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فیدراڵدا دێموکراتیکی  ئێرانێکی  چوارچێوه ی  له   کوردستان  کۆماری  دامه زرانی 
ژمارە ٧٧٥

کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان  لە کۆبوونەوەیەکدا کە بۆ باس لەسەر چەند پرسێکی تەشکیالتی پێکهاتبوو، وێڕای پێداگرتنەوە لە سەر زەروورەتی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموکرات، بۆ 
جارێکی دیکە ئەم پرسە گرینگەی تاوتوێ کردەوە.

پێش نیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەممە، ١٥ جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی )٢٠٢٠/٦/٤(، کۆبوونەوەی بەرینی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە بەشداریی؛ سەرجەم ئەندامانی ئەسڵی و جێگرانی 
کۆمیتەی ناوەندی لەکوردستان و دەرەوەی واڵت و، هەروەها بە ئامادەبوونی چەند کەس لە تێکۆشەران و سیما ناسراوەکانی حیزب پێک هات لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا کە بە ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی بۆ 
ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد، بەڕێز مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری گشتیی حیزب، ئامانج لە نێوەڕۆکی ئەم کۆبوونەوەیە _کە بریتی بوو لە پرسی یەکگرتنەوەی نێوان 

حیزبی دێموکراتی کوردستان و...

کۆبوونەوەی کومیتەی ناوەندیی حیزب لە پێوەندی لەگەڵ پرسی یەکگرتنەوەدا

درێژە لە الپەڕەی ٢

پێداگریی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر

هەوڵدان لەپێناو یه كگرتنه وه یه کی هاوسه نگ دا

لە کاتێکدا کچانی شیناوێ بۆ چارەسەری پزیشکی پێویستە سەردانی دەرەوەی واڵت بکەن، بەاڵم وەزارەتی بێهداشتی کۆماری 
ئیسالمی ڕێگرە.

حوسێن قازی زادەی هاشمی، وەزیری بێهداشتی کۆماری ئیسالمی بۆ پاساودانەوەی ڕێگرییەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم 
لەهەمبەر ناردنی کچانی شیناوێ بە مەبەستی چارەسەی پزیشکی بۆ دەرەوەی واڵت، هۆکاری ئەم ڕێگرییەی بۆ ڕای پزیشکی 
گەڕاندۆتەوە. ئەوە لە حاڵێک دایە کە ڕای پزیشکانی پسپۆڕ ئەوەیە کاتێکی زۆر کەم بۆ چەند نەشتەرگەرییەکی بنەڕەتی  لەسەر ئەو 

کچانە ماوە کە بەهۆی نەبوونی ئیمکانات لە ئێران ناکرێ و دوای ئەو کاتە ئیدی هەوڵەکان بێ سوود دەبن.
ناوەندە  کەمتەرخەمیی  بە  و سەبارەت  کۆبوونەوە  باڵەخانەی سەرۆک کۆماری  بەردەم  لە  جار  بۆ چەندەمین  کچانی شیناوێ 
بەرپرسیارەکان ناڕەزایەتییان دەربڕی، بەاڵم پاش حەوتوویەک مانەوە لە تاران هیچ کاربەدەستێکی بڕیاربەدەستی ڕێژیم ئامادە 

نەبوو لەگەڵیان کۆ بێتەوە و گوێیان لێ بگرێ.

خومەینیزم و

 میراتگرانی

عەلی بداغی

ل )٣(

کااڵیەک 

بە ناو ژن

شەونم هەمزەیی

ل )٥(

ناسیونالیزمی ئێرانی و 
گوتاری ڕەگەزپەرەستانەی 

فارسی_شیعی

دیمانە: ڕەحمان سەلیمی

ل )٧ و ٦(

ڕه گه زپه رستی، په ڵه یه كی 
ڕه ش به  نێوچاوانی 

مرۆڤایه تییه وه 

ئارەزوو نستانی

ل )٨(

کودێتا، هەڵبژاردن یان 
ڕزگاریدەری بیانی؟

و: مەنسوور مروەتی

ل )١٠(

ــەی  ــەمــەن ٦١ ســاڵ ــی ت ــرەژن ــی ــی، پ ــاه ــەن ــە پ ــاســی ئ
کرماشانی، ڕۆژی سێشەممە ٣٠ـی بانەمەڕ لە کاتێکدا 
ــەســەر بە  ــاشــان ل ـــی کــرم ــی شـــارەداری ــان ــمــوورەک ــەئ م
قسەی خۆیان نایاسایی سازکردنی ماڵەکەی لەگەڵی 
کەوتبوونە شەڕ و مشتومڕەوە؛ لەسەر پارێزگاریی لە 

ماڵەکەی خۆی و بەشەڕ هاتن، گیانی لەدەست دا. 
ــی  ــان ــمــوورەک مــەئ ــەکــان  ــحــاڵ ــەت شــای ــســەی  ق بەپێی 
شارەداری لە کاتێکدا ئاسیە و کچەکەیان داوەتە بەر 
لێدان و پڕژێنەری بیباریان بە سەروچاویدا پڕژاندوە، 
کە بەردەوام هاواری کردوە و داوای لێ کردوون وازی 
لێ بێنن لەبەر ئەوەی نەخۆشیی دڵی هەیە.” ئەمە لە 
کاتێک دایە دادستانی کرماشان دواتر ڕای گەیاندوە کە 
نیشانەیەک لە لێدان لەسەر جەستەی ئاسیەدا بەدی 
و  پەناهی  ئاسیە  خــودی  بۆ  هۆکارەکەی  و،  نەکراوە 

بێڵی مکانیکی گەڕاندوەتەوە!

ماڵەکەیان ڕووخاند و کوشتیشیان

شایانی باسە ڕۆژ نییە لە شار و ناوچە جیاجیاکانی 
تایبەتی  ــە  ب بێ ئەنوا  و  ــان  ــدەرەت ــێ ب خەڵکی  ئێراندا 
دەسفرۆشەکان لە الیەن مەئموورەکانی شارەدارییەوە 
نەدرێنە بەر پەالمار، کە زۆر جار ڕووداوی کوشتنی 

لێ دەکەوێتەوە.

کچانی شیناوێ بەڕێی دەرەوەی واڵت ناکرێن

شاری  شیناوێی  گوندی  لە  کچانە  قوتابخانەی  ئاگرگرتنی  ڕووداوی  لە 
پیرانشار لە ساڵی ١٣٩١ی هەتاوی، زیاتر لە ٢٩ قوتابیی ئەو پۆلە سووتان 

کە دوو کەسیان بەهۆی سەختی برینەکانیان گیانیان لەدەست دا.
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ــد. بــەڕێــزیــان  ــان ــەی ــای- ڕاگ ــدکـ ...حـ
گرینگیی  بـــە  ئــــامــــاژەدان  وێـــــڕای 
هەمیشەیی ئەم پرسە لەنێو ڕیزەکانی 
حیزبدا ڕایگەیاند، کە لە ماوەی چەند 
باسانە  ــەم  ئ ڕابــــردوودا  ــووی  حــەوت
کۆبوونەوەکانی  لە  دیکە  جارێکی  بۆ 
بەڕێز سکرتێری گشتیی حیزب لەگەڵ 
واڵت  دەرەوەی  لە  حیزب  ئەندامانی 
دەفتەری  کۆبوونەوەی  هــەروەهــا  و 
سیاسی لەگەڵ بەشیک لە کادرەکانی 
پێویستە  بۆیە  ئاراوە.  هاتۆتە  حیزبدا 
بۆ  پــرســە  ــەم  ئ زەروورەتـــــی  بەپێی 
ــورد لــە ڕۆژهــەاڵتــی  بــزووتــنــەوەی ک
دێــمــوکــرات،  حیزبی  و  کــوردســتــان 
دیسان هەر وەک لە ماوەی ١٤ ساڵی 
قسەمان  بەرپرسیارانە  ڕابــــردوودا 
ــگــاومــان بۆ  ــەســەر کــــردوە و هــەن ل
دیکەش  جارێکی  بۆ  هەڵێناوەتەوە، 
ــن. بـــەڕێـــزیـــان لــەم  ــەی ــک تــاوتــوێــی ب
بــەرپــرســی  ــە  ل داوای  پــێــوەنــدیــیــەدا 
ــۆ کـــاروبـــاری  ــی حـــیـــزب بـ ــەت ــئ ــەی ه
یەکگرتنەوە و دانیشتن لەگەڵ هەیئەتی 
حدکا، بەڕێز کەماڵ کەریمی کرد لەم 
کۆمیتەی  بە  ڕاپۆرتێک  پێوەندییەدا 

ناوەندی بداتەوە.
لەم بەشە لە کاری کۆبوونەوەکەدا 
ڕاپۆرتێکی  کــەریــمــی  کــەمــاڵ  ــاک  ک
وردی لە سەر ڕەوتی دانیشتنەکانی 
حیزبی  هەیئەتی  هــەردوو  پێشووی 
حدکا  و  ــان  کــوردســت دێــمــوکــراتــی 
پێشکەش بە بەشداران کرد. بەڕێزیان 
ڕەوتــی  لە  باسی  ڕاپــۆرتــەکــەیــدا  لە 
ئەم  بەرەوپێشچوونی  ڕادەیــەک  تا 
پرسە پیش لە دوایین کۆنگرەی حدکا 
دەستنیشان کردنی  ــڕای  وێ و،  کــرد 
ــەردەم  ب بەربەستەکانی  و  کۆسپ 
خواست  هیوای  یەکگرتنەوە،  پرسی 
دانیشتنەکان  ــی  ڕەوت داهــاتــوودا  لە 
دەســــت پـــێ بــکــەنــەوە و ئــاکــامــی 
دڵخوازی بۆ تێکۆشەرانی دێموکرات 
و خەڵکی کوردستان لێ بکەوێتەوە.

کۆبوونەوەی  کــاری  درێـــژەی  لە 
بــەشــداران  کە  نــاوەنــدیــدا  کۆمیتەی 
باسەکاندا  لە  بەشدارییان  چاالکانە 
لە  پێداگری  وێــڕای  بە گشتی  کــرد، 
سەر زەروورەتی یەکگرتنەوەی هەر 
تێکڕایی  بە  دێموکرات،  حیزبی  دوو 
جۆری  و  بەرپرسیارانە  هەڵوێستی 
یەکگرتنەوەی  پرسی  مودیرییەتی 
لە الیەن دەفتەری  ڕیزەکانی حیزب 
ئەم  بۆ  حیزب  هەیئەتی  و  سیاسی 

پرسەیان پەسند کرد.
جارێکی  بۆ  نــاوەنــدی  کۆمیتەی   
دیکە بــە پــێــداچــوونــەوە بــە ڕەوتــی 
لەسەر  قــســەکــردن  و  ــژەکــان  ــوێ وت
ــەردەم  ــ ــی ب ــان ــەرەک ــەگ کــۆســپ و ت
ــان،  ــەک ــرات ــوک ــم ــەوەی دێ ــن ــرت ــگ ــەک ی
ــی  ــەک ــەوەی ــن ــرت ــگ ــەک پـــێـــی وابـــوو ی
ــە هـــەســـتـــکـــردن بە  ــەنـــگ بـ ــاوسـ هـ
بەرپرسیارێتیی دوو الیەنە دەتوانێ 
ــــووی خــەبــات  ــات ــ ــجــی داه ــازان لـــە ق
دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشانی  و 
لە  کورد  بزووتنەوەی  و  یەکگرتوو 

کوردستانی ئێراندا بێ.
ناوەندیی  کۆمیتەی  کۆتاییدا  لە 
حیزب، دەفتەری سیاسی و هەیئەتی 
یەکگرتنەوەی  پــرســی  بــە  تــایــبــەت 
ــی لە  ــ ــەردەوام ــ ــارد کــە بــە ب ــپـ ڕاسـ
دانیشتن و دیالۆگ لەگەڵ ڕێبەری و 
هەیئەتی حدکا، ئەم پرسە بۆ گەیشتن 
تێکۆشەرانی  دڵــخــوازی  ئاکامی  بە 
درێژە  کوردستان  خەڵکی  و  حیزب 

پێبدەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
سکرتاریا

١٥ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی

خەڵکی نیشتمانپەروەری کوردستان!

الوانی خوێنگەرم و تێکۆشەر!

و   ١٣٥٧ ــی  ــ ــاڵ ــ س شــــۆڕشــــی  دوای 
ڕووخاندنی ڕێژیمی پاشایەتیی پەهلەوی، 
و  ــان  ـ دەی قوربانیی  و  ــخــواز  ــاف م ــی  ــەالن گ
ئێران  لە  بێمافی  و  ستەم  ســاڵ  ســەدان 
کە بە خەبات و قوربانیدانی زۆر بەسەر 
هیوایان  کەوتبوون،  سەر  شــادا  ڕێژیمی 
بە هاتنە سەر کاری دەسەاڵتێکی خەڵکی 
تازە  ڕێژیمی  ــەاڵم  ب ــوو.  ب دێموکراتیک  و 
بەدەسەاڵت گەیشتووی کۆماری ئیسالمی، 
و  کوشت  و  ســەرکــوت  بە  کوردستان  لە 
کورد  خەڵکی  ــڕۆی  ب و  ــااڵن  ت و  کوشتار 
دوای  کوردستان  خەڵکی  پێکرد.  دەستی 
ڕێژیمی  ـــەدژی  ل ــان  ــی ــاوی ــن خــوێ ــی  ــات خــەب
ڕووخاندنی  لە  بەشدارییان  و  پاشایەتی 
مافە  وەدیهاتنی  چاوەڕوانی  ڕێژیمە،  ئەم 
ڕەوا و ئینسانییەکانیان بوون؛ کەچی زۆر 
ــازەدامــەزراوی  ــی ت ــەن دەســەاڵت ــەالی زوو ل
سەر  کرایە  هێرش  ئیسالمییەوە  کۆماری 

کوردستان.
ڕووداوەکانی نەورۆزی خوێناویی سنه 
و ئێعدام و کوشتاری بەکۆمەڵی کورد لە 
شار و ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان، 
بۆ وێنە لە سەقز و نه غه ده  و زۆر شوێن و 
گوندی وه ک قاڕنی، قه اڵتان، حه سه ن لۆالن، 

خالید عەزیزی: 

خوێنی بەناحەق ڕژاوی الوەکانمان ئیلهامدەری
 شێلگیریی خەباتەکەمانە دژی کۆماری ئیسالمی

)پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ٣٧ ساڵەی ئێعدامی ٥٩ شۆڕەالوی کورد لە مەهاباد(

سۆفیان، قەرەگۆل و  وێرانکردنی سه دان 
گوندی دیکە و شااڵوی هێرشی نیزامی بۆ 
دەست بە سەر داگرتنی کوردستان؛ زۆر 
خەڵکی  بۆ  ڕێژیمەی  ئەم  ماهییەتی  زوو 
لەقاو  ئێران  دیکەی  نەتەوەکانی  و  کورد 
دا. به اڵم جینایه تێک کە ڕێژیمی کۆماری 
ــی  جــۆزه ردان 12ی  ڕۆژی  ــه   ل ئیسالمی 
ساڵی 1362 دەرهەق بە خەڵکی مه هاباد 
ــەرم و  ــەی شـ ــەڵ ــردی، پ ــ ــان ک ــت ــوردس و ک
کۆماری  تەوێڵی  بە  ئەبەدییە  تاوانێکی 
ئیسالمییەوە، تاوانێک کە تێپه ڕینی کات و 
ساڵ له  بیر خه ڵکی کوردستانی ناباتەوە، 
تاوانی ئێعدامی ٥٩ شۆڕەاڵوی بێتاوان کە 
خوێنمژی  و  ــدە  دڕن ڕێژیمی  بڕیاری  بە 
کۆماری ئیسالمی و بێ هیچ محاکەمە و 

دادگاییەک گوللەباران کران.
ــیــســالمــی کــە  ــی کــــۆمــــاری ئ ــمـ ـ ــژی ـ ڕێ
و  ویست  و  ماف  لە  گوێ  نەبوو  ئامادە 
ڕێگای  لە  و  بگرێ  ــورد  ک خەڵکی  داوای 
کورد  پرسی  چارەسەری  بۆ  دانوستانەوە 
هەنگاو بنێ، هێرشی بەرباڵوی کردە سەر 
کوردستان. فیتوای جیهاد لەدژی نەتەوەی 
بەسەر  خوێناوی  شەڕێکی  و  درا  ــورد  ک
کوردستاندا سەپا، شەڕێک بە مەبەستی 
و  خەڵک  ئازادییەکانی  و  ماف  سەرکوتی 
کپکردنی دەنگی ڕەوا و مافخوازیی خەڵکی 
کورد کە تا بە ئێستا و بە درێژایی تەمەنی 
فۆڕمی  و  ــوە  شــێ ــە  ل ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
بزووتنەوەی  بــووە.  ــژەی  درێ جۆراوجۆردا 

ڕزگاریخوازیی کورد و حیزبی دێموکراتی 
کوردستانیش بە تایبەتی، بۆ دیفاع لە مان 
و مەوجوودیەتی خەبات و شوناس ویستیی 
و  بەرگری  سەنگەری  چوونە  گەلە  ــەو  ئ
بە  درێــژە  سەنگەرەدا  لەو  ئێستاش  هەتا 

خەباتی ڕەوا و بەرحەقی خۆیان دەدەن.

 خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
الوانی شۆڕشگێر و بوێر لە مەیدانی 

خەباتی مافخوازیدا!

کۆماری  ڕێژیمی  لەمەوبەر  ســاڵ   ٣٧
الوی   ٥٩ ئێعدامی  ــی  ــاوان ت ــە  ل ئیسالمی 
مەهاباددا هەوڵی ئەوە بوو کە کۆمەڵگەی 
ــی کـــورد  ــ ـ ــەت الوان ــب ــای ــەت ـــان، ب ــت کـــوردسـ
ــی  الوان بینیمان  ـــەاڵم  ب ــا،  ــک ب چاوترسێن 
قۆناغی  لە  هەراویان  بەشداریی  بە  کورد 
چەکدارانە  بەرگریی  و  خەبات  سەختی 
هەموو  لە  هەمەالیەنەیان  تێکۆشانی  و 
سەنگەر و بەستێنەکان بەدژی دەسەاڵتی 
خوێنی  دا  نیشانیان  ئیسالمیدا،  کۆماری 
شــــۆڕەاڵوەکــــەی   ٥٩ ــــاحــــەق ڕژاوی  ــــەن ب
چــرای  و  ــخــوازی  ــاف م ئیلهامی  ــاد،  ــاب ــەه م
ڕووناککەرەوەی ڕێی خەبات و تێکۆشانیان 

بۆ ڕزگارییە.
خەڵکی خەباتکار و خۆڕاگری کوردستان 
دوای ئەم ڕووداوە سامناکە و بەرگەگرتن 
لەبەرانبەر زۆر کارەسات و نەهامەتی کە 
کۆماری ئیسالمیی ئێران بەسەری هێناون، 

کۆڵیان نەداوە و سەنگەری خەباتیان چۆڵ 
شل  پێ  هەنگاوەکانیان  نەک  و  نەکردوە 
ماوەیەدا  ئەو  هەموو  لە  بەڵکوو  نەبووە، 
لەبەرامبەر  جــۆراوجــۆر  تێکۆشانی  ــە  ب
کــۆمــاری  داپلۆسێنەرەکانی  سیاسەتە 
و  خەبات  لە  و  وەستاونەتەوە  ئیسالمیدا 
تێکۆشانی مافخوازانەیان بەردەوام بوون. 
مانگرتنە گشتییەکەی ٢١ی خەرمانان بۆ 
قەاڵی  مووشەکبارانی  مەحکوومکردنی 
دێموکرات و ئێعدامی ڕۆڵە سیاسییەکانی 
کورد، کە لە نەفسی خۆیدا ڕێفراندۆمیکی 
ــاری  ــرســی ــر پ ـ ــەوە ژێ ـ ــردن ـ ــاســی بــۆ ب ســی
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  ڕەواییەتی 
دیارترین  لە  یەکێک  بــوو،  کوردستان  لە 
دیمەنەکانی ئەم خۆڕاگری و خەباتگێڕییە 

بوو.
ئێعدامی  تاوانی  بیرهێنانەوەی  لە  ئێمە 
ئەوە  دیکە  جارێکی  مەهاباددا  الوی   ٥٩
وەبیر خەڵکی ئێران و کۆمەڵگەی جیهانی 
ــه دژی  ل ئیسالمی  کــۆمــاری  کە  دێنینەوە 
کوردستان  ــی  ــه اڵت ڕۆژه ــه   ل کــورد  گه لی 
ئەم  و  ــردوە  ک سامناکی  جینایەتی  چیها 
کـــردوە.  ــەک  ــوەی شــێ چ  ــە  ب جینایەتانەی 
الوانی کورد پاش چەند دەیە لە تێپەڕینی 
ــادی،  ــاب ــەه م الوی   ٥٩ ئێعدامی  ــی  ــاوان ت
ئیسالمییان  ــاری  ــۆم ک جینایەتەی  ــەم  ئ
هەروا لەبەرچاوە و بەدوای ڕاستییەکاندا 
کە  ــەوەی  ئ وەک  ڕاستییەکانی  دەگەڕێن. 
به  خاک سپاردوە  لە  کوێ  ئەوانی  ڕێژیم 
و ته رمی ئه و ڕۆڵە بەناحەق کوژراوانەی چ 

لێ کردوە.
ئه و  ــادی  ی ــورد  ک ـــی  الوان نیام  دڵ ئەمن 
شه هیدانه بەرز ڕادەگرن و بە بەردەوامیی 
ــاری  ــۆم ـــە ک ــان ب ــی ــۆشــان ــک ــێ ـــات و ت خـــەب
ئەستاندنی  ــە  ک دەسەلمێنن  ئیسالمی 
ئیراده یان  ناتوانێ  نەک  گیانی الوه کانمان 
به چۆکدا بێنێ و له  ویست  و داخوازه کانیان 
ئیلهامدەری  بەڵکوو  کاتەوە؛  پەژیوانیان 
ئەوە بووە کە شێلگیرانه تر دژی کۆماری 

ئیسالمی بوەستنەوە. 
12ی  شه هیدانی  گیانی  بۆ  ســاڵو    _
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الوانی کورد

خالید عەزیزی
سکرتیری گشتیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان

کۆبوونەوەی کۆمیتەی 
ناوەندیی حیزب 

لە پێوەندی لەگەڵ 
پرسی یەکگرتنەوەدا

 ٥٩ هەتاویدا  ١٣٦٢ی  جۆزەردانی  ١٢ی  لە 
تازە  ڕێژیمی  لەالیەن  مهاباد  شــاری  الوی 
ئیسالمیی  کۆماری  بەدەسەاڵت گەیشتووی 
ئێرانەوە ئێعدام کران. ڕێبەرانی ئەم ڕێژیمە 
ئاشتیخوازانەی  پەیامی  واڵمی  ئەوەی  دوای 
بە  کوردستانیان  سیاسیی  ــەوەی  ــن ــزووت ب
هێرشی  و  ــاد  ــه جــی ــی  ــان ــەرم ف ـــی  دەرکـــردن
ــۆ ســەر خــاک و خەڵکی  ــی ب ــاســەری ســەرت
کوردستان دایەوە، ڕووبەرووی بەرەنگاریی 
هەروەها  و،  سیاسییەکان  هێزە  و  خەڵک 
پێشمەرگەی  هێزی  قارەمانانەی  ــرادەی  ــی ئ
خەیاڵ  بە  کە  ــەوان  ئ ــەوە.  ــوون ب کوردستان 
بەچوکداهێنانی  سەر  لە  هۆمێدیان  و  هیوا 
ــان  ــوردســت ــەی ک ــوازان ــخ ــاف ــەوەی م ــن بــزووت
هەڵچنیبوو، لە بەرانبەر داخوازییە ڕەواکانی 
ـــگـــاری و  ـــەرەن ــان و ب ـ ــت ــوردسـ ــی کـ ــک ــەڵ خ
و  دۆشداماو  پێشمەرگەدا  هێزی  ئازایەتیی 
قەرەبووکردنەوەی  بۆ  بۆیە  مانەوە.  سەرکز 
پەالماری  لەداڵنە  قین  خۆیان  شکستەکانی 
خەڵکی بێ دیفاعی کوردستانیان دا و تەنیا 

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەبۆنەی ١2ی جۆزەردان، 

ساڵڕۆژی ئێعدامی ٥٩ الوی مەهابادی بە دەستی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی

لە یەک ڕۆژدا ٥٩ الوی شاری مەهابادیان 
ــن و هیچ  ــرێ ــک ـــی ب ــەوەی دادگـــای ــ ـ ئ ــێ  ــەب ب
ئێعدام  بووبێتەوە،  ساغ  لەسەر  تاوانێکیان 

کرد.
ڕەوتی گرتن، ئەشکەنجە، دادگاییکردن و 
لە کۆتاییدا سەپاندنی سزای قورس بە سەر 
تێکۆشەرانی کوردستان و لە سێدارەدانیان 
ــی ڕێژیمی  ــی ــدارت ـــەی دەســەاڵت ــوار دەی ــە چ ل
کۆماری ئیسالمیی ئێران، الپەڕەیەکی ڕەش 
ڕێژیمەیە.  ئەم  جینایەتی  و  تاوان  لە  پڕ  و 
تەنیا  سیاسی  زیندانیانی  کۆمەڵکوژیی 
بڕگەیەکی  لە چەند  بوون،  تاوانی کورد  بە 
ــارە و چەند بارە  ئەم مێژووە ڕەشــەدا دووب
بەسەر  قورس  حوکمی  سەپاندنی  بۆتەوە. 
ــان،  ــی ــدارەدان ــێ ــە س ــی کـــورد و ل ــان ــی ــدان ــن زی
بەشێکە لەو شەڕە ناڕەوا و دژی گەلییەی کە 
کۆماری ئیسالمیی ئێران بەرانبەر بە خەڵکی 
چل  لە  زیاتر  ڕەواکانی  مافە  و  کوردستان 
ساڵە گرتوویەتە بەر و تا ئێستاش درێژەی 
سیاسیی  زیندانیانی  زۆری  بەشی  هەیە. 

ــی  ــەکــان ــخــان ــدی ــەن ــە ب ــە ل ــران ک ــێ ئ
ــەدا ســـزای قـــورس و  ــم ــژی ــەم ڕێ ئ
بەسەردا  لەسێدارەدانیان  ناڕەوای 
لە  جیا  کە  ــوردن  ک سەپێندراوە، 
مافخوازی هیچ تاوانێکی دیکەیان 

نییە.
لە  ڕێژیم  مەبەستی  و  ئامانج 
لە  مەهابادی  الوی   ٥٩ ئێعدامی 
و   ١٣٦٢ ساڵی  ــی  ــۆزردان ج ١٢ی 
درێژەدان بەم ڕەفتار و سیاسەتە 
ــەی، چــاوتــرســێــن  ــاران ــک ــەت ــای ــن ــی ج
ــان و  ــی کــوردســت ــک ــەڵ ــی خ کــردن
ـــەوەی  ـــن ـــزووت ــی ب ــدن ــان ــک ــش ــک ــێ ت
ـــی  ـــان ــە کـــوردســـت ــ ــی ل ــ ــەوەی ــ ــەت ــ ن
ئێستا  تا  وەک  ــەاڵم  ب ــوو.  ب ئێران 
حیزبە  و  ــان  کــوردســت ــی  ــک ــەڵ خ
سەلماندوویانە،  سیاسییەکانی 
لەم پێوەندییەدا ئەوەی بۆ ڕێژیم 
ماوەتەوە کارنامەیەکی پڕ لە غەدر 
و جینایەتە و هیچی دیکە. چونکی 

بە  نەتەنیا  کوردستان  خەڵکی  مافخوازانەی  خەباتی 
نەکەوتوە،  پەکی  تێکۆشەرانی  و  الوان  لەسێدارەدانی 
بەڵکوو ڕۆژ لەگەڵ رۆژ لە پەرەئەستاندن دایە و ئێعدام 
و سێدارە بە الی خەڵکی کوردستانەوە وەک بەشێکی 
پێناسە  ڕێژیمە  ئەم  وجــوودی  ماهییەتی  لە  دانەبڕاو 
دەکرێ. “کۆماری سێدارە”، ئەو تەعبیر و تاریفە بەجێ 
و چەسپاوە بوو کە هەر زوو خەڵکی کوردستان بۆ 

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێرانیان بەکار هێنا.
لە یاد و بیرەوەریی ٣٧ ساڵەی ئێعدامی بەکۆمەڵی 
مەهاباد دا،  شــاری  شۆڕشگێڕی  ــی  الوان لە  کــەس   ٥٩

ساڵو دەنێرین بۆ یاد و ئامانجە بەرزەکانیان.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێران

١٢ی جۆزەردانی ١٣٩٩
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سیاسیی  ــی  ــەب ــت ــەک م ــز  ــەڕێ ب
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

و  خەبات  ساڵوی  و  ڕێز  لەگەڵ 
برایەتی!

ــی  ــەزران ــەی دام ــەی ٤٥ ســاڵ ــۆن ــەب ب
کوردستان،  نیشتمانیی  یەکیەتیی 
پیرۆزباییتان  و  ــاڵو  س گەرمترین 

پێشکەش دەکەین.

نیشتمانیی  یەکیەتیی  ــی  دامــەزران
بارودۆخێکی  بەرهەمی  کوردستان 
مێژوویی  زەروورەتێکی  و  هەستیار 
لە  ــێــکــۆشــەرە  ت حیزبە  ــەم  ئ و،  ــوو  ب
ماوەی ٤٥ ساڵ ژیانی سیاسیی خۆیدا 
چەسپاندنی  ــۆ  ب زۆری  قوربانیی 
مافەکانی کورد لە عێراق و چێ کردنی 
هەرێمی  خۆبەڕێوەبەریی  دەسەاڵتی 

کوردستان داوە.

دێموکراتی  حیزبی  پێوەندییەکانی 
نیشتمانیی  یەکیەتیی  و  کوردستان 
ئەم مێژووە،  بە درێژایی  کوردستان 
پڕبایەخ و جێی شانازی بۆ هەر دوو 
الیە. ئەم پێوەندییە بە ئیلهام وەرگرتن 
نیشتمانی  ــە  ــی ــری ــک ــی ف ــا  ــەم ــن ب ــە  ـ ل
د.  ــران  ــ ــەم ــ ن ـــی  ـــەکـــان ـــی ـــەوەی ـــەت ن و 
عەبدولڕحمان قاسملوو و مام جەالل 
هەلومەرجی  ســــەرەڕای  ــی،  ــان ــەب ــاڵ ت
تایبەتمەندیی  و  دژوار  و  سەخت 
دوو  ــەم  ل کـــورد  سیاسیی  خەباتی 
ــەروا  ه ئێستاش  نیشتمان  بەشەی 
ــزەوە  ــاوی ڕێ ــە چ ب ــوڕە و؛ ئێمە  ــەگ ب
نێوانمان  پڕشانازییەی  ڕابردووە  لەو 
پێوەندیی  کە  پێداگرین  و  دەڕوانین 
نیشتمانیی  یەکیەتیی  ــەی  ــان ــرای ب
دێموکراتی  حیزبی  و  ــان  ــوردســت ک
جارانیش  ــە  ل بەتینتر  ــان  ــوردســت ک

بەرەو پێشتر بچێ.

ـــادی  ـــی ــەش ســـاڵ ــ ــک ــ ــی دی ــکـ ـ ــارێ جـ
نیشتمانیی  یەکیەتیی  ـــی  دامـــەزران
کە  هیوادارین  و  پیرۆز  کوردستان 
یەکیەتیی نیشتمانی لە ساڵی نوێی 
ژیانی سیاسیی خۆیدا و، لە وەرزی 
و  عێراق  ئێستای  هەستیاری  هــەرە 
داهاتوویەکی  بە  هیوا  بە  ــاوچــەدا،  ن
لە  ــان،  ــوردســت ک هەرێمی  ــۆ  ب ــەش  گ
خەبات و تێکۆشانی بۆ سەرخستنی 
زیاتری مافەکانی کورد بەردەوام بێ.

 
حیزبی دێموکراتی کوردستان

دەفتەری سیاسی
٢٠٢٠/٥/٣١

خومەینیزم و میراتگرانی

عەلی بداغی

پەیامی پیرۆزبایی

 دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان بە بۆنەی دامەزرانی

 یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

ئەمڕۆ )١٤ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی( 
٣١ ساڵ بەسەر مەرگی خومەینیدا تێ پەڕی. 
پیاوێکی ئایینی و سیاسی کە توانی خەونی 
لەمێژینەی حاکمیەت و دەسەاڵتی ئیسالمی 
و  بێنێ  وەدی  ئێراندا  لە  سیاسی_شیعی 
گرینگترین  حوکمەتەکەی  ساڵ   ١٠ ــاوەی  م
گرینگ  ئێرانە.  هاوچەرخی  مێژووی  دەیەی 
چونکی کاریگەرییە قووڵ و بنەڕەتییەکانی 
ئەم بڕگەیە لە مێژووی ئێران هەتا ئێستاش 
و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  ــی  ــان ژی ــەســەر  ب

چارەنووسی خەڵکی ئەم واڵتەوە دیارە.
بناغەی  ــەردی  ب کە  ــوو  ب خومەینی  ــەوە  ئ
ــا  دان ئیسالمیی  ــی  ــۆڕش ش ـــی  ـــەدەرێ ـــاردن ن
دەرەوەی  ــی  ــوێ ن ــی  ــاســەت ســی ــی  ــان ــژم وێ و 
ــە بنی ڕا  ــە ل ــێــک ک ــژمــان ــت، وێ ــ ــی داڕش ــران ــێ ئ
بەرژەوەندییە  لەگەڵ  بنەڕەتیی  دژایەتیی 
بە  خومەینی  ــوو.  ب ئێران  نیشتمانییەکانی 
ئەمریکا  ــی  ــردن ــی ک ــەت ــای ــن دوژم سیاسەتی 
ــی  ــ ــەاڵت ــ ــی ڕۆژه ــان ــەک ــش ــێ ــاوک ـــــــەی ه زۆرب
ــە  ــگ ــە ڕوان ب ــە  ک ــەو  ئ دا،  ــی تێک  ــوەڕاســت ــێ ن
پان ئیسالمیستییەکانی پێی   وابوو دەتوانێ 
ناوچەییەکان  دەسەاڵتە  سیاسیی  ڕێژیمی 
ــەری( ــەگ ــع ــیــســالم )شــی ـــی ئ ـــدی ـــەرژەوەن ــە ب ل
ڕێکخستن  و  ــدان  ــان ه کەوتە  ــگــۆڕێ،  ب ـیدا 
و  تێرۆریستەکان  میلیشیا  وەخۆگرتنی  و 
هەر ئەوەش بووە هۆی ئەوەی لە الیەک لە 
و،  بخرێتەوە  تەریک  جیهانییدا  کۆمەڵگەی 
عێراق  پڕکێشییەکانی  بەهۆی  دی  لەالیەکی 
هەست بە مەترسی بکا و هێرش بکاتە سەر 

ئێران.

و  یەکەمدا  لە ساڵی  دەکرا  کە  ئەم شەڕە 
هەلومەرجی  لە  و  عێراق  پاشەکشەی  دوای 
هۆی  ــە  ب ــا،  ــب ب ـــەواو  ت ــدا  ــران ــێ ئ هێزمەندیی 
کەربەالوە  لە  قودس  “ڕێگای  دروشمەکانی 
تێ دەپەڕێ” و “شەڕ شەڕ هەتا سەرکەوتن” 
بۆ ماوەی ٨ ساڵ درێژ کرایەوە. کۆمەلگەی 
لە  پشت  نەیتوانیوە  ئێستاش  هەتا  ئێران 
حاند زیانە ماڵی و گیانییەکانی ئەم شەڕە 
بە  ئەمە  بەاڵم  بکاتەوە،  ماڵوێرانکەرە ڕاست 
الی ڕێژیمی سیاسیی ئێرانەوە گرینگ نییە، 
ئیدئۆلۆژییەکانی  و  فیکری  بنەما  چونکی 
ــک و  ــی خــەڵ ــان ــەک ــی ــدی ــەرژەوەن ــی ، ب ــن خــومــەی

دەسەاڵت لە ئێرانی لێک جیا کردۆتەوە. 
ـــە  ــەو دەی ـ ــی ل ــن ــەی ــی خــوم ــان ــەک ــاســەت ســی
کرد  وای  حوکمەتەکەیدا  چارەنووسسازەی 
واڵتی  یەک  لیبی  و  سووریە  لە  جیا  ئێران 
بناغەی  عەرەبیی هاوپەیمانی نەبێ، بەردی 
ئێران  دژی  ئەمریکا  ئابوورییەکانی  ســزا 
ــاری  ــۆک ه ــە  ب ئێستاش  ــا  ت ـــدرێ _کـــە  ـــن داب
ــژەی  ــاوازدا درێ جــۆراوجــۆر و لە فۆرمی جــی
ڕوشدی  سەلمان  ــەدژی  ل فتواکەی  هەیە_، 
ساردی بخاتە نێوان پێوەندییەکانی ئێران و 
لە  کام  هیچ  ئەمانەش  و؛  ئورووپا  واڵتانی 
بەرژەوەندیی خەڵکی ئێراندا نەبوون و نین.

خومەینی و دەوروبەری بەاڵم لە نێوخۆی 
ـــان بــۆ ڕێــژیــم و  ــی گـــەورەی ــــدا خــەون واڵت
دەسەاڵتەکەیان دیبوو کە ئەو دۆڵپایە پێش 
زەوتکردنی  بە  پێویستیی  شتێک  هەموو 
ــەوارەی  ق بــوو.  خەڵک  ئازادییەکانی  و  ماف 
حکوومەتیی ویالیەتی فەقیهـ، بەیتی ڕێبەری، 
خوبرەگانی ڕێبەری، شۆڕای نیگابان، کۆڕی 
و،  ــزام  ــی ن بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی 

خزمەتی  لە  هەمووی  سێبەر  دەوڵەتی 
خەڵک  پەراوێزخستنی  و  خومەینیزم 
ئەوان  ئازادییەکانی  بەهێندنەگرتنی  و 
ــی خومەینی و چ  لە ســەردەم چ  ــووە.  ب
ئێستاش  ــی،  ــەرگ م ــە  ل ــاڵ  دوای ســی س
دەکــرێــن  مهەندیسی  ــان  ــەک ــژاردن ــب ــەڵ ه
بایە.  و  کایە  وان  الی  خەڵک  دەنگی  و 
چل ساڵە حەزفی فیزیکی و سەرکوتی 
ــەرم  ن ــەڕی  ش و  سیاسییەکان  حیزبە 
خەڵک  ئێعترازیی  بزووتنەوەی  ــەدژی  ل

ئەم  هەمیشەیی  ــاری  کـ دەســـتـــووری 
هەموو  و  واڵت  ساڵە  چــل  ڕێژیمەیە. 
ــی  ــاوان ــی پ ــان ــەک ــی ــی ــت ــە ســروش ــان ــام س
کاربەدەستانی ڕێژیمە و بەتااڵن دەبرێ. 
سیاسەتی  ــەری  ــەب ــن ــرت گ ـــە  دەی چـــوار 
لە  نەتەوەکان، حاشا کردن  تواندنەوەی 
بزووتنەوەی  سەرکوتی  و  مافەکانیان 
و  سڕینەوە  ــە  دەی چــوار  مافخوازییان، 
هەاڵواردن و پەراوێزخستنن لە سۆنگەی 
جیایی ئایین و ئایینزاکانەوە، چوار دەیە 
ژنان و  لەدژی  بەستن  لەڕوو  شمشیر 
توندگرتنی ئەوکی الوان و تاراندنیان لە 
سیاسەتی  خۆیان  نیشتمانی  و  خــاک 
نەگۆڕ و بەشێک بووە لە خومەینیزمی 

کۆماری ئیسالمی.
سیاسی  زیندانییانی  کۆمەڵکوژیی 
جینایەتێکی  ــی  ــن خــومــەی ــاری  ــڕی ب ــە  ب
بوو  مەزهەبییە  دیکتاتۆرە  ــەم  ئ ــی  دی
 ٣٠ لە  زیاتر  ئێعدامی  ــۆی  ه ــووە  ب کە 
بەردەوامیی  هەروەها  زیندانی،  ــەزار  ه
زیندان  لە  خەڵک  کوشتنی  و  سەرکوت 
ناڕەزایەتییەکانیشدا  و  خۆپیشاندان  و 
بەشێکە لە “وەسیەت”ـە مێژووییەکەی 

جەنابیان.
خومەینی بە دروشم بەخۆڕایی کردنی 
ئاو و برق، خەڵکی هەژار و بەشمەینەتی 
ڕەگەڵ خۆی خست، جاڕی دا کەس بە 
الی خانووکڕیندا نەچێ، چونکی کرێچی 
دوێنێ  ــەر  ه ــەاڵم  ب ناهێڵن؛  ئێراندا  ــە  ل
هەژاریان  خەڵکی  برقی  و  ئاو  کە  بوو 
بە  ــادا_  کــۆرۆن سەردەمی  لە  _ئەویش 
لە  و  هەڵبڕی  ــووڵ  پ تێنەکردنی  هــۆی 

ئاسیەی  بەسەر  هیوایان  ماڵی  کرماشان 
داماودا ڕووخاند و گیانیان لێ ستاند. لە 
کاتێکدا خەڵکی ئاتاج و هەژار لە زبڵ وزاڵدا 
بەدوای ژەمە خواردنێکدا دەگەڕێن، بەاڵم لە 
ساڵدا بە میلیارد میلیارد تمەن لە بودجەی 
گشتیی واڵت بۆ پێگەیاندنی مەال و فەقێی 
حکوومەتی لە حەوزە ئایینییەکاندا خەرج 

دەکرێ.
چوار دەیە قەیرانی ئابووری، چوار دەیە 
داڕمانی کۆمەاڵیەتی، چوار دەیە پاشکەوتن 
لە  ــردوو  ڕاب و گەڕانەوە بۆ چەند سەدەی 
سایەی ئەم چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری 
سیاسییە  نیزامێکی  بەرهەمی  ئیسالمی، 
ا. لە سۆنگەی  کە خومەینی بناغەکەی دان
کەس  میلیۆن   ٢٠ لە  زیاتر  نیزامەوە  ئەم 
میلیۆن   ٣٠ و  ڕەها  هەژاریی  هێڵی  لەژێر 
ڕێژەییدا  هەژاریی  هێڵی  لەژێر  کەسیش 
ــەس  ــۆن ک ــی ــل ــی ــە 20 م ــاتــر ل ـــــن، زی دەژی
بێکارن، ٧ میلیۆن بنەماڵە _سەتا 35ـی 
 8 لە  زیاتر  کرێچین،  واڵت_  حەشیمەتی 
میلیۆن کەس گیرۆدەی مادەی هۆشبەرن، 
و  خــەمــۆکــی  و  واڵت  دەرەوەی  ــۆ  ب کــۆچ 
خۆکوژییەکان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر دەبن 
ــاردە  دی لە  بچووکن  بەشێکی  ئەمانە  و، 
دەسەاڵتی  پاش  ئێرانی  کۆمەاڵیەتییەکانی 

خومەینی و قوتابییەکانی.*
بە  ناکرێ  بۆیە ١٤ی جۆزەردانی ١٣٦٨ 
کە  دابندرێ  دیکتاتۆرێک  کۆتایی  خاڵی 
پۆپۆلیستی و  بەری سیاسەتی  بە گرتنە 
کەلکاژۆ لە هەستی ئایینیی خەڵک توانی 
بگاتە ترۆپکی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران، 
هۆی  ــووە  ب مەرگیشی  ڕووداوی  بەڵکوو 
دیکتاتۆریی  نیزامی  زیاتری  بنچ داکوتانی 
دەسەاڵت بەسەر واڵتدا. بۆیە خومەینی و 
هەناوی  لە  ــەردەوام  ب فیکرییەکانی  بنەما 
ــەت لە  ــان ــەن ــەوە، ت ــت ــێ ــەدا دەژی ــم ــژی ــەم ڕێ ئ
ــزم و  ــی ــن ــەی ــۆری خــوم ــ ــاشــدا کــە خ ــســت ــێ ئ

میراتەکەی بۆ فەرخەکانی لە ئاوا بوونە.
خومەینی  ــی  ــران ــگ ــرات ــی م ــادا  ــســت ــێ ئ ــە  ل
جیدی  ــی  ــران ــەی ق کۆمەڵێک  ــەرەوڕووی  ــ ـ ب
بوونەتەوە. هێژمۆنیی کۆماری ئیسالمی لە 
ناوچە و واڵتانی دراوسێی کە بنەڕەتیترین 
ـــەری  ــن ـ ــی دامـــەزرێ ــی ــن ــەی ــمـــی خــوم دروشـ
ــە.  خــۆی دای ڕادەی  کەمترین  لە  ڕێژیمە، 
پتر  نێودەوڵەتییشدا  ئاستی  ــە  ل ــم  ــژی ڕێ
تەریک کەوتۆتەوە و ئەو تەریککەوتنەوەیە 

هەرەسی بە ئابووریی ڕێژیم هێناوە. 
ـــــوەری  ـــی خـــــەزەڵ ـــەکـــان ـــدان ســـەرهـــەڵ
ــی دوای کوژرانی  ــان ــردوو کە ڕووداوەک ڕاب
فڕۆکە  ـــەوەی  ـــەردان ب سولەیمانی،  قاسم 
هات؛  بەسەردا  کۆرۆنای  و  ئۆکراینییەکە 

ئاگری بن خۆڵەمێشە.
داڕمانی  و  بارودۆخە  ئەم  هۆکارەکانی 
شەرعییەتی کۆماری ئیسالمی الی خەڵکی 

واڵت وەک باس کرا بەردەوامیی سیاسەتی 
کە  حکوومەتە  دەسەاڵتی  و  خومەینیزم 
دژایەتیی بنەڕەتیی هەیە لەگەڵ مافەکانی 

خەڵک و بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان. 
ــەی  دەی چــوار  ــە  ل سیاسی  حاکمیەتی 
و  ئیدئۆلۆژیک  سیاسەتی  بە  ــردوودا  ڕابـ
هێزە  هــەمــوو  ــەرە  ــەرەب ب یەکسانسازی، 
کردۆتە  پشتیوانەوە  لە  کۆمەاڵیەتییەکانی 
ماف  لە  ڕێزنەگرتن  بەرهەڵستکار.  و  دژ 
باوەڕە  سەرکوتی  خەڵک،  ئازادییەکانی  و 
نەتەوەیی و ئایینییەکانی خەڵکی نافارس 
نەناسینی  ڕەسمی  بە  شیعی،  غەیرە  و 
ــری لە  ــگ ــی و ڕێ ــســان ــەک ی ـــەری و  ـــەراب ب
بەردەم بەشداری و هاوبەشیی گشتییدا، 
دەسەاڵتی سیاسیی بەرەوڕووی کۆمەڵێک 
ــی و  ــەت ــەاڵی ــۆم ــی، ک ــەت ــی ــۆوی ــژەی ه ــەرگـ ـ ب

سیاسی کردۆتەوە.
متمانەی  نەبوونی  لە  بەرگژانەش  ئەو 
ئازادی  نەبوونی  لە  ــەاڵت،  دەس بە  خەڵک 
بۆ  ئیرادە  نەبوونی  لە  و  دێموکراسی  و 
چیدی  ڕێژیم  ــا  دەک وا  ــەوە  چــوون بەخۆدا 
ــی  ــان ــژم ــەوەی وێ ــان ــن ــێ ــه ــەم ــەره ـــای ب ـــوان ت
بێ گومان  و،  نەمێنێ  خۆی  ئیدئۆلۆژیکی 
بەسەر  ناتوانێ  خەڵک  پشتیوانیی  بەبێ 

قەیرانەکانی بەردەمیدا زاڵ ببێ.
ــەو  ــەش ل ــکـ ـ ــکــی دی ــە هــۆکــارێ کــۆمــەڵ
دەبینن.  کاتالیزۆر  ــی  ڕۆڵ پێوەندییەدا 
بەرباڵو بوون و قورستر بوونی سزاکانی 
داڕمانی  جیهانی،  کۆمەڵگەی  و  ئەمریکا 
واڵت  ئابووریی  ڕاوەستانی  ــەوت،  ن بایی 
ئابوورییدا  جیهانیی  قەیرانی  لە  ئەویش 
ـــــــــەرەوڕووی  ــی ب ــی ــالم ــس ــی کــــۆمــــاری ئ
کــردوە.  ــووســســاز  چــارەن هەلومەرجێکی 
و  دانوستان  لەوانەیە  کە  هەلومەرجێک 

سازان لەگەڵ ئەمریکاش دادی نەدا.
بێ  مێژوویی  قەدەرێکی  ئەمە  ڕەنگبێ 
کە ئێران جارێکی دیکەش گۆڕینی نیزامی 
ئەم  ببینێ.  ــەوە  خــۆی ــە  ب واڵت  سیاسیی 
نیزامە نە دێتە سەر ڕاستەڕێ و نە ئیرادە 
متمانەکردنەوە  بۆ  خەڵک  الی  مەیلێک  و 
بە ڕێژیم و دەربازکردنی لە کەڵەکەبوونی 

قەیرانەکان هەیە.
گـــــەرمـــــەی  ــــــە  ل و  خــــــــۆی  ـــــی  کـــــات
“شــا”دا،  ڕێژیمی  دژی  ناڕەزایەتییەکانی 
بڕوا  ــێ  دەب ڕێژیمە  ئەم  گوتی  خومەینی 
و نەمێنێ. مێژوو دووپات دەبێتەوە، ئەم 
ڕێژیمەش دەبێ بڕوا، کەی و بە کام نرخ؛ 
بە هەلومەرجی خەبات و  بەندە  ئەمەیان 
فاکتەرەکانی  و  ئێران  خەڵکی  مافخوازیی 
پێوەندیدار بە سەرخستنی ئەم خەباتەوە.

***
* ئامارەکان لە باڵوکراوە ڕەسمییەکانی 

کۆماری ئیسالمی وەرگیراون.

وێژمانی  و  دانا  ئیسالمیی  شۆڕشی  ناردنەدەرێی  بناغەی  بەردی  کە  بوو  خومەینی  ئەوە 
لەگەڵ  بنەڕەتیی  دژایەتیی  بنی ڕا  لە  کە  وێژمانێک  داڕشــت،  ئێرانی  دەرەوەی  نوێی  سیاسەتی 
ئەمریکا  دوژمنایەتی کردنی  سیاسەتی  بە  خومەینی  بوو.  ئێران  نیشتمانییەکانی  بەرژەوەندییە 

زۆربەی هاوکێشەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی تێک دا.

چارەنووسسازەی  ــە  دەی ــەو  ل خومەینی  سیاسەتەکانی 
حوکمەتەکەیدا وای کرد ئێران جیا لە سووریە و لیبی یەک واڵتی 
عەرەبیی هاوپەیمانی نەبێ، بەردی بناغەی سزا ئابوورییەکانی 
ئەمریکا دژی ئێران دابندرێ _کە تا ئێستاش بە هۆکاری جۆراوجۆر 
سەلمان  لەدژی  فتواکەی  هەیە_،  درێژەی  جیاوازدا  فۆرمی  لە  و 
واڵتانی  و  ئێران  پێوەندییەکانی  نێوان  بخاتە  ســاردی  ڕوشــدی 
ئێراندا  خەڵکی  بەرژەوەندیی  لە  کام  هیچ  ئەمانەش  و؛  ئورووپا 

نەبوون و نین.



4
ژمارە ٧٧٥
1٥ی جۆزەردانی  1399  _  ٤ی ژوئەن 2020

ڕێژیمی سیاسیی ئێران لە نێوان ئۆتۆریتاریزم  و تۆتالیتاریزمدا

فــەقــیــهـــ دا،  ویــالیــەتــی  پڕەنسیپی  ژێـــر  ــە  ل
ڕێــبــەری  ــان  ی فەقیهـ  وەلـــی  دەســەاڵتــەکــانــی 
کۆماری ئیسالمی بێسنوورن. پۆستی ڕێبەری 
ڕێبەر  کە  یەکجار  و  هەتاهەتایی یە  پۆستێکی 
دەستنیشان  شارەزایانەوە  کــۆڕی  الیــەن  لە 
پۆستەکەیدا  لە  تەمەنی  کۆتایی  تا  ــرێ،  دەک
قانوونیدا  مــادەی   ٣٢ لە  ڕێبەر  دەمێنێتەوە. 
باسی کراوە، بەاڵم دەسەاڵتە سەرەکییەکانی 
لە وەرزی هەشتەمدا، لە مادەکانی ١٠٧ هەتا 

١١٢دا ئاماژەیان پێکراوە.

ئەرکەکانی  دەسەاڵتەکان  و   :١١٠ مادەی 
رێبەری کۆماری ئیسالمی

گشتییەکانی  سیاسەتە  دیــاریــکــردنــی   )١
کۆماری ئیسالمیی ئێران، دوای ڕاوێژ لەگەڵ 

کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام.
٢( چاودێریی باش جێبەجێ بوونی سیاسەتە 

گشتییەکانی نیزام.
٣( فەرمانی ڕێفراندۆم.

٤( فەرماندەیی تەواوی هێزە چەکدارەکان.
٥( ڕاگەیاندنی شەڕ  و ئاشتی  و تەیارکردنی 

هێزەکان.
و  الدان   ــار  ک لــە  دەستنیشانکردن  و   )٦

پەسندکردنی دەست لە کار کیشانەوەی:
ئـ. فەقیهەکانی شوڕای نیگابان.

بـــ. بــەرزتــریــن کــاربــەدەســتــی دەســەاڵتــی 
دادوەری.

کۆماری  رەنــگــی  ــگ  و  دەن بەرپرسی  جـــ. 
ئیسالمیی ئێران.

د. سەرۆکی ناوەندی فەرماندەیی هاوبەش.
هـ. فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران.

و  نیزامییەکان   هێزە  بااڵکانی  فەرماندە  و. 
ئینتزامییەکان.

ڕێکخستنی  کێشەکان  و  چــارەســەری   )٧
پەیوەندی هەر سێ دەسەاڵت.

بە  کــە  نــیــزام  کێشەکانی  چــارەســەری   )٨
ڕێگەی  لە  نابن،  چارەسەر  ئاسایی  شێوەی 

کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام.
سەرۆکایەتیی  حوکمی  واژۆکـــردنـــی   )٩
خەڵکەوە.  الیەن  لە  هەڵبژاردنی  دوای  کۆمار 
بەپێی  ســەرکــۆمــاری،  کاندیدەکانی  شیاوی 
ئەو مەرجانەی کە لەو یاسایەدا ئاماژەی پێ 
لە الیەن  هەڵبژاردنیان  لە  بەر  دەبێ  دەکرێ، 
شوڕای نیگابانەوە پەسند بکرێ  و لە گەڕی 

یەکەمدا لە الیەن ڕێبەرەوە پەسند بکرێ.
ــە لە  ــار ب ــۆم ــی ســەرک ــ ــە کـــار الدان ١٠( ل
بــەرچــاوگــرتــنــی بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی واڵت 
بەهۆی  واڵت  بــااڵی  دادگــای  حوکمی  دوای 
یان  یاسایییەکانی،  ئەرکە  لە  سەرپێچی کردن 
دەنگدانی مەجلیس بە نالێهاتوویی ئەو لەسەر 

بنەمای مادەی هەشتا و نۆیەم.
سزای  کەمکردنەوەی  یــان  لێبوردن   )١١
ــوەرە  ــێ ــێـــوەی پ ــدراوان لـــە چـــوارچـ ــمـ ــوکـ حـ

سەرۆکی  پێشنیاری  دوای  ئیسالمییەکاندا 
دەسەاڵتی دادوەری.

ــەرک  و  ــ ڕێـــبـــەر دەتـــوانـــێ بــەشــێــک لـــە ئ
دەسەاڵتەکانی ڕادەستی کەسێکی تر بکا.

ــاری  ــۆمـ ــی ڕێــــبــــەری کـ ــ ــان ــ ــەک ــ ــەاڵت دەســ
لە  ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ،  ئیسالمی، 
هەموو  ڕێــســاوە،  و  یاسا  هەندێک  ڕێــگــەی 
هــەر  دەگـــرێـــتـــەوە.  ــی واڵت  ــانـ ــەزراوەکـ دامـ
نافەرمی  فەرمی  و  دامــەزراوەیــەکــی  جــۆرە 
قانوونی  بەپێی  ڕێــبــەرەوەیــە.  خـــوارووی  لە 
ــەزراوە هــەڵــبــژێــردراوەکــانــی  ــ بــنــەڕەتــی، دامـ
لەژێر  مەجلیس،  ســەرکــۆمــاری  و  ــوو   وەکـ
هەڵنەبژێردراوەکانی  ــەزراوە  دامـ چاودێری 
 وەکوو شوڕای نیگابان  و کۆڕی دیاریکردنی 
نیزام  و ڕێبەری کۆماری  بەرژەوەندییەکانی 
هەموو  لە  باسکردن  ڕەنگە  دان.  ئیسالمی  
ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێــبــەری  دەسەاڵتەکانی 
لـــەو نــووســیــنــەدا نــەگــونــجــێ، بـــەاڵم هــەوڵ 
ڕێبەری  ڕۆڵی سەرەکیی  پێ  و  دەدرێ جێ 
یەکەم،  کەسی  ئیسالمی  وەکـــوو  کــۆمــاری 
تــەواوی دەزگا و دامــەزراوە دەوڵەتی   لەنێو 
بــاس  و  ــەر  ب بهێنرێتە  نادەوڵەتییەکاندا  و 
لە  ڕێبەر  دەسەاڵتەکانی  چونکە  لێکۆڵینەوە، 
داکــوتــاوە.  ڕیــشــەی  سیستەمدا  تــەواوەتــیــی 
دەکەین  ئۆرگانێک  چەند  بە  ئــامــاژە  لــێــرەدا 
ڕێبەری  ڕاستەوخۆی  کۆنتڕۆڵی  لەژێر  کە 

کۆماری ئیسالمی دان: 

بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی  کۆڕی 
ئەو  ئــەنــدامــەکــەی  نــیــزام/ ســـەرۆک  و ٤٠ 
دامەزراوە بەهێزە بۆ ماوەی ٥ سااڵن لە الیەن 
دەستنیشان  ئیسالمییەوە  کۆماری  ڕێبەری 
دامەزراوەیە  ئەو  ئەرکی  گرنگترین  دەکرێن. 
مەجلیس  و  نێوان  کێشەی  چارەسەرکردنی 
کە  یاسایەک  هەر  چونکە  نیگابانە،  شــوڕای 
لــەوەی  بــەر  پـــێ دەدرێ،  دەنگی  مەجلیس  لە 
بخرێتە بواری جێبەجێ کردنەوە، پێویستی بە 
ئامادەکردن  و  نیگابانە.  ڕەزامەندیی شوڕای 
پێشنیارکردنی سیاسەتە گشتییەکانی کۆماری 
لە  ڕێــبــەر،  لــەگــەڵ  ــردن  ــژک ڕاوێ ئیسالمی  و 
ئایینییەن.  دامەزراوە  ئەو  دیکەی  ئەرکەکانی 
)یاسادانان،  دەســـەاڵت  سێ  هــەر  ســەرۆکــی 
ئەندامانی  دادوەری(  و  جێبەجێکردن  و 
هەمیشەیی  ــی  ــدام ــەن ئ ــان،  ــگــاب ــی ن ــوڕای  ــ شـ
ــکــردنــی بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی  ــاری کـــۆڕی دی
ــە ئــەوەیــە  ــەزراوەکـ ــزامــن)1(. هــەوڵــی دامـ ــی ن
زۆرترین  کە  بکاتەوە  کۆ  کەسایەتییانە  ئەو 
کاریگەرییان هەیە و ئەزموونێکی زۆریان لە 
دیکەی  دامەزراوەیەکی  هەبووە.  دەسەاڵتدا 
بۆ  بــااڵ  شــوڕای  ــاوی  ن بە  هەیە  هاوتەریب 
ڕێکخستنی  کێشەکان  و  چــارەســەرکــردنــی 
دەســەاڵت،  سێ  هــەر  نێوان  پێوەندییەکانی 
دایە  و  ڕێبەر  کۆنتڕۆڵی  ژێر  لە  ئەویش  کە 
لە الیەن ڕێبەرەوە  سەرۆکەکەی ڕاستەوخۆ 
حاڵەتدا،  هەندێک  لــە  دەکـــرێ.  دەستنیشان 
نیزام،  بەرژەوەندییەکانی  دیاریکردنی  کۆڕی 
مافی ئەوەی پێ دراوە کە  وەکوو دەزگایەکی 

یاسادانان کار بکا  و یاسا دابنێ.

نــیــگــابــان  ــوڕای  ــ شـ نیگابان/  ــوڕای  شـ
لە  ئۆرگانێکی گرنگی کۆماری ئیسالمییە کە 
ڕاستەوخۆ  شەشیان  پێک هاتوە،  فەقیهـ   ١٢
دەکــرێــن  دەستنیشان  ــەرەوە  ــب ڕێ الیـــەن  لــە 
سەرۆکی  ــەن  الی لە  دیکەش  شەشەکەی   و 
ــی  ــەرۆکـ ــی دادوەریــــــیــــــەوە _سـ ــ ــەاڵت دەســ
ــەن  الیـ ــە  لـ ــۆی  ــ خ دادوەری  ــی  ــ ــەاڵت دەســ
شــوڕای  دەکـــرێ_.  دەستنیشان  ــەرەوە  ــب ڕێ
کە  واڵتە  ناوەندیی  دامەزراوەیەکی  نیگابان 
یاسادانان   دەسەاڵتی  چاالکییەکانی  هەموو 
ــک دەخـــا  و  ــژاردن ڕێ ــب و پــرۆســەکــانــی هــەڵ
بەربژێری  ــا.  دەک ــاری  دی بۆ  چوارچێوەیان 
شــورای  تەنانەت  هــەڵــبــژاردنــەکــان،  هــەمــوو 
خیبرەگانی ڕێبەرییش دەبێ لە الیەن شوڕای 
نیگابانەوە پەسند بکرێن. بەپێی مادەکانی ٩١ 
هەتا ٩٩ی قانوونی بنەڕەتی، شوڕای نیگابان 

ئەو ئەرکانەی خوارەوەی پێ سپێردراوە:

ــەڵ  ــەگ ــان ل ــی ــجــان ــون چـــاودێـــریـــی گ
٤ی  مادەی  بەپێی  ئیسالم/  پڕەنسیپەکانی 
ڕێساکان  و  یاسا  هەموو  بنەڕەتی،  قانوونی 
دارایی،  سزادان،  مەدەنییەکان،  یاسا  وەکوو 
ئابووری، بەڕێوەبەری، کولتووری، نیزامی  و 
پڕەنسیپەکانی  بنەمای  لەسەر  دەبێ  سیاسی 
لەسەر  پڕەنسیپانە  ئــەو  دابندرێن.  ئیسالم 
و  یــاســا  هــەمــوو  و  گشتییەکان   پڕەنسیپە 
ئەرکی  دەکرێن.  جێبەجێ  دیکەش  ڕێساکانی 
دیــاریــکــردنــی  ناسین  و  نــیــگــابــان،  شـــوڕای 
و  یــاســا  لــەنــێــو  ئیسالمییەکانە  پڕەنسیپە 

ڕێساکاندا.

تەفسیر  و لێکدانەوەی قانوونی بنەڕەتی/ 
شوڕای نیگابان بە مانا کردنەوە  و تەفسیری 
مادەکانی قانوونی بنەڕەتی،  یاساکان دەخاتە 
دەبێ  یاساکان  واتە  چوارچێوەیەکەوە.  نێو 
بەپێی ئەو چوارچێوەیە دابندرێن کە شوڕای 
ئەندامانی  هەروەها،  کردوە.  دیاریی  نیگابان 
ئەندامی  کــاتــدا  هــەمــان  لــە  نیگابان  شـــوڕای 
شوڕای پێداچوونەوەی قانوونی بنەڕەتیشن.

کــۆنــتــڕۆڵــکــردنــی هــەڵــبــژاردنــەکــان/ 
چاودێری، کۆنتڕۆڵ، پەسندکردن  و هەروەها 
قوناغەکانی  هەموو  و  بەربژێرەکان   البردنی 
ــی هـــەڵـــبـــژاردن لــەژێــر  ــرۆســەکــان دیــکــەی پ

دەسەاڵتی شوڕای نیگابان دایە.
هیچ بەربژێرێک بەبێ ڕەزامەندیی شوڕای 
ناتوانێ  یان  مەجلیس  بچێتە  ناتوانێ  نیگابان 
بەربژێرەکانی  تەنانەت  ســەرکــۆمــار،  ببێتە 
ــێ  دەب ــەریــش  ــب ڕێ خــیــبــرەگــانــی  مەجلیسی 
هــەروەهــا،  بکا.  پەسندیان  نیگابان  شــوڕای 
هیچ یاسایەکی مەجلیسیش بەبێ رەزامەندیی 
ناخرێتە  و  ناکرێ   پەسند  نیگابان  شــوڕای 
نیگابان  شــوڕای  جێبەجێ کردنەوە.  ــواری  ب
ــرێ  دادەن ئێران  لە  دێمۆکراسی  قورگی  بە 
لە  بەرگری  ڕێبەردایە.  دەستەکانی  لەنێو  کە 
لە  بنەڕەتی،  قانوونی  و  ئیسالم   بنەماکانی 

ئەرکە گرینگەکانی ئەو دامەزراوەیەن.

نەتەوەیی/  ئەمنییەتی  بەرزی  شووڕای 
مەبەستی  بە  ١٣٦٨دا  ساڵی  لە  ئۆرگانە  ئەو 

نەتەوەییەکان و   بەرژەوەندییە  لە  بەرگری 
یەکپارچەیی  ئیسالمی،  شۆڕشی  پاراستنی 
خاکی ئێران  و سەروەریی نەتەوەیی ئێران لە 
چوارچێوەی ئەو سیاسەتە گشتییانەی لەالیەن 
ــەزراوە.  ــ دام دادەڕێـــژرێـــن،  فەقیهەوە  ــی  وەل
ئەمنیەتییەکان،  سیاسەتە  پێناسەکردنی 
نێوخۆیی   هەڕەشە  بەرامبەر  لە  ئامادەکاری 
و دەرەکییەکان  و پێناسەکردن  و دیاریکردنی 
ئەتۆمی،  سیاسەتی  سەرەکییەکانی  هێڵە 
بــااڵی  گرینگەکانی شـــوڕای  ئــەرکــە  لــە  ســێ 
١٧٦ی  مــادەی  پێی  بە  نەتەوەیین.  ئەمنیەتی 
لەالیەن  شوڕا  سەرۆکی  بنەڕەتی،  قانوونی 
بەاڵم  دەکــرێ،  دەستنیشان  ســەرکــۆمــارەوە 
لەالیەن  دیکە،  ئەندامانی  جێگری سەرۆک  و 
ڕاگەیەندراو   دەکرێن.  دەستنیشان  ڕێبەرەوە 
دوای  تەنیا  شوڕا،  بەیاننامەکانی  بڕیار  و  و 
ــەن  ــەالی ــدی  و پــەســنــدکــردنــیــان ل ــ ــەن ــ ڕەزام

ڕێبەرەوە بایەخیان هەیە.

چەکدارەکان/  هێزە  سەرەکیی  ناوەندی 
ــان  ــدارەک نـــاوەنـــدی ســەرەکــیــی هــێــزە چــەک
ناوەندی هاوکاریی هەموو هێزە چەکدارەکانە. 
فەرماندەی  ڕێبەر  بنەڕەتی،  قانوونی  بەپێی 
گۆڕینی  چەکدارەکانە.  هێزە  هەموو  گشتیی 
بەرپرس  و فەرماندە نیزامییەکان  و هەروەها 
ئاستەکانی  لە  گۆڕانکارییەک  چەشنە  هــەر 
ســــەرەوەی هــێــزە چــەکــدارەکــانــی کــۆمــاری 
ئیسالمی، لە الیەن ڕێبەرەوە ئەنجام دەدرێ.

 
ئێران/  ئیسالمیی  کۆماری  دەنگ وڕەنگی 
ئەم ڕایەڵە میدیاییە دەستی بە سەر تەواوی 
ئێراندا  دەوڵەتییەکانی  تەلەڤیزیۆنە  و  ڕادیــۆ  
گرتوە. ئەو دامەزراوە مێدیاییە کە دەیان کاناڵی 
تەلەڤیزیۆنی  و  ڕادیۆ  دەرەکیی  و  نێوخۆیی  
لەخۆ گرتوە، ئەرکی پڕوپاگەندای بۆ کۆماری 
سەرەکیی  ناوەندی  ئەستۆیە  و  لە  ئیسالمی 
فەقیهە.  ویالیەتی  ئایدۆلۆژیای  بۆ  بانگەشە 
بەپێی مادەی ١٧٥ی قانوونی بنەڕەتیی ئێران، 
ڕێبەری کۆماری ئیسالمی تەنیا کەسێکە کە 
سەرۆکی ئەو دامەزراوەیە دەستنیشان دەکا، 

یان لە سەر کاری ال دەبا.

ــر دەســەاڵتــی  ــی دیــکــەی ژێ ــان ــەزراوەک دام
دامـــــــەزراوەی  زۆر  ــێــکــی  کــۆمــەڵ ڕێـــبـــەر/ 
ساڵی  دوای  کە  هــەن  ئێران  لە  ناحکوومی 
لەژێر  ڕاستەوخۆ  و  کــراون   دروســت   ١٣٥٨

دان،  ئیسالمی   کۆماری  ڕێبەری  کۆنتڕۆڵی 
وەکوو  ئــەون؛  گرێدراوی  ناڕاستەوخۆ  یان 
دامەزراوە بەناو خێرخوازییەکان، دامەزراوە 
کولتوورییەکان،  دامـــــەزراوە  ئایینیەکان، 
ــەزراوە  ــ دام و  زانــکــۆ   ــدن،  ــان ڕاگــەی و  میدیا 
نوێنەرایەتیی  هەروەها  پەروەردەییەکان  و 
)ئیمام  و  شارۆچکەکان  شــار  و  لــە  ڕێــبــەر 
پێشنوێژەکانی هەینی لە شار  و شارۆچکەکان 
حکوومەتی  بەرپرسانی  لە  دەسەاڵتیان  کە 
ــرە(.  ــات ــدار زی ــان ــەرم وەکـــوو پــارێــزگــار  و ف
دامەزراوە ناحکوومییەکانی گرێدراوی ڕێبەر، 
ئەرکی جیاوازەوە خەریکی  و  ناو   لەژێر  کە 
کاری سیاسی  و بازرگانین  و سەرچاویەکی 
سەرەکیی داهاتن، لە هەر جۆرە ماڵیاتدان بە 

حکوومەت بەخشراون یان خۆ دەدزنەوە.

ماڵی  لــە  تێکهەڵکێشێکە  ڕێــبــەری:  بەیتی 
بـــۆرۆکـــراســـیـــی مـــۆدێـــڕن.  مـــەزهـــەبـــی  و  
کۆمەڵێکی  کــە  سیاسییە  دامـــەزراوەیـــەکـــی 
ــوارە جــیــاوازەکــانــدا  زۆر ڕاوێـــژکـــاری لــە بـ
ــی  ــردن ــوەب ــەڕێ ــوە. نـــاوەنـــدی ب ــرتـ ــەخــۆ گـ ل
نیزامییەکان،  دەوڵەتییەکان،  ئۆرگانە  هەموو 
بەهرەنەدەرەکان  و  و  بەهرەدەر   دامــەزراوە 
هــەروەهــا دامــــەزراوەی دیــکــەی گــرێــدراوی 
ــی خــومــەیــنــیــدا، تەنیا  ڕێــبــەرە. لــە ســەردەم
ماڵێکی ئاسایی  و مەزهەبی بوو، بەاڵم دوای 
مردنی خومەینی لە ساڵی ١٣٦٨دا، لە الیەن 
بەیتی  کــرا.  ــی  ــەزراوەی دام بە  خامەنەییەوە 
گرنگە  زۆر  دامەزراوەیەکی  ئێستا  ڕێبەری، 
کە تەواویەتی سیستەمی کۆماری ئیسالمیی 
ــەو دامـــەزراوەیـــەدا،  ــا. ل ئــێــران بــەڕێــوە دەبـ
ئیسالمی  کۆماری  دامودەزگاکانی  ــەواوی  ت
فەقیهەوە  وەلی  الیەن  لە  و  کراونەتەوە  کۆ 
ــە دەکــــرێــــن. هــــەروەهــــا بــەیــتــی  ــتـ ــاراسـ ئـ
لە  دامودەزگاکاندا،  ــەواوی  ت لەنێو  ڕێبەری 
تەنانەت  خوێندنگاکان،  تا  وەزارەخانەکانەوە 
هیچ  هەیە.  نوێنەری  واڵتیش  دەرەوەی  لە 
قانوونی و یاسا و ڕێسای  جۆرە مادەیەکی 
تایبەت بە سیستەمی ئیداری  و دارایی بەیتی 

ڕێبەری بوونی نییە.
***

بن نووس:
١٧٧ی  ١١٢ و   ،١١١  ،١١٠ مادەکانی   )١

دەستووری کۆماری ئیسالمی

دیالن هەردی

)دەسەاڵتی بێ سنووری وەلیی فەقیهـ(
)٥-22(

فلۆید”  ــۆرج  “جـ ــەی  ــان ــی ــەزەی ــێ ب ب ــی  ــوژران ک
سەرچاوەگرتوو لە مێژوویەکی پڕاوپڕ لە ڕق 
و قین و هەاڵواردنە؛ ئەوەی ئەو سپییە بە دژی 
ئەو ڕەشە کردی کارەساتێکی گەورەی مرۆییە 
نیاییەوە.  و تەنیا و کۆتا کارەساتیش نییە بە دڵ
ڕەگەزێک  کۆمەڵگەیەک،  کولتوورێک،  لێرەدا 
ــوور و  ــت ــول ــشــدا ک ــەری ــب ــەرام ــە ب ــی و ل ــان ــورب ق
کۆمەڵگە و ڕەگەز و مرۆڤگەلێکیش بکوژن. ئەم 
ناگرن.  ئاکارە دژەمرۆییانە هیچ پاساوێک هەڵ
ستەم لێکراوێک  دنیایە  لەم  جێگایەک  هەر  لە 
زوڵمی زاڵمی چێشت؛ ئێمە دەبێ دەنگی دڵی 

ناڕازیمان دەرببڕین لە هەمبەریدا.
ە،  تاڵ ڕووداوە  ــەم  ئ بەشی  بێزبزوێن ترین 
و  درۆزن  مرۆڤی  هەندێک  شەپۆل سواریی 
فاشیست و  ــارەوە. کەسانی  ب لەم  بێ ئەخالقە 
خوێن مژ بە ئاسانی هەناسەی “جۆرج فلۆید” 
هەڵدەمژن و ئەمڕۆشیان بە ئەمنیەتەوە بەرەو 

سبەینێ بەڕێ دەکەن لەژێر سێبەری ئەمنی 
تەنزەکانی  تاڵترین  دڵتەزێنەدا.  ڕووداوە  ئەم 
ــان  ــەردۆغ ئ و  خامنەیی  ــە  ک ــە  ــەوەی ئ ــژوو  ــێ م
سوێیە!  ــە  ب ئەمریکا  ــی  ــان ڕەشــەک ــۆ  ب ــان  ــی دڵ
لێرەدایە دیسان هەناسە و خوێنی مرۆڤەکان 
دەم  ــە  ب و  سەرچۆپییەک  ــرەی  دەسـ دەبێتە 
بۆگەنیوی  سیاسەتی  و  ــۆژی  ــۆل ــدئ ــی ئ ــای  ب

سیاسەتوانانەوە هەڵدەسووڕێ.
لەژێر  کە  ــەی  واڵت دوو  ــەو  ئ سیستمی  لە 
جەنابەدا  دوو  ئەم  سیاسەتەکانی  و  بەرنامە 
ــەک فریا  ــی ــری ــێ ــن ــچ هــەواڵ ــێ، هــی ــ ــوە دەچ ــەڕێ ب
ــە  ــ ــەاڵواردن ــ ـــی ه ــی هـــەواڵ ــ ــاڵ ــ ـــاکـــەوێ ڕووم ن
ــی ئەو  ــن ــرت ــە ڕاگ ــا. ب ــک ــان ب ــی ــان ــۆرەک ــۆراوج ج
زەختەی کە بە حەق لەسەر سیستمی پۆلیسی 
ڕەگەزپەرستییەکانی  ــە  ــدوان ــێ ل و  ئەمریکا 
بچێتەوە  بیر  لە  ئەوەمان  نابێ  ئێمە  ترامپە، 
ئەم  ــی   ــازادی ئ و  دێموکراسی  ــەی  ســای ــە  ل کــە 

و  ــڕدرێ  دەردەب ناڕەزایەتییەکان  کە  واڵتەدایە 
ڕاگەیاندنەکان بە ئازادییەوە ڕووماڵی دەکەن 
و ئێمەش لەم سەری دنیاوە دەکەنە شایەدی 
ــە  ــەوت ـــەم دەســک ــودی ئ ـــۆ خـ ڕووداوەکــــــان –ب
لە  گیانبازییان  زۆر  خەڵکانێکی  گەورەیەش 
کە  ئازادەی  ڕاگەیاندنە  ئەو  نواندوە-؛  خۆیان 

لە ناوچە و واڵتی ئێمەدا دەرمانی چاوە.
بێجگە  ئیسالمییدا  ــاری  ــۆم ک ــی  ــران ــێ ئ ــە  ل
ئەم  نێو  نەتەوەکانی  مافی  پێشێلکرانی  لە 
لە  ئەفغانییش  ــی  ــەران ــاب ــەن پ ــە،  ــای ــی ــراف جــوغ
ــشــار و  ــەڕی زەخـــت و ف ــەوپ ــی ئ ــک ــارودۆخــێ ب
ــن.  دەژی پێکردندا  سووکایەتی  و  هـــەاڵواردن 
ئێرانی خاوەنی نزیک بە سێ هەزار ساڵ  لە 
نابی محەممەدی،  ئیسالمی  شارستانییەت و 
چەپەڵی،  و  پیس  سەمبولی  ــە  ــەوەی ــەت ن ــەم  ئ
بێ مافی،  گوماناوی،  و  دز  ــەری،  ــژک دەســدرێ
نامرۆڤی و دڕندەیین و وەک زۆربەی گەالنی 

ــەی  ــن وێ ئەفغانییەکانیش  ــە  ـ واڵت ـــەم  ئ ـــری  ت
بەردەستی زۆرێک لە جۆکەکانی فارسەکان و 

مایەی بزەی لێوی شەکرشکێنی ئەوانن.
سۆڤیەت،  یەکیەتیی  داگیرکاریی  ــەگــەڵ  ل
و  چــەپ  ــەڕی  لە ش ــان  ــووەک هــەاڵت ئەفغانییە 
ڕاست بە هەزار هیوا و ئومێدەوە پەنایان بردە 
ایینیان،  بەر واڵتی دراوسێ و هاوزمان و هاوئ
بەاڵم زوو چاوی ڕەشیان کاڵ بۆوە و ئەگەر 
نەدەبوون؛  ــەردەوام  ب ماڵوێرانییەکان  و  شەڕ 
و  ئێرانییەکان  ــەی  داڵوەاڵن میوانداریی  لەبەر 
ئەوانەی  بێ گومان  عەلی!  عەدڵی  حکوومەتی 
لە ئێران دەمانەوە ژماریان بە سەد قات لەوەی 

کە ئێستا هەیە کەمتر دەبوو.
هەر لە سەرەتاوە و هەتا ئێستاش بەشێکی 
ــان لەو  ــان ســەرەڕای چل ساڵ ژی ــەرە زۆری ه
واڵتە و هەوڵی چاالکانی مەدەنی و ڕێکخراوە 
ــەی  ــام ــاســن ـــی ن ــاوەن ــان، خـ ــەک ــی ــەوەی ــەت ــون ــێ ن

هەردی سەلیمی

لە جۆرج فلۆیدەکانی »هەریروود« چ باس؟

قوتابخانە  لە چوونە  انیان  منااڵن نین،  ئێرانی 
بێ بەشن، زۆربەیان بە قاچاخی لەوێن و بۆ 
پێدانی  کاتی  و  ــەن  دەک کرێکاری  زگی  نانی 
و  ــرێ  دەک لێ  پۆلیسیان  هــەڕەشــەی  مووچە 
لەو پووڵ و مافەش، خۆش دەبن هەر وەک لە 

ژیانیان گوزەراون.
کوژران و دەستدرێژی کردنە سەر ستایشی 
و  ــوژران  کـ و  ئەشکەنجە  و  ــەمــەن  ت ــاڵ  س  ٦
ئەفغانی  پەنابەرانی  لە  ژمارەیەک  خنکاندنی 
لە ڕووباری “هەریروود” لەم دواییانەدا و ... لە 
نێوان بێ دەنگیی سینگ دڕاوانی جۆرج فلۆیددا؛ 
ــان  ــرم ــی ــوو کاتێک وەب ــەم ــە ه ل ــر  ــات ـــێ زی دەب

بێنێتەوە فاشیزم لە دەماری گەردن نزیکترە.
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کااڵیەک بە ناو ژن
)لە پەراوێزی کوژرانی ڕۆمینا ئەشرەفی(

شەونم هەمزەیی

پێشەکی:
“ڕۆمینا  کوژرانی  دڵتەزێنی  ڕووداوی 
ئەشرەفی” بە دەستی باوکی لە پارێزگای 
گیالن لەم ڕۆژانەدا، بۆ جارێکی تر پرسی 
توندوتیژی دژی ژنانی بە ڕۆژەڤ کردەوە 
سۆشیال  تایبەت  ــە  ب ـــەوال  ئ و  ــەمــال  ل و 
هەر  کەوتەوە؛  لێ  زۆری  باسی  میدیادا 
بەکورتی  نووسراوەدا  لەم  بۆنەیەوە  بەم 
قەتڵی  ــەزی،  ڕەگ ــی  هــەاڵواردن بابەتگەلی 
و،  شــەرەف  لەبەر  کوشتن  یا  نامووسی 
ڕۆڵی حکوومەت و ڕێکخراوە مەدەنییەکان 
و بانگەشەکەرانی یەکسانیی ژن و پیاو 

لەم پێوەندییەدا؛ دێنە بەر باس. 
هەر وەک هەموومان ئاگادارین، پێگەی 
ژنان لە کۆمەڵگە جیاوازە مرۆییەکاندا بە 
گشتی خوارتر و کەمتر لە پێگەی پیاوانە 
و هەاڵواردنی ڕەگەزی لە زۆربەی واڵتانی 
جیهاندا بۆ ژنان و پارێزەرانی مافی ئەم 
بەاڵم  نیگەرانییە.  بابەتێکی جێی  ڕەگەزە 
ــەش ڕێژەییە و لە  ــان ــەم هــەاڵواردن ئ هــەر 
بۆ  ــاوازە،  ــی ج تر  واڵتێکی  بۆ  واڵتێکەوە 
نموونە لە توێژینەوەی “کۆڕی جیهانیی 
چوار  بنەمای  لەسەر  کە  ئابووری”ـیدا 
فاکتەری تەندروستی، پەروەردە، ئابووری 
و سیاسەت، ڕۆڵ و پێگەی ژنان و کەلێن 
هەڵدەسەنگێنێ؛  پیاو  و  ژن  ــەودای  م و 
ئێران لە نێوان ١٤٤ واڵتدا لە ڕیزی ژێرەوە 

و لە پلەی ١٣٩دایە.

فاکتەرانەی کە باس کران دەکرێ  لەم 
ـــــەروەردەکـــــەی وەک  پ ـــەشـــی  ــن ب ــی ــێ ــڵ ب
بە  پێوەندیدار  کە  گرینگ  پێویستییەکی 
ئاوڕی  ژنانەوەیە دەکرێ  ئاگایی  ئاستی 
ئابووری  فاکتەری  دوو  بدرێتەوە؛  لێ 
ــن و  ــری ــت ــی ــەرەک ــە س ــش کـ ــی ــاســی و ســی
دەسەاڵتن،  و  هێز  نیشانەی  گرینگترین 
هـــەر وەک  ئێمە  گـــیـــراون.  ــەرچــاو  ب ــە  ل
دەزانین لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری 
دۆخی  خراپترین  لە  ــان  ژن ئیسالمییدا، 
کۆمەڵێک  ــەن.  دەب بەسەر  کۆمەاڵیەتییدا 
نادا  ڕێگە  کە  بەردەمیان دایە  لە  لەمپەر 
و  پێشکەوتن  پلەکانی  ــاوان  ــی پ وەکـــوو 
بەستێنە  ــە  ل ــەت  ــب ــای ت ــە  ب ــن  ــەوت ــەرک س
و  بپێون  سیاسییەکاندا  و  ــووری  ــاب ئ
ئەمەش  ــەر  ه هەڵکشێن.  ــەر  س ـــەرەو  ب
دەبێتە هۆی ئەوەی وەک ڕەگەزی الواز و 

چاو لە دەست و دەم سەیر بکرێن. 

هەاڵواردنی ڕەگەزی:
ــە  ـ ــەاڵواردن ــەم هـ ـ ــی ئ ــدن ــوان ــاتــر ن بــۆ زی
بەڕێوە  ئاگامەندانە  –چونکە  سیستماکە 
دەچێ- هەر قەناعەت دێنین بە ئاماژەدان 
بە بەشێکی بەرچاو لە پێشێلکردنی مافی 
بنەڕەتیی  یاسای  لە  پیاوان  چاو  لە  ژنان 
ــەکــی  ــاســای ــدا، کــە ی ــی ــی ــســالم ــی کـــۆمـــاری ئ
ــریــن  ــت ــەڵ ســەرەکــی ــەگ ــە و ل ــرن ــۆدێ ــش م ــێ پ
ئەسڵی  وەک  مرۆییەکان  مافە  بنەماکانی 
لە  ــەکــان  مــرۆڤ یەکسانیی  و  ــەری  ــب ــەرام ب

دژایەتیی دایە.
مافە سزاییەکان کە بریتین لە: تەمەنی 
کچان/ژنان  ــۆ  )ب ــی  ســزای بەرپرسایەتیی 
پێگەی  ــاوان(،  ــی پ ــوەی  ــی )ن دییە  ســـاڵ(،   ٩
پیاوانە(،  نیوەی  )لێرەشدا  ژنان  شایەدیی 
هەموو  ــان  ژن بۆ  ــە  )ک ــی  ــل زۆرەم حیجابی 
لە دەموچاو و دەست و پێ  لەش بێجگە 
 ٧٤ ســزای  بەڕێوەنەبردنی  و  دەگرێتەوە 

قامچیی لەسەرە( و ...
ژیانی  پێکهێنانی  خێزانییەکان:  مافە 
کۆچی  ساڵی   ٩ ــە  ل کچان  ــۆ  )ب ــەش  ــاوب ه
 ٩ و  ساڵ   ٨ لەگەڵ  بەرامبەرە  کە  مانگی 
مانگی هەتاوی، دەست پێ دەکا(، ئازادی لە 
بڕیاری پێکهێنانی ژیانی هاوبەش )بەندە 
ــەوە(،  ــەرســت ـــاوک و ســەرپ ــی ب ــەت ــە ڕەزای ب
پیاو  فەرمانەکانی  بوونی  واجب  ژنی،  فرە 
مارەیی  پێدانی  بەرامبەر  )لە  ژن  لەسەر 
چوونە  مافی  ــەدا(،  ــەق ــەف ن دابینکردنی  و 

پیاو  ـــی  ـــەت ڕەزای ــێ  ــەب )ب واڵت  ــە  ل دەرەوە 
بە  بەندە  ــەر  )ه ــردن  ــارک ک مافی  ــرێ(،  ــاک ن
)لە  جیابوونەوە  مافی  ــاوەوە(،  ــی پ ویستی 
مافە  ئەم  نەبێ  تایبەتدا  حاڵەتێکی  چەند 
سەرپەرستیی  مافی  پیاودایە(،  لەدەست 
ئەگەری  لە  منداڵ  )سەرپەرستیی  منداڵ 
جیا بوونەوەی ژن و مێرد دەدرێ بە پیاو(، 
بێجگە  ــدراوە(.  ــ دان ــاوان  ــی پ ــوەی  ــی )ن میرات 
مافە  لە  هەندێک  ــرا  ک ــاس  ب کە  لەمانەی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان هەیە کە تەنیا 
لە پاوانی پیاوان دایە و ژنان بۆیان نییە لەو 
وەک  هەبێ،  چاالکییەکیان  هیچ  بەشانەدا 

سەرۆک کۆماری و قازیەتی و ...
ــۆ و  ــەوخ ــت ــوەی ڕاس ــێ ــە ش ــەاڵت ب ــ دەسـ
ــەوە و  ــت ــێ ــن ـــان دەچــەوســێ ــەوخــۆ ژن ــاڕاســت ن
سوننەتییەکان  و  ــووری  ــت ــول ک هــۆکــارە 
نابێ  ئێمە  هۆکارەکان،  لە  یەکێکن  تەنیا 
ئەم ڕاستییەمان لێ ون بێ کە دەسەاڵتە 

پێوەندی  ــە  ل تەنیا  ــەکــان  ــی ــدی ــای ــارت ــاپ ئ
لەگەڵ ڕەنگی پێست و جیاوازیی زمان 
و زاراوە، سیاسەتەکانیان بەڕێوە نابەن، 
بەڵکوو لە نێوان ڕەگەزی نێر و مێشدا 
مانەوەی  و  لە سەرکوت  بەردەوامی  بۆ 
ــن.  ــن ــێ ـــەکـــاری دەه ـــان ب ـــەکـــەی دەســـەاڵت
کۆمەڵگەیەک کە ڕاستەوخۆ )بە بۆنەی 
الیەن  لە  سیاسەتانە  ئەم  بەری  گرتنە 
لە  ــش  ــری زۆرت ــان  ی نیوە  حاکمیەتەوە( 
و  دەســەاڵت  بازنەی  لە  جەماوەرەکەی 
دەخرێنەوە  دوور  سیاسییەکان  گەمە 
و  گوێ لەمشت  کەسانێکی  ــە  ــن دەب و، 
ــان  خــۆی ــکــی وەک  ــێ کــەســان ـــریـــش  دوات
پەروەردە دەکەن. بۆیە بەم پێیە دەکرێ 
سیاسەتانە  ئەم  بڵێین  نیاییەوە  دڵ بە 

زۆر بە ئاگاییەوە بەڕێوە دەچن. 

لە  و  ــیــن  ــن ــی دەب ــە وەک  ــوەی ـــەم شــێ ب
سەرتریشەوە گوترا، ژنان لە کۆمەڵگەی 
دەچەوسێنرێنەوە  سیستماتیک  ئێراندا 

و  چێژ  ئیختیاری  لە  کااڵیەک  وەک  و 
ــەواوی  ــەت ب و،  ــاوان دان  ــی پ حەسانەوەی 
ــی  ــەت ــە دژای ــاو و ل ــی ــە پــشــت پ ــا ل ــاس ی
لەگەڵ ژن دایە. ئەم هەاڵواردنانە بووەتە 
بکەوێتە  زیاتر  کەلێنێکی  ئەوەی  هۆی 
و  بەهێز  ــەزی  ڕەگ بەسەر  و  نێوانیان 
الوازدا دابەش بکرێن؛ هەر ئەمەش خۆی 
هۆی  دەبێتە  یاسای سروشت  پێی  بە 
ئەوەی ڕەگەزی بەهێزتر ببێتە خاوەنی 
ــە  ــەت ــی ــداری ــاوەن خ ـــەم  ئ الواز.  ڕەگــــەزی 
دێنێ  ــدا  خــۆی ــەدوای  ـ ب ــار  ــاک ئ هەندێک 
و  نامووسییە  قەتڵی  ــە  ــەوان ل ــەک  ی کە 
دەزانێ،  بە خاوەنی ژن  کە خۆی  پیاو 
لێ ستاندنەوەی گیانیشی لە ئێختیاری 
هێزی  سەلمێنەری  کە  دەبینێ؛  خۆیدا 
بەداخەوە  بااڵدەستە،  الیەنی  ــری  زۆرت

دوایین وێستگەش بە ئەژمار دێ. 

قەتڵی نامووسی یا کوشتن لە پێناو 
شەرەفدا:

لەوێ ڕا کە پیاو هەستی خاوەنداریەتیی 
ئەم هەستەشی  نیسبەت ژنەوە هەیە،  بە 
ــەم  ـــێ ئ ـــوان ــە دەت ـــێ ک ــت دەب ــ ــدا دروس ــێ ت
ــەی خــۆی بە هەر  ــااڵی ـــی و ک ــاڵ و دارای م
بۆی  ــان  ی ــێ  ب خــۆش  پێی  کــە  شێوەیەک 
بلوێ لە نێو ببا و یان هەر کارێکی تری 
لێی  نەبێ  بۆی  و؛ کەسێکیش  بکا  لەگەڵ 
مرۆڤێک  هەر  لەوەش  بێجگە  بپرسێتەوە. 
بێ،  شت  کۆمەڵێک  یا  دوو  ــی  خــاوەن کە 
لەگەڵ  ــی  ــەت دژای ــە  ل لەمانە  ــەک  ی بێتوو 
گرینگەکەیان  ــێ،  ب ــردا  ت ــەی  ــەوان ل یەکێک 
ڕادەگرێ و ئەوەی پێی وایە کەمتر گرینگە 
پێیە  بەم  هەر  ــا.  دەک دیکە  ــەوەی  ئ فیدای 
ــڕوو”  ــاب ــەرەف و ئ ــ ــکــی “خــــاوەن ش ــاوێ ــی پ
دنیا  بە  خۆی  تایبەتمەندییانەی  ئەم  کە 
ناگۆڕێتەوە ئەگەر ژن یا منداڵەکەی )زۆر 
 )... جاریش خوشکەزا و برازا و ئامۆزا و 
کە ئەرکی پاراستنی ئەم تایبەتمەندییانەی 
ــە،  ــەســتــۆی ــە ئ ــــــەری ل ــی دەوروب ــان ــرەک ــێ ن
کۆمەڵگە  کە  نۆرمانەی  لەو  و  نەپارێزێ 
پێی  ــاوە،  دان ــەاڵت بۆی  بنەماڵە و دەس و 
خوارتر دابنێ و بکەوێتە بەرەی بەرامبەری 
بێ گومان  ــەوە،  ــەک ــەرەف”ـ “ش و  ــڕوو”  ــاب “ئ
و  ژنێک  بۆچی  کە  ــەوەی  ئ دەسڕدرێتەوە. 
ئازاد،  ئاکارە دڵخوازەکانی وەک مرۆڤێکی 
پاوانخوازی  پیاوانی  بەرامبەری  بەرەی  لە 
دەوروبەری دایە؛ جێگەی باسە و دەتوانێ 

هەڵگری زۆر بابەتی تێروتەسەل بێ.
ــن  ــری ــارت ــە دی ــاژە ب ــام ــرەدا ئ ــێ ــرێ ل ــ دەک
ــەم  ــــــی ئ ــی ڕوودان ــدەرەکــان هـــۆکـــارە هــان
-هەر  ــە:  ل بریتین  کە  بکەین  کارەساتە 
وەک پێشتریش ئاماژەی پێ کرا- هەاڵواردن 
ــی  ــووڵ ــەب ــی ڕەگـــــــەزی، ق ــی ــان ــس ــەک ــای و ن
بە  پێبەندی  و  ــە  ــاوســاالران ــی پ ــی  ــەل ــڕواگ ب
باوەڕە سوننەتی و عێالیەتییەکان، ئاستی 
کەمی ئاگایی لەسەر مافەکانی ژنان و ... 
بەاڵم لێرەدا نابێ ئەوەش لە بیر بکرێ کە 
ئەو  ئێران دەکەین و دەبێ  لە  باس  ئێمە 
ڕاستییەش لە بەرچاو بگرین، کە کۆماری 
لە پشت  بە شێوەی ڕاستەوخۆ  ئیسالمی 
ئەم توندوتیژییانەوەیە و کەمترین سزای 
بۆ بکوژان و بکەرانی ئەم جۆرە لە قەتاڵنە 

لە بەرچاو گرتوە. 

ئێراندا  ئیسالمیی  سزادانی  قانوونی  لە 
ئەنگی  دراوە  ــاو  ــی پ ــە  ب ــە  ــگ ڕێ ــی  ــەڕوون ب
ئەگەری  لە  و  بدا  ژنەکەی  لە  نامووسی 
لێ  ــەوەی  ــن ــپــرســی ــێ ل ــدا  ــەی ــەک ژن کوشتنی 
بەرزەکی  وەک  و  ــەدرێ  ن ســزا  و  نەکرێ 
ــادەی ٦٣٠ی  ــ ــ ــێ )م ــچـ ـ ـــۆی دەرب ـــان ب ـــان ب
قانوونی سزادانی ئیسالمی(. یان ئەگەر لە 
تاوانێکی کوشتندا بێتوو کەس شکایەتی 
نەبێ _لە حاڵەتەکانی کوشتنی خێزانیدا_ 
کەسی لەسەر ناکوژرێتەوە )مادەی ٦١٢ی 
سزادانی ئیسالمی(. هەروەها لە مادەکانی 
ئیسالمییدا  ــی  ســزادان ٣٠٩ی  و   ٣٠١  ،٢٢٠
هاتوە کە باوک و جەدی باوکی سەبارەت 
بە کوشتنی منداڵەکەیان تۆڵەیان )قصاص( 

لێ ناکرێتەوە.
ــگ و  ــ ــ ــوڕەن ــ ــ ــگ ــ ــ ـــــە دەن ــــــــــــــەردەوام ل ب
ڕاگەیاندنەکانیدا بانگەشەی ئامراز بوونی 
ــگــەی  ــە ڕوان ــاش ل ــا و، ژنێکی ب ــان دەک ژن
ــدار و قانع  ــاڵ ــکــی م ــێ ــەوە ژن ــم ــژی ـــەم ڕێ ئ
لەم  نییە  ــۆی  ب و  ــژە  ــێ ــان چــاو ب ب ــێ   ــەڵ ب و 
چوارچێوەیەش ال بدا دەنا دەبێتە بژاڵ و 

شیاوی بژارکردنە.
بانگەشەکەران  پێوەندییەدا  ــەم  ل ــەر  ه
لە  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک داکۆکیکەرانی  و 
جیات  ــە  ل ــدەوە  ــت ه  ... و  ــازی  ق و  پۆلیس 
“موزاحیمەت  دەستەواژەی  بردنی  کار  بە 
نامووسی  بۆ  “موزاحیمەت  لە  ــان”،  ژن بۆ 
خەڵک”! کەلک وەردەگرن. کە ئەمەش هەر 
دەگەڕێتەوە بۆ باسی خاوەنداریەتی کردن 
ــش  ــەوە و، زۆری ــاوان ــی ــەن پ ــە الی ــان ل ــە ژن ل
زیرەکانە بە کار دەبرێ. حکوومەت کە لە 
پێشدا باس کرا لە ڕێگەی چەوساندنەوەی 

ــا،  دەب ــوە  ــەڕێ ب ــەوە سیاسەتی خــۆی  ــان ژن
ـــە  ــەرپــرســی الدان ـــە ب ــێــرەشــدا خـــۆی ب ل
کۆمەاڵیەتییەکان نازانێ و خەڵک هان دەدا 
بکەن  شتومەکەکانیان  شەڕی  خۆیان  بۆ 
لەم شتومەکانەیە.  یەک  ژنەکانیشیان  کە 
یاسایی  دەربازبوونی  ڕێگەی  بۆیە  هەر 
کامێکیان  هیچ  و  ــاوە  دان بکوژانە  ئەو  بۆ 
بۆ  چونکە  نابنەوە  قەساس  ــەرەوڕووی  ب
ئەم  ــەر  ه و،  خوێنەکەن  خـــاوەن  ــان  خــۆی
سزا نەدانە یا سزای سووک دانەش خۆی 
بۆ  بێ  بزوێنەرەکان  لە  یەکێک  دەتوانێ 
و  بیکا  ـــی  دوودڵ بەبێ  کــە  بکوژ  کەسی 
ڕوانینە  جـــۆرە  ــەم  ل ــەوە.  ــت ــێ ــەب ن پاشگەز 
زاڵەدا پیاو نەک پشتیوان و الیەنگری ژن 

بەڵکوو خاوەن و کۆنترۆڵچییەتی.
ڕۆمینا  دایکی  قسەکانی  لە  وەک  هەر 
پێشنیاری  جــار  چەند  باوکی  دەرکـــەوت، 
خۆکوشتنی پێ کردبوو بۆ ئەوەی بۆ خۆی 
واتە  نەبێ؛  کچەکەی  کوشتنی  بە  ناچار 
“ڕۆمینا” و “ڕۆمیناکان” لە دادگای بنەماڵە 
و کۆمەڵگەی پیاوساالر و دەسەاڵتیشدا –
ئاگادار  ئیدارەی پۆلیسی  لە دوای گیرانی 
بە  ئەگەری ڕادەستکردنەوەی  لە  کردبۆوە 
باوکی، کۆتایی بە ژیانی دێ- مەحکووم بە 
بتوانن  بەاڵم ڕەنگە هەندێک کات  مەرگن، 
خۆیان شێوازی مەرگەکەیان هەڵبژێرن و 
ئەم ئازادییەیان لێ زەوت نەکراوە! ئەڵبەت 
نەک بۆ هەموویان. بۆیە لێرەدا پێویستە 
باس لەو هەمووە خۆکوشتنانە بکرێ کە 
زۆربەشیان ژنانن و تەنیا بە ڕستەیەکی 
ــان  ــەی ــەک ــی ــی” دۆســی ــەی ــاڵ ــەم ــن ــشــەی ب ــێ “ک
نابێ ئەم  دادەخــرێ. ژنان “نامووس”ـن و 
ئەوەی  بۆ  بچێ،  بیر  لە  گرینگەیان  خاڵە 
و  نەبێ  دروســـت  بنەماڵەیی”  “کێشەی 
ناچار نەبن، خۆیان بە خۆکوژی بگەیەنن!

کۆتایی:
دابینکردنی  ــەی  ــەاڵڵ گ ــە  ک کاتێکدا  ــە  ل
ئەمنیەتی ژنان لە بەرامبەر توندوتیژییدا، 
ماوەی دە ساڵە لە نێوان پارلمان و هێزی 
دادوەرییدا ئەمبەر و ئەوبەری پێ دەکرێ 
هەڵبەت  کە   _ دەنیشێ  لەسەر  تــۆزی  و 
لەو الیحەیەشدا باسێک لە کوشتن لەسەر 
نامووس نەکراوە و ڕوونە کە قانووندانەر 
ــەداوە_  ن بابەتە  ــەو  ب گرینگییەکی  هیچ 
فاکتانەی  ئەو  پێی  بە  ــەوەش  ل بێجگە  و، 
کە لە سەرەوە ئاماژەیان پێ درا کۆماری 
ئیسالمی، ڕێژیمێکی دژەژنە و لەسەر ئەم 
یاسا چەوتانەی خۆی پێداگرە، هەر بۆیە 
حیزبە  مەدەنییەکان،  ڕێکخراوە  پێویستە 
یەکسانیخواز  کەسانی  و  سیاسییەکان 
بەخشین  ــی  ــای ــاگ ئ ــە  ب و،  خــۆ  ــە  ــەون ــک ب
لەگەڵ  ــردن  ک ــی  ــەت دژای ــە  ب کۆمەڵگە،  ــە  ب
بەرهەڵست  ــە  ب ـــان،  ژن ــە  دژب توندوتیژی 
قیزەونە  کردارە  ئەم  ڕێژەی   ... و  بوونەوە 

کەم و کەمتر بکەنەوە.
خاڵێکی گرینگی دیکە کە پێویستە لەم 
پێوەندییەدا ئاماژەی پێ بکرێ ئەوەیە کە، 
پێویستە کولتووری توندوتیژی بە توندی 
مەحکووم بکرێ. کۆمەڵگەی تووڕە ئاکاری 
توندوتیژانە لە خۆی نیشان دەدا، پێویستە 
لە  پێشدا  لە  ئێمە  تاکی  بە  تاک  لەسەر 
خۆمانەوە دەست پێ بکەین و کولتووری 
ــەوە، بۆ  ــن ــســڕی ــژی ب ــی ــدوت ــون ــە ت ــان ل ــۆم خ
ئەگەری  وردە  وردە  کە  بەوەی  پێشگرتن 
لەگەڵ  و  ببێتەوە  ئاسایی  هەیە  ــەوەی  ئ

هەواڵێک هیچ جیاوازییەکی نەمێنێ.

لە  نامووسی  ئەنگی  دراوە  پیاو  بە  ڕێگە  بەڕوونی  ئێراندا  ئیسالمیی  سزادانی  قانوونی  لە 
ژنەکەی بدا و لە ئەگەری کوشتنی ژنەکەیدا لێپرسینەوەی لێ نەکرێ و سزا نەدرێ و وەک بەرزەکی 
بانان بۆی دەربچێ )مادەی ٦٣٠ی قانوونی سزادانی ئیسالمی(. یان ئەگەر لە تاوانێکی کوشتندا بێتوو 
کەس شکایەتی نەبێ _لە حاڵەتەکانی کوشتنی خێزانیدا_ کەسی لەسەر ناکوژرێتەوە )مادەی ٦١٢ی 
سزادانی ئیسالمی(. هەروەها لە مادەکانی ٢٢٠، ٣٠١ و ٣٠٩ی سزادانی ئیسالمییدا هاتوە کە باوک و 

جەدی باوکی سەبارەت بە کوشتنی منداڵەکەیان تۆڵەیان )قصاص( لێ ناکرێتەوە.

لەگەڵ  دژایەتی  لە  لەمانە  یەک  بێتوو  بێ،  کۆمەڵێک شت  یا  دوو  کە خاوەنی  مرۆڤێک  هەر 
ئەوەی  فیدای  گرینگە  کەمتر  پێی وایە  ئەوەی  و  ڕادەگرێ  گرینگەکەیان  بێ،  تردا  لەوانەی  یەکێک 
بە  تایبەتمەندییانەی خۆی  ئابڕوو” کە ئەم  پیاوێکی “خاوەن شەرەف و  پێیە  دەکا. هەر بەم  دیکە 
دنیا ناگۆڕێتەوە ئەگەر ژن یا منداڵەکەی )زۆر جاریش خوشکەزا و برازا و ئامۆزا و ...( کە ئەرکی 
پاراستنی ئەم تایبەتمەندییانەی نێرەکانی دەوروبەری لە ئەستۆیە، نەپارێزێ و لەو نۆرمانەی کە 
کۆمەڵگە و بنەماڵە و دەسەاڵت بۆی داناوە، پێی خوارتر دابنێ و بکەوێتە بەرەی بەرامبەری “ئابڕوو” 

و “شەرەف”ـەکەوە، بێ گومان دەسڕدرێتەوە.
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دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

لەژێر پەتی ئێعدامەوە 
بـۆ پێـشـمـەرگایـەتی

ناوم ئەحەدڕەزا بابایی ـیە، کوڕی باباعەلی 
کانی کەو  گوندی  لە   ١٣٤٩/٣/١٠ ڕێکەوتی  لە 
پارێزگای  لە  هەرسین  شاری  بە  سەر 

کرماشان لەدایک بووم.
لە ڕێکەوتی ١٣٦٧/١/٢١ لە الیەن کومیتەی 
هۆی  بە  کەرەجەوە  شارستانی  ئینقالبی 
و،  کرام  دەسبەسەر  دەمانچە  پێبوونی 
ئیتالعاتی ئەم شارە کرام.  ئیدارەی  ڕادەستی 
دوای دەسبەسەرکرانم ناوەندە ئەمنیەتییەکان 
هەندێکیان مادەی هۆشبەر خستبوە ماڵەکەم 
پێبوونی  تاوانی  سەر  هاتە  ئەوەش  و 
مندا  پەروەندەی  لە  ئەوەی  دەمانچەکە؛ 

هاتبوو شتێک بوو کە بۆخۆشم ئاگاداری نەبووم.
بەم شێوەیە ٦ مانگ لە زیندانی ئەوین لەژێر لێپرسینەوە و ئەشکەنجە بە 
مەبەستی دانپێداناندا بووم، جەختی ئەوان لە پێوەندی لەگەڵ دەمانچەکەدا 
حوکمی  لەوێ  کەرەج،  ئینقالبی  دادگای  نێردرایە  دۆسییەکەم  پاشان  بوو. 
ئێعدامم بەسەردا سەپا و ڕاگوێزرام بۆ بەندیخانەی ڕەجایی شار لە کەرەج.
دا،  شێتی  لە  خۆم  ئێعدام  حوکمی  لە  دەربازکردن  خۆ  بۆ  ماوەیەدا  لەم 
ناوی “محەممەد حوسێن  بە  زیندان  لە الیەن دوکتوری  لە دوای پشکنین 
تووشی  کە  کەسێک  وەک  بوو،  کەرەجیش  سپای  فەرماندەی  کە  قاسمی” 
نەخۆشیی سەختی دەروونییە ناوم تۆمار کرا. سەرەڕای ئەوەش لە دوای دوو 
زیندانی  ڕەوانەی  حوکمەکەم  جێبەجێکرانی  بۆ   ٦٩/١/٢٩ ڕێکەوتی  لە  ساڵ 
قەزەل حەسار کرام. لە تاکەکەسییەکانی زیندان ٣٠ کەس چاوەڕوانی ئێعدام 

بوون کە لەو نێوەدا ٢٧ـیان کورد بوون.
لەو سااڵنەدا کە من چاوەڕوانی جێبەجێ کردنی حوکمەکەم لە زیندانی 
ڕەجایی شار بووم. بۆ خۆم شایەدم لە ژماری ٤٨٥٠ زیندانی تەنیا من و 
لە  شەهنەوازی  ئەحمەد  و  گوودەرزی  عەلی  ناوەکانی  بە  تر  کەسی  دوو 
مەرگ ڕزگار بووین. زیندانییەکانیان دەبردە ساڵۆنی ئامفی تێئاتر و لەوێ 
ناوی  لەژێر  دواتر  و  دەکردن  دەرمانداو  هەموویان  شیرکاکائۆ  پێدانی  بە 
دڵتەزێنی  بەشی  ا.  دادەن لەسەر  بێ دەنگییان  بەردی  بەکۆمەڵ  نەخۆشیی 
دیکە  زیندانییەکانی  بە  کوژراوەکانیان  تەرمی  کە  بوو  ئەوە  ڕووداوەکە 

دەگواستەوە و ئەمەش گەورەترین ئەشکەنجە بوو بۆ ئەو کەسانە.
لەو سەر و بەندەدا زیندانییەکان لە بار و دۆخێکی زۆر خراپ و ئەستەمدا 
بەسەریان دەبرد، پیوەندیی نێوانیان بە توندی کۆنترۆڵ دەکرا و تێ دەکۆشان 
لە  زیندانییەکان  زۆربەی  کەم.  زۆر  ئاستێکی  بگەیەننە  پێوەندییانە  ئەم 
ژووری تاکەکەسییدا بوون، لەوێ توالێتیشی لێ بوو، هەر بۆیە مەگەر لە 
کاتی حەمام کردن و جار جارە هەواخۆری توانیبایان یەکتر ببینن. ئەمەش 
بەو هۆیە بوو کە هەر کەسێک بە تەنیا خەمەکانی خۆی لە کۆڵ بنێ و 
پێش  نەیاندەتوانی  هەر  حاڵەش  بەم  نەگوازرێتەوە.  زانیارییەکان  و  هەواڵ 
بە دزەی هەواڵ و زانیارییەکان بگرن، من بۆ خۆم شایەدی ئەوە بووم کە 

زۆرینەی کچ و ژنە زیندانییەکان دەستدرێژیی سێکسییان دەکرایە سەر.
شیرازی”،  مەحموود  “حاجی  یارمەتیی  بە  و  پزیشکی  ڕاپۆرتی  هۆی  بە 
تکاکاریی  بە  ئەوە  دوای  لە  هەڵپەسێردرا.  حوکمەکەم  زیندان،  سەرۆکی 
دوای  لە  ڕێژیم،  ڕێبەریی  بەیتی  سەرۆک پشکێنەری  سلێمانی”  “حەسەن 
بۆ  ماوەیەدا  لەم  گۆڕدرا.  هەتاهەتایی  زیندانی  بە  ئێعدامەکەم  ساڵ،  یازدە 
و  فشار  زیندان،  بۆ  هێنرامەوە  و  کرام  نەخۆشخانە  ڕەوانەی  جار  چەند 
ئەشکەنجەکان ئەوەندە زۆر بوو، هەوڵی خۆکوشتنم دا و لە الیەن کادری 
پزیشکیی زیندانەوە مەعدەم شۆردراوە و لە مەرگ ڕزگار بووم. لەم کاتەدا 
زیندانەکان  گشتیی  سەرۆکی  سووری،  نامەی  و  پزیشکان  حوکمی  بە 

نێردرامەوە بۆ الی بنەماڵەکەم.
لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  ئەندامی  بە  بووم   ،٩١ ساڵی 
و  دەسبەسەر  ئیالمەوە  ئیتالعاتی  الیەن  لە   ٩٢/٣/٢٣ لە  و  واڵت  نێوخۆی 
ڕادەستی ئیتالعاتی کرماشان کرام. ئەو تۆمەتانەی درابوونە پاڵ من بریتی 
ئایینی  پێڕەوانی  هاندانی  و،  حدکا  بۆ  ئەندامگیری  بۆمب نانەوە،  لە  بوون 
یارسان لە کرماشان، سەحنە و هەمەدان. بە هۆی ئەو بەڵگانەی لەسەرم 
هەبوون )وەک پێوەندیم لەگەڵ بنکەکانی حیزب لە باشووری کوردستان( 
هەموو  دیکە  ئەوانی  بەاڵم  لێ نەدەکرا،  حاشای  حیزبدا  لە  من  ئەندامەتیی 

بوختان بوو پێیان کردبووم.
بەبێ دادگایی کرانێکی فەرمی، پاش ٤٠ ڕۆژ ئەشکەنجە و لێدان ڕاستەوخۆ 
ڕەوانەی زیندانی دیزاڵوای کرماشان و مەحکووم بە ئێعدام کرام. زۆربەی 
ئەشکەنجە دانەکانم بە مەبەستی دانپێدانان لەسەر “مووسا باباخانی” و 
زانیاری وەرگرتن لە چاالکییەکانی ئەو بوو. ڕەوشەکانیان بۆ ئەشکەنجەدانی 
من بریتی بوون لە ئینفرادی –کە جارێک بۆ سێ مانگ لەوێ هێشتیانمەوە-، 
لێدانی بە کۆمەڵ کە بۆ  بایکۆت کردنم لە الیەن زیندانییەکانی دیکەوە و، 

ماوەی ١٢ ڕۆژ کەوتمە کۆماوە.
سمکۆ  ناوی  بە  سەقزی  سیاسیی  زیندانییەکی  لەگەڵ  ماوەیەدا  لەو 
خورشیدی کە بە تۆمەتی کوشتنی ٥ کەس لە مۆرەکانی ئیتالعات گیرابوو، 
بڕیار وابوو لەسێدارە بدرێین. سمکۆ لە ئاکامدا لە ساڵی ٩٣ ئێعدام کرا، 
بەاڵم من بە هۆی نێوبژیوانی و تکای ڕێبەرانی یارسان وەک “ئاغا سەید 

نەسرەدین” و “سەید نیزام”، حوکمەکەم بۆ دە ساڵ داشکا.
بە مەرج بەخشرام و دەبوو بۆ ماوەی ٥ ساڵ  ئاکامدا دوای ٦ ساڵ  لە 
خۆمیان  ویستیانم  کات  هەر  و  بکەم  ئیتالعات  سەردانی  مانگێک  هەموو 
پێ بناسێنم. بێجگە لەوەش داوای هاوکارییان لێ دەکردم کە من هیچ کات 

نەچوومە ژێر باری ئەو داوایەیان.
لە دوای ئازادبوونم پێوەندیم بە تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
“سمایل شەرەفی” و “مووسا باباخانی” ـیەوە گرت و، هەتا ماوەیەک لە تاران 
خۆم شاردەوە. جارێکیش لە هەرسین گیرام کە بە هۆی خزم و دۆستانەوە 
توانیم دەرباز بم لە دەستیان. پاشان چوومە تاران و بە هاوکاریی ئەو دوو 
کەسە ئێرانم بەجێ هێشت و لە ١٩ی بەفرانباری ٩٨ـدا خۆم گەیاندە قەاڵی 

دێموکرات لە کۆیەی باشووری کوردستان. 

ناسیۆنالیزمی ئێرانی، شۆڕشی مه شڕووته  و 
سەرهەڵدانی گوتاری ڕەگەزپەرەستانە فارسی – شیعی

پێم خۆشه  زیاتر باس له  بازنه ی بێرلین 
بكه ین، باس له و بنه ما سه ره كییانه  بكه ین 
پێ  پشتیان  بێرلین  ــی  ــیــران ــاکــب ڕوون ــه   ك
ناسیۆنالیزمی  دروستكردنی  بۆ  به ستبوو 

ئێرانی، ئه و بنه مایانه  چی بوون؟
بوو  ـــه وه   ئ بێرلین  ــه ی  ــازن ب بنه مای  ــه م  ــه ك ی

وه كوو ئه وه ی ته قیزاده  ڕسته یه كی مه شهووری 
هه یه  ده ڵێ: “ئێمه  ده بێ ڕۆژئاوایی بین له  تۆقی 
ڕسته یه   ــه و  ئ عه ینه ن  ــێ.”  پ نووكی  تا  ســه رڕا 
ئیمكاناتێكی  هه موو  ئێمه   ــێ  ده ڵ دێنێ.  به كار 
به جێ ماوین،  به اڵم  بوونمان هه یه   ئورووپایی 
به چی  بزانین  بكه ین  ــه وان  ل چاو  ــێ  ده ب ئێستا 
بكه ین.  ــاره ی  كـ ــه و  ئ ئێمه ش  ـــوون،  ب ــڕن  ــۆدێ م
لیدا  ته قیزاده  له و به ینه دا به دوای هۆوییەتی میل
ــه وه ی  ئ ــه ره ڕای  ــ س هۆوییه ته   ــه و  ئ و  ــه ڕێ  ده گـ
بۆخۆی ئازه ری زمانیشه،  له سه ر زمانی فارسی، 
فیرده وسی و مێژوو و ئه ده بیاتی ئێران داده نێ. 
له   ــه   ــی گۆڤاری “كــاوه” ڕا وات له  ده وره ی دووه م
باسی  زیاتر   ١٩٢٢ لە  ــی  ــوون ــەواوب ت تا   1919
ئه وه  ده كرێ. یه كه م مه قاله ی گۆڤاری كاوه  له و 
ده وره یه دا ئه و پرسیاره  ده ورووژێنێ كه  بۆچی 

ئێمه  ده بێ به خڕی ببینه  ئورووپایی؟
له  گۆڤاری كاوه دا كه  ده سته یه كی نووسه رانی 
ئه وانه ن  هه ر  ــه ش  دوای و  هه یه   كه سی   15_14
ــه وه ،  ــن ـــاره  ده ب ــه دا دووب ــك ــی دی ــان ــه ك ــال ــه  ژوورن ل
هه موویان بێ قه یدومه رج ته سلیمی فه رهه نگی 
ئورووپایین له  دروستكردنی هۆوییەتی واحید 
له سه ر بنه مای زمان و مێژووی ئێرانی باستان 
و ته قدیس كردنی ده ورانی پێش له  ئیسالم. ئه وه  
گۆڤاری  له   و  بێرلینه   بازنه ی  سه ره كیی  خاڵی 
به   ئاماژه   دیكه دا  هیچ جێگایه كی  له   و  ــاوه دا  ك
له   كولتوورییه كان  جیاوازیی  و  جــۆراوجــۆری 
فارس  پاوانی  واڵتی  وه ك  ئێران  ناكرێ.  ئێراندا 
خودی  وه ك  بیرمه ندانه   له و  هیندێك  ده بینرێ. 
ته قیزاده  كه  بۆخۆی ئازه رییه  و بۆیه  ئه وه  دووباره  
ده كه مه وه  كه  ئه وانه  ئازه رین، چونكه  ئه وانه  كه  
زمان  بنه مای  له سه ر  ئێرانی  فه رهه نگی  باسی 
خۆشیان  دایكیی  زمانی  نابوودیی  له   ــه ن  ده ك
ده ست ناپارێزن، ئه وه  خاڵێكی زۆر گرینگه  كه  
زمانی دایكیی خۆشیان وه ك زمانێكی سه قه ت، 
زمانێكی ناته واو، زمانێكی گه شه نه سه ندوو و له  
فارسی  زمانی  له   زاراوەیەکە  حاڵه تدا  باشترین 

كه  پێش نه كه وتوه،  ده بینن.
له بیرم چوو ئه وه ی بڵێم له  ده وره ی دووه می 
نیشتەجێکردنی  باسی  كه   ــه   ــاوه دای ك ــاری  گــۆڤ
ئه و  ده كــرێ،  زمانی  یه كسانسازیی  و  عه شایر 
چاویان  له به ر  ڕه زاشــا  دواتر  كه   سیاسه تانه ی 
ده گرێ. ئه و بابه تانه  له پێشدا وه كوو پڕۆپۆزال 
ــار  ــوه ی وت ــه شــێ ــاوه دا ب ــ ــی ك ــه ك ــاره ی ــه ر ژم ــه  ه ل
ئاماژه یان پێكراوه  كه  وه كوو خاڵ و پڕۆپۆزال بۆ 
داهاتووی ئێران پێشنیار كراوه . بۆیه  كه  ڕه زاشا 
شتێك  هه موو   ،١٣٠٤ ساڵی   له  سه ركار  دێته  
ئاماده یه . دواتر كه  “ایرانشهر” ده رده چێ _وه ك 
ئیستعاره یه كی  ایرانشهریش  ئیستعاره ی  كاوه  

ــازم زاده   ك حوسه ین  گه رایانه یه _  میللی  و  ئێرانی 
بوو،  ــاوه دا  ك نووسه رانی  ده سته ی  له   بۆخۆی  كه  
كــه  بۆچی  ــا  ده ك ــه وه   ل ــاس  ب ایرانشهر ده رده كـــا و 
ڕێك  یانی  نه بین؟  ئورووپا  ته سلیمی  ده بێ  ئێمه  
پێچه وانه ی بنه ما سه ره كییه كانی كاوه . ئه و پێی وایه  
ـــه وه ی  ئ ــه ر  ــه س ل ــن  ــه ی ــك ب ته ئكید  ــه وه ی  ــ ئ ــی  ــه جــێ ب

ئێرانییه تی  ڕوحی  له سه ر  ته ئكید  بین،  ڕۆژئاوایی 
خۆمان بكه ین. 

ڕوحــی  ــه و  ئ ــی؟  چ یانی  ئێرانییەت  ڕوحــی 
ئێرانییه ته  چییه ؟

كازم زاده  نه  میراتی پێش ئیسالم ڕه ت ده كاته وه ، نه  
زمانی فارسی ڕه ت ده كاته وه ، به ڵكوو ته ئكید له سه ر 
ئێرانی  هۆوییەتی  بۆ  گه ڕانه وه   و  خۆ  بۆ  گه ڕانه وه  
ده كا كه  له وێدا ئه و هۆوییه ته  دیسان هۆویه تێكی 
فارسی شیعیه . به تایبه ت كازم زاده  چه مكی “تشیع” 
الیزمی  وه ك توخمێك دێنێتە نێو گوتاری نوێی ناشن
ئێرانی و له  چه ندین مه قاله دا باس له وه  ده كا و ده ڵێ 
پاشخانی سه ڵته نه تیان  هه مووی  ئیمامانی شیعی 
هه یه . بۆ؟ به هۆی ئه وه ی كه  ئیمام حوسێن له گه ڵ 
“شهربانو” كچی “یزدگرد”ی سێهه م زه ماوه ند ده كا 
ڕوحی  پێكهاته یه كی  بۆخۆی  ئوتوماتیك  ئه وه   كه  
نه ته وه یی دروست ده كا كه  تەشەییوع و ئێرانییه ت 
له   به تایبه ت  تەشەییوع  چه مكی  ده بیننه وه .  یه كتر 
ڕه گه زێكی سه ره كیی  ده بێته   ــازم زاده دا  ك سه رده می 
ئه و  له سه ر  هــه ر  و  ئێرانی،  الیزمی  ناشن گوتاری 
جالل  وه ك  ڕووناکبیرانی  ـــر  دوات كــه   بنه مایه شه  
بۆ  )شەریعەتی  شه ریعه تی  عه لی  ئالی ئه حمه د، 
ئاریایی_  ڕۆحی  لەگەڵ  تەشەیووع  دەڵێت  نموونە 
ئێرانییەوە یەکتریان دیتۆتەوە و لەیەک گرێدراون(، 
جه واد  سه ید  و  شایگان  داریوشی  و  موتته هه ری 
ته باته بایی درێژه ده ر و ڕێڕه وی ئه و خوێندنه وه یه ی 
كازم زاده ن كه  پێی وایه  ڕۆژئاوا كۆمه ڵێك كه موكورتی 
هه یه  ده بێ فڕێیان بده ین و كۆمه ڵێك خاڵی باشی 

هه یه  وه ك تێكنۆلۆژی و زمان، ده بێ وه ریانگرین. 
كۆتایی  “ایرانشهر”  گۆڤاری  كه   ــه والوه   ب  ١٣٠٤ له  
ورده   ورده    ١٣٠٠_١٣٠٤ ــه   ل ــه وه ی  ـ ئ ــه ر  ــه ب ل ــدێ،  ــێ پ
كه سانه ی  له و  هیندێك  كــار،  سه ر  هاتۆته   ــا  ڕه زاش
كاریان ده كرد بۆ گۆڤاری كاوه  و گۆڤاری ایرانشهر 
وه ك حه سه نی ته قیزاده  ده گه ڕێنه وه  ئێران و ده بنه  
وه زیری  ده بێته   ته قیزاده   نموونه   بۆ  كاربه ده ست. 
پێی  کە  فرووغی  محه ممه دعه لی  ماڵی،  کاروباری 
و  ــران  ـ وەزی ســەرۆک  دەبێتە  الملك”  “ذكــاء  دەڵێن  
پالتفۆڕمانه دا  له و  بۆخۆیان  شتانه ی  ئه و  ــه واوی  ت
ــه زراوه ی ده كه ن. مه سه له ن  به  دام باسیان كردبوو، 
ــا  ڕه زاش ــووری  ده ســت به   فــرووغــی  محه ممه دعه لی 

ئاكادیمی زمانی فارسی دروست ده كا.
دوای گۆڤاری ایرانشهر، گۆڤاری “نامه  فرنگستان” 
له  ١٣٠٣ بۆ ١٣٠٤ ده رده چێ. ئه وه  سه رده مێكه  ڕه زاشا 
ــه  توركیه   ــاتــورك ل ــات ــاز ده كـــا، ئ ــه ت س ـ ــوه  ده وڵ هــات
ـــه ت_  ــی ده وڵ ــردن ــك ــوعــام و دروســت ــڵ ــه ت ــكــی ق خــه ری
نه ته وه ی توركه . له  گۆڤاری “نامه  فرنگستان”دا كه  
ئه ویش له  بێرلین باڵو ده بێته وه ، باس له وه  ده كه ن 
ئێران  ــۆ  ب ــورك  ــات ــات ئ مۆدێلی  ــن  ــی ــوان ده ت ئێمه   ــه   ك

ــردوه ،  م مه شڕووته   شۆڕشی  ده ڵێن  ــن،  ــری وه رگ
ئێران دێمۆكڕاتیك نابێ، كۆمه ڵگەی ئێران هه رگیز 
به  زمانی خۆش موته مه دین نابێ، هه ربۆیه  ئێمه  
ناچارین له  مۆدێڕنیته ی )Top-Down( سه ره وه  
بۆ خواره وه ، یان ئامرانه  و به  زه بری زۆر كه ڵك 
وه رگرین و مۆدێلی ئاتاتورك ده بێته  نموونه  بۆ 

ئه وه ی له  ئێران جێبه جێ بكرێ. 
له  ١٣٠٤ گۆڤارێكی دیكه  باڵو ده بێته وه  به ناوی 
ئه فشار  مه حموودی  كه   “داهاتوو”  یان  “ئایندە” 
باڵوی ده كاته وه . له بیرمان بێ كه  گۆڤاری ئایندە  
كه   ده بنه وه   باڵو  سه رده مێكدا  له   فر نگستان  و 
ئینگلیزه كان  یارمه تیی   ــه   ب ــكــه   خــه ری ــا  ــ ڕه زاش
ئێران  پادشای  دواتر  و  سه رۆك وه زیران  ده بێته  
له و  دێنێ.  قاجاره كان  به  سه ڵته نه تی  كۆتایی  و 
باسی  خه ریكن  گۆڤاره   دوو  ئه و  سه رده مه دایه  
گوتاری  باسی  چیدیكه   ده كــه ن،  ــه تــســازی  ده وڵ
الیزم ناكه ن، باسی ئه وه ی ده كه ن له ڕووی  ناشن
و  ــی  ــه ت كــۆمــه اڵی سیاسه تگوزاریی  و  سیاسی 
ــه وه  چــۆن ئه و  ــی ــگــی ــه رهــه ن ــی ف ــگــوزاری ــاســه ت ســی
مه حموود  بۆیه   بچه سپێنن.  ده وڵه ت-نه ته وه یه  
ــك  ــێ ــۆزاڵ ــڕۆپ ــده دا پ ــن ــای ــاری ئ ــه  گــۆڤ ــشــار ل ــه ف ئ
و  ــه   هــه ی ــدی  ــه ن ب كۆمه ڵێك  ــه   ك ده كـــا  پێشنیار 
یه كێك له و به ندانه  ئه وه یه  كه  چۆن هیندێك له  
هۆز و عەشیرەکانی كورد و به لووچ و عه ڕه ب 
له وێ  و  ئێران  نێوقه دی  بیانهێننه   و  هه ڵقه نن 
هیندێك  و  ــارس  ف ببنه   تا  بكه ن  نیشته جێیان 
فارس  تا  سنوورییەکان  ناوچه   به رنه   فارسان 
به                                                     ئێران  ئه وه ی حه شیمه تی  له وێ زۆر بن، بۆ 
ئه و  ــه ی  ـ زۆرب بكا.  هێمۆجینایز  ــۆی  خ ــی  ــه ول  ق
له   ــا  ده كـ جێبه جێیان  ــا  ــ ڕه زاش ــه ی  ــان ــاســه ت ســی

گۆڤاری ئاینده دا به  خاڵ باس كراون.
ئه وه   باسه یدا  له و  من  ئارگۆمێنتی سه ره كیی 
الیزمی  بوو كه  بڵێم له  ١٢٨٤ تا ١٣٠٤ گوتاری ناشن
نازیستیی  ــی  زاڵ گوتاری  له   ته ركیبێكه   ئێرانی 
ئێرانییه كان  كه   خوێندنه وه یه ك  له گه ڵ  اڵمانی  ئ
ــا  ــه روه ه ـــكـــه ن و ه ـــاره ی ده ی ـــه و گـــوت ــه ر ئ ــه س ل
عوسمانییه كان  له   چاولێكه ریی  له   تێكه اڵوێك 
به   ئه وتۆی  پێوه ندییه كی  بۆیه   ــان،  ڕووســه ك و 
خودی ئورووپاوه  نییه ، وه ك ئه وه ی بیرمه ندانی 
به   بیبه ستنه وه   یه كسه ر  خۆشه   پێیان  ــارس  ف
مۆدێڕنیته ی ئورووپایی. كه واته  كاتێك له  ١٣٠٤ 
ئاماده یه  شتێك  هه موو  پادشا،  ده بێته   ڕه زاشــا 
موسوددیق،  محه ممه دی  ته قیزاده  و  حه سه ن   و 
منورالفكر”.  “مستبد  به   ــه ن  ده ك ناودێر  ــا  ڕه زاش
هه موو ئه و به رنامانه ی كه  له  ده ورانی په هله ویدا 
پالتفۆرمه   ــه و  ل ــان  ــشــه ی ڕی دەکــرێــن،  ــی  ــردەن ک
ــاڵو  ـــه دا ب ـــاران ـــه و گـــۆڤ ــه  ل ــه  ك ــه ی ــه دا ه ــی ــاری ــوت گ
ده كرانه وه ، كه  دواتر زۆریان ده بنه  كاربه ده ست. 
سیاسی،  ئه كبه ر  عه لی  داوه ر،  ئه كبه ر  عه لی 
ا، ئیقباڵ  محه ممه دعه لی فرووغی، حه سه ن پیرنی
ده وڵه تمه داری  ده بنه   ئه وانه   هه موو  ئاشتیانی 
ده ورانی ڕه زاشا كه  پێشتر له و گۆڤارانه دا كاریان 

كردبوو.

كه واته  ئه و ده وڵه ت_نه ته وه یه ی كه  له  ئێران 
دروست كرا و ڕه زاشا به  دامه زرێنه ری داده نرێ 
ده گوترێ  كرد  ئاماژه ت  جه نابیشت  وه ك  و 
له   ئاتاتوركیزمه   له   چاولێكه ری  جۆرێك 
هه یه   مه عریفیی  و  تیۆری  بنه مای  توركیه ، 
و پێشتر كاری له سه ر كراوه ، پرسیار ئه وه یه  
بۆچی مۆدێڕنیته  به  هه موو لق و پۆپه كانیه وه  
ئه وه ی  وه ك  ئێران،  هاته   سه قه تی  به   ئاوا 

سه باره ت به  ناسیۆنالیزمیش ڕووی دا؟
له   ــه وه   ــه ت ــه ت_ن ده وڵ ــاســی  ب وه ختێك  ــاره   ـ دی
ئێران ده كه ین، به هه ر حاڵ سه ره تاكانی سه ده ی 
ئیمپڕاتۆریی  تێكچوونی  ــای  ــه ره ت س بیسته م 
ــت  دروس زۆر  ـــه وه   ـــه ت ـــه ت_ن ده وڵ عوسمانییه ، 
ده بن له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست. كه  ئیمپڕاتۆریی 
ــێ،  ده ب ــت  دروسـ ــڕاق  ــێ ع ده ڕووخــــێ  عوسمانی 
ده بێ،  دروست  لوبنان  ده بێ،  دروست  سووریه  
توركیه  دروست ده بێ، و هه روه ها له  ئه فغانستان 
ده وڵه ت_نه ته وه  دروست ده بێ. ئه و كێشه یه  له و 
ئێران  بۆچی  به اڵم  هه یه .  گشتی  به   سه رده مه دا 
هیندێك  ده بێ؟  مۆدێڕنیته   تووشی  به وشێوه یه  
بوونی  ــاره زووی  ـ ئ كه   ــارس  ف ڕووناکبیرانی  له  
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دیمانه : ڕه حمان سه لیمی

لە بەشی یەکەمی ئەم دیمانەیە )ژمارەی پێشوو(دا لەگەڵ د. ئەحمەد محەممەدپوور باسمان لەوە کرد کە ئه و به ستێنه  
فكرییانه  چین كه  ناسیۆنالیزمی ئێرانی له  سه ر بنیات نراون؟ تیۆریزه  كردنی ناسیۆنالیزمی ئێرانی چۆن و بە چ شێوەیەک بووە؟ 
مۆدێڕنیزم چۆن گەیشتە ئێران و گوتاری ڕەگەزپەرستانەی فارسی_شیعی چۆن سەری هەڵدا و هەتا ئێستا چ ڕەوتێکی پێوایەوە؟
دوكتور محه ممه د پوور  دوكتورای سۆسیۆلۆژی و هه روه ها دوكتورای ئه نترۆپۆلۆژیی هه یه  و میتۆدناس و توێژه ره  له  بواری 

مێژووی هاوچه رخی ئێران و به تایبه ت ڕۆژهه اڵتی كوردستاندا و ئێستا مامۆستایه  له  زانكۆی “ماساچۆسێت”ی ئه مریكا.
لێرەدا بەشی دووهەم و کۆتایی ئەم دیمانەیە دەخوێنینەوە:

)بەشی دووهەم و کۆتایی(

ئەحەدڕەزا بابایی
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سماندنی چەند وشەیەکی بڤە

لەو سات و زەمانەوە مرۆڤ لە ژیانی زۆر سەرەتاییەوە دەرچووە، 
ئەزموونی کۆ کردوەتەوە و بووەتە خاوەنی کولتوور و دەسەاڵتی 
خۆی، هەرکەس و تاقم و گرووپ و حیزب و کۆمەڵ و سەندیکا و 
یەکیەتی و ئەنجومەن و حکوومەتێک لە گۆشەنیگا و ڕوانینی خۆیەوە 

خەریکی یەکدەست کردنی دەسەاڵتە بەاڵم ناوی دەنێ “ئەرک”. 
دیارە “ئەرک” ڕاسپاردە و پێداویستیی جێبەجێ کردنی کارێک یان 

کۆمەڵێک کارە. 
وشەی “ئەرک”ـیش وەک زۆر وشە و دەستەواژەی دیکە، هێندێک 
لە الیەن بەکاربەرانی زمانەوە دەبێتە “حەلوای بەر شەپان” و  جار 
لەبەر شەپشەپێنی ئەم و ئەو ناکەوێتەوە زەوی. یەک دەڵێ “ئەرک”ـی 
خۆم بەجێ دەگەیەنم، یەکێکی دیکە دەڵێ من ئەم “ئەرک”ـەم لەسەر 
نییە.  ئەو  ئەمە “ئەرک”ـی  پێی وایە  یەکێکی دیکەی دیکەش  شانە و 

بەاڵم کەم جار هەڵدەکەوێ کەسێک “ئەرک”ـی خۆی جێبەجێ بکا. 
کۆتەرەی  کۆڵینی  و  سماندن  ڕاستییدا  لە  وایــە.  هەر  دارسمەش 
لێڕەوارەکان “ئەرک”ـی دارسمەیە، بەاڵم  درەختی باغ و بێشەاڵن و 
ناکا و خەریکی سماندنی  ئەرکی خۆی جێبەجێ  ئێوە  ئەویش وەک 

هەموو شتێکە و تەنیا لە سماندنی داران خۆ دەبوێرێ.
هەر دارسمە نییە، زۆر کەسی دیکەش خۆ لە “ئەرک”ـی ڕاستە قینەیان 
)“خوارەقینە”ش  دەکـــەون.  “خوارەقینە”  ئەرکی  دوای  و  دەبــوێــرن 
وشەیەکی تێکەاڵوە و لە بەرانبەر وشەی “ڕاستەقینە”دا بە تەشوێی 

“دارسمە” داتاشراوە.( 
دەبوێرم  خۆ  خۆم  “ئەرک”ـی  لە  نووسینەدا  لەم  خەریکم  منیش 
و باسەکە بە الڕێدا دەبەم. لە دێڕی یەکەمدا دەردەکــەوێ نووسەر 
لە  خەریکە  بەاڵم  بکا،  دەســەاڵت  یەکدەست کردنی  لە  باس  بەتەمایە 
پشت وشەی “ئەرک” خۆی حەشار دەدا و بە تەمایە خۆی ببوێرێ. 
دیارە “ئەرک” و “یەکدەست کردنی دەسەاڵت” پێوەندییەکیان بەیەکەوە 
بە  دەســەاڵت  یەکدەست کردنی  کەس  هەموو  ئەمەیە  ئەویش  هەیە. 

“ئەرک”ـی خۆی دەزانێ. 
و  یەکیەتی  و  سەندیکا  و  کۆمەڵ  و  حیزب  و  تاقم  و  کەس  هەر 
دەســەاڵت،  یەکدەست کردنی  بە  پێی وایە  حکوومەتێک  و  ئەنجومەن 
خزمەتێکی گەورە دەکا. “خزمەت”ـیش وشەیەکی سەیر و سەمەرەیە. 
“خــزمــەت” بــە نــەتــەوەکــەم دەکـــەم. “خــزمــەت”ـــکــاری ئــێــوەم و بۆ 
“خزمەت”ـی چینی هەژار و بەلەنگاز هاتووم. ئەمانە و سەدان ڕستە 
بەاڵم  دەڕازێنەوە،  “خزمەت”  وشەی  بە  جۆرە  لەم  دەستەواژەی  و 
ئەوەی ڕاستی بێ، هەرچی “ئەرک” و “خزمەت”ـه بۆ “بەرژەوەندی” 

دەگەڕێتەوە. 
نێو  خۆشەی  بنێشتە  ئەمەیان  ئیدی  ــدی”!  ــەرژەوەن “ب لەبەر  ئای 
“بەرژەوەندی”ـی  نەتەوەیی،  “بــەرژەوەنــدی”ـــی  کەسە.  زۆر  دەمــی 
لەمانە،  جگە  و  چــەوســاوەدا  چینی  “بــەرژەوەنــدی”ـــی  لە  نیشتمانی، 
دەتوانین دەیان ڕستە و دەستەواژەی جوانیش لە “بەرژەوەندی”ـی 
ناگەنە،  هیچکامیان  بەاڵم  بکەین،  دروست  “بەرژەوەندی”ـیدا  وشەی 

“بەرژەوەندی”ـی تاکە کەسی. 
ئەگەر سێ وشەی “بەرژەوەندی”، “خزمەت” و “ئەرک”ـیش بدەن 
هەرسێک  لێهاتوو  و  گوێ لەمست  قوتابییەکی  وەک  “دارســمــە”،  بە 
“”خزمەت”ـکردنی  دەڵــێ:  و  دەکــاتــەوە  کۆ  ڕستەیەکدا  لە  وشەکە 

“بەرژەوەندی”ـی تاکە کەسی “ئەرک”ـی هەموو تاکێکی زیرەکە.”
و  بکەوینەوە  دوور  مەلسەفەیە  و  فەلسەفە  هەڵچنینی  لــەم  بــا 
خۆمان  بــە  یەکەمدا  ــڕی  دێ لــە  ــەی  ــەرک”ـ “ئ ئــەو  ســەر  بگەڕێینەوە 

ئەسپاردبوو. ئەویش سماندنی یەکدەست کردنی دەسەاڵتە.
بەو  سەدجار  بڵێم  و  بخۆم  بەڕێز  خوێنەری  بۆ  سوێندێکیش  با 
کۆتەرەدارەی بە هیوای کۆڵینی چەنگم لێی قایم کردوە و بە دەنووک 
بابردەڵە  لە یەک دەستی، ئەو کابرا ڕەقەڵە کز و  کوتاومە، مەبەستم 
ئەوە  کوێ  لە  نییە.  قاوەییەکە  عەبا  نێو  یەک دەستەی  جنێوفرۆشە 
بۆئەوەی  خۆیدا  بەرژەوندیی  لە  کابرا  چی  من  بە  منە؟  مەبەستی 
خۆی بە ستەم لێکراو نیشان بدات، بۆمبێکی بچووکی لە نێو ئامێری 
تۆمارکردندا لە بەردەمی خۆیدا داناوە و بۆمبەکەش بە دەستی چەپیدا 
تەقیوەتەوە و دوایی ڕێگەی بۆ خۆش کردوە لە مەجلیسی خوبرەگان 
بیکەن بە گەورە و دەمڕاست و دەسەاڵتدار و “ئەرک”ـی پێ بسپێرن 
“بەرژەوەندی”ـی  “خزمەت”ـکردنی  بخاتە  شتێک  هەموو  پاشان  و 

خۆیەوە. 
لە  نە  و  دارسمەیە  منی  “ئــەرک”ـــی  و  مەبەست  و  قسە  ئەمە  نە 
“خزمەت”ـی “بەرژەوەندی”ـی من دایە. هەر لەبەر ئەمەشە ئەم شتانە 
لە من ناوەشێنەوە. هیچ لە من ناوەشێتەوە، بڵێم: ئەوە خولی یازدەی 
مەجلسی ئێرانیش دەستی پێکرد و کابرا یەک دەستەکە بە مەبەستی 
یەکدەست کردنی دەسەاڵت هەرچی کۆنەپاسدارە لەژێر سەرۆکایەتیی 
کۆی  بچنێ(،  نازانێ سەوەتەش  )قالیبافی چی؟  قالیبافدا  حەمەباقری 
کردوونەتەوە و کردوونی بە نوێنەرانی هەموو چین و توێژ و ڕەگەز 
و نەتەوە و چین و توێژەکانی ئێرانی شێوەپشیلەی پشیلەسفەت. هیچ 
مەبەستی منیش ئەوە نییە بڵێم پشیلە بێ سفەتە و هەرچەندە گۆشت 
و خۆراکی خۆشی پێ بدەی وەک سەگ بەوەفا نییە و لە دەرفەتێکدا 

چنگوڕکت لێ دەگرێ و دەدڕنێ. 
ئەوە  بەوەفا.  یا  دەبن  بێ سفەت  خۆیانە  کەیفی  و سەگیش  پشیلە 
و  خۆیانن  دەسەاڵتی  خاوەنی  خۆیان  دەکەم.  دیاری  بۆیان  نیم  من 
“بــەرژەوەنــدی”ـــی خۆیانن. هەر  و  ــەرک”  “ئ ئــاگــەداری  هەر خۆیان 
و  یەک دەست  کابرای  و  پشیلە  و  سەگ  خوووخدەی  بنەڕەت ڕا  لە 
یەکدەست کردنی دەسەاڵت و ئەرک و خزمەت و بەرژەوەندی بە من 
چی؟ هەر لەخۆڕا بەسەر ئەم بابەتە “بڤە “یەدا کەوتم، بڕۆن خۆتان 

بیری لێ بکەنەوە.

و  ــێ  ده ب دێمۆكڕاتیكیان  كۆمه ڵگەیه كی 
الیزمی  نه شن له   ڕه خنه یان  حاڵ  به هه ر 
ــان  ــه ی ــه ك ــن ــه ت ڕه خ ــب ــه ڵ ــه ، ه ــه ی ــی ه ــران ــێ ئ
ئێمه   جـــۆره ی  ــه و  ب نییه   توند  ــده   ــه وه ن ئ
بیری لێ ده كه ینه وه ، به اڵم دیسان ده نگ 
ــه وان  ئ ــه .  ــه ی ه ــان  ــاوازی ــی ج گوتارێكی  و 
به   مه شڕووته   كه   ــاوه ڕه ن  ب ئه و  له سه ر 
قه ولی خۆیان دزراوه  و الڕێ براوه ، له  دڵی 
ده كرا جۆرێك حكوومه تی  مه شڕووته وه  
دێمۆكڕاتیك یان بڵێین گوتارێكی جیاواز 
هاتبایه  ده رێ، به تایبه ت كه  له  قانوونی 
ئه ساسیی مه شڕووته دا باسی ئێرانییه ت 
و زۆر  نییه   ڕه سمی  زمانی  باسی  نییه ، 
ویالیات.  و  ئه یاالت  به   دراوه   ــه اڵت  ده س

ســه رده مــی  موكاتباتی  ــه   ل ــاو  چ ــه گــه ر  ئ مه سه له ن 
و  كوردستان  حاكمی  له   ــاس  ب بكه ی  مه شڕووته  
ئه وده می  ده كرێ.  كوردستان  حكوومه تی  ته نانه ت 
ئه وان  نه بووه .  وجــوودی  به و شێوه یه   كێشانه   ئه و 
مۆدێڕنیته یه كه   ئێرانی  مۆدێڕنیته ی  ــه   ــان وای ــی ــێ پ
ڕۆژئاوا  له   كه   ڕووناکبیرانەی  ئه و  چووه .  به الڕێدا 
ــســم و  ــازی ــاری ن ــوت ــه  گ ــان ل ــی ــكــه ری ــێ ـــوون و كــارت ب
ــه   ــه وان ئ ـــوه ،  وه رگـــرت اڵمانی  ئ فه لسه فه ی  ــاری  ــوت گ
مۆدێڕنیته  به  شێوه یه كی وه ها سه قه ت واریدی ئێران 
ئیمكانی  و  ناكرێ  چاكبوونه وه ی  ــازه   ت كه   ــه ن  ده ك
بمانه وێ  و  ــه   دوای بۆ  بگه ڕێینه وه   ئێمه   نییه   ئه وه  
ــاری  ــه وه ی گــوت ـ ــه ر ئ ــه ب ــن، ل ــكــه ی ــه رڕا چــاكــی ب ــه س ل
الیزمێك كه  له  “كاوه”  یان له  “ایرانشهر”دایه  چ  ناشن
له  الیه ن سێكۆالره كان وه ك ته قیزاده  و چ له  الیه ن 
ئالی ئه حمه د  وه ك  بوومی گه راكان  و  نه یتیویست 
ــه كــراوه   ن ــان  ــه رخ ت جێگایه ك  هیچ  شه ریعه تی،  و 
غه یری  یان  فارسن  غه یری  كه   نه ته وانه ی  ئه و  بۆ 
ده بێ  ــان  ی حاڵه تدا  باشترین  له   ــه   ــه وان ئ شیعه ن. 
ئاسیمیله  بكرێن یان ده بی له به ین بچن. بۆ نموونه  
ئازه ری بوون و زۆرترین  بیرمه ندانه   زۆربه ی ئه و 
كێشه یان له گه ڵ زمانی ئازه ری هه بووه . وه ك ئه وه ی 
من  ــێ  ده ڵ ئازه رییه   خۆی  كه   ئه فشار  مه حموودی 
ده قیقه    5 بۆ  توركی  زمانی  ته دریسی  بۆ  ته نانه ت 
ئه وه نده   كه سره وی  وه ك  كه سێكی  یان  موخالیفم! 
نه فره تی له  زمانه  غه یره  فارسه كانه ، ده ڵێ جگە لە 
دیكه م  شتێكی  هیچ  ئێرانییەکان  سه اڵحی  و  خێر 
ڕۆژێك  ئه وه یه   ئاره زوومه   كه   شتێك  ته نیا  ناوێ، 
ببینم كه  زمانه  غه یره  فارسه كان له نێو بچن، یانی 
هیچ شتێكی ناوێ غه یری مه رگی تۆ له  واقعدا. له  
ێو ئه و ده نگانه ی ده توانین بڵێین تۆزێك جیاوازن له  
نێو بیرمه ندانی ئێرانی له و سه رده مدا، )ئه ویش نه ك 
به ڵكوو  ڕه زاشا،  كاری  هاتنه  سه ر  له  سه ره تاكانی 

ته نیا ده نگی  به والوه (  له  ١٣٢٠ و ١٣٢٤ 
كتێبی  ــه   ل ــه   ك ئالی ئه حمه ده   ــی  جــه الل
روشنفكران”دا  خیانت  و  خدمت  “در 
ــا  ـــازه ری ده ك ــی ئ ــان ــه  زم ــه ك ل ــی ــه رگــری ب
كه سانه ی  ئه و  سه ر  ده كاته   هێرش  و 
ــی  ــان ــه  دژی زم ــه ســـره وی ك وه كــــوو كـ
كابرایه كی  لێدێ  وای  خۆیانن.  دایکیی 
ــا،  ده ك ـــازه ری  ئ زمانی  له   دیفاع  ــارس  ف
سەرسووهێنەرە!  زۆر  ئایرۆنێكی  ئه وه  
زمانی  ــه   ل ــاس  ب ته نیا  ــش  ــه وی ئ ــاره   ـ دی
ــازه ری  ــی ئ ــێ زمــان ــا و ده ڵ ـــازه ری ده ك ئ
زمانی  په نا  ــه   ل ــان  زم وه كـــوو  گرینگه  
فارسی بێ. بۆ؟ چونكه  ئازه ری هه میشه  
كولتوور و مه رزی فه رهه نگیی ئێرانیان 
ــە  ــژوو. وات ــێ ــی م ــژای ــه  درێ ــوه  ب ــت ــاراس پ
دیسان دێته وه  خزمه ت )تمامیت ارضی(

ه كه  كه  له  زه ینی خۆیدایه  نه ك وه كوو جۆراوجۆریی 
فه رهه نگی. بۆیه  مۆدێڕنیته  له  ئێراندا وه ك بۆخۆت 
باست كرد سه قه ته ، مۆدێڕنیته یه كه  له  سه ر بنه مای 
ته رخان  جێگایه كی  هیچ  ــه زراوه ،  دام ڕه گه زپه رستی 
و سرینه وه  مه گه ر سه ركوت  تر  ئه وی  بۆ  نه كراوه  

 و له نێوچوون.

ئه و  پرسیاره ،  ئه و  سه ر  بێمه وه   با  دیسان 
به   ئێرانی  ناسیۆنالیزمی  تێیدا  كه   زه مینه یه ی 
له دایك  تێدا  فارسی_شیعیی  مێحوه رییە تی 
ناسیۆنالیزمی   ــرا  ده ك ــراوه   ك جێبه جێ  و  بووه  
توركی_شیعی بێ، بۆ نا؟ زۆربه ی ڕووناکبیرانی 
ڕووی  ئه وه   بۆچی  ئازه رین،  ناسیۆنالیزمه   ئه و 

نه دا؟
ـــه وه مـــان كـــرد كه   ــاســی ئ ـــاوه  ب ــه  ســـه ره ت  هـــه ر ل
مه زهه بی شیعه  كه  له  الیه ن سەفەوییه كانه وه  داندرا 
)به  ڕه سمی( پێوه ندییه كی قووڵی چه ندسه د ساڵیی 
 5 باسی  ئێمه   ــه ،  هــه ی ــازه ری  ـ ئ فه رهه نگی  ــه گــه ڵ  ل
سه ده  ده كه ین كه  ئه و مه زهه به  چه سپا له  ئێراندا و 
له گه ڵ كولتووری فارس و تورك تێكه ڵ بوو، پاشان 
ئێمه  ئیمپڕاتۆریی عوسمانیمان له وبه ری هه یه  كه  
داندراوه ،  مه زهه ب  سوننی  ئیمپڕاتۆرییه كی  وه كوو 
كه   ئه وه یه   ئێرانی  بیرمه ندانی  هه وڵی  هه موو  بۆیه  
تا ده توانن مه رزێكی جیاواز له  نێوان ئیمپڕاتۆریی 
و  قاجار  ــر  دوات و  ئه وكات  سەفەویی  و  عوسمانی 
دابنێن.  نوێ  توركیه ی  له گه ڵ  پاشان  و  عوسمانی 
جیاوازییه ،  بنه مای  له سه ر  الیزم  ناشن به هه رحاڵ 
هه رچی جیاوازییه كان گه وره تر بن ئه و باوه ڕه  هه یه  
بۆ  زیاتری  شتی  و  به هێزتره   الیزمه   ناشن ئه و  كه  
تێكه اڵو  خۆی  ناكا  پێویست  و  هه یه   عــه رزه كــردن 
ئێمه   ــه ر. هه ر بۆیه   الیزمی ده وروب ناشن له گه ڵ  بكا 
ده بێ له  كۆنتێكستێكی چه ندسه د ساڵه  وه  بڕوانین. 
بۆخۆیان  ــان  زم ــازه ری  ئ بیرمه ندانی  له   كۆمه ڵێك 
بۆ  ــه .  ــان ــه ی ه ئێستاش  و  ــوو  ــه ب ه ـــان  ـــاوه ڕه ی ب ــه و  ئ
بكه ،  ته باته بایی  جه واد  سه ید  سەیری  تۆ  نموونه  

بۆخۆی به ئاشكرا ده ڵێ و له  وتاریشدا نووسیویه تی 
زه رفییه تی  موتڵه قه ن  ـــازه ری  ئ ــی  زمــان پێی وایه   كــه  
به و  و ،  نییه  مه عره فه تی  و  فه رهه نگ  و  كامڵبوون 
زمانه  عیلم به رهه م نایه . هه روه ها كه سره وی زۆر له  
لێكۆڵینه وه كانی ئه وه یه  كه  بیسه لمێنێ زمانی ئازه ری 
ــازه ری زمانێكه   ـ ــه ، ئ ــه ی ــی ه ــاوازی ــوركــی جــی ــه ڵ ت ــه گ ل
و  هه یه   ئێرانییەکاندا  زمانە  له   ڕیشه ی  ئوسووله ن 
و  هاتوه   به سه ردا  گۆڕانی  دوایه   و  هه بووه   هه میشه  
ئێمه  ده بێ چاكی بكه ین. بۆیه  زۆربه ی ئازه رییه كان 
له   نییه    ــه وه ی  ئ توانای  ــازه ری  ئ زمانی  پێیان وابوو 
به رانبه ر ئیمپڕاتۆریی عوسمانیدا ڕاوه ستێ، مه سه له ی 
مه زهه بیش تێیدا به رجه سته  ده بۆوه  كه  نه یده هێشت 
له به ر  بكه ن.  زمان  مه سه له ی  له سه ر  داكۆكی  ئه وان 
یان  عوسمانی  له گه ڵ  نه بوو  خــۆش  پێیان  ــه وه ی  ئ
توركیه ی سوننی مه زهه ب )توركیه  وه كوو سیاسه ت 
ئه و  پێیان وابوو  و  بن  تێكه ڵ  فه رهه نگ(  ــوو  وه ك نا 
زمانه  زه رفییه ت و توانایی عیلمی و كولتووری نییه  
تا له گه ڵ زمانی فارسی ڕیقابه ت بكا. له  په نا ئه وه ش 
بگره   چاو  له به ر  فارسی  زمانی  بەرهەمی  هــه زاران 
ئه ده ب و  له سه ر شێعر و  به  فارسی نووسراون  كه  
هه ر  هه بوو،  ڕیشه ی  بوو  له مێژ  فارسی  فه رهه نگ. 
و شاعیرانی  زمانناسان  نموونه   بۆ  كه   بوو  ئه وه ش 
به ته واوی  “گوته “  وه ك  كه سێكی  مه سه له ن  ئاڵمان 
گیرۆده ی  “شوپنهاور”  یان  ــوو،  ب “حافظ”  گیرۆده ی 
فه لسه فه ی ئێرانی و هیندی بوو. فەلسەفەی هایدگر 
خوێندنه وه ی  زۆری  به شێكی  شێوه یە،  ــەم  ب ــەر  ه
به   و  ڕۆژهه اڵتی  بیركردنه وه ی  له   اڵمانی  ئ تایبه تی 
بووداییدا  و  هیندی  و  ئێرانی  بیركردنه وه ی  تایبه ت 
خۆی ده دیته وه . ئه وانه  هه موو ده بێ له و كۆنتێكسته  
گه وره یه دا ببینی بۆ ئه وه ی كه  ڕوون بێته وه  بۆچی 
ئازه رییه كان تەر جیحیان دا هه م زمانه كه ی خۆیان به  
خۆیان  فه رهه نگی  له سه ر  هه م  و  بده ن  له نێوچوون 

نه دوێن.

به اڵم النیكه م 100 ساڵ به سه ر ده سپێكی پڕۆژه ی 
دروستكردنی ئێراندا تێده په ڕێ، یانی 100 ساڵه  
هه وڵ دراوه  هه موو جیاوازییه كانی نێوخۆی ئێران 
بسڕنه وه  و میلله تێكی واحید و ئێرانێكی هێمۆژێن 
دروست بكه ن كه  خۆی له و گوتاره  ناسیۆنالیستیه  
ئێستاش  تا  ده بینین  ببینێته وه .  ئێرانیه دا 
له   جۆراوجۆر  نه ته وه ی  و  نه بوون  سه ركه وتوو 
و  خۆیانن  هۆوییەتی  خاوه نی  و  هه ن  ئێراندا 
به تایبه ت  هه یه ،  شوناسخوازیمان  بزووتنه وه ی 
نه ته وه ی كورد و ته نانه ت توركه كانیش، تائێستا 
ده ره وه   له   چ  و  نێوخۆ  له   چ  ئێرانی  بیرمه ندانی 
له سه ر هه مان ڕێچكه  ده ڕۆن و هه مان ئه و بنه ما 
فكرییانه  به جۆرێك به رده وامن. بۆچی ئه و ڕه وته  

به رده وامه  سه ره ڕای سه رنه كه وتنی؟
به تایبه تی  و  ــار  ــاج ق ده وره ی  كۆتاییه كانی  ــه   ل
میلله ته   و  ــگ  ــه ن ــه ره ف ــه و  ئ ــه وی  ــل ــه ه پ ده وره ی  ــه   ل
جۆراوجۆرانه ی كه  له  ئێراندا بۆ هه زاران ساڵه  هه ن 
)پێم  له گه ڵ  ــرد  ده ك ـــه راورد  ب ئه وانه یان  ــوون،  هــه ب و 
كۆمه ڵگە  بێنم(  به كار  ده سته واژه یه   ئه و  نییه   خۆش 
كه   دیكه ،  واڵتانی  و  ئه فریقا  له   پێش نه كه وتووه كان 
ده بێ به زۆر ئه وانه  ئاسیمیله  بكه ن و موته مه دینیان 
ده یاندیتن.  فه رهه نگی  یانی وه كوو شه رمێكی  بكه ن، 
ــه و میلله تانه   ــی كه  ئ ــه ده زان ــان ن ــه وه ی ــه وان ئ ئ ــه اڵم  ب
به ڵكوو  نین،  عه شیره   تیره  و  و  قه بیله   كۆمه ڵێك 
ئیجتماعاتێكی مێژووییان هه یه ، خاکیان هه یه ، داب 
له  كوردان  و نەریتیان هه یه ، زمانیان هه یه . نموونه  
ناهێنمه وه  با نه ڵێن باسی كوردان ده كا. تۆ ته ماشای 
 400 ماوه ی  بۆ  لوڕستان  ئه تابه كانی  بكه ،  لوڕەکان 
وه ختێك  بۆیه ش  هه ر  هه بووه ،  حكوومه تیان  ساڵ 
بوو  ئه وه   كار كردی  یه كه م  كار،  هاته  سه ر  ڕه زاشــا 
ــان و  ــوڕه ك ل ــه وه و   ــات ــك ب ــۆ  ك ــان  ــوڕســت ل ئه تابه كانی 
هێزی  بكا،  ژێنۆساید  به ختیارییه كان  به تایبه ت 
لوڕه كان و هەروەها قه شقاییه كان و  له   نارد و چی 
عه ڕه به كان كرد كه  له  نه وعی خۆیدا به قه ولی خودی 

ـــوو؛ کــوشــت و  ــد ب ــۆســای ــن ــان ژی ــه ك ــارس ف
ئەحمەدی  ئەمیر  سەپەهبۆد  کوشتاری 
هۆی  ــە  ب ــە  ک بەناوبانگە  ناوچەیە  ــەو  ل
“ئایشمەنی  بە  جینایەتەوە  و  ــی  ــڕەق دڵ

ئێران” ناودێر کراوە! 
له سه ر  كه   ئێران  له   مۆدێڕن  ده وڵه تی 
ئینكار  ــه وه  و  ــن ســڕی و  حــه زف  بنه مای 
نابێ.  ــوو  ــه وت ســه رك هه رگیز  دامــــه زراوه  
ــه  ١٣٠٤  ــه ت ل ــب ــای ــه ت ــه  ب ــه وه ی ك ــ ــه ر ئ ــه ب ل
ــه  ســه ركــار و له   ــن ــن ــك ڕه زاشــــا دێ ــێ ــات ك
پااڵنی  ڕەزا  )بەناو  ســاده وه   سه ربازێكی 
 _ ئێرانساز  ــادشــای  پ ده یكه نه   ــەزاق(  ـ ق
باوه ڕی من پادشای وێرانسازه _،  به   کە 
 35 له   زیاتر  ده بینین  ــه دا  ســه رده م ــه و  ل
فارسی  به   یان  فارسن  ئێران  حه شیمه تی  له سه دی 
زمانه كه ی  ــووی  ــه م ه ــكــه   دی ــه وه ی  ـ ئ ده كـــه ن،  قسه  
حەشیمه تی  نیوه ی  ئیستاش  تا  فارسییه .  غه یری 
سوننی  كه متر  نیوه ی  له   و  فارسن  غه یری  ئێران 
ده وڵه ت_نه ته وه   دروستكردنی  مه سه له ی  مه زهه بن. 
ــران هه رگیز  ــێ ــرێ. ئ ــاگ ــز ســەر ن ــی ــه رگ ــران ه ــێ ــه  ئ ل
ده وڵه تێكی مۆدێڕن نه بووه  و هه رگیزیش نابێ. ئێران 
ده وڵه تێكی شكست خواردوویه  كه  100 ساڵه  خه ونی 
دروستكردنی هۆویه تێكی واحید به  ناوی هۆوییەتی 
وه دی  هه رگیز  كه   خه ونێك  هه یه ،  فارسی_شیعیی 
مه گه ر  ته نیا  ــاگــرێ  ن خــۆی  سیسته مه   ــه و  ئ ــه .  ــای ن
باوه ڕ  ئێرانیشمان  ناوی  )ئه گه ر  ئێرانی  هۆوییەتی 
به اڵم  بناسرێ.  ئێرانی  هۆویه تێكی  وه كوو  بێ(  پێ 
ده ناسێنرێ  ئێران  به  ناوی  ئێستا  كه   هۆوییه تێك 
هۆوییه تێكی فارسی_شیعیه . بۆچی؟ به هۆی ئه وه ی 
شیعی  غه یره   و  فارسی  غه یره   ڕه گه زێكی  هیچ  كه  
هۆوییەتی  ده ڵێی  كاتێك  نییه .  هۆوییه ته دا  ــه و  ل
شیعی  مه زهه بی  و  فارسی  زمانی  له سه ر  ئێرانی 
ده بڕێته وه ، یان له سه ر خوێندته وه یه كی هه ڵبژێردراو 
ــه وه  و  ــت ــڕێ ده ب ئیسالم  پێش  ده وره ی  ــاســاری  ئ ــه   ل
ئیسالمیش  پێش  شارستانییەتەکانی  ــه ت  ــان ــه ن ت
ئیسالمیشیان  شارستانییەتی  ئه وانه ی  نابینرێن 
ئیسالم  بگره  شارستانییەتی دوای  ساز كردوه ، جا 
كه  ئه وه  جێگای خۆی هه یه . كاتێك ئه وانه  نابینرێن 
له واقعدا ئێمه  خه ریكین نیوه ی مێژوو و كولتووری 
پێم وایه   ئه من  هه ربۆیه   ابینین.  ن كۆمه ڵگەیه   ــه و  ئ
نییه   خۆش  پێم  قه ت  )ئه من  فارسیزم  پان  گوتاری 
بڵێم گوتاری ئێرانی( به  قه ولی فارسان ده ڵێن هه رگیز 
بێ.  سه قامگیر  ــوانــێ  ــات ن و  نابینێ  ــۆش  خ ڕووی 
هه رگیز ئێران وەکوو دەوڵەت_ نەتەوە دروست نابێ 
ئه گه ر ده یان حكوومه تی وه ك په هله وی و كۆماری 
ترسی  ــه   ل هه میشه   ــه   ــه وان ئ ــگــۆڕدرێ.  ب ئیسالمی 
تێكچوونی ته مامیه تی ئه رزی، له ترسی 
تێكچوونی زمان و فه رهه نگ خه ویان لێ 
ئه ساسیه   مه سه له یه كی  ئه وه   ناكه وێ. 
و ڕووناکبیرانی فارس هیچ چاره یه كیان 
و  بنێن  ــه دا  ــع واق ــه و  ب دان  ـــێ  ده ب نییه  
و  زانستی  گفتوگۆی  مێزی  سه ر  بێنه  
بێنه   ناچێ  ــه وه   ل ئه ویش  كه   سیاسی، 
سه ر ئه و مێزه . له به ر ئه وه ی له وه  ده چێ 
ــی  ــران و مــێــژوونــووســان ــی ــب ــاک ــه  ڕوون ك
فارس به تایبه ت ئه وانه ی له  دیاسپۆڕان 
ــه ی كه   ــوســخ ـــه و ن ــان ئ ــس ــن دی ــك ــه ری خ
ــر”دا  ــه ــش ــران ــاوه”  و “ای ــ ـــی “كـ ــه  زه مـــان ل
ــه رڕا دێنن  ــه س ــه وه  ل ــه ر ئ ــراون ه ــووس ن
ئه وجار  ــه وێ  ــان ده ی ته نانه ت  ــه ن.  ده ب و 
كولتووری  و  زمانه وانی  سنووره   ــه و  ئ
ــن و  ــا چــی ــی ڕا ت ــۆل ــات ــان ــه  ئ ــه  ل ــی ــارســی ف
 Persianate( بڵێن  پێی  و  ڕایكێشن  مه نچووری 
World( جیهانی فارسی زمان، كه  له  چین ڕا ده ست 
له به ر  موسیبه تێكه .  ــه وه ش  ئ ا،  ئوراسی تا  پێده كا 
ئه وه ی ئه وانه  به وه نده ش ڕازی نین و پێیان وایه  ئه و 
قانع  به وه نده   هه ر  سه رده مانێك  كه   ئیمپڕاتۆرییه  
ئێستا  بووه ،  هه خامه نشیاندا  زه مانی  له   كه   بوون 
به   ئومێدێك  هیچ  تاكوو  بردوه   واوه تریش  ئه وه یان 

گفتوگۆ له گه ڵ ئه و گوتاره ی نامێنێ.

و  سیاسی  ته وسعه ی  به ربه سته كانی  كه واته  
ئابووری له  ئێران ته نیا له  دیسانتڕالیزه  كردنی 

ئێراندا خۆی ده بینێته وه . هیچ شانسێك هه یه  
سیاسی و ئابووری بین؟

ئێرانێكی  ــوه ی  چــوارچــێ ــه   ل نییه   ڕێگایه ك  هیچ 
له سه ر  ــران،  ــێ ئ ده ڵێین  كاتێك  چونكه   سانتڕاڵدا. 
بنه مای زمان و فه رهه نگ و داب و نه ریتی نه ته وه یه كی 
بۆ  نییه   ئیمكانێك  هیچ  كه واته   ده بڕێته وه .  تایبه ت 
ئه وه ی پێمان وابێ ئاڵوگۆڕ و گەشەیەک ڕوو دەدا 
له  ئێرانی سانتڕاڵدا. به داخه وه  هیچ دووره دیمه نێك و 
به رچاوڕوونییه ك بۆ ئێرانێكی دیسانتڕاڵدا نابینرێ. 
نه تیجه  ئه وه یه  كه  ده بێ میلله ته  غه یره  فارس و غه یره  
له ڕووی  النیكه م  بگه ن  ئاگامه ندییه   به و  شیعه كان 
سۆبجێكتیوه وه  و له ڕووی ئاگامه ندییه وه  حیسابی 
خۆیان له گه ڵ ئه و گوتاره  یه كال بكه نه وه . باوه ڕێكی 
ئاماده یه   گوتاره   ــه و  ئ پێمان وابێ  كه   هه ڵه یه   زۆر 
ئه من  بێ.  دیسانتڕاڵ  و  بكا  به خۆدا  پێداچوونه وه  
ئه و گوتاره  وه كوو گوتارێكی ئیمپریال و كۆلۆنیال 
ده بینم و هیچ ئومێدێك بۆ ده ربازبوون له و گوتاره  
به ره وڕووبوونه وه   و  موقاومه ت  به   مه گه ر  نابینم 
له گه ڵ ئه و گوتاره  جا چ به شێوه ی سیاسی بێ، چ به  

شێوه ی فه رهه نگی و مه عڕه فه تی.

بۆ  ــوور  ــه دپ ــم ــحــه م م ــور  ــت دوك ــاس  ــپ س زۆر 
به شداریتان لەم باسەدا
 ئێوەش ماندوو نەبن.

ئه و ڕووناکبیرانەی كه  له  ڕۆژئاوا بوون و كارتێكه رییان 
له  گوتاری نازیسم و گوتاری فه لسه فه ی ئاڵمانی وه رگرتوه ، 
ئێران  واریدی  وه ها سه قه ت  به  شێوه یه كی  مۆدێڕنیته   ئه وانه  
نییه   ئه وه   ئیمكانی  و  ناكرێ  چاكبوونه وه ی  تازه   كه   ده كه ن 
ئێمه  بگه ڕێینه وه  بۆ دوایه  و بمانه وێ له سه رڕا چاكی بكه ین، 
له   یان  “كاوه”   له   كه   ناشنالیزمێك  گوتاری  ئه وه ی  له به ر 
چ  و  ته قیزاده   وه ك  سێكۆالره كان  الیه ن  له   چ  “ایرانشهر”دایه  
و  ئالی ئه حمه د  وه ك  بوومی گه راكان  و  نه یتیویست  الیه ن  له  
شه ریعه تی، هیچ جێگایه ك ته رخان نه كراوه  بۆ ئه و نه ته وانه ی 
باشترین  له   ئه وانه   شیعه ن.  غه یری  یان  فارسن  غه یری  كه  
حاڵه تدا یان ده بێ ئاسیمیله  بكرێن یان ده بی له به ین بچن. 

نیوه ی حەشیمه تی ئێران غه یری فارسن و له  نیوه ی كه متر 
له   ده وڵه ت_نه ته وه   دروستكردنی  مه سه له ی  مه زهه بن.  سوننی 
مۆدێڕن  ده وڵه تێكی  هه رگیز  ئێران  ناگرێ.  سەر  هه رگیز  ئێران 
نه بووه  و هه رگیزیش نابێ. ئێران ده وڵه تێكی شكست خواردوویه  
كه  100 ساڵه  خه ونی دروستكردنی هۆویه تێكی واحید به  ناوی 
وه دی  هه رگیز  كه   خه ونێك  هه یه ،  فارسی_شیعیی  هۆوییەتی 
نایه . هه رگیز ئێران وەکوو دەوڵەت_ نەتەوە دروست نابێ ئه گه ر 
ده یان حكوومه تی وه ك په هله وی و كۆماری ئیسالمی بگۆڕدرێ. 
ئــه رزی،  ته مامیه تی  تێكچوونی  ترسی  له   هه میشه   ئه وانه  
له ترسی تێكچوونی زمان و فه رهه نگ خه ویان لێ ناكه وێ. ئه وه  
مه سه له یه كی ئه ساسیه  و ڕووناکبیرانی فارس هیچ چاره یه كیان 

نییه  ده بێ دان به و واقعه دا بنێن.
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ئارەزوو نستانی

ــی  ١٣٩٧ـ بانەمەڕی  لە  ئەمریکا  ــەوەی  ئ دوای 
نوێ  قۆناغێکی  دەرێ،  هاتە  بەرجام  لە  هەتاوی 
هاتە  واشینگتۆن  و  تاران  نێوان  ناکۆکییەکانی  لە 
کۆماری  بە  بەرامبەر  ترامپ  سیاسەتی  و  ئــاراوە 
ئیسالمی ئاڵوگۆڕی بە خۆیەوە بینیوە کە بە )فشار 

حداکثری( ئەوپەڕی زەخت ناوبانگی دەرکرد.
جـــۆزەردان  ٧ـــی  ئەمریکا  دەرەوەی  وەزیـــری 
نێودەوڵەتییەکان  ڕێکخراوە  مەعافیەتی  کە  گوتی 
درێژ ناکرێنەوە و، لەمەودوا ناتوانن لە بواری ناوکییدا ڕێگە بە ئێران 

بدەن درێژە بە چاالکییەکانی بدا.
ــەی  واڵت  ٥ ــەو  ئ ڕێکەوتننامەکە  لــە  ئەمریکا  دەرێـــی  هاتنە  دوای 
لە  دەیان توانی  ئاڵمان(  فەڕانسە،  بریتانیا،  ڕووسیە،  )چین،  بەرجام 
چەند پرۆژەیەکدا هاوکاریی بەرنامەی ناوکیی ئێران بکەن، دوای ئەم 
بە  کۆتایی  کە  درا  پێ  مۆڵەت  ڕۆژیــان   ٦٠ واڵتانە  ئەو  ڕاگەیەندراوە 
ناوەکانی  بە  کەس  دوو  هەروەها  بێنن،  ــوارەدا  ب لەم  چاالکییەکانیان 
کۆماری  هاوکاریی  تۆمەتی  بە  سازگار(  ئەمجەد  و  ئاقایی  )مەجید 
ئیسالمی بۆ گەیشتن بە بۆمبی ناوکی و دەور لێ دانەوەی گەمارۆکان 

خرانە لیستی گەمارۆکانی ئەمریکاوە.
بەرگریی  وەزیــری  ئەمریکا  دەرەوەی  وەزیــری  لێدوانەکانی  دوای 
کۆماری ئیسالمی، لە کاتی پەردەالدان لە ١١٢ پاپۆڕی هێزی دەریایی 
ئیسالمی  کۆماری  بەهێزی  و  گرینگ  “بەشی  گوتی:  پاسداران  سپای 
ئەو بەشە نییە کە نمایش دەدرێ، بەڵکوو ئەو بەشەیە کە شاراوەیە”! 
گوتی:  پاسدارانیش  سپای  فــەرمــانــدەی  سەالمی  حوسێن  هــەروەهــا 

“تاکتیکی کۆماری ئیسالمی هێرش بەرانەیە نەک بەرگریانە.”
ئەم لێدوانانەی بەرپرسانی ئێران لە کاتێک دایە کە سەرۆککۆمار و 
کە چاالکییە  دەکــەن،  ئەوە  لەسەر  پێداگری  ئێران  دەرەوەی  وەزیــری 
ناوکییەکانیان بە مەبەستی ئاشتی خوازانەیە! بەاڵم کارنامەی کۆماری 
ڕوخسارێکی  و  بووە  بۆچوونانە  ئەم  پێچەوانەی  هەمیشە  ئیسالمی 
بێ متمانەی نیشانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی داوە -کە بە حەق ڕوخساری 
ڕاستەقینەشیانە-. بۆ نموونە دوای هەڵدانی مانگی دەسکردی نوور بۆ 
بۆشایی ئاسمان، بەرپرسەکان گوتیان چەندین ساڵە بە نهێنی خەریکی 
ڕێبەری  لێدوانەکانی  پێوەندییەدا  لەم  بەرنامەیەن.  ئەم  ئامادەکردنی 
تاقە  گوتی  ئاشکرا  بە  کە  کردنن،  لەسەر  هەڵوێستە  جێگەی  ئێرانیش 
ڕێگەی مانەوەیان، بەهێز بوونیانە. بێجگە لەوەش ئەوەی کە ڕاشکاوانە 

باس لە نەبوونی واڵتێکی وەک ئیسڕائیل دەکرێ، جێگەی مەترسییە.
لەم پێوەندییەدا برایان هووک گوتی: “بە هۆی گەمارۆکانی ئەمریکاوە 
ئابووریی ئێران تووشی داڕمان بووە، کۆماری ئیسالمی دوو ڕێگەی لە 
بەردەست دایە، یان لەگەڵ ترامپ دانوستان بکا، یان شایەدی داڕمانی 

ئابوورییەکەیان بن.”
 سیاسەتی کۆماری ئیسالمی لەم پێوەندییەدا ڕوون نییە و بەرپرسانی 
لە الیەک هەڕەشە دەکەن و لە الیەکی ترەوە بە هێنانەوەی نموونە لە 

ئیمام حەسەن بەستێن بۆ دانوستان خۆش دەکەن.
هاوکاریی  معافیەتی  نەکردنەوەی  درێــژ  ئەمریکا  نوێی  سیاسەتی 
واڵتانی ئەندام لە بەرجام بۆ هاوکاری کردنی ئێرانە، وا وێدەچێ ئەم 

سیاسەتە بێجگە ئێران، چینیش بگرێتەوە.
ناوی  بە  چینی  ڕێکخراوێکی  بــەرجــام،  لە  ئەمریکا  نەمانی  دوای   
CNNC پشکی شێری لەم بارودۆخە بەر کەوتوە کە جگە لە ئێران لە 
زۆر واڵتی دیکەش خەریکی کار و چاالکیی هاوشێوەیە و، لە ئەگەری 

گەمارۆکانی ئەمریکا پێکەنیش تووشی گیروگرفت دەبێتەوە.
ئەم هەڵوێستەی ئیدارەی ترامپ کاردانەوەی زۆریشی لێ کەوتۆتەوە، 
بەرپرسی  ــۆرل،  ب جۆزێپ  نووسینگەی  الیــەن  لە  کــاردانــەوە  یەکەم 
ڕاگەیەندراوێکدا  لە  بوو کە  ئورووپاوە  یەکیەتیی  سیاسەتی دەرەوەی 
گووتبووی ئەم هاوکارییانەی نێوان الیەنەکانی بەرجام ڕێگای ئێرانی 
باشترین  بە  بەرجامی  ناوبراو  گرتبوو،  ناوکی  بۆمبی  بە  گەیشتن  لە 
ڕێگەچارە بۆ بەکار هێنانی ئاشتییانەی وزەی ناوکی ناو برد و گوتی 
ناوکیی  چاالکییەکانی  بە  دەسپێ ڕاگەیشتن  چاودێریی  دوا  لەمەو  کە 

کۆماری ئیسالمی بە ڕێڕەوێکی دژوارتردا تێپەڕ دەبێ.
دەرەوەی  وتەبێژی وەزارەتی  زاخارۆڤا  ماریا  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
و  ئێران  ]پێوەندییەکانی  ئەمریکا،  هەڵوێستەی  بەم  گوتی  ڕووسیەش 

ئەمریکا[ چۆتە نێو ڕێڕەوێکی مەترسیدار و پێش بینی نەکراو.
 بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی و ڕێکخراوی وزەی ناوکیی ئێرانیش 
ئەم هەڵوێستەی ئەمریکایان بە دوژمنکارانە پێناسە کرد و گوتیان کە 

هەواڵی خۆش لە بواری چاالکیی ناوکیی ئێران بەڕێوەیە.
لە  ئێران  نوێنەری  ڕەوانچی  تەختی  مەجید  پێوەندییەدا  لەم  هەر 
ئەمریکا کۆتا زەربە بوو  ئەم کارەی  نەتەوە یەکگرتووەکانیش، گوتی 
لە ڕێکەوتننامەی بەرجامی دا و، بەشداریی ئەمریکای لە بەرجامدا بە 
پەرچەکرداری  لە  باسی  بەاڵم  کرد،  پێناسە  پێکەنین  جێگەی  شتێکی 

کۆماری ئیسالمی نەکرد.
کە  گوتی  ئەمریکا  دەرەوەی  وەزیری  ڕاوێژکاری  فۆرد  کریستۆفێر 
ئامانجی ئەمریکا لە درێژ نەکردنەوەی ئەم بڕیارە، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کە کۆماری ئیسالمی توانای ئەوەی نەبێ کە ڕاکتۆری تازە دابمەزرێنێ، 
سێی  و  دوو  فــازی  کە  گوتی  ئێران  ناوکیی  وزەی  بەرپرسی  بــەاڵم 

ڕاکتۆری بووشەهر لە بەردەست دایە بۆ دەست بەکار بوونی.
ناوبراو هەروەها گوتی کە سەرۆک کۆماری ئێران دانی بەوەدا ناوە 
و  دراوە  ئێران  ئابووریی  ژێرخانی  لە  زەرەر  دۆالر  میلیارد   ٢٠٠ کە 

ئەمەش هەتا ڕێکەوتنێک لە نێوان ئەمریکا و ئێران درێژەی دەبێ.
بەرپرسی  قالیباف  و  نوێ  مەجلیسی  گەیشتۆتە  ئێران  کێشەکانی 
نوێکەی لە یەکەم لێدوانیدا، دەوڵەتی ڕۆحانی بە سەرلێ شێواو ناو برد 
کۆماری  ڕێبەری  ئامۆژگارییەکانی  لەژێر  مەجلیسە  ئەم  کە  گوتی  و 
ئیسالمییدا دەبێ و، پێداگریی کرد کە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا ناکرێ و 

باسی لە تۆڵەستاندنەوەی لە ئەمریکا کرد.
بارودۆخی  ئیسالمی  کۆماری  سیاسەتانەی  بەم  کە  وێ دەچــێ  وا 
ناوچەکە ئاڵۆزتر بێ و ژێرخانی ئابوورییەکەشی زیاتر بەرەو داڕمان 
هێنانی  بەکار  و  بمێنێتەوە  جاران  وەک  هەر  ئێران  ستراتێژیی  بچێ، 
دەستەواژەی ئیستکبار و لیبەڕاڵ زۆرتر بێ و ناکارامەیی بەرپرسانی 

ئێرانی پێ پاساو بدرێتەوە.

قۆناغێکی نوێ لە ناکۆکییەکانی 
نێوان ئێران و ئەمریکا

ئامانج زیبایی

كوژرانی ڕه ش پێستێكی ئه مریكایی له  الیه ن 
ناڕه زایه تی  له   پۆلیسی ئه و واڵته وه  شه پۆلێك 
له سه ر  و  ئه مریكا  نێوخۆی  له   كاردانه وه ی  و 
ئاستی جیهانییش لێ كه وته وه . ناڕه زایه تییه كان 
خۆی،  ــه ڕی  ــه وپ ئ گه یشتوونه ته   ئه مریكا  له  
ــی  ــوژران ــه  دوای ك ــرێ ل ــوت ــه ك ده گ ــوه ی ــه  شــێ ب
مارتین لۆته ركینگی ڕێبه ری بزووتنه وه ی مافه  
مه ده نییه كان، گه وره ترین ناڕه زایه تی ده ربڕینی 
ڕه گه زپه رستی. ڕۆڵی  ئەمریكایه  دژی  خه ڵكی 
هه ست  له سه ر  و  و سه ربه خۆ  ــازاد  ئ میدیای 
ـــاره ی  ــه  ب ــی ل ــای ــك ــه مــری ــەی ئ ــگ ــه ڵ ــۆم ــی ك ــوون ب
به هێزبوونی  مه ترسییه كانی ڕه گه زپه رستی و 
ژێرخانه كانی كۆمه ڵگەی مه ده نی له و واڵته  له  
هۆكاره  سه ره كییه كانی ئه و كاردانه وه  به رینه ن 

له و واڵته .
ئێرانیشی  ناڕه زایه تییه   ــه و  ئ شه پۆله كانی 
ــوازی جیا.  ــێ ــج و ش ــان ــام ــه  ئ ــه اڵم ب ـ ــه وه  ب ــرت گ
به رپرسانی كۆماری ئیسالمی وێڕای شه رمه زار 
كردنی  تاوانبار  و  ئه مریكا  ــی  ــه ت ده وڵ كردنی 
وه ڕێخستنی  هــه روه هــا  و،  ڕه گه زپه رستی  به  
شانۆی جۆراوجۆری وه ك ئه كسیۆنی مه ده نی 
به  به شداریی ژماره یه ك له  كه سانی نزیك له  
سه ر  هێرشكردنه   بۆ  ــه ی  ــه ت ده رف ــه و  ئ ــۆی،  خ
ئیداره ی ترامپ  ده وڵه تی ئه مریكا و به تایبه ت 

قۆستۆته وه .

كه   مێژووییه   دیارده یه كی  ڕه گه زپه رستی 
پێشێلكردنی  ــاری  ــۆك ه ــژوو  ــێ م ــی  ــژای درێ ــه   ب
ــی  ــن ــێ ــه ســت ب ـــــووه  و،  ب مـــــرۆڤ  ـــی  ـــه كـــان مـــاف
گرووپه   له   هەندێك  بااڵده ستیی  و  هێژمۆنی 
مرۆییه كانی  ــه   ــرووپ گ ــه ســه ر  ب ــه كــان  ــی مــرۆی
به سه ر  ــان  ــه ت ده وڵ له   هەندێك  ته نانه ت  و  تر 
ده وڵه تانی تر خۆش كردوه  و له  ئه نجامی ئه و 
مه زنی خوازییەدا ، ناكۆكی و شه ڕی به رده وام له  
كۆمه ڵگەكاندا سه ری هه ڵداوه . ڕه گه زپه رستیی 
ــی  ــوازی ــی خ ــه زن ــه رهــه مــی م ــی كـــه  ب ــت ــس ــازی ن
ــە  ــگ ــه ڵ ـــه ســـه ر هـــه مـــوو كــۆم ـــه كـــان ب ـــرمـــه ن ژێ
كاره ساتی  ــریــن  گــه وره ت ــوو،  ب به شه رییه كان 
ــه وه .  ــه وت ــێ ك ــی ل ــه رخ ــاوچ ــژووی ه ــێ ــی م ــرۆی م
ــی  ــان ــاره ك ــب ــات ــاره س ــجــامــه  ك ــد ده ره ن ــه ن ــه رچ ه
ڕه گه زپه رستی له  نازیسمدا كورت نابێته وه  و 
مێژوو شاهیدی شه ڕ و ملمالنێی خوێناویی 
نێوان كۆمه ڵگە جیاوازه كان له  ئه نجامی بیری 
به اڵم  بۆته وه ،  ڕه گه زپه رستان  مه زنی خوازانه ی 
مرۆڤایه تی له  دوای جه نگی جیهانیی دووهه م 
بوو كه  به  جیدی بیری له  ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
ئه و دیارده یه  كرده وه  و به  كرده وه  له و پێناوه دا 
مافه كانی  جیهانیی  جاڕنامه ی  نا.  هه نگاوی 
ــی  ــاری ــه ی وشــی ــام ــه ن ــگ ــه ڵ ــه م ب ــه ك ــه  ی مـــرۆڤ ب
ده مارگرژی  و  ڕه گه زپه رستی  به رامبه ر  گه الن 
پێداگرییه وه  داوای  به  ڕوونی و  ــرێ، كه   داده ن
مرۆڤه كان  هه موو  نێوان  یه كسانیی  و  ئازادی 
ده كا و هه ر چه شنه  هه اڵواردنێك ڕه ت ده كاته وه . 
هه موو شێوازه كانی  نه هێشتنی  كۆنوانسیۆنی 
هه اڵواردنی ڕه گه زی و هه روه ها كۆنوانسیۆنی 
كه   ئاپارتاید  جینایه تی  و سزادانی  نه هێشتن 
یه كگرتووه كانەوە  نه ته وه   ڕێكخراوی  الیه ن  له  
له  سااڵنی ١٩٦٥ و ١٩٧٣ ده رچوون، پته وترین 
ــن بۆ  ــی ــه ت ــوده وڵ ــێ ــەی ن ــگ ــه ڵ ــۆم ــگــاوی ك هــه ن

به ره نگاربوونه وه ی ڕه گه زپه رستی.
نه هێشتنی  ــی  ــه وه ی ــه ت ــون ــێ ن كۆنوانسیۆنی 
هه موو شێوازه كانی هه اڵواردنی ڕه گه زی وه ك 
ڕێككه وتننامه ی  ــن  ــری وردت و  ــن  ــری ــاوت ڕاشــك
ــه ی  ــرۆك ــی ـــه ری ب ـــه ب ــت ــی بـــۆ ده سـ ــه ت ــێــوده وڵ ن

ڕه گه زپه رستی، په ڵه یه كی ڕه ش به  نێوچاوانی مرۆڤایه تییه وه 
)له  په راوێزی كوشتنی ڕه ش پێسته كه ی ئه مریكا(

ئامانجه كانی  شێوه یه   به و  ــه زی  ڕه گ یه كسانیی 
ده رده بڕێ:

له  ماده ی )١(ـی كۆنوانسیۆنه كه دا، هه اڵواردنی 
ـــای هــه ر چه شنه  هــــه اڵواردن،  ــه  وات ب ــه زی  ــ ڕه گ
ئیمتیازه   له   بێ به ش كردن  یان  كردن  سنووردار 
له سه ر  ــه   ك ــراوه   كـ پێناسه   كۆمه اڵیه تییه كان 
و،  ده دا  ڕوو  پێست  ــگــی  ڕه ن و  ڕه گـــه ز  بنه مای 
زیان به  ده سه به ری یه كسانیی مافه كانی مرۆڤ 
جیاوازه كانی  بواره   له   بنه ڕه تییه كان  ئازادییه   و 
و  كولتووری  كۆمه اڵیه تی،  ئابووری،  سیاسی، 

هه موو بواره كانی ژیانی مرۆڤ ده گه یه نێ.
له  ماده ی )٢(ی هه مان كۆنوانسیۆندا ده وڵه تانی 
ئه ندام به رپرسیار كراون كه  هه اڵواردنی ڕه گه زی 
سیاسه تی  دواكه وتن  بەبێ  و،  بكه ن  شه رمه زار 
سڕینه وه ی هه موو جۆره  هه اڵواردنێك جێبه جێ 
كردارێك  یان  یاسا  هیچ  له   پشتگیری  و  بكه ن 
نه كه ن كه  هه اڵواردنی ڕه گه زیی دژی تاكه كان یان 
ده وڵه تان  هه روه ها  بكه وێته وه .  لێ  گرووپه كانی 
ــی  ــه اڵواردن ه بۆ  ــت  ده س خۆیان  ــێ  ده ب نه  ته نیا 
هه نگاوی  ــه   ب ـــێ  ده ب به ڵكوو  ــه ن،  ــه ب ن ڕه گـــه زی 
گونجاو وه ك ده ركردنی یاسا به ر به  هه اڵواردنی 
ڕه گه زیی دژی هه ر تاك یان گرووپێكی مرۆیی 
بگرێ. هه روه ها له  بڕگه ی دووه می هه مان ماده دا 
له   پێویستدا  له  كاتی  ئه ندام  “ده وڵه تانی  هاتوه : 
كولتووری  و  ئابووری  و  كۆمه اڵیه تی  بوارگه لی 

به  ــراودا  ــك ــاری دی و  تایبه ت  ڕێوشوێنی  هتد  و 
ــه (ی  ــع ــوس ــه  )ت ــه ش ــه ری گ ــه ب ــی ده ســت ــه ســت ــه ب  م
پێویستی هەندێك له  گرووپه  ڕه گه زییه كان یان 
له و  پشتگیری  ــه  و  ــه زان ڕگ ــه و  ب ســه ر  كه سانی 

گرووپ و كه سانه  ده گرنه  به ر ]...[”.
له  مادده كانی )٣( و )٤(ی ئه و كۆنوانسیۆنه دا 
هه ر  كه   ــراون  ك به رپرسیار  ئه ندام  ده وڵه تانی 
بیناكراو  ڕێكخراوی  ــان  ی پرۆپاگه نده   چه شنه  
له سه ر هزر و تیۆریی مه زنی خوازی ڕه گه ز یان 
مرۆڤه كانی سه ر به  ڕه نگ یان ئیتنیكێكی تایبه ت 

قه ده غه  بكه ن.
ــی  ــه وه ی ــه ت ــون ــێ ــی ن ــۆن ــســی ــوان ــه  كــۆن هـــه روه هـــا ل
ــایــد،  ــارت ــاپ ئ جینایه تی  ــی  ــزادان س و  نه هێشتن 
به   ــه   ــاوان ت ــه و  ئ كۆنوانسیۆن  ئه ندامی  ــی  ــان واڵت
تاوانی دژه مرۆیی و كرداری دژه مرۆیی له  قه ڵه م 
ئاشتی  له سه ر  هه ڕه شه یه كی جیدین  كه   ده ده ن 
یان  ئاپارتاید  ــه   وات نێونه ته وه یی.  ئه منیه تی  و 
ڕه گه زپه رستی چیی تر وه ك پرسێكی نێوخۆیی 
سه یر ناكرێن و بكه رانی له  به رامبه ر كۆمه ڵگەی 
نێونه ته وه ییدا به رپرسیار كراون. له  ڕوانگه ی ئه و 
بریتییه   “ئاپارتاید”  ده سته واژه ی  كۆنوانسیۆنه وه  
جیایی  هاوشێوه ی  ڕێكاره كانی  و  سیاسه ت  له  
ڕه گه زی و هه اڵواردنی ڕه گه زی كه  له  سه رده می 
جێبه جێ  باشوور  ئه فریقای  پێشووی  ڕێژیمی 
ــه   ــان ــی ــرداره  دژه مــرۆی ــ ــه و ك ــوو ئ ــه م ــران و ه ــ ده ك
ده گرێته وه  كه  به  ئامانجی سه پاندنی هێژمۆنیی 
گرووپێكی ڕه گه زی به سه ر گرووپێكی ڕه گه زیی 
تر ئه نجام ده درێن و به شێوه یه كی سیستماتیك 

سته میان لێ ده كه ن.
ــی تری  ــه  و زۆر هــه وڵ ــه واڵن ــه و ه ســـه ره ڕای ئ
كردنی  قه ده غه   له سه ر  نێوده وڵه تی  كۆمه ڵگەی 
ئیتنیكی،  ئایینی،  ده مارگرژیی  و  ڕه گه زپه رستی 
ئه و  ئێستاش  ــا  ت  ... و  فه رهه نگی  ــی،  ــه وه ی ــه ت ن
دیارده یه  هه ڕه شه  له  مرۆڤایه تی ده كا و له  زۆر 
كاره ساتباری  ده ره نجامی  مێژووییدا  وێستگه ی 

لێ كه وتۆته وه .
شێوازی  ــه   ــه وه ی ئ ــره دا  ــێ ل بنه ڕه تی  پرسیاری 
چ  ــان  ــه ت ده وڵ و  كۆمه ڵگە  ــه وه ی  ــوون ــه ڕووب ڕووب

جیاوازییه كیان هه یه  و ئه و پێوه رانه  چین كه  ئه و 
جیاوازییانه  دروست ده كه ن؟

ئه مریكا،  له   ڕه ش پێستێك  كوژرانی  وێنه   بۆ 
ــاوه ری  ــه م ــواری شۆڕشێكی ج ــێ ل ــا  ت ــه   ــه و واڵت ئ
ــه زراوه   دام له سه ر  ڕاسته قینه   فشارێكی  و  ده با 
ڕای  ئاراسته ی  و  ــا  ده ك دروســت  دەوڵەتییەکان 
گشتی به ره و )تقبیح(ـی ئه و كاره ساته  هان ده دا.

وێنه یه كی تر له  ڕه گه زپه رستی و مه زنی خوازی 
ـــه رده وام  ب ـــه  و  ڕۆژان ــه  شێوه یه كی  ب ــران  ــێ ئ ــه   ل
ــه زراوه  ڕه سمییه كانی  دام له  الیه ن  ده بینرێ، كه  
به ڵكوو  ــرێ  ــاك ن شــه رمــه زار  ــه  ته نیا  ن ـــه وه   واڵت
پاساوی بۆ ده هێنرێته وه  و ته نانه ت پشتگیریی 
لێ ده كرێ و ژێرخانه  فكری و تیۆرییه كانی بۆ 

بنیات ده نرێ.
نه هێشتنی  كۆنوانسیۆنی  كه   ئێران  ده وڵه تی 
ــه زی و  ــ ـــی ڕه گ ــی هـــه اڵواردن ــان ــوازه ك ــوو شــێ ــه م ه
نه هێشتن  نێونه ته وه یی  كۆنوانسیۆنی  هه روه ها 
ئاپارتایدی واژۆ كردوه  و  و سزادانی جینایه تی 
ده ربڕیوه ،  نێوه رۆكه كه یان  به   خۆی  پێبه ندیی 
و  ــیــر  ب ــه   ب ــه ره   ـ پ سیستماتیك  ــه كــی  ــوه ی ــه شــێ ب
كرده ی ڕه گه زپه رستانه  دژی كه مینه  نه ته وه یی و 
ئایینییه كان ده دا و وێڕای پێشێلكردنی پێبه ندییه  
ئه خالقی  سنووره   هه موو  نێوده وڵه تییه كانی، 
و  ده به زێنێ  ئێراندا  نێوخۆی  له   مرۆییه كان  و 
ڕه گه زپه رستی  به   تر  واڵتانی  كاتدا  هه مان  له  

تۆمه تبار ده كا.
نه ته وه یی  كه مینه یه كی  وه ك  ئێراندا  له   كورد 
دوو حكوومه تی  ــه ر  ه ــی  ــه رده م ــه  س ل ــه م  ــی ك الن
ــه ڵ  ــه گ ــدا ل ــی ــی ــســالم ــی ــاری ئ ــۆمـ ــه وی و كـ ــه هــل پ
ــی  ــه رســت ڕه گــه زپ ــی  ــان ــوازه ك شــێ نامرۆڤانه ترین 
ـــه دا له  مافی  ــه و واڵت ــان ل ــورده ك ــه . ك ــه ره وڕووی ب
ــراون،  ــه ش كـ ــێ ب ــاك ب ــم ــی زگ ــان ــه  زم ــدن ب ــن خــوێ
هێزه   ڕاسته وخۆی  ته قه ی  به   كــورد  كۆڵبه رانی 
به   كورد  الوانی  ده كوژرێن،  ئێران  ئه منییه كانی 
و  ده درێن  ئەشكەنجه   نیشتمانپه روه ری  تاوانی 
ئێعدام ده كرێن، سامانی ژێرزه وی و سه رزه ویی 
كوردستان به  تااڵن ده برێ و كه مترین سوودی 
ــه مــوو  ــه  ه ــه ، هــــــه اڵواردن ل ــی ــی ــان ن ــورده كـ ــۆ كـ ب
ئابووری،  كولتووری،  ــی،  ــه روه رده ی پ بواره كانی 
سیاسی و كۆمه اڵیه تیی دژی كورده كان په یڕه و 
ده كرێ و به  گشتی ده كرێ بڵێین ڕه گه زپه رستی 
به  شێوه یه كی سیستماتیك و له  الیه ن دامه زراوه  
كورد  ــه وه ی  ــه ت ن دژی  ــه وه   ــه ت ده وڵ فه رمییه كانی 
ــوو ئه و  ــه م ــدا ه ــات ــان ك ــه م ــه  ه ــێ. ل ــوه  ده چـ ــه ڕێ ب
كۆمه ڵگەیه كی  نه بوونی  به  هــۆی  جینایه تانه  
مه ده نیی ئازاد و سه ربه خۆ و هه روه ها نه بوونی 
النی كه می  به   ڕێژیم  تێچووی  ـــازاد،  ئ میدیای 

خۆی گه یشتوه . 
پۆلیسێكی  ــه ی  ــان ــت ــه رس ــه زپ ڕه گ ــی  ــه ك ــرده ی ك
كـــراوه  و  ــه ســه ر  ده ســب ده سبه جێ  كــه   ئه مریكا 
نه ته نیا  ــه   ك ــه ك  ــرده ی ك دراوه ،  یاسا  ته حویلی 
ئه مریكای  ــەی  ــگ ــه ڵ كــۆم گشتیی  ڕای  ــۆزی  سـ
ــاســی له   ــی ســی ـ ــه اڵت ــوو ده سـ ــك ــه ڵ ڕاكــێــشــاوه  ب
بۆته   ــه ت،  خ ســه ر  هێناوه ته   ئاستدا  به رزترین 
ئاستی  له   گه وره   قه یرانێكی  سه رهه ڵدانی  هۆی 
ته نانه ت په لی كێشاوه ته  ژماره یه كی  ئه مریكا و 
ــاری جیهان.  ــه ن ك ــه  گــۆشــه  و  ل ــان  ـ ــه  واڵت ل زۆر 
ئه مریكا  ده ستوورییه كانی  ــا  دامــوده زگ هه موو 
نیایی بده نه  هاوواڵتییان  كه وتوونه ته  هه وڵ تا دڵ
ئیزن  و  ده بنه وه   ڕه گه زپه رستی  به ره نگاری  كه  
ناده ن بۆ جارێكی دیكه  ئه و دیارده یه  ئاسایشی 

مرۆڤ بخاته  مه ترسییه وه . 
له  كرماشان  دیكه ی جیهان و  له  گۆشه یه كی 
دامـــه زراوه ی  ڕه گه زپه رستانه ی  هه ڵسوكه وتی 
ژنێكی  دڵته زێنی  گیان له ده ستدانی  ــی،  شــاره وان
كوردی لێ كه وته وه . ئه و كاره ساته  كه  درێژكراوه ی 
سیاسه تی ڕه گه زپه رستانه ی زیاتر له  چوار ده یه  
ته مه نی كۆماری ئیسالمییه  دژی نه ته وه ی كورد، 
نه  له  ئاستی ڕای گشتی و نه  له  ئاستی دامه زراوه  
كه وته وه   لێ  كاردانه وه ی  كه مترین  ڕه سمییه كان 
كۆڵبه ران  ڕۆژانه ی  كوژرانی  بابه تی  هه روه ك  و 
وه ك ڕووداوێكی ئاسایی و ڕووتین سه یری كرا.  

***
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خشپەی

 مەترسییە شاراوەکان
کە  سەردەمەدا  لەم  نەتەوەیەک  و  گەل  هەر 
جوغرافیایەکی تایبەت و دیاری بۆ خۆی نەبێ 
و خــاوەن دەســەاڵت و هێز نەبێ و، بە گشتی 
ــی سیاسی بــێ لــە هیچ  بــێ بــەش لــە ســەروەری
بازنەیەکی سیاسیی ئەوتۆدا کە مافەکانی دیاری 
جاروبار  ئەگەریش  و،  نابێتەوە  جێگای  بکرێ 
ئاوڕێکی لێ بدرێتەوە  ئەوە بێ گومان بە واتای 

بە  گەیشتن  نەک  دەسەاڵتی سەرەوەترە  بەزەیی 
مافێکی سیاسی.

بە جوغرافیا،  کوردستان،  ناوی  بە  واڵتێکین  کورد خەڵکی  ئێمەی 
بە  تایبەت  و  هاوبەش  کولتوورێکی  و  زمان  و  مێژوو  و  فەرهەنگ 
ئەوەی  لەگەڵ  داگیرکەرانەوە  الیەن  لە  بەداخەوە  کە  هەیە،  خۆمان 
کە دابەش کراوین مافی دەسەاڵت و سەروەرییشمان لێ ستێندراوە 
و، سروشتییە کە ئێمەش بە شێوازگەلێکی جیاوازا ڕووبەڕووی ئەم 
داگیرکارییانە بووینەتەوە و؛ لەم پێناوەشدا دەسکەوتمان هەبووە و 

زۆر شتیشمان لە کیس چووە.
جیا لە خەباتی چەکداری کە بەشە دیار و بەرچاوەکەی شەڕە، جۆرە 
لە نێوان دوو بەرەی شەڕدا  نادیار و شاراوەش  شەڕێکی سارد و 
لە مەبەستە شارەوەکانیشی پێویستیی بە  ئاراوە و، تێگەیشتن  دێتە 

وشیارییەکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی بکرێ بەرپەرچی بدرێتەوە.
و  دەگێڕینەوە  ئیسالمییەوە  کۆماری  لە  و  دواوە  ناگەڕێینە  زۆر 
هێزی  دابڕانی  چڕوپڕ،  چەکداریی  شەڕی  قۆناغی  دوای  تایبەت  بە 
داڕشتنی  بۆ  دوژمــنــی  دەستی  خاکەکەی،  و  خەڵک  لە  پێشمەرگە 
پێشمەرگانە  چاالکیی  ڕاگرتنی  ســەرەڕای  کرد.  ئاوەاڵتر  پیالنەکانی 
بە  تاران  قینی دەسەاڵتدارانی  و  هێزە کوردییەکانەوە، ڕق  لە الیەن 
نیسبەت کورد و کوردستان زۆر لەوە زیاتر بوو کە دەستبەرداری 
خشپەوە  بە  و  نــەرم  ڕێگەی  لە  بۆیە  بــن.  دوژمنکارانەیان  پیالنی 
بەرنامەیان بۆ داڕمانی کۆمەڵگەی کوردستان و تاکی کورد داڕشت و 
هەموو ئەو دەسەاڵتەیان بۆ لێ دانی بیر و هزر و جەستەی کۆمەڵگەی 

کوردستان و تەنانەت ژینگەی کوردستان بەکار هێناوە. 
لە پەرەپێدان و هێنانی مادەی هۆشبەر بۆ کوردستان و بنبڕکردنی 
توانایی و وزەی الوانی کوردەوە بگرە، تا هەوڵی تواندنەوەی زمان و 
فەرهەنگ و کەلەپوورمان، تا دزینی ئاسەوارە کۆن و مێژووییەکانی 
ئەم گەلە و، تێکدانی ژینگە و ئاگرتێبەردانی دارستان و لەوەڕگەکانی 
الفــاو  ــی  ــوون زۆرب و  زەوی  ڕۆچــوونــی  لێکەوتەی  و،  کــوردســتــان 
و  ڕووبــار  وشککردنی  و  بەنداو  دەیــان  لێ دانی  و،  خەسارەکانی  و 
و  خەڵک  ژیانی  لەسەر  خراپی  یەکجار  کاریگەریی  )کە  چۆمەکان 
ــاوە(. هــەروەهــا دزیــنــی ســەرمــایــەی ئــاوی  ــ ژینگەی کــوردســتــان دان
کوردستان و گواستنەوەی بۆ شارەکانی دیکە و، بێجگە لە بە تااڵن 
بردنی سەرچاوە سروشتی و کانزا بایەخمەندکانی تری کوردستان بە 
مەبەستی مانەوەی خۆیان و لە نێو بردنی ئەم نەتەوە، کۆمەڵێک لەو 

پیالنانەن وا بەڕێوە دەچن.
و  بێ دەنگی  و  ئیسالمی  کۆماری  بەرنامەکانی  بە  و  خێرا  هەوڵە 
ناچاالکیی بزووتنەوەی کورد، ڕەنگە لێکەوتەی وای بە دوادا بێ کە 
ئیتر خاکێک بە ناوی کوردستان نەمێنێ کە ئێمە شەڕ بۆ سەروەریی 
قوفڵی  بڕینەوەی  خەریکی  دزێــک  دەگــێــڕنــەوە  بکەین.  خەڵکەکەی 
خەریکی  گیان  “مامە  دەپرسێ:  لێی  ڕێبوارێک  و  دەبــێ  دووکانێک 
چیت؟” کابرای دز لە واڵمدا دەڵێ: “خەریکی لێ دانی سازم.” ئەویش 

دەڵێ: “بۆ بێ دەنگە؟”، دز دەڵێ: “سبەی دەنگی دەردێ پەلە مەکە.”
ــی  ــاوەڕوان چ و  لێ بکەین  پــەلــەی  نــامــانــەوێ  ئێمەش  ــێ  وێ دەچــ
دەروونــی  و  کوردستان  ژیانی  و  ژینگە  داڕمانی  بێ دەنگیی  دەنگی 

خەڵکەکەمانین و کاتێک وەخۆ دەکەوین کە ڕەنگە دێر بێ. 
سەدان  خەسارگەلە  لەم  کام  هەر  شیکردنەوەی  بۆ  ڕاستییدا  لە 
شــاراوە  مەترسیگەلێکی  چ  بزانین  تــا  بنووسرێ  پێویستە  کتێب 
جاران  پێوانەکەی  بە  هەر  کوردیش  ئێمەی  و،  پێ گرتووین  بەرۆکی 
دەیپێوین و زۆر جار دەڵێن شەڕ ماڵوێرانی دێنێ، گەلۆ ئاخۆ شەڕەکە 

ماڵوێرانکەرترە یان بێ دەنگییەکە؟!
بزانین،  دەبێ  بکەین  ژینگە  لەسەر  هەڵوێستەیەک  بمانەوێ  ئەگەر 
نییە، سیاسەتە  پرسی ژینگە تەنیا زبڵ کۆکردنەوە و چاندنی نەمام 
ژینگەیی  ژێرخانی  تێکدانی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ئامانجدارەکانی 
کوردستان زۆر بە خشپە و بەردەوام بەرەو پێش دەچێ. سااڵنێکە 
تێکدانی  ــە  داوەت دەستی  جیاجیاوە  بیانووی  بە  ئیسالمی  کۆماری 
ژینگەی کوردستان و هەم قازانجی ئابووریی لێ دەکا و، هەمیش بە 
دەبا،  ئاقارێکی مەترسیدار  بەرەو  ناوچەیە  ئەم  ئێکۆسیستمی  گشتی 
کە دەبێ بزووتنەوەی کورد سەرنجێکی تایبەت و خێرا بەم بوارە بدا 
و سیاسەتی خۆی بۆ بەرگری لە ژینگەی کوردستان وردتر دابڕێژێ 
و لە هەمووی گرینگتر بۆ ڕاگرتنی کوردستانێکی ئاوەدان بۆ ئێستا و 

دواڕۆژ هەنگاوی کردەیی پێویستە.
لەسەر  کوردستان  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئیسالمی  کۆماری  درگــای 
یەک پاژنە دەسووڕێ، کوردستان شوێنێکی ئەمنیەتییە و بە چاوێکی 
ئەمنیەتییشەوە دەڕواننە کێشە و پرسەکانی. هەر بۆیە تەنیا مەبەستیان 
ناوچەیە.  لەم  زەربەلێدان  تەنیا  کوردستان  لە  چاالکییەکیان  هەر  لە 
لە  لێ دان  بەنداو  پرۆژەی  دەسپێکی  لەگەڵ  پاسداران  سپای  مافیای 
ئێران، کوردستانیشی بەجێ نەهێشت. بە ڕاگواستنی ئاوی کوردستان 
بۆ  کوردستان  وێران کردنی  دیکە  واتایەکی  بە  تر  شوێنەکانی  بۆ 
ئاوەدان کردنەوەی ئێران کە تەنیا لە پرۆژەیەکدا بێجگە لەو  ژینگەیەی 
ئاوی  ١٠٪ی  تەنیا  و،  ــێ داوە  ل تونێلی  کیلۆمیتر   ١٨٠ تێکی داوە  کە 
ئێران  دیکەی  شوێنەکانی  بۆ  ٩٠٪ی  و  دەبــێ  خۆی  بۆ  کوردستان 

دەگوازنەوە. 
نزیکدا  داهاتوویەکی  لە  ئیسالمی  کۆماری  نەبین  وشیار  ئەگەر 
و  مەترسیدار  تەنانەت  و  بێ کەلک  ژینگەیەکی  بەتاڵ،  ژێرخانێکی 

نەخۆش و پڕ لە قەیرانی ژینگەیی و مرۆییمان بۆ بەجێ دێڵێ.

ڕێبەرانی دنیا بە دڵفراوانییەکی زۆرەوە 
ــاو  ڕەچ ــران  ــێ ئ ــەر  ــب ــەرام ب سیاسەتێکیان 
کردوە کە بێ ئاکامە. کاتی خۆی ئامانجە 
ئیسالمیی  ــی  شــۆڕش ــی  ــان ــەک ــی ــی ســەرەک
ــاڵ  ــوڵ ــەت ــای ئ ــەن  ــ ــە الی ل ــــی  ــە ڕوون ب  ١٩٧٩
خومەینی باسیان کرا، واتە لە نێو بردنی 
و  ڕۆژئاوایی  ژیانی  دێموکراسی، شێوەی 
سەپاندنی ئیسالمی شێعە بەسەر دنیادا.

ساڵەی   ٤١ سیاسەتی  لە  لێکۆڵینەوە 
بەهێز  ڕاستییەکی  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
ئەو  ــە  ک ــە  ــەوەی ئ ــش  ــەوی ئ ــا،  دەکـ ئاشکرا 
وەال  ئامانجانەی  ــەو  ئ هیچکات  ڕێژیمە 
نەناون و ئەوان هێشتا پرەنسیپی سەرەکی 
کە  ڕاستییەکە  ئەوە  ڕێژیمن.  هاندانی  بۆ 

ڕۆژئاوا خۆ لە دانپێدانانی دەبوێرێ.
شەڕ  ــێ  دەب “ئێمە  نووسی:  خومەینی 
ملهوڕییەک  و  گەندەڵی  تا گشت  بکەین، 

دژی یاسای ئیسالمی لە نێو دەچێ.” 
ڤیرووسی  جیهانیی  پەتای  ســـەرەڕای 
ئێران،  لەسەر  کاریگەرییەکەی  و  کۆرۆنا 
خۆیشیان  ڕاپۆرتی  گوێرەی  بە  تەنانەت 
ــەاڵم  ب ــووە،  ــەب ه ــی  خــراپ کاریگەرییەکی 
لەوانەیە لە ڕاستییدا لەوەش خراپتر بووبێ، 
الیەنە توندئاژۆکانی نێو ڕێژیم، هاوتەریب 
زەختی  ڕاستەقینەکەیان،  ئامانجە  لەگەڵ 
خۆیان پاراستوە. لە ١٤ی ئاوریل، پیاوانی 
چەکدار بۆ ماوەیەکی کورت لە گەرووی 
پاپۆڕێکدا  ــەســەر  ب ــان  ــی دەســت ــوز  ــۆرم ه
گرت کە ئااڵی هۆنگ کۆنگی هەڵدابوو و 

ستافەکەی چینی بوون.

ڕۆژی دواتر، ١١ بەلەمی سەر بە هێزی 
پاپۆڕی  لە  پاسداران  سپای  دەریاوانیی 
نزیک  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت ــازیــی  ســەرب
نێونەتەوەییەکاندا  ــاوە  ئ لە  کە  ــەوە  ــوون ب
هێلیکۆپتەری  لەگەڵ  ڕاهێنان  خەریکی 
ــە  ــی واڵت ــان ــۆڕەک ــاپ ــــوون. پ ــازی ب ـ ــەرب سـ
ــە ڕێگەی  ــد جــار ل ــان چــەن ــووەک ــرت ــگ ــەک ی
ڕادیۆییەوە هۆشدارییان پێ دان، هۆرنیان 
ــەوە،  ــان ــەران ــری ه ــێ ــام ــە ئ ــێ دان و ب ــ ــۆ ل ب
ــە  ــەم ــەل ــرد. ب ــ ــاز کـ ــ ـــان س ـــگـــی ـــگـــەدەن دەن
کاتژمێرێک  نزیکەی  ــاش  پ ئێرانییەکان 

شوێنەکەیان جێ هێشت.
ــەرەوڕووی  ــ ب ــا  ــی دن ــەم الوە  ب ــە ١٩٧٩  ل
ڕێژیمی  لە  گرتوو  سەرچاوە  گیروگرفتی 
ــردوودا  ڕابـ ساڵی   ٤١ لە  ــەوە.  ــوون ب ئێران 
یا  بۆخۆی ڕاستەوخۆ،  یا  ــەردەوام  ب ئێران 
بەدەستی میلیشیا بەکرێگیراوەکانی وەک 
حیزبوڵاڵ و حوسی، تاقمێک بۆمب دانان، 
هێرشی مووشەکی، مرۆڤکوژی و ئاکاری 
نێوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  تێرۆریستییان 
ــردوون.  ب بەڕیوە  دنیا  سەرانسەری  لە  و 
دەیان ساڵە، ئێران بەهەمان شێوە هەوڵی 
لێبڕاوانەی داوە کە وزەی ئەتۆمی بەرهەم 
بێنێ، بەو ئامانجە، ئەگەرچی بە ئاشکرا 
ــوانــێ چەکی  ــت ــە ب ــاوە، ک ــەن ــدا ن ــێ ــی پ ـ ددان

ئەتۆمی دروست بکات.
وێناچێ ڕێژیمی ئێستا ئەو ئامانجەی 
وەال نابێ. لە ٢٠١٥، لە هەوڵێکدا بۆ لە پەلوپۆ 
خستنی بەرمانە ئەتۆمییەکەی، ئەندامانی 
ــاســایــشــی  ــی ئ ــەن ــوم ــج ــەن ــی ئ ــشــەی ــی ــەم ه
ئاڵمان  ــەڵ  ــەگ ل ــان  ــووەک ــگــرت ــەک ی ــەوە  ــەت ن
کرد.  واژۆ  ئێران  لەگەڵ  ڕێککەوتنێکیان 
بێ گومان هەموو بەشدارەکان، لە نێویاندا 
یەکگرتووەکان،  ــە  واڵت کۆماری  ــەرۆک  س
مەبەستیان  ــاشــتــریــن  ب ــا،  ــام ــۆب ئ ــاراک  ــ ب
هۆی  ــووە  ب کە  ڕێککەوتنە،  ــەو  ب هەبوو. 
ئێران،  بۆ  ئابووری  مەزنی  دەسکەوتێکی 
ئەتۆمییەکانی  خولیا  وابوو  پێیان  ئەوان 
ڕێژیمیان بۆ النی کەم ١٥ ساڵ وەستاندوە 
ئەمینتر.  شوێنێکی  ــە  ــردۆت ک دنیایان  و 
ــەوان لەو بڕوایەدا بــوون کە  ئ ــەوە  ل جگە 
ئاسایی  ـــەرەو  ب گرینگیان  هەنگاوێکی 

بۆ  ئێران  گەڕاندنەوەی  و  پێوەندییەکان  کردنەوەی 
نێو کۆڕی واڵتان هەڵگرتوە.

ئەوان هەڵە بوون. با لە زمانی سەرۆک کۆماری 
واڵتە یەکگرتووەکان، کە لە ٨ـی ژانویەی ٢٠٢٠ قسەی 
دەکرد، بگێڕمەوە: “دوای ڕێککەوتنە گەمژانەکەی کە 
ــان پێ درا،  لە ٢٠١٥ واژۆ کرا، و ١٥٠ میلیارد دۆالری
نەغد  ــارەی  پ میلیارد   ١.٨ کە  ناکەم  ــەوەش  ئ باسی 
جیاتی  ــە  ل بــوو.  ــر  ــات زی دوژمنایەتیی  ــران  ــێ ئ بــوو، 
ئەوەی بە واڵتە یەکگرتووەکان بڵێن “سپاس”، ئەوان 
ئەوان  ڕاستییدا  لە  ئەمریکا”.  “بمرێ  کرد  هاواریان 
هاواریان  کــرا  واژۆ  ڕێککەوتنەکە  کە  ڕۆژەی  ــەو  ئ
بە  کرد  دەستی  ئێران  دوایە  ئەمریکا”.  “بمرێ  کرد 
لە  کە  ــەک  ــی دارای پشتیوانیی  بە  ــرۆر،  ــێ ت تەڕاتێنی 
یەمەن، سووریە،  لە  کەوتبوو،  گیری  ڕێککەوتنەکە 
لوبنان، ئەفغانستان و عێراق جەهەننەمیان دروست 

ئێمە و  بە  ڕابردوو  ئەو مووشەکانەی شەوی  کرد. 
کڕابوون  داراییانە  بەو  نان،  هاوپەیمانەکانمانییەوە 

کە بەڕێوەبەرایەتیی پێشوو پێیانی گەیاند.”
هەڵەکە  کرد.  هەڵەی  کوێ  لە  شارستانی  دنیای 
ئادۆلف  ــە  ب ــەر  ــەرامــب ب دنیا  کــە  ــوو  ب هەڵە  هــەمــان 
 ١٩٢٥ لە  جار  یەکەم  بۆ  کە،  کاتێک  کــردی.  هیتلێر 
هیتلێر  ــە  ک مـــن،  ــی  ــات ــەب ]خ ــف  ــەم ک ــن  ــای م کتێبی 
نووسیویەتی. و.[ چاپ کرا، هیچ کەس نەیخوێندەوە، 
نەبوو  بڕوایەدا  لەو  کەس  خوێندیشیانەوە،  ئەگەر 
بوون.  مەبەستەوە  بە  گوتوونی  شتانەی  ئەو  کە 
هیتلەر  سیاسیی  بیری  کە  فەلسەفەی  ئەو  ــەاڵم  ب
بە  کرابوو،  باسیان  لەوێدا  ــوو  دامــەزراب لەسەریان 
بگاتە  کە  ــەوەی  ئ پێش  ساڵ  چەند  ئاشکرا،  عالەم 
سیاسەتوانان،  ئەگەر  بکا.  جێبەجێیان  تا  پلەیەک 
وەرگرتبا،  جیدییان  بە  ــروڕا،  ــی ب دروستکەرانی  یا 
دەســەاڵت.  ئەوپەڕی  بگاتە  هیتلێر  نەیان دەهێشت 

ئەو هەرگیز نەی دەتوانی ببێتە سەرۆکی ئاڵمان.

ـــای خـــاوەن  ـــی ـــە دن ـــران ل ـــێ ـــەی ئ ـــەو هـــەڕەشـــەی ئ
ــەڵ ڕێژیمی  ــەگ ــــەواوی ل ــە ت ــا ب ــی دەکـ ــی ــان شــارســت
لە ١٩٧٩  دێتەوە کە خەڵکەکەی  ئیسالمی  شۆڕشی 
کەسایەتیی  خومەینی،  ئایەتوڵاڵ  بوون.  خوازیاری 
دێسامبری  لە  ئێران،  نوێی  ئاراستەی  بۆ  سەرەکی 
ناوبراو،  فەلسەفەی  ــەورە.  گ ڕێبەری  بە  بوو   ١٩٧٩
کە نەی دەشاردەوە و ٤٠ ساڵ لەمەو پێش لە بارەیدا 
شەریعەت  یاسای  کە  دەیخواست  نووسیبووی، 
دەستبەجێ لە نێوخۆدا بەڕێوە بچێ و سیاسەتێکی 
دەرەوە بەڕێوە بچێ کە ئامانجەکەی باڵو کردنەوەی 
هەر  ــە  ب ــا،  ــی دن ــســەری  ــەران س ــە  ل شێعە  ئیسالمی 

شێوەیەک کە بکرێ، بوو.
ئەو ڕای گەیاند: “ئێمە شۆڕشی خۆمان هەناردەی 
سەرانسەری دنیا دەکەین. تا هاواری ‘ال الە اال اللە’ 
لە هەموو دنیا باڵو نەبێتەوە، خەبات درێژەی دەبێ.” 
لە  ئیسالمی  دەوڵەتێکی  “دامەزراندنی  دیسان:  یا 

سەرانسەری دنیا مەزنترین ئامانجی شۆڕشە.”
شۆڕشی  بنەڕەتییەی  ئامانجە  ئەو  بۆ  هەوڵدان 

ڕاستەوخۆ  یا  کردوە  سەرقاڵ  دەوڵەتی  ئیسالمی، 
کە  بەکرێگیراوەکانی،  میلیشیا  ــی  دەســت ــە  ب ــا  ی
هەلی بۆ ڕەخساندوە تا خۆی لە وەئەستۆ گرتنی 
ئاکاری  زنجیرەی  ــە  ل ــەوە،  ــت ــدزێ ب بەرپرسایەتی 
تەنیا  نە  کە  مرۆڤکوژیی  و  وێرانی  تێرۆریستی، 
بەرەوڕووی ئامانجی ڕۆژئاوایی کراونەوە، بەڵکوو 
ــەوە.  ــۆت ــعــەش ب ــرە شــێ ــەی ــی غ ــان ــمــان دژی مــوســوڵ
خومەینی ڕای گەیاند: “کوشتنی کافران، یەکێک لە 
نایابترین ئەرکەکانە کە خودا بۆ مرۆڤانی تەرخان 

کردوە.”
ئەو لەبارەی ئامانجی سەرەکیی ڕێژیم زۆر بە 
ڕوونی دەدوا: “ئێمە ئامانجی خۆمان دیاری کردوە 
کە باڵو کردنەوەی دەسەاڵتی ئیسالم و سەرکوتی 

فەرمانڕەوایی داگیرکەرانی دنیایە.”
ــران دژی  ــێ ــەی ئ ــڕاوان ــب ــێ ــی ل ــی ــەت ــای ــن ــەوە دوژم ـ ئ
ــەوە.  ــات دەک شی  سوننی  ســعــوودی  عەرەبستانی 
پیرۆزترین  لە  دوو  کە  عەرەبستان  پاشایەتیی 
نێو  ــە  ل ــە،  ــن مــەدی و  مەککە  ئیسالم،  ــی  ــان شــارەک
ڕێبەری  بە  خــۆی  هەڵکەوتوون،  سنوورەکانیدا 
توندی  بە  کە  ئیدیعایەک  ــێ،  دەزان ئیسالم  دنیای 
ڕێژیم،  پرسیار.  ژێر  خستراوەتە  ئێران  ــەن  الی لە 
لە  ــەزن  م ڕکابەری  وەک  سعوودی  عەرەبستانی 
هێژمۆنیی  و  دینی  هەروەها  و،  ڕوانگەی سیاسی 
ناوچە سەیر دەکا. لە ١٩٨٧، ئایەتوڵاڵ خومەینی ڕای 
گەیاند کە مەککە لەدەست “تاقمێک بێ دین”دایە.   
واڵم  شێوە  هەمان  بە  سعوودی  عەرەبستانی 
دەداتەوە. لە ٢٠١٨، شازادەی جێگرەوەی سعوودی، 
ڕێبەری  کە  گەیاند  ڕای  سەلمان،  بین  محەممەد 
ــی “ڕووی  ــەی ــن ــاڵ خــام ــوڵ ــەت ــای ئ ــێــران،  ئ گــــەورەی 
دا  هەوڵی  هیتلێر   ]...[ ــەوە  کــردۆت سپی  هیتلێری 
ئورووپا داگیر بکا. ڕێبەری گەورە هەوڵ دەدا دنیا 

داگیر بکا.”
ترامپ پەیتا پەیتا حاشای کردوە کە مەبەستی 
تەنیا  ــەوێ  ــه دەی ــێ  دەڵ ــەو  ئ ــێ،  ب ڕێژیم  گۆڕینی 
ئێران  تێرۆریستییەکانی  چاالکییە  بە  پاشەکشە 
بکا و وتووێژی نوێ لە بارەی ڕێککەوتنێکی نوێی 
بە  کۆتاییدا  لە  ئەوە  ئەگەر  ئامانجیەتی.  ئەتۆمی 
بێتە  یەکگرتووەکان  واڵتە  الیەن  لە  چڕ  ئابلۆقەی 

ئاراوە، زۆر شتێکی باش دەبێ. بەاڵم سەیر کردنی 
ڕاستییەکان بە چاوی ئاوەاڵ دەری دەخا کە ژیانی 
مومکین  شتێکی  ڕێژیمە  ئەو  لەگەڵ  ڕاستەقینە 
نییە. ڕێبەرانی دنیا دەیانهەوێ باوەڕی پێ بکەن 
بەاڵم ناتوانن، یا نایانهەوێ بیبینن کە ئەوە حاشا 
کردن لە ئامانجی سەرەکیی ڕیژیمی شۆڕشگێڕی 

ئێرانە، واتە هۆی سەرەکیی بوونی ئەو ڕێژیمە.
یەکەم  ڕێژیمن،  ــەری  ــن ــەزرێ دام ــەی  وش ــە  ــەوان ئ
ــی: “ئێمە  ــن ــەی ــاڵ خــوم ــوڵ ــەت ــای ــەری گــــەورە، ئ ــب ڕێ
دەخوازین ببینە هۆی وشکبوونی ڕیشەی زایۆنیزم، 
ئێمە  دنیا.  سەرانسەر  لە  کۆمۆنیزم  و  کاپیتالیزم 
پڕتوانا  ــودای  خ کە  بکەین  ــارە  ک ئەو  دەمانهەوێ 
دەخوازێ، ئەویش تێك شکاندنی ئەو سیستمانەیە 
کە لەسەر ئەو سێ بنەمایە دامەزراون و، بڕەو بە 

حکوومەتی ئیسالمیی پێغەمبەر بدەین.”

ئورشەلیم پۆست – نەویل تێلێر

جەمیل سەرمەستی
و: کەماڵ حەسەن پوور

ئەوەی کۆماری ئیسالمی دەیخوازێ و
 ئەوەی ڕۆژئاوا خۆ لە دیتنی دەپارێزێ

ڕوونی  بە  زۆر  ڕێژیم  سەرەکیی  ئامانجی  بارەی  لە  خومەینی 
دەدوا: “ئێمە ئامانجی خۆمان دیاری کردوە کە باڵو کردنەوەی دەسەاڵتی 

ئیسالم و سەرکوتی فەرمانڕەوایی داگیرکەرانی دنیایە.”

ئایەتوڵاڵ خومەینی: “ئێمە دەخوازین ببینە هۆی وشکبوونی ڕیشەی زایۆنیزم، 
کاپیتالیزم و کۆمۆنیزم لە سەرانسەر دنیا. ئێمە دەمانهەوێ ئەو کارە بکەین کە خودای 
پڕتوانا دەخوازێ، ئەویش تێك شکاندنی ئەو سیستمانەیە کە لەسەر ئەو سێ بنەمایە 

دامەزراون و، بڕەو بە حکوومەتی ئیسالمیی پێغەمبەر بدەین.”
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ڕۆژی ٢٨ـی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٤ی هه تاوی، 
سه عات ١١ی سه ر له  به یانی جاشه  خۆفرۆشه کان 
هێرشیان  پاسداران  سپای  زه ربه تی  گرووپی  و 
کرده  سه ر بازاڕی خێڵه ڕه ش و به  چه کی ئارپیجی 
هەر  پێ کرد.  دەست  ئاوربارانیان  بی کەی سی   و 
بانە  مەڵبەندی  پێشمەرگەکانی  هەمیشە  وەک 
بە  ناسراو  فەرماندەهیی مستەفا ڕەحیمی  لەژێر 
بەم  کــرد.  بەربەرەکانی  بە  دەستیان  مــچــەڕەش، 
دوژمــن  مــچــەڕەش دا  ڕێنوێنیی  لەژێر  و  شێوەیە 
بە  ناچار  لێ کەوتەوە  برینداری  و  کــوژراو  چەندین  کە  ئــەوەی  پاش 
به ر  که وته   مسته فا  به داخه وه   شه ڕه که  دا  کۆتایی  له   بوو.  پاشەکشە 
مخابن  بــوو،  بریندار  توندی  به   کوردستان  و  داگیرکه رانی  گولله ی 
ژیانی  بە  کۆتایی  له گه ڵ مه رگ  به ربه ره کانی  نیوێک  و  پاش سه عات  

خەباتگێڕانەی هات.         
له  بنه ماڵه یه کی وه رزێر و  »مچەڕەش« له  ساڵی ١٢٩٠ی هه تاوی 
هه ژار له  گوندی »کانی زۆراب«ـی ناوچه ی فەیزواڵبەگیی سه قز له دایک 
بوو. لە دنیای پڕ لە زوڵم و ستەمی دەرەبەگایەتیی ئەو سەردەمەدا 
گەورە بوو و، هەر بە هۆی هەژاری و هەاڵواردنەوە نەیتوانی بچێتە 
قوتابخانە و نەخوێندەوار مایەوە.  پاشان بە بنه ماڵه  وە به  هۆی سته م و 
زۆرداریی ئاغای دێ و نەبوونی ژیانێکی ئاسووده  له  »کانی زۆراب« 
گیرسانه وه .  بانه   »بابۆسی«  ناوچه ی  ئاواییەکانی  له   و  کرد  باریان 
لە  کرد.  شوانی  به   ده ستی  زار  و  زه وی  نه بوونی  هۆی  به   مسته فا 
دایکی  ماوەیەکیش  پاش  و  دا  لەدەست  باوکی  ساڵییدا   ٢٥ تەمەنی 

خۆشەویستی و، بەم جۆرە دەردەکانی لەسەر یەک کەڵەکە بوون.
 زوڵــم وزۆری ژاندارمه کان وای له  خه ڵک کرد که  مسته فا چه كێک 
بکڕێ و له  ده رفه تی له  باردا به رانبه ر ژانده رمه کان ڕابوه ستێ و دیفاع 
ئازادی  و  هیوا  تیشکی  که   بوو  ئــه وده م  بکا، هه ر  له  خۆی و خەڵک 
له  ناوچه ی مه هاباد هه اڵت و کۆماری کوردستان به  ده ستی پێشه وا 
و  دڵسۆز  کوردێکی  هه موو  وه ک  مسته فا  ــه زرا.  دام محه ممه د  قازی 
نیشتمانپه روه ر شادیی له  دڵدا گه ڕا و بۆ پارێزگاری له  کۆماری تازه  
له  شه ڕه کانی  پێشمه رگه  و چاالکانه   به   بوو  دامــه زراوی کوردستان 
میره دێ، کۆننه اڵن و ناوچه ی ڕه به ت له  سه رده می کۆماردا به شداریی 
نۆکه رانی  و  پاشایه تی  ڕێژیمی  ده ستی  به   کۆمار  ئه وه ی  پاش  کرد. 
ڕووخا، مسته فا قه ت دوژمنایه تیی ڕێژیمی به رانبه ر به  گه لی کورد له  
بیر نه چووەوە،  قه ت وره ی شۆڕشگێڕی به رنه دا و له  به رانبه ر زوڵم 
و سته می ژاندارمه کاندا ملی که چ نه کرد. مام مسته فا له  نێو خه ڵکدا به  
هۆی کرده وه ی شۆڕشگێڕانه  و دڵسۆزیی به  ئینسانێکی به  بیروباوەڕ  

ناسرابوو له  به رانبه ر ناحه قییدا ڕاده وه ستا.
بۆ  ئــێــران  گــه النــی  شــۆڕشــی  سه رکه وتنی  دوای  مسته فا  شه هید 
ده ستی  کــورد  گه لی  ئامانجه کانی  وه دیهێنانی  بۆ  دیکه ش  جارێکی 
دایەوە  چه ک  و بێ سێ و دوو کردن هاتەوە  نێو ڕیزی پێشمەر گه کانی 
حیزبی دێموکراتی کورستان، تا ڕێگای پێشه وا درێژه  پێبدا و ئامانجه  
بێنێته   بێ وچانی  تێکۆشانی  و  حــه ول  به   کــورد  گه لی  له مێژینه کانی 
دی. مام مسته فای به  بیر و باوه ڕ له  شه ڕی ٣ مانگه  وه ک ئاربابای 
سه رکه ش به رانبه ر به  هێرشی دوژمنان ڕاوه ستا له  سه نگه ردا وره ی 
ده دا به  هاوسه نگه رانی، هانی ده دان هه تا قورس و قایمتر له  به رانبه ر 
هێرشی د وژمنانی کوردستاندا، که  هه ڕه شه  له  مان و مەوجوودیەتی 

گه لی کورد ده که ن بوه ستن.
ڕۆژ به  ڕۆژ زیاتر ئه زموونی له  ژیانی پێشمه رگایه تی ده خسته  سه ر 
ته مه نه دا  له م  بڕان نەهاتووی  لە  بــاوەڕی  و  کارامه یی  هۆی  به   یه ک. 
و  ڕزگـــاری  بۆ  کوردستان  کێوه کانی  و  شــاخ  هــاوده مــی  ورەوە  به  
وه دیهێنانی ئامانجی حیزب بوو. لەگەڵ پێشمەرگە الوەکاندا بە سەبر 
بوو و دڵسۆزانە ئەزموون و وانەکانی ژیانی پێشمەرگایەتیی خۆی پێ 

دەوتنەوە.
پاییزی  له   تایبه تمه ندییانه  بوو به  هۆی ئه وه  مسته فا ڕه حیمی  ئه م 
بکرێ.  دیــاری  پێشمه رگه کان  له   ده ستەیه ک  فه رمانده ریی  به    ٦٢
ده توانێ  و  بەرپرسایەتیی یە  ئه م  دا شیاوی  نیشانی  کــرده وه   به   ئەو 
به رپرسایه تیی زیاتریشی به  هۆی لێهاتووییەوە پێ بسپێردرێ. مسته فا 
وه ک فه رمانده یه کی به وه ج و کارامه  له  شه ڕه کاندا ڕۆڵی خۆی ده نواند 
و له  سه نگه ری پێشه وه دا بوو، به  به رنامه وه  شه ڕی ده کرد. شه ڕه کانی 
کانی ناو،  پشتی  ده وسێنه ،  ئاربابا،  قــه اڵت،  ڕه شه   چۆمی  که لیی خان، 
هه مووی  بانه -سەرده شت؛  و   بانه -ئارمەرده  ڕێگای  بۆیه ن،  پشتی 
ئه م دڵسۆزه   نه مره  و  قاره مانه   ئه م  ئازایه تیی  بۆ بوێری و  شاهیدی 
به  بیستنی  نیشتمانپه روه ره  و فه رمانده  هه ڵمه ت به رە ده ده ن. دوژمن 
ناوی زراوی ده چوو چونکه  ده یان زانی له  هه ر شه ڕێکدا به شداری بکا 

ناتوانن خۆ ده رباز بکه ن.
مسته فای قاره مان ڕۆژ له گه ڵ  ڕۆژ لێهاتوویی و کارامه یی خۆێ پتر 
ده رده خست پاش ماوه یه ک به  فه رمانده ریی لکی شه هید حه مه ده مینی 
مەعرووفی له  هێزی ئاربابا دیاری کرا. ناوبراو به  هه موو هه ست و 
وجوودیه وه  له  ئامانجه کانی گه ل دیفاعی ده کرد. هه رچه ند یه کێک له  
کوڕه کانی به  ناوی ئه حمه د شه هید بوو، به اڵم شه هید بوونی ئه حمه دی 
کوڕی ئیمان و بڕوای له  خه بات دژی دوژمنانی زیاتر کرد. شه هید 
مسته فا فه رمانده یه کی ئەرک وەخۆگر بوو. پیالنه کانی دوژمنی پووچه ڵ 
ڕێنوێنی  شۆڕشگێڕانه   ئه خالقی  به   هاوڕێکانی  هه میشه   ــرده وه،   ده ک
٢٨ـی  بــەداخــەوە ڕۆژی  کرا  پێ  ئاماژەی  لە ســەرەوە  ده کــرد. وەک 

گەالوێژی ١٣٦٤ گیانی بە نیشتمان بەخشی. 

برایم چووکەڵی

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
)کودێتا، هەڵبژاردن یان ڕزگاریدەری بیانی؟(

ــە ڕواڵـــەتـــدا  ــە ل ــگ ــازی ڕەن ــەربـ ــای سـ ــت کــودێ
ڕووخــانــدنــی  ڕێــگــای  خێراترین  و  ئاسانترین 
کێشەی  بەکردەوە  بەاڵم  بێ،  بێزراو  ڕێژیمێکی 
زۆرە. لە هەمووی گرینگتر ئەوەیە کە کودێتای 
دابەشکارییە  لــەو  ئاڵوگۆڕێک  هیچ  ســەربــازی 
بژاردەکانی  و  خەڵک  نێوان  لە  کە  نادروستەی 
کراوە،  چەکدارەکاندا  هێزە  و  دەسەاڵت  خاوەن 
کەسەکان  پەراوێزخستنی  و  الدان  ناهێنێ.  پێک 
دەوڵەتیەکان  پۆستە  لە  تایبەتەکان  گرووپە  یا 
تەنیا جێگا و ڕێگا بۆ هەندێ کەس و گرووپی 
هەلپەرست خۆش دەکا. لەوانەیە لە بیرۆکەی ئەم 
کەس و گرووپە نوێیانەدا وێکهەڵکردنێکی زیاتر 
و  هەبێ  پێشوو  ئەوانەی  چاو  لە  خەڵک  لەگەڵ 
زیاتر لە ڕابردوو هاندەری پێشڤەچوونی ئازادی 
بن، بەاڵم ئەگەری هەنگاوی پێچەوانەش زیاترە.

هێزی  سەپاندنی  دوای  نوێ  دەسەاڵتدارانی 
خۆیان لەوانەیە خراپتر لەوانەی پێش خۆیان بن، 
زۆریان  هیوای  خەڵک  _کە  تازە  گرووپی  بۆیە 
دەســەاڵتــەکــەیــان  سەپاندنی  دوای  ــوون_  ــێ ب پ
بێخەم لە دێموکراسی یا مافی مرۆڤ چییان پێ 

خۆش بێ بیکەن. 
کێشەی  بۆ  شیاو  واڵمێکی  کودێتا  هەربۆیە 

دیکتاتۆری نییە.
هەڵبژاردنەکانیش لە ژێر دەسەاڵتی حکوومەتە 
ئاڵوگۆڕێکی  بۆ  لەبار  ئامرازێکی  دیکتاتۆرەکاندا 
لە  هەندێ  نین.  پێکهاتە سیاسیەدا  لەو  بنەڕەتی 
حکوومەتە دیکتاتۆرەکان جارجارە بۆ نیشاندانی 
هەڵبژاردنیش  خــۆیــان  دێموکراتیکی  ڕواڵــەتــی 
ــەن )چــەشــنــی هــەڵــبــژاردنــەکــانــی واڵتــانــی  ــ دەک
ــەاڵم  ــێــشــوو(، ب ــەرەی ســۆڤــیــەتــی پ ــ ــە ب ســـەر ب
گشتپرسییەکی  ڕاستیدا  لە  هەڵبژاردنانە  ئــەم 
نیشاندانی  مەبەستی  بە  تەنیا  کە  ئامادەکراون 
لە  یەکێک  هــەڵــبــژاردنــی  و  خــەڵــک  پشتگیریی 
دیکتاتۆر  دەســتــنــیــشــانــکــراوی  کــانــدایــداکــانــی 
ڕێگای  دژبەریش  کاندیداگەلێکی  ئەگەر  دەکرێ. 
بەشدارییان بدرێتێ و تەنانەت لە الیەن خەڵکەوە 
)وەکوو هەڵبژاردنەکانی ساڵی  هەڵیش بژێردرێن 
هەڵبژاردنەکانی  یا  ئێران  سەرکۆماریی  ٨٨ی 
ئەوە  وەرگــێــڕ.(  ئیسالمی.  شــۆرای  مەجلیسی 
الیەن  لە  هەڵبژاردنەکان  ئاکامی  بەئاسانی  زۆر 
جاریش  هەندێ  دەکرێنەوە.  ڕەت  دیکتاتۆرەوە 
یا  دەیگرن  دەترسێنن،  سەرکەوتوو  کاندیدای 
تەنانەت دەشیکوژن. دیکتاتۆر هیچکات بەئاسانی 
کورسیی  لە  ئەو  کە  نادا  هەڵبژاردنێک  بە  ڕێگا 

دەسەاڵت بێنێتە خوارێ.
حکوومەتە  ــە  ل کــە  کەسانێک  جــار  هــەنــدێ 
دیکتاتۆرەکاندا ئازار دەچێژن یا کەسانێک کە بۆ 
دەرباز بوون لە دەستی وان ڕێگای هەندەرانیان 
گرتۆتە پێش، باوەڕ ناکەن کە خەڵکی چەوساوە 
بتوانن خۆیان ڕزگار بکەن. ئەم کەسانە هیوایان 
تەنیا  کە  پێیان وایە  ئــەوان  بیانیەکانە.  هێزە  بە 
هێنانەخوارەوەی  توانای  نێودەوڵەتی  یارمەتیی 

دیکتاتۆریی هەیە. 
توانایی  چەوساوە  خەڵکی  کە  ڕوانگەیە  ئەم 
هەندێ  لە  نییە  شوێندانەریان  و  گرینگ  کــاری 
هەروا  دەنوێنێ.  خۆ  تایبەتدا  کاتی  و  ســەردەم 
کە باس کرا خەڵک لەم کاتانەدا هیوابڕاو دەبن 
نامێنێ،  خەباتیان  توانایی  کاتی  بەشێوەی  و 
چونکە بۆ خەبات بەدژی دیکتاتۆر ورەیان بەر 
لەم  نابیننەوە.  ڕزگـــاری  بۆ  ڕێگایەک  و  داوە 
بۆ  کــەس  کۆمەڵێک  کە  ئاساییە  هەلومەرجەدا 
ڕزگاری هیوایان بە خەڵکی دیکەیە و چاوەڕێی 
هێزە  ئەم  دەبــن.  بێگانە  هێزی  دەستێوەردانی 
ڕزگاریدەرە بێگانەیە دەکرێ بەرهەمی ڕێکەوتنی 
یەکگرتوەکان،  نەتەوە  دیکە، ڕێکخراوی  واڵتانی 
کۆمەڵێک  پەسندکردنی  یــان  تایبەت  واڵتێکی 
یاسای نێودەوڵەتیی ئابووری و سیاسی بەدژی 

دیکتاتۆریی زاڵ بەسەر واڵتێکدا بێ.
ئەم سیناریۆیە لە ڕواڵەتدا بە دڵەوە دەنووسێ، 
ڕێگای  لەسەر  ــەورەش  گ زۆر  لەمپەری  بــەاڵم 

ڕزگاریدەرانی  بە  پشتبەستن  و  متمانەکردن 
ڕەنگە  پشتبەستنە  و  متمانە  ئەم  هەیە.  بیانی 
زۆر بێ مانا بێ، چونکە لە ڕاستیدا هیچ هێزێکی 
بیانی بۆ ئاڵوگۆڕ لە واڵتێکی دیکەدا ڕاستەوخۆ 
و بەکردەوە دەستێوەردان ناکا، ئەگەریش هات 

و کردی ئەوە نابێ زۆر متمانەی پێ بکرێ.
لێرەدا پێویستە چەند راستییەکی تاڵ لە سەر 
چاوەڕوانی و هیوا بە دەستێوەردانی واڵتانی 

بێگانە بخەینە ڕوو:
بەرژەوەندیی  لە  دیکە زۆر جار  _ واڵتانی 
سیاسی و ئابووریی خۆیان، لەگەڵ دەوڵەتانی 

دیکتاتۆردا دەسازێن و تەنانەت پشتیوانیشیان 
لێ  دەکەن.

گەیشتن  بۆ  وایــە  جــاری  بیانی  واڵتــانــی   _
کەسە  بــەو  مامەڵە  خــۆیــان  ئامانجەکانی  بــە 
لە  پەنابەر  ئازادیخوازانەوە دەکەن کە وەکوو 

واڵتەکەیاندا داڵدەیان داون.
_ هەندێ لە واڵتانی بیانی تەنیا بە مەبەستی 
سەربازی،  کۆنترۆڵی  و  دەستبەسەرداگرتن 
سیاسی و ئابووریی واڵتان، لە دژی دیکتاتۆریی 

زاڵ بەسەر ئەو واڵتانەدا دێنە مەیدانەوە.
_ هێزە بێگانەکان تەنیا لە کاتێکدا چاالکانە 
یارمەتیی واڵتانی ژێردەستەی دیکتاتۆر دەدەن 
پێشتر  واڵتانە  ئــەو  نێخۆی  تێکۆشەرانی  کە 
ڕێگایەوە  لــەم  و  ڕاپەڕیبن  دیکتاتۆر  ــەدژی  ب
زوڵم و زۆریی ئەو ڕێژیمانەیان پیشانی دنیای 

دەرەوە دابێ.

دیکتاتۆرەکان  دەسەاڵتی  و  ژیــان  درێــژەی 
دابەشکردنی دەسەاڵت  بە شێوازی  بەستراوە 
لە نێو نزیکانی خۆیاندا. بۆیە کۆمەڵگە و چین 
کە  نییە  ئەوەیان  هێزی  خەڵک  توێژەکانی  و 
دیکتاتۆرەکان بەرەوڕووی کێشە و بەرگژەی 
توند بکەن و، و سەروەت و سامان و هێز لە 
دیکاتۆرەکان  دیاریکراودایە.  تاقمێکی  دەستی 
ــاری هــێــزە  ــ ــت ــ ــە ڕەف ــەوەی کـ ــ ــ ســـــــەرەڕای ئ
لەوانەشە  و  تێ دەکا  کاریان  نێودەوڵەتییەکان 
الوازیان بکا، بەاڵم بەردەوامیی دەسەاڵتیان لە 

کۆتاییدا لە گرەوی فاکتەرە نێوخۆییەکان دایە.
ــی نــێــوخــۆیــی هــەبــێ،  ــمــوجــۆڵ ئـــەگـــەر ج
جموجوواڵنە  لەو  نێودەوڵەتی  پشتگیرییەکانی 
گـــەمـــارۆ  ــۆ وێـــنـــە  بـ بــەکــەڵــک دەبـــــێ.  زۆر 
دیپلۆماسی،  پێوەندیی  پچڕانی  ئابوورییەکان، 
نێودەوڵەتییەکان،  ڕێــکــخــراوە  لــە  ــردن  ــ دەرک
پێوەندییەکان،  بەرتەسک کردنەوەی  و  قەدەغە 
خراپەکاریی  شەرمەزارکردنی  و  هەڵوێست 
دیکتاتۆرەکان لە الیەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە 
ــێ  ــوان دەت چــەشــنــە  لـــەو  دی  بــابــەتــی  زۆر  و 
جموجۆاڵنە  ــەو  ئ گـــەورەی  یارمەتیدەرێکی 
بزووتنەوەیەکی  نەبوونی  لە  بەهەرحاڵ  بێ. 
کرا  بــاس  کــە  ئەمانەی  نێوخۆییدا،  بەهێزی 
بکرێ  ئەگەریش  و  کەمە  ڕوودانیان  ئەگەری 

کاریگەرییەکی ئەوتۆی نابێ.

ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ڕاستییەکان 
تێچوو  کەمترین  بە  دیکتاتۆر  بەچۆکداهێنانی  بۆ 

چوار هەنگاوی سەرەکی پێویستە:
١( پێویستە ئیرادە، باوەڕبەخۆیی، نەفس بەرزی و 
شارەزایی پێویست بۆ خەبات و بەرگری لە خەڵکدا 

بەهێز بکرێ.
و  سەربەخۆ  کۆمەاڵیەتییە  گرووپە  پێویستە   )٢
دامەزراوەگەلی تایبەت بە خەڵک دابمەزرێ و بەهێز 

بکرێن.
دروست  نێوخۆیی  بەهێزی  هێزێکی  پێویستە   )٣

بکرێ.
بۆ  ژیرانە  ستراتیژیکی  گەاڵڵەیەکی  پێویستە   )٤
لێزانییەوە  بە  و  دابــڕێــژرێ  ــازادی  ئ وەدەستهێنانی 

بخرێتە بواری جێبەجێ کردنەوە.

خـــەبـــات بـــۆ ئــــــازادی، دەبــــێ بــگــاتــە ئـــەوپـــەڕی 
متمانەبەخۆبوونی گرووپەکانی گرێدراوی خەبات و 
بەهێزکردنی هێزەکانی گۆڕەپانی خەبات لە نێوخۆی 
واڵتدا. وەک چۆن چاڕلز ئیستوارت پارنل _ڕێبەری 

ئینگلستان،  بەرانبەر  لە  ئیرلەند  بزووتنەوەی خەڵکی 
دەکرد  پاڕلمانی  خەباتی  لەسەر  پێداگریی  زیاتر  کە 
لەنێو   ١٨٧٩ ساڵی  لە  توندوتیژ_  خەباتی  بــری  لە 
مڵکە  بەدژی کرێی خاوەن  کە  ئیرلەندی  مانگرتوانی 

ئینگلیسیەکاندا گوتبووی:
نییە...  قازانجێکی  هیچ  ــەت  دەوڵ بە  پشتبەستن   “
پێویستە تەنیا پشت بە ئیرادەی خۆتان ببەستن... بە 
بەهێز  الوازەکــان  بدەن،  خۆتان  یارمەتیی  یەکڕیزی 
خۆتان  و  بکەن  دروســت  پێوەندیی  پێکەوە  بکەن... 
سەر  دواجــار  هــەبــێ...  ڕێکخستنتان  و  بخەن  ڕێــک 
دەکەون. کاتێ داخوازییەکانی خۆتان بۆ سەرخستن 
پێشتر، هەوڵەکانتان  نە  و  ئەوکاتە  ئامادە کرد، هەر 

سەردەکەوێ.”
بە  و،  بە خۆ  پشت ئەستوور  و  بەهێز  هێزێکی  بە 
ستراتیژییەکی ژیرانە، چاالکیی بوێرانە و ڕێکوپێک و 
کەلک وەرگرتن لە هێزێکی ڕەسەن، لە ئاکامدا هەموو 
دیکتاتۆرێک دەڕووخێ؛ بەاڵم لە سەرەتادا دەبێ ئەو 
چوار خاڵەی سەرەوە کە باس کران، هەنگاویان بۆ 

هەڵگیرابێ.
هــەروەک لەم باسەدا بەر چاو خــرا، ڕزگــاری لە 
بە جۆری  کۆتاییدا  لە  دیکتاتۆرەکان  بەندی  و  کۆت 
هەڵسوکەوتی ئەو خەڵکەوە بەستراوە کە دەیانەوێ 
خەباتی  شێوەکانی  لــە  هــەنــدێ  بــژیــن.  ئـــازادی  بــە 
سیاسی یا خەباتی ناتوندوتیژ* کە باس کران، دەری 
بۆ  باشن  ئامرازێکی  خەباتانە  جــۆرە  ئەم  کە  دەخــا 
گەیشتن بە ئازادی، بەاڵم هێشتا بەوجۆرەی پێویستە 

جێ نەکەوتوون.
لە بەشەکانی دیکەی ئەم زنجیرە نووسینەدا هەوڵ 
ناساندن و شیکردنەوەی وردی خەباتی  بە  دەدرێ 
بەرنگاربووونەی  بۆ  کاریگەر  ڕێگایەکی  ناتوندوتیژ، 
دیکاتۆرەکان بخرێتە ڕوو. هەڵبەت لە جێ دا پێویستە 
وەکوو  بدەینەوە،  )دانوستان(  وتووێژ  لە  ئاوڕێکیش 

ڕێگایەک بۆ پاشەکشەکردن بە دیکتاتۆر.
***

چەکداری  بەرگریی  فۆڕمی  لە  توندوتیژ  خەباتی 
هەر  ســروشــتــی  مــافــی  پێشمەرگانە  تێکۆشانی  و 
نەتەوەیەکە و لە قانوونی نێودەوڵەتیشدا لەژێر ناوی 
لە  باس  بۆیە  پێدراوە.  ڕەواییەتی  ڕەوا”  “بەرگریی 
سیستمە  ــەدژی  ب ناتوندوتیژ  تێکۆشانی  و  خەبات 
توتالیتێر و دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان بە هیچ شێوەیەک 
بەمانای ڕەتکردنەوەی خەبات و بەرگریی چەکدارانە 
بۆ دەستەبەری  مێتۆدە  ئەم  پرسیاری  بردنە ژێر  و 

ئازادی و مافە نەتەوایەتییەکان نییە. )وەرگێڕ(

جین شارپ
و: مەنسوور مروەتی

»مچەڕەش«
 لە کۆمارەوە 
هەتا خێڵەڕەش

زنجیرە  وەک  داهاتووشدا  ژمارەکانی  لە  و  کرا  باس  پێشدا  ژمارەی  لە  وەک  هەر 
توێژینەوەیەکی  ناوی  دێموکراسی  تا  دیکتاتۆرییەوە  لە  دەکــەوێ،  بەرچاوتان  باس 
“جین شارپ”، بیرمەندی ناوداری بواری خەباتی مەدەنی و ناتوندوتیژە. شارپ ساڵی 
جیا  و  بووە  فەلسەفەی سیاسیی  دوکتۆرای  بووە،  لەدایک  ئامریکا  ئۆهایۆی  لە   ١٩٢٨
لە مامۆستایەتی لە زانکۆکانی ئامریکا، بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ 
سەردانی زۆر واڵتی کردوە و تەنانەت زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردنی خەڵک سەری لە 
واڵتانی دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە گرینگتر لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە 
کاکڵی  بووە.  واڵتانە  ئەو  ئازادیخوازی  خەڵکی  بە  تێکەڵ  و  ناڕازییان  پێشەوەی  ریزی 
ئیدەکانی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵی و 
ملکەچیی خەڵکەوە وەدەست دێنن، ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵی دەسەاڵتداران 

نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن.’’
دژی  خەبات  بۆ  شــارپ”  “جین  فیکرییەکانی  بنەما  لە  باس  باسەدا  زنجیرە  لەم 

دیکتاتۆری دەکرێ:
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پۆڕە  و  پان  زەوییە  ئەم  سەر  نیشتەجێی  خەڵکی 
لە بواری باوەڕمەندیی ئۆلی یەکدەست و یەک ڕەنگ 
لەالیەکی  و  نییە  دەســەاڵتــی  دینێک  تاکە  ــە  وات نین، 
بە  ــاوەڕی  ب هەمووی  هەر  جیهان  خەڵکی  تریشەوە، 
ئۆل و ئایینەوە نییە، کەوابوو بۆچوونی ئۆلی مافەکانی 
لــە خۆگری  کــە  فــۆڕمــی خــۆی  باشترین  لــە  مـــرۆڤ 
سەرجەم ئایینەکانی سەرگۆی ئەم زەوییە بێ ناتوانێ 

هەروەها  بناسێنێ.  جیهانداگر  ئۆلی  تاکە  وەک  خۆی 
دەقی  کۆمەڵێک  ئۆلێک  و  دیــن  هــەر  دیکەوە  لەالیەکی 

پیرۆز لەخۆ دەگرن کە ڕاڤە و شیکردنەوەی ئەو دەقانە بۆتە هۆی جیاوازیی 
بیروبۆچوون لە نێوان الیەنگرانی. بە واتایەکی دی دەست وێڕاگێشتن بە تاکە 
بانگەشەیە  ئەو  دەکرێ  هەڵبەت  چەتوونە،  گەلێک  سەقامگیر  سەرچاوەیەکی 
بکەین کە لە بنەمای سەرەکیی مافی ئینسانی، هاوبۆچوونی جێگیرە، بەاڵم ئەو 
بنەما سەرەکییانە لە هێنانە ئارای کۆمەڵێک باس و پرسی سیستماتیک و پوخت 
لە هەمبەر مافەکانی مرۆڤ کە ڕۆژ دوای ڕۆژ بەرباڵوی و تێکچندراوی زیاتر 
خۆیا دەبێ، دەکرێ وەک شاکلیلی کێشەکان سەیری بکەین. ئەمە جگە لەوەیە 
کە هەر لە خودی ئەو بۆچوونانەشدا لەنێوان خاوەن ڕایان )باوەڕمەندان بە 

ئۆل(دا جیاوازی هەیە.
پێویست و سەرەکیی خولقاندنی  ئاکامی  کە  بەرابەری  بنەمای  میناک،  بۆ 
هاوبەشی مرۆڤ لەالیەن خوایە_کە بنەمای سەرەکیی باوەڕە دینییەکان پێک 
ئۆلی و کافرەکان، ژنان و  نێوان کۆمەڵگەی  لە  تەوفیرەی کە  بەو  دەهێنێ_ 
لەمەڕ کۆیلەکان هەبووە، الواز  پیاوان بووە و هەیە و ئەو کەموکوڕییانەی 

دەبێتەوە.
ئۆلە  هەمووە  ئەو  باوەڕمەندانی  تێکۆشینی  و  هــەوڵ  بە  ئــەوەی  مەگەر 
مرۆڤ  مافەکانی  بنەمای  وەک  هاوبەش  مافی  و  بنەما  ئەمڕۆ،  زیندووانەی 
وێنا بکەین، ئەم شێوازە لە ماف چێژبەخشییەکی تایبەتی دەبێ لەهەمان کاتدا 
الیەنی خوایی و ئۆلی لە دەوری خول دەخوا و ئەو مرۆڤانەی باوەڕمەندن 
بە هەستێکی قەلبی و واجبێکی دینی ئەو ڕاسپاردانە بۆ گەشە و پاراستنیان 

جێبەجێ دەکا.

دادپەروەری 
یەکێک لە بنەماکانی مافی مرۆڤ کە بەڵگەمەندە و پشتی پێ دەبەسترێ، 
دادپەروەرییە. لێرەدا ئەو پرسیارە لە ئارادایە هەتا چەندە دەتوانین مافەکانی 
مرۆڤ بە پێوانەی دادپەروەری هەڵسەنگێنین و باسی بکەین. دەبێ ئەوندەش 
بڵێین کە هیچ لێکدانەوەیەکی یەکدەست لەسەر دادپەروەری نییە. لە ڕاستیدا 

چەمکی دادپەروەری الیەنی ئەخالقی بۆ مافەکانی مرۆڤ بەرهەم دێنێ.

دادپەروەری وەک ئەرکێک
مرۆڤەکان  هەموو  دەگەڵ  کە  بنەمایە  ئەو  دەدا  هەوڵ  کانت«  »ئێمانۆیێڵ 
وەک ئەوپەڕی زات )جەوهەر و هەقیقەتی شتێک( نەک ئامراز و بە شێوەی 
بنەمایەکی ئەخالقی وەک ئەرکێک  بەرانبەر هەڵسووکەوت بکا و ئەمە وەک 
دەبێ ملکەچی بین، شرۆڤە دەکا. بە گوتەی کانت ئەمە ئەمرێکی ئاکارییە کە 
لە هەمان کاتدا دەتوانێ ببێتە بناخە و یاسایەکی گشتگیر. بۆ میناک ئەگە ئێوە 
داوای کارێکتان لە ئەوەیتر هەبێ، کە ڕێک لەو ڕەوشەدا و لەهەمان کات کە 
ئەو کەسە تێیدا هەڵکەوتوە، ئەگە ئەو داواکارییە بۆ تۆ بێنێتە پێش، ئەویش 
من  ئەگەر  وێنە  بۆ  ئەخالقییە،  کردەیەکی  و  داوا  ئەمە  لێبکا،  داوات  بتوانێ 
خەریکە لە ئاوێکدا نوقم بم دەتوانم هانا بۆ کەسێک بەرم کە مەلە دەزانێت، 
ئەمە کارێکی ئەخالقییە چونکە ئەو مایەیەی تێدایە کە ببێتە بنەمایەکی گشتگیر 
هەموومان  و  بکەین  لێ  گشتی  فەرمانێکی  وەک  دەکــرێ  جیاوازی  بەبێ  و 
پێبەندی بین. بە باوەڕی کانت هەر ئەمرێک ئەگە بەبێ جیاوازی گشتگیر بێ و 
بۆ هەمووالیەک وەک یەک بێ ئەوە دەستوورێکی ئاکارییە. )بۆ میناک فەرمان 
گەلی هەاڵواردن خواز لەم دەستەیەن(، ئەگە کەسێک بڵێت ئەو کەسە چونکە 
یاسایەکی  بکەینە  ئەمە  ناکرێ  کۆمار،  ببێتە سەرۆک  ناتوانێ  نییە  ساماندار 
پوول  و  هەڵکەوێ  ڕەوشەدا  لەم  بۆخۆی  ئەگەر  الیەک خواز، چونکە  هەموو 
و پارەی نەبێ، ناتوانێ ببێتە سەرۆک. هیچ کەسێک ئامادە نییە خۆیشی ئەو 
یاسا ناڕێکانە بیانگرێتەوە، بەجۆرێکی تر تاکەکان یاسای هەاڵواردن خوازیان 
پێدەکا:  دەست  سەرەکییە  ئامۆژگارییە  بەو  کانت  هەربۆیە  ناوێ.  بۆخۆیان 
هەموو  یاسایەکی  ببێتە  دەکــەی  حەز  کە  بجووڵێ وە  فەرمانە  ئەو  »بەپێی 

الیەک خواز و گشتگیر.«
لە  مرۆڤ  ئاوەزمەندانەی  وەرگێڕانی  لە  جگە  گشتگیرەکان  ڕێسا  و  یاسا 
کەواتە  نییە.  تر  شتێکی  دڵخوازەکان  و  جێ پەسەند  بەها  و  نــۆڕم  و  بنەما 
ئامۆژگارییەکانی کانت ڕێکاری زانستی و بابەتیانەیە بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنی 
نێوان بنیامەکان لەسەر بنەما و پرەنسیپی ئەخالقی. لە ڕاستییا کانت دەخوازێ 
ئەوە بدۆزێتەوە کە ویژدانی ئاکاری کۆمەڵگە لە فەرمانێکی ئاوەزمەندانە چۆن 

و بە چ شێوەیەک حوکم دەکا و بە ڕێکەوتن دەگا.
ڕێک لە درێژەی ئەم باسەدا، لە پەنا یاسای گشتگیر، دەبێ سەرووبوونی 
مرۆڤیش پێوە زیاد بکەین، بەپێی بنەما و یاسا و ڕێسای گشتی و گشتگیر 
ئیحتوباری  و  بایەخ  لە  مرۆڤەکان  بــەرانــبــەری  مــرۆڤ،  بوونی  ئــەوپــەڕ  و 
کۆمەاڵیەتیی مرۆڤە. چوونکە هەر حوکمێک کە هەرکام لە ئێمە وەک یاسایەکی 
گشتگیر بیدەین دەبێ بۆخۆشمان ملکەچی بین. ئەگە بڕیار بدەین کە تاکەکان 
ئەوەش  دەبێ  دەکرێ  پێشێل  کۆمەاڵیەتییان  مافی  پێستیان  ڕەنگی  هۆی  بە 
پێستمان ڕەش هەڵگەڕا!،  بەهەر هۆکارێک ڕەنگی  بکەین کە بۆخۆمان  قبول 
هەڵسووکەوتی ئاوامان دەگەڵ بکرێ. ئەمە تشتێکی گشتییە و حوکم و فەرمانە 
نییە،  گشتاندنیان  توانایی  کرا  باس  پێشتر  وەک  هەر  هەاڵواردن خوازەکان 
نابێ  کەرەسەیەک  و  شتێک  وەک  ئینسان  ئەوەیکە  و  مرۆڤ  سەرووبوونی 
کە  نەریتێک  و  هەڵسووکەوت  یاسایەک،  هەرجۆرە  کە  ئەوەیە  بجووڵێتەوە، 
تاکی ئینسانی بگەیەنێتە ئاستی نزمی شتێک و کەرەسەیەک دەبێ خۆی لێ 
ببوێری. هەموو سەروبنی قسەی کانت لەو باسەدا ئەوەیە کە دەبێ دەگەڵ 
بوون،  ئەوپەڕی  وەک  بەرانبەر  بە شێوەی  و  یەک  وەک  مرۆڤەکان  هەموو 

هەڵسووکەوت بکرێ.
درێژەی هەیە

دادپەروەری

شاڕۆخ حەسەن زادە

)8(

»بووکی ئازادیم ئه وێ خوێنم 

خه نه س بۆ ده ست و پێی«
)لە پەنجاوپێنجەمین ساڵوەگەڕی مەرگی شاعیری چەوساوەکاندا(

ئەمساڵ پەنجاوپێنج ساڵ بەسەر مەرگی 
شاعیری شێعری بەرگری و بەگژداچوونەوە، 
ناوداری  شاعیری  چەوساوەکان،  شاعیری 
تێ دەپەڕێ،  “قانع”ـدا  مامۆستا  گەلەکەمان 
ڕێبازی  و  کــوردانــە  بیری  و  هەست  بــەاڵم 
تەژی لە کوردایەتیی قانع پاش ئەم هەمووە 

ساڵەش هەر لە بڕەو و هەڵکشان دایە.
ــی لە  ــن ــی ــی ١٨٩٨ــــــی زای ــع لـــە ســاڵ ــان  ق
“دۆاڵش”ـــی  گوندی  لە  ئایینی  بنەماڵەیەکی 
لەدایک  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  مەریوانی 
بوو. دوای چل ڕۆژ لە لەدایکبوونی، باوکی 
لەو  دا.  لــەدەســت  دایکیشی  دواتـــر  و  مــرد 
کە  نەکەوت  دەست  شوێنێکی  قانع  کاتەوە 
پشوویەکی تێدا بدا و لێرەوە ژیانی سەخت 
و دژواری دەستی پێکرد.  لەو کاتەوە ماڵ 
شوێنێک  لە  و  ماڵێک  لە  ڕۆژە  هەر  لەکۆڵ 
ژیانی پڕ لە نەهامەتیی درێژە پێدا. قانع دوای 
مەرگی باوکی الی مامەکانی گەورە بوو و 
دواتر خزمێکی دیکەیان بردیە الی خۆی و 
هەر  گــرت.  ئەستۆ  لە  بەخێوکردنی  ئەرکی 
لەوێ  نێردرایە حوجرە و بە زانستی ئایینی 
پەروەردە کرا و دواتر بە شێخ محەممەدی 

کوڕی شێخ عەبدولقادر ناوی دەرکرد.
دەبێ  گــەورە  دەورانێکدا  و  کات  لە  قانع 
لەوپەڕی  دەرەبەگایەتی  زۆری  و  زوڵم  کە 
ــم و زۆرەی  ئــەو زوڵ خــۆی دایــە و هەموو 
ئەو سەردەمەی  دەسەاڵتی  و  دەربەگایەتی 
لەو  هەر  و  دەبینێ  خۆی  چــاوی  بە  ئێران 
کاتەدا هەستی بەرەنگاری و بەگژداچوونەوە 
لــە دەروونـــیـــدا چــەکــەرە دەکـــا و خــۆی و 
ــدا  زۆردارانـ بەگژ  پێنووسەکەی  و  هەست 
دەچــنــەوە. نــووکــی تــیــژی خــامــەکــەی قانع 
تاوانەکانیان  و  دەچێتەوە  تاوانباراندا  بەگژ 
دەنووسێتەوە، الیەنی چەوساوەکان دەگرێ 
ئەمەش  و  دەچێتەوە  ناعەداڵەتییدا  بەگژ  و 
دەسەاڵتی  بناغەی  کە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 
هەر  ئەوانیش  و  بلەرزێنێ  دەرەبــەگــەکــان 
ژاندەرمەیان  ڕادەســتــی  جۆرێک  بە  ڕۆژە 
دەکرد و، بەشێکی ژیانی قانع لە پێناو مافی 
هەژاراندا لە بەندیخانەکان و لەژێر چەکمەی 

یاساوڵەکاندا تێ پەڕی.
ــوو و تــا لە  ــەژاری گـــەورە ب ــ قــانــع بــە ه
بوو،  هەژارەکان  شاعیری  هەر  بوو  ژیاندا 
پاشایەتییدا  دەســەاڵتــی  ســێــبــەری  لــەژێــر 
بەرەنگاری  هەستی  هــۆی  بە  بــەاڵم  ــا  دەژی
چۆتەوە،  دیکتاتۆرەکاندا  بەگژ  کوردانەی  و 
دەربەگایەتی  سێبەری  بــوو،  هــەژار  کــوڕە 
قانع  بــەاڵم  بوو  زاڵ  خەڵکدا  ژیانی  بەسەر 
و  ڕاپــەڕیــوە  ــەوان  ل قەڵەمێکەوە  و  بەخۆی 
ــردوە،  ک بەرجەستە  هــەژارەکــانــی  دەردی 
ــزادە بـــوو و لـــە حـــوجـــرە دەرســـی  ــخ شــێ
کوردایەتی  بیری  و  هەست  ــەاڵم  ب خوێند 
سەردەمی  لە  داگرتبوو،  وجــوودی  هەموو 
ــی ســۆســیــالــیــزمــدا الیــەنــگــری  ــدان ســەرهــەڵ
عەداڵەت و بەرابەری بوو بەاڵم نەتەوەکەی 
خۆش  زیاتر  نەتەوەیەک  هەموو  لە  خــۆی 
دەویست و لە هەر دوو سەنگەری حوجرە و 
عیلمانییەتدا کوردایەتی شابەیتی شێعرەکانی 
نۆکەری  بە  بوو  نانەزگ،  بۆ  نە  قانع  بــوو. 
ئاغا و، نە بۆ پارە بوو بە شاعیری کۆشکی 
شاهان و نە هیچ داواکارییەکی شێخ و شا 
و دەربەگی قبووڵ کرد و هەر لەو کاتەشدا 
بووە.  سیخوڕی  و  سیخوڕ  و  خائین  دژبە 
شێعرەکانیدا  لــە  یەکێک  لــە  ــەردەم  سـ ئــەو 
دەڵێ: “نە بەرتیلخۆر بە نە دۆعانووس بە/ 
شێتی  نە  بە/  نەنانەخووس  ئاغا  نۆکەر  نە 
ــووس بــە/ دوژمـــن بە  کچان نــە شــەیــدای ل

گیانی جەستەی جاسووس بە”.
ــە شــاعــیــرانــی بــێــگــانــە لە  لـــەو کـــاتـــەدا ک

کەریم فەرخەپوور

بــەژن و  بە  ــار و  ببوونە شاعیری دەرب دەوروبـــەر 
لێ  ئەفسانەیان  و  هــەڵــدەگــوت  “شــا”کــانــیــان  بــااڵی 
دروست دەکردن، قانع بە زگی برسییەوە لەگژ زوڵم 
و زۆری زۆردار ڕادەچۆوە. لە شێعرێکدا لەم بارەوە 
دەڵێ: “ئەوەی نامووسی بێ نابێ بە نۆکەر/ ئەوەی 
ئینسافی بێ ناچێتە دیوان/ ئەوەی ویژدانی بێ ناچیتە 
چ  خــان/  الی  ناچێتە  ببێ  ڕحمی  ــەوەی  ئ میر/  الی 
خۆشە زگ بە برسی پێ بەبێ کــەوش/ بە مەرجێ 
ڕوو نەکاتە شێخ و قوربان/ گەدا بی یاخود پاشا بی 

هەر ئەمری/ ئیتر کلکەلەقێ بۆچی لە دیوان؟”
جــاران  زۆر  هــەســت  خـــاوەن  شــاعــیــری  قانعی   
ــی  ــاوان ــرســەکــەی و بــە ت ــەت ــەمــە ن ــەڵ بــە تـــاوانـــی ق
ــووە بــەردەمــی  ســەردانــەنــوانــدن ســەربــەرزانــە دەچـ
و  قوتابیخانە  دەکـــردە  زیــنــدانــی  کونجی  و  ــا  دادگـ
لە  یەکێک  لە  دەگوتەوە.  خۆڕاگری  وانــەی  لەوێشدا 
شێعرەکانیدا کە ئه و کاته  له گه ڵ یه کێک له  کوڕه کانی 
بۆ  ده یبه ن  زۆر  چه رمه سه رییه کی  پاش  و  ده گیرێن 
تاران و له  زیندانی “قه  سر” که  یه کێک له  زیندانه  پڕ 
له  تاوانکارییه کانی ده سه اڵتدارانی ئه وکات و ئێستای 
حکوومه تی ئێرانه  زیندانی دەکەن، لەوێ لە بەشێکی 

شێعرە بە ناوبانگەکەیدا دەنووسێ:

 “ ئاخرین ماڵی ژیانم کونجی به ندیخانه یه 
ئه م که له بچه  مه رهه می زامی دڵی دێوانه یه 

بووکی ئازادیم ئه وێ خوێنم خه نه س بۆ ده ست و پێی
ئه ڵقه  ئه ڵقه ی پێوه نم وه ک پڵپڵه  و له رزانه یه 

گه رچی دوژمن وا ئه زانێ من به  دیلی الڵ ئه بم
باش بزانێ کونجی زیندانم قوتابیخانه یه “

 
قانع لەو کات و سەردەمەدا بایەخی زۆری بە ژینگە 
داوە و لە الیەکی دیکەشەوە کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی 
لــەو  کــۆمــەڵــگــە و  ــاوی  بـــەر چـ ــی خستۆتە  ــە زەقـ ب
بوارەشدا خاوەنی چەند بەرهەمێکی وەک: “کۆتر و 
ڕاوچی “ـیه  که  شێعرێکی دوور و درێژ و پڕ هه ست و 
به  نێوه رۆکه . له  باره ی کۆمه ڵناسییه وه ، شێعره کانی 
ته نزن   که   پشیله”  و  “مشک  و  ڕێـــوی”   “فێڵبازیی 
له سه ر گیانداران که  به  زمانێکی ساکار له  کۆمه ڵگه  
کۆمه اڵیه تییەکان  پێوه ندییە  و  دیــن  و  ده ســه اڵت  و 
ته نزێکه   به شکردنمان”،  مــاڵ  “چۆنیه تیی  و  دواوه  
له سه ر ته ماحی ماڵی دنیا که  برا ده خاته  گیانی یه کتر. 
دابونه ریتی  باسی  مردنمان”ـدا  باوک  “چۆنیه تیی  له  
دواکه وتووانه  ده کا. “مازووچنینی الدێ” که  کۆمه ڵه  
شێعرێکه  له  فولکلۆر، دڵداری و دابونه ریتی به شێک له  
خه ڵکی ناوچه که . هه رکام له و شێعرانه  له  سه رده می 
له   و  ده گـــه ڕان  خه ڵکدا  نێو   له   ده م  به   ده م  خۆیدا 
و  زمـــان  بەهێزکردنی  و  الوان  پــه روه رده کــردنــی 

ئەدەبیاتی کوردییدا ده وری کاریگه ریان هەبووە.
مامۆستا قانع بێجگە لە هەستی بەرەنگاری کە بەگژ 
زۆردار و دوژمنانی کورددا چۆتەوە، لە هەمان کاتدا 
خۆسەپێنیی  بەرەنگاری  نووسینەکانی  و  شێعر  بە 
زمان و فەرهەنگی بێگانە بۆتەوە و بۆتە پارێزەر و 
قەڵغانێکی بەهێز بۆ پاراستنی زمانی کوردی. شێعر 
و تەنز و نووسینەکانی سینە بە سینە لە نێو خەڵکی 
تام  و  گــەڕاون  کوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی  و  باشوور 
و چێژی شێعرەکانی و هەست و سۆزی کوردانەی 
و  کات  لەو  کوردی  زمانی  پاراستنی  بوونەتە هۆی 
و  نەبووە  کوردی  زمانی  بە  کە خوێندن  سەردەمدا 
و  کەم  ئاسا  قانع  ڕۆشنبیری  و  نووسەر  و  شاعیر 

دەگمەن بوون.

ده بیسێ   کە  هەر  ئــازادی  سەوداسەری  “قانع”ـی 
محه ممه د  ــازی  ق پێشەوا  ڕێبه ریی  بــه   مه هاباد  لــه  
هه ڵداوه ،  ســه ری  ڕزگاریخوازانه   جوواڵنەوەیەکی 
ده سبه جێ به  پێی پیاده  به رەو  مه هاباد وەڕێ دەکەوێ 
و  کوردستان  کۆماری  ڕاگه یاندنی  پێش  ڕۆژێــک  و 
هه ڵکردنی ئااڵی کوردستان لە ٢ی ڕێبه ندانی ١٣٢٤ی 
هه تا  قانع  مه هاباد.  ده گه یه نێته   خــۆی  هەتاوییدا، 
ڕووخانی کۆمار له  مه هاباد ده مێنێته وه  و به  ته واوی 

تواناوه  خزمه تی کۆمار ده کات.
بیری  لە  ترووسکاییەک  نیشتمانپەروەر کە  قانعی 
چەپ و سۆسیالیستییدا دەبینێ، بەرەو پیری دەچێ 
هەموو  بــەســەر  ــەی  کــوردان بیری  و  هەست  ــەاڵم  ب
ئایدۆلۆژییەکاندا زاڵ دەبێ و ناچێتە ژێر باری هیچ 
ئایدۆلۆژییەک کە کورد و نیشتمانی کوردانی لە بیر 
بەندیخانە  ڕاپێچی  مافەکانیاندا  پێناو  لە  و  بەرێتەوە 
عەبای  نەتەوەکەی  بە  خزمەت  بۆ  کە  ئــەو  دەکــرا. 
مەالیەتی دانا لە هەمان کاتیشدا نەچووە ژێر ئااڵیەک 
کە لەژێر سێبەری ئەودا نەتەوەکەی خۆی فەرامۆش 
بکا. لە کاتی سەرهەڵدانی بیری چەپدا و فراوان بوونی 
هاندانی  بۆ  شێعرێکدا  لە  ناوچەکەدا،  لە  ڕێبازە  ئەو 
ــا هەموو  ــووســێ: “ب چــەوســاوە و هــەژارەکــان دەن
دەبنە  تا  یەکگرن  ڕەنــجــدەران/  و  پاڵە  و  جووتیار 
نیشتمانەکەی  کاتەشدا  لەم  هەر  پشتیوان”،  و  هێز 
دەنووسێ:  شێعرەکەیدا   کۆتایی  لە  و  ناکا  بیر  لە 
“تاکوو بێنە ڕیزی پێشکەوتووی جیهان/ ئەو دەمەش 
واڵتی  بۆ  ڕابــەر  دەبنە  کــورد/  پرۆلیتاریای  ڕۆڵــەی 
پڕ  ئەدی/  تازەم من  یاسایەکی  کوردستان/ کاشکێ 
نیشتمان/ چارەنووست  بۆ  بۆ گەل و  لە سوود بێ 
خۆت ئەبێ دیاریی بکەی/ نەک تەمایەر بی کە بۆت 
کورد/  لەگەڵ الوانی  قانعا ساتۆش  هەندەران/  کەن 

ڕووکەنە مەیدان وەکوو شێری ژیان”.
مامۆستا قانع لەگەڵ ئەوەی کە پیاوێکی ئایینی بوو 
و لە حوجرە و مزگەوتدا پێگەیشتبوو بەاڵم نیشتمان 
و نەتەوەکەی بەالیەوە گرینگییەکی تایبەتی هەبوو و 
لەخزمەت  باوەڕەکانی  بیر و هەستی شاعیرانەی و 
کەسی  هێندێک  وەک  و  بوون  کوردستاندا  و  کورد 
بەرژەوەندییە شەخسییەکانی  و  پێناو سامان  لە  تر 
لە  و  عوسمانی  خەالفەتی  کاریگەریی  ژێر  نەچووە 
الیەکی دیکەشەوە نەچووە ژێر باری داواکارییەکانی 
پاشاکانی ئێران و زیندان و هەڕەشەی جەالدەکان و 

گەفی دەربەگیش بەچۆکیدا نەهێنا.
با ژیان و ئەزموون و  بیر و هەست هۆنراوەکانی 
قەڵەم  ئەو  بۆ  دەرسێک  ببنە  نەمر  قانعی  مامۆستا 
بەدەستانەی کە ئەمڕۆ لە کوردستانی ژێردەسەاڵتی 
بیانووی  بە  و  ئایین  سێبەری  لەژێر  داگــیــرکــەردا 
خزمەت بە دین بە شان و باهۆی حاکمان و زاڵمان 
دوژمنانی  بە  خۆشخزمەتی  خەریکی  و  هەڵدەڵێن 
کوردن و لەو ڕێگەیەدا دەیانهەوێ نان و سامانێک 

وەدەست بێنن.
خــانــی و  ئــەحــمــەدی  ئــاســا وەک  قــانــع   کەسانی 
پیرەمێرد و گۆران و حاجی قادر و دڵدار و جگەر 
خوێن و هێمن و هەژار و بێکەس و پەشێو و زۆر 
گــەورەیــی  بــە  نــاویــان  کــە  ــەوانــەن  ل دیکە  شاعیری 
ــوردەوە و هەست و  کـ مــێــژووی  پاکی چــووەتــە  و 
هەڵبەست و هۆنراوەکانیان هێز و وزەی خەبات و 
نەوە  دوای  لە  نەوە  و  بەرەنگارین  و  بەربەرەکانی 
شانازی بەم کەسانەوە دەکەن و بیروهزری ئەوان 
دەکەنە توێشووی ڕێی تێکۆشان و چەکی بەرەنگاری 
پاراستنی زمان و کولتوور و  بەگژداچوونەوە و  و 

نیشتمانی کورد.  
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ئوستاد  لەدایکبوونی  ڕۆژی  کە  بانەمەڕ  ٢٧ـی 
هیممەتی   بە  ساڵە  شەش  کرماشانییە،  پەرتەوی 
قەڵەمبەدەستان و ئۆگرانی ئەدەب و وێژەی کوردی 
)ڕێکخراوی فەرهەنگیی دەنگی پەڕاو( لەو ڕۆژە دا 
ڕێز لەو شاعیرە بەنرخە دەگیردرێ کە بە ویستی 

خۆی لە کۆڕ و کۆبوونەوەکان  خۆ دەبوێرێ. 
بی کەسی  لە  داخــم  زانید/  نییە  کەسی  )دەردم 

خوەم
تەنیا مە چوو بکیشم/ ئیی هەمگە ناحەساوە!(

کوردستان  هونەرییەکانی  و  فەرهەنگی  کەسایەتییە  ئەمساڵیش 
بیژەن  نەهایی،  عەتا  پــوورنــازری،  کەیخسرەو  سادقی،  )قوتبەدینی 
گرتە  باڵوکردنەوەی  بە   )... و  مستۆفی  ئارام  نازری،  شارام  کامکار، 

ڤیدیۆیەک لەسەر قەڵەم و ڕوانگەی هونەریی ئوستاد پەرتەو دوان.
شێعری »پەرتەو« کە زۆرتر لە خودی شاعیرەکە ناسراوە و بووەتە 
وێردی سەر زاری زۆریەک لە خەڵکی کوردستان و لەسەر غەزەلی 
ئەو شاعیرە ئاواز و گۆرانی دانراوە و دەتوانین بڵێین سیکلێکی بەهێزە 
لە نێوان »دانەر« و »خوێنەر« کە لە زۆرێک لە بەرهەمەکانی دیکەی 
قەڵەمبەدەستانی ئەو ڕەوتەدا نابیندرێ و نووسەری زۆر هەیە کە تەنیا 
لە  دێڕێکی  تاقە  یان  و  دەبیندرێ  بەرهەمەکانی  خۆی  ماڵی  دیوی  لە 

سەرزار و بن زاری کەس نابیسی و بەتەواوی بێ بەرییە لە بەردەنگ!

کرماشانی  پەرتەو  بە  ناسراو  کرمانشاهی«  نوبتی  »علی اشرف 
پێش ئەوەی بەرهەمەکانی لە دووتوێی کتێبی »کوچە باخی«ها چاپ 
بکرێ، خوێنەر و ئەدەبدۆستانی کورد گیاخاوی دووبەیتی و چناری 
ڕیشەداری، غەزەلەکانیان دەناسی و ڕەنگە ئێستاش زۆر کەس نەزانێ 
تێکستی گۆرانیی »ئەرمەنی« کە بووەتە بیرەوەریی هاوبەشی زۆرێک 
لە کوردانی  ڕۆژهەاڵت و بگرە پارچەکانی دیکەش هیی پەرتەوە و، 
ئەو نووسەرە  لە سەردەمانێک هەوڵی داوە بە زمانی دایک بنووسێ کە 
کرماشان لەمێژە فەرهەنگ و زمانی  لەژێر ڕم و سمی ئاسیمیلەکردنێکی 

مێژووییدا دەینااڵند.
قەڵەمی  و  شێعر  بەهێزەکانی  خاڵە  بە  ئــامــاژە  ئەگەر  کورتی  بە 
و  ســۆز  هەڵگری  شێعرەکانی  بڵێین  دەتــوانــیــن  بکەین،  ــەو«  ــەرت »پ
دەستەواژەی  هێندێک  هێنانی  بەکار  و  چیدمان  و  تایبەتە  هەستێکی 
کوردیی پەتی، نیشاندەری ئەوەیە کە ئەو شاعیرە خەڵکییە دەیهەوێ 
سەمیمانە بنووسێ و لەژێر ناوی »فازالنە نووسین« سەری لە خۆی 

و خوێنەر نەشێواندوە.
و  جوان  نێوەرۆکێکی  و  ڕێک  فۆرمێکی  »پەرتەو«  دووبەیتییەکانی 
هەر  بکا.  پێ  هەستی  دەتوانێ  ئاسانی  بە  خوێنەر  کە  تێ دایە  تــازەی 
بۆیە پێشوازی لە نووسینەکانی پەرتەو کرماشانی لە بەشەکانی دیکەی 
کوردستان لە زێدی خۆی ئەگەر زۆرتر نەبێ بەدڵنیاییەوە کەمتر نییە.

جوانییەکانی غەزەلی ناسیوە و بە جوانییش ناساندوویەتی بە خوێنەر 
و، لە دووبەتییەکانیدا وەکوو تایبەتمەندیی بەهێزی دووبەیتی لە یەکەم 
هونەری  چێژی  کە  میسراع  دوایین  بگاتە  پەلەیە  بە  خوێنەر  میسراع 

دووبەیتی لەوەدایە:
»دڵم بی تاقەتە بەشکەم بوەیدەی

حەواست بوو لە ڕێ ترسم بخەیدەی
وە باخ هاتیت و سێفێک وەدەست بوود
حەرامت بوو، ئەگەر بی مە بخوەیدەی!

 ئەو پەرتەوە  پەڕاوییە، زۆر بە جوانی و ژیرانە لە تەنیشت شێعری 
بەسۆزی ئەڤیدارانە، هەستی نەتەوەیی و نیشتماندۆستیی جێ خستوە 
کە دەچێتە خانەی ئەدەبی بەرگرییەوە، ئەویش  لە ناوچەی هەڕەشە 

لەسەر و هەستیاری کرماشان و ئەو دەڤەرە.
پەڕاو  بناری شاخی  لە  بە »کرماشان«  بایەخدان  لە سۆنگەی  ئەو 
بۆ گشت کوردستان دەچریکێنێ کاتێک لە غەزەلێکدا دەڵێ: »کرماشان 
دیارە عیشقە، حەیفە خاپووری نەکەین/ خەرگ کورە بنیشم ئاو و خاکم 

هەر یەسە!
لە دەقێکی دیکەدا دەبێژێ: 

»مە کرماشانی و تۆ کورد »بانە«
وەیەک دووریم و دووری دەردمانە ...«

 ئوستاد پەرتەوی کرماشانی دەتوانێ سەرمەشقێک بێ بۆ جیلی نوێی 
قەڵەمڕەوی  قەڵەمدا  مەتەرێزی  لە  کە  کرماشان  و  ئیالم  نووسەرانی 

خۆیان و پێناسەی نەتەوەییان بپارێزن.

*پەڕاو ناوی زنجیرە شاخێکە لە پارێزگای کرماشان.

به ر له  مااڵوایی

عەلی لەیالخ

پەرتەو کرماشانی، قەڵەمێکی »پەڕاو«*ی و 
»کووچەباخ«ـێک پڕ لە جوانی

کۆچی دوایی دوو کەسایەتیی هونەریی خەڵکی لەیالخ

دوو کەسایەتیی دیار و نیشتمانپەروەری خەڵکی ناوچەی لەیالخ 
“حەبیبوڵاڵ مەفاخری” و “ڕەشید یووسفی” کۆچی دواییان کرد.

یووسفی”،  “ڕەشــیــد  هــەتــاوی،  ٩٩ی  جــۆزەردانــی  ١٠ی  ڕۆژی 
شاعیری دەروەست، ئەدیب و لێکۆلەری دڵسۆزی بواری فەرهەنگ 
سنە  شــاری  لە  کۆرۆناوە  نەخۆشیی  هۆی  بە  کــوردی  ئەدەبی  و 

کۆچی دوایی کرد.
ناوبراو سەرەڕای مامۆستایەتی لە شاری سنە و دەوروبەری، 
شــارە  ئــەو  مــەولــەوی  ئەنجومەنی  ــۆڕی  ک ــە   ل هاتوچۆکردن  بــە 

ڕۆژی یەکشەممە ١٢ی جۆزەردان، سێ نووسەری کورد توانیان ببنە براوەی 
خولی نۆزدەهەمین و بیستەمینی خەاڵتی ›‹مێهرەگان‹‹ .

بانە،  شاری  خەڵکی  نووسەری  بەرهەمی  هەاڵڵە«  بەختی  »گــرەوی  ڕۆمانی 
لە الیەن ›‹ڕەزا کەریم موجاور«ەوە وەرگێڕدراوەتە سەر  نەهایی« کە  »عەتا 
زمانی فارسی لە بەشی »زمانی دایک« وەک باشترین ڕۆمانی تایبەت هەڵبژێردرا 

و خەاڵتی ›‹مێهرەگانی ئەدەبی‹‹ـی بەدەست هێنا.
لە  یەکێک  دەنــگ  ــنــەی  زۆری بــە  نێوبژیوانەوە  لێژنەی  الیــەن  لــە  هــەروەهــا 
ڕۆمانەکانی نووسەر و توێژەری خەڵکی کرماشان ›‹فەرهاد حەیدەری گۆران‹‹، 
لێقەوماوێکی  و  کۆچەر  ژیانی  لەوێدا  ڕۆمانێکە  کە  شامار‹‹  ›‹کۆچی  ناوی  بە 
›‹مێهرەگان‹‹  باشترین ڕۆمانەکانی خەاڵتی  لە  یەکێک  کورد دەگێڕێتەوە، وەک 

هەڵبژێردرا.
هاوکات لە بەشی چیرۆکی درێژ و ڕۆماندا، ڕۆمانی ›‹ط‹‹ لە نووسینی ›‹زاهید 
خەاڵتی  ڕێزلێنان  شیاوی  ڕۆمانی  دووەمین  وەک  کورد،  نووسەری  بارخودا‹‹ 

مێهرەگانی ئەدەبیی پێ بەخشراوە.

و  مەلەکشا  جەالل  وەکــوو  ناسراو،  شاعیرانی  لەگەڵ  ئاشنابوونی  و 
فەرەیدوون ئەرشەدی و ئیرەج عیبادی بوو بە  ئۆگری شێعر و ئەدەبی 
کوردی و ئەو هەستەشی لەگەڵ نیشتماندۆستی تێکەڵ کردبوو. ناوبراو 
لە پەنای کاری مامۆسایەتی و هۆنینەوەی شێعر، سەرقاڵی لێکۆڵینەوە 
و توێژینەوەی کولتوور و کەلەپووری ناوچەی لەیالخ و ئەردەاڵن بوو 
چینی  تایبەتی  بە  و  نێو خەڵک  لە  یووسفیی  ڕەشید  ئــەوەش  هەر  و، 

چاالک و ئەدەبدۆستدا خۆشەویستر کردبوو.
هونەرمەند  هەتاوی،  ١٣٩٩ی  جۆزەردانی  ٥ی  دووشەممە،  ڕۆژی 
الیەنگرانی  و  ــاوڕێ  ه و  دۆســت  الی  کە  مــەفــاخــری”   “حەبیبوڵاڵی 
مۆسیقای ناوچەی لەیالخ بە “حەبیب ملەیی” ناسراو بوو، پاش تەمەنێک 
گۆرانی گوتن و خزمەتی هونەری لە تەمەنی ٨٤ ساڵییدا مااڵوایی لە 

ژیان کرد.
ناوبراو هەر بە مێرمنداڵی هۆگری گۆرانی گوتن دەبێ و بە بەیت و 
گۆرانی ناوچەی لەیالخ و بە سۆزی دەنگ و ئاوازی ڕەسەنی خۆی 

بەشێکی گەورە لە ئەدەبی زارەکیی ئەو ناوچەیەی پاراست.
جێی ئاماژەیە، ئەم هونەرمەندە ١٥ ئاڵبۆم و نیزیک بە ١٠٠ دەنگی 
مۆسیقای فولکلۆری بەرهەم هێناوە، تەرمی ناوبراو لە ناوچەی قەاڵی 

شاری قوروە بە خاک سپێردرا.

کاریکاتۆریستێکی بۆکانی بۆ فێستیڤاڵی کاریکاتۆری فیلیپین بەربژێر کرا
“مونیرە ئەحمەدی’’ خەڵکی شاری بۆکان و خاوەنی بڕوانامەی 
“کاردانیی گرافی” بۆ فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی کارتۆن و کاریکاتۆری 

‘’Cebu’’ ٢٠٢٠ لە واڵتی فیلیپین، بۆ فیناڵ بەربژێر کرا.
لەو فێستیڤاڵەدا ١٠٠ کاریکاتۆریست لە چەندین واڵتی جیهانەوە 
بەشدارییان کردوە و هەر کاریکاتۆریستێک تەنیا بە یەک بەرهەم 
لەسەر  کاریکاتۆریستێک  هەر  بابەتی  و  بکا  بەشداری  دەتوانێ 

کۆرۆنا دەبێ.
ناوبراو کەسێکی چاالکە لە بواری ئەنیمەیشێن و تەڕاحیدا کە 
لە چەندین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی لە واڵتانی تورکیە و ڕووسیە 
بەشداریی کردوە و پلەی دووهەمی لە هەر کام لەو فێستیڤااڵنەدا 

بەدەست هێناوە.

سێ نووسەری کورد
 بوونە براوەی خەاڵتی مێهرەگان  

کتێبۆکی »دیالن« باڵو کرایەوە

کتێبی تایبەت بە کۆمەڵێک سروود و گۆرانیی کوردی لەژێر 
ناوی “دیالن” چاپ و باڵو کرایەوە و کەوتە بەر دیدی هۆگران و 

فێرخوازانی مۆسیقای کوردی.
“فەرهاد مەحموودزادە” ژەنیاری ئامێری ڤیۆڵۆن و چاالک لە 
بواری مۆسیقادا، بە هاوکاریی “ڕووناک سوڵتانی” هونەرمەندی 
شێوەکار و وانەبێژی مۆسیقای مندااڵن، ئەم بەرهەمەیان ئامادە 

کردوە.
هاتوە  پێک  کوردی  فولکلۆری  ئاوازی   ٣٣ لە  “دیالن”  کتێبی 
کە هەر کامەیان به دەنگی گۆرانیبێژێکی ناوداری کوردستان 

خوێندراون.
بەرهەمەکە لە ڕووی شێوە و دیزاینەوە تایبەت بە مندااڵنە، 
بەاڵم فێرخوازان و هۆگرانی سەرەتایی مۆسیقا لە هەر تەمەنێکدا 

دەتوانن کەلکی لێ وەربگرن.
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