتی واڵت» دەدردادگــایــی دەکرێن و ســزای قورسیان لەو
سۆنگەیەدا بــەســەردا دەســەپــێ ،بەمجۆرە کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران هــەم دژبــەران
و ڕەخنەگرانی خــۆی دەمکوت دەکــا و ڕاپێچی سووچی زیندانیان دەکــا ،هــەم بەو
پــەڕی ڕووهــەڵــمــاڵــراوی دێ و دەڵــێ واڵتــەکــەی تاقە یــەک زیندانیی سیاسیی نییە!
لە کوردستان ئەو دۆخە بۆ چاالکانی سیاسیی کورد و رەخنەگرانی کۆماری ئیسالمی
بە جۆرێکی دیکەیە ،واتە تێچووی چاالکیی سیاسی و بەرهەڵستکاری لەچاو ناوچەکانی
دیکەی ئێران گەلێ قورسترە .واتە بۆ کاری وەک یەک ،سزای وەک یەک نییە و چاالکی
سیاسی هەیە لە کوردستان بە تاوانی! ڕوماڵکردنی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ سزای 11
ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە ،بەاڵم هەر هەمان کار لە تاران سزاکەی  6مانگ بووە.
ئەوە جیا لەوەی لە دوو دەیەی ڕابردوودا کوردستان لە ڕووی سەپاندن و جێبەجێکردنی
ســزای ئێعدام بە سەر زیندانیانی سیاسیدا پشکی شێری بەرکەوتوە ،هەروەها لە
ڕووی سەپاندنی سزای زیندانیی درێژماوەی  25ساڵ زیندان تا زیندانی هەتاهەتایی.
با چاوێک بە ئامارەکاندا بخشێنین:
لــە ئێستادا النــیــکــەم  140زیــنــدانــیــی سیاسیی کـــورد هــەن کــە بــە تۆمەتەکانی
وەک «ئــەنــدامــەتــی و هــاوکــاریــی حیزبە کــوردیــیــەکــانــی ئۆپۆزیسیۆنی کــۆمــاری
ئــیــســامــی»« ،هـــەوڵـــدان دژی ئــەمــنــیــەتــی واڵت» و « بــانــگــەشــە دژی کــۆمــاری
ئیسالمی» لــە دادگاییکردنێکی نــاعــاداڵنــەدا حوکمی زیندانی درێژخایەنی  5ساڵ
تــا  35ســاڵ و لــە چــەنــد حاڵەتیشدا زیــنــدانــیــی هــەتــاهــەتــایــیــان بــەســەردا ســەپــاوە.
هەروەها النیکەم  22زیندانیی سیاسیی کورد لە بەندیخانەدان کە بە تۆمەتی «محاربە»
لە ڕێگەی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردی سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە ،بەشێکی زۆر
کەسانە مافی ئەوەشیان پێ نەدراوە بۆ خۆیان پارێزەر بگرن و دادوەری پەروەندەکانیان
بــڕیــاری نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکانیان وەک حوکم و ســزا بە سەریاندا سەپاندوون.
ئـــامـــاژە ب ــە بــــارودۆخــــی چــەنــد زیــنــدانــیــی ســیــاســیــی کــــورد بــاشــتــر دەت ــوان ــێ
تەعبیر ل ــەو هــەلــومــەرجــە بــکــا کــە بــەنــدکــراوانــی سیاسیی کــــوردی تــێــدا دەژیـــن:
محەممەد نــەزەری ،ساڵی  1373لە شــاری بۆکان بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان گیرا و لە دادگــای ورمێ بە بڕیاری قازی جەلیلزادە ،سزای
ئێعدامی بەسەردا سەپا .ئەو حوکمە ساڵی  78ی هەتاوی بۆ زیندانی ئەبەد گۆڕدرا.
بارودۆخی خراپی ساڵمەتیی محەممەد نەزەری دوای  24ساڵ مانەوە لە زیندان لە
حاڵێک دایە کە ئەو لەو ماوەیەدا لە هەرچەشنە مافی مەرەخەسییەکیش بێبەش بووە،
ناوبراو دواجار بۆ پێڕاگەیشتن بە پەروەندەکەی مانی لە خواردن گرت و پاش  99ڕۆژ بێ
ئەوەی مەرجەکانی وەدی بێن ،لەسەر داوای چاالکانی مافی مرۆڤ مانگرتنەکەی شکاند.
عوسمان مستەفاپوور کە بە تاوانی ئەندامەتی لە حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
گــیــراوە 23 ،ســاڵ لە زیندان دایــە و هێشتا مەرەخەسی نــەدراوەتــێ .ئــەو کە ئێستا
تــەمــەن  49ســاڵــە ،لــە 23ی پوشپەڕی ساڵی 73ی هــەتــاوی هــەتــاوی دەسبەسەر
و لــە لقی یــەکــی دادگـــای ورمــێــدا ،بــە بــڕیــاری ق ــازی جــەواهــیــری ســەرەتــا ســزای
ئێعدامی بــەســەردا سەپا و دوای  6ســاڵ بەندکرانی ســزاکــەی بۆ  35ســاڵ زیندان
داشــکــا .ئــەو بەهۆی ئــەو کێشانەی نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکان بــۆی دروســت دەکــەن،
لە مــاوەی ئــەو  23ســاڵــەدا تا ئێستا ئیزنی تاقە رۆژێــک مەرەخەسی نــەدراوەتــێ.
کەماڵ شەریفی ،زیندانیی سیاسیی کوردی دوورخراوە بۆ زیندانی میناب ساڵی ٨٧ی
هەتاوی بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبی دێموکرات دەسبەر و سەرەتا سزای ئێعدامی
بەسەردا سەپا و لە دادگای پێداچوونەوەدا حوکمەکەی بۆ  25ساڵ زیندان داشکا .ئەو
ئێستا لە زیندانی میناب وێڕای چەند زیندانییەکی سیاسیی دیکە لە نێو تاوانبارانی ماددە
هۆشبەرەکاندا بەندکراوە و خەریکی کێشانی ماوە زیندانییەکەی خۆیەتی لە دوورخراوەییدا.
حهبیبواڵ لهتیفی خوێندكاری کۆتا ساڵی بەشی «ئهندازیاریی سهنایهع» له زانكۆی
ئیالم بوو ،كه ڕۆژی 1ی خهزهڵوهری ساڵی  86دهسبهسهر و به تۆمهتی ههوڵدانی
دژی ئهمنیهتی میللی و شـهڕ لهگهڵ خــودا ،حوكمی ئێعدامی بـهسـهردا سهپا .ئهم
بهندكراوه كورده لهوەتی گیراوە نەک پێدانی مهرهخهسییان لێ قهدهغه كردوه ،بگرە
هەتا ئێستاشی لهگهڵ بێ نهیتوانیوه له نزیكهوه چاوی به بنهماڵه و كهسوكاری بكهوێ.
عومەر فەقێپوور ،زیندانییەکی سیاسیی دیکەی کوردە لە ساڵی  ١٣٧٨دەستبەسەر كراو
بە تۆمەتی هەوڵدان بەدژی ئەمنیەتی میللی و شەڕ لەگەڵ خودا لە ڕێگەی ئەندامەتیی حیزبی
دێمۆكراتی كوردستان ،لە الیەن دادگای ئینقالب لە شاری مەهاباد حوكمی ئێعدامی بەسەردا
سەپێندرا ،بەاڵم دواتر ئەم حوكمە لە دادگای پێداچوونەوەدا بۆ زیندانی تاهەتایی داشكا.
ناوبراو لە كاتی دەستبەسەركرانیدا كچێكی  ٣سااڵنەی بــووە ،بــەاڵم ئێستا پاش
تێپەڕینی  18ساڵ بۆ تاقە ڕۆژێكیش نەیتوانیوە لە نزیكەوە لەنێو بنەماڵەكەی خۆیدا بێ.
ڕەوتی گرتن و زیندانیکردنی چاالکان و هەڵسوڕاوانی کورد لە کوردستان تەواو
سیستماتیکە ،بە جۆرێک کە ناوەندە ئەمنیەتییەکانی وەک ئیتالعاتی سپای پاسداران،
ئیدارەی ئیتالعاتی سەر بە وەزارەتــی ئیتالعات و هەروەها بەشی ئیتالعاتی هێزە
ئینتیزامییەکان بەبەردەوامی لە سایەی کەشی ئەمنیەتیی زاڵکراو بە سەر کوردستاندا
هەڵسوراوانی کــورد دەگــرن و ســزای زیندان و دوورخستنەوەیان بۆ ناوچەکانی
زۆر دوو لــە کــوردســتــان ،یــان بــارمــتــەی قــورســی مــادیــیــان بــەســەردا دەسەپێنن.
هەر لەو ماوەیەدا و لە ڕۆژانی پێش بەڕێوەچوونی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی لە باشووری
کوردستاندا زیاتر لە  700کەس لە خەڵکی کوردستان بە تاوانی خۆشیدەربڕین و پشتیوانی
لە مافخوازیی کوردی باشوور گیران و ئێستاش دەیان کەس لەوان لە زینداندا ماونەتەوە.
کوردستان له ڕوانگهی کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی سهری مارهکهیهو دهبێ پان
بکرێتهوه ،بۆیهش دهبینین تێچووی چاالکیی سیاسی ،مهدهنی و ههڵسووڕانی کۆمهاڵیهتی
له کوردستان له چاو ناوچهکانی دیکه زۆر لهسهرێیه ،بهاڵم لە هەمانکاتدا دەبینین کە ئهوانه
هیچیان نەیانتوانیوە بەرهەڵستی ڕوحی بهربهرهکانی و تێکۆشان له کوردستان ببنەوە.

