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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 781

قەاڵی دێموکڕاتیان بۆ هەمیشە کرد بە ڕووگەی ئازادیی ڕۆژهەاڵت
شەهیدانی مووشەک بارانی ١٧ی خەرمانان

  سەروتار

کۆبوونەوەی سیاسیی سکرتێری گشتیی حیزبهەتا لوتکە کەمی ماوە
عەلی بداغی

درێژە لە الپەڕەی ٢

لە ڕۆژێکدا چوار کۆلبەر لە ناوچە سنوورییەکانی سەردەشت 
و پیرانشار کوژران.

چوارشەممە،  ڕۆژی  ئیسالمی  کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە 
پۆلێک  سەردەشت  سنوورییەکانی  ناوچە  لە  خەرمانان  ١٢ی 
کۆڵبەریان دایە بەر دەستڕێژ. لەو هێرشە نامرۆڤانەیەدا زانست 
ئەحمەدی،  زانکۆ  ساڵ؛   ٦ تەمەن  منداڵێکی  باوکی  حەسەن زادە، 
تازە الوی تەمەن ٢٢ ساڵ و سروش مڵکاری  لە نیزیک گوندی 
قەلەڕەشی سەردەشت کەوکوژی درانە بەر دەستڕێژ و گیانیان 
لێ ئەستێندرا. هەمان ڕۆژ لە ناوچە سنوورییەکانی پیرانشاریش 
بەنای جەالل خزری بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی 

ڕێژیم گیانی لەدەست دا.
لە سەرەتای هاوینی ئەمساڵەوە تا ئێستا النیکەم ٥٥ کۆڵبەر و 
کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستان بە تەقەی هێزەکانی 

کۆماری ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون.

بەشێکی  ئەگەرچی  واڵتاندا  نێوخۆیی  ئاستی  لە  چ  و  نێودەوڵەتی  ئاستی  لە  چ  کۆرۆنا  قەیرانی 
لە حەوزەی سیاسەتی  بەاڵم  کردوە،  بەخۆیەوە خەریک  کاریی حکوومەتەکانی  و وزەی  کات  زۆری 
پەتا  ئەم  ــدەی  ــەوەن ئ ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەدەن.  ڕوو  وا  هەر  گۆڕانکارییەکان  نێودەوڵەتیدا 
جیهان داگرە لە نێوخۆی واڵتدا دەفریای کەوتوە و نەرمە ستۆپی بە ناڕەزایەتییە جەماوەرییە ناوچەیی 

و سەراسەرییەکان کردوە، بەاڵم لە سیاسەتی دەرەکیدا ئەوەندەی بە قازانج نەشکاوەتەوە.
لەژێر تەوژمی ئەمریکا و  پێوەندیدار بە سەودای چەکوچۆڵیش  درێژنەکردنەوەی ماوەی سزاکانی 
هەڕەشەکانی بۆ چاالک کردنی میکانیزمی پەالپیتکە جارێ زووە بە دەسکەوتێکی سیاسیی گرینگ بۆ 
کۆماری ئیسالمی دابندرێ. بەاڵم ئاسایی کردنەوەی پێوەندییە دیپلۆماتیکەکانی ئیماراتی یەکگرتووی 
دێ  ئەوەندەی  چونکی  نەبووبێ،  هەراسان  پێ  ڕێژیمی  نییە  شتێک  ئیدی  ئیسرائیل  لەگەڵ  عەڕەبی 
کۆماری ئیسالمی لە ناوچەدا زیاتر دەخاتە پەراوێزەوە و پتر تەنگی پێ هەڵدەچنێ. ئاسایی کردنەوەی 
واڵتانی  ئاسمانیی  ڕێگەپێدانی  ئێستادا  لە  کە  جوولەکە  دەوڵەتی  لەگەڵ  ئیمارات  پێوەندییەکانی 
بەحرەین، عەمان و عەڕەبستانیشی بەدوودا هاتوە و وێدەچێ لە ماوەیەکی نیزیکی داهاتوودا هەواڵی 
ئاسایی کردنی پێوەندییەکانی ئەو واڵتانەش لەگەڵ ئیسرائیل ببیستین، ئۆقرەی لە کۆماری ئیسالمی 

هەڵ گرتوە. ئەم گۆڕانکارییانە ... 

بۆ سکرتێری  تەشکیالتیی  ـ  ـ کۆبوونەوەیەکی سیاسی  کوردستان  دێموکراتی  سکرتاریای حیزبی 
لەسەر  تێروتەسەلی  باسێکی  کۆبوونەوەیەدا،  لەم  عەزیزی  خالید  کاک  هێنا.  پێک  حیزب  گشتیی 
دۆخی ئێستای جیهان و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و بە تایبەت ئێران و بە تایبەتیتر کوردستان و کار و 
چاالکییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە گشتی و ئەندامانی  حیزب لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت 

لە بازنەی سیاسی و دۆخی نەخوازراوی کۆڕۆنادا پێشکەش کرد.
بەڕێزیان لە باسەکەیدا ئاماژەی بە چەند خاڵی بنەڕەتیی لەسەر چۆنیەتی کارکرد و مامەڵەی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان بە نیسبەت ئەم دۆخە کرد کە بەرۆکی هەموو جیهانی گرتوە و لە بەشێکی 
دیکەی قسەکانیدا بە ئاماژە بە ڕووداوەکانی ئێران و کوردستان پێش کۆڕۆنا واتە لە خۆپێشاندانە 
سەرتاسەرییەکانی ئێرانەوە بگرە تا خستنەخوارەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە و کوژرانی قاسم سلێمانی 
بە دەستی ئەمریکاییەکان، کە ئەمانە و داڕمانی ئابووری و پێگەی سیاسیی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
لە ناوچەکە و جیهانیشدا ئەو ڕێژیمەی لە لێواری مەرگ نزیک کردبۆوە، بەاڵم کۆرۆنا فریای کۆماری 

ئیسالمیی ئێران کەوت و ڕێژیم بە قازانجی خۆی قۆستییەوە. 
پرسی  ــەوان  ل ــەک  ی و  تەشکیالتی  بابەتێکی  چەند  کۆبوونەوەکە  باسەکانی  دیکەی  تەوەرێکی 

یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان و چەندی وچۆنیی ئەم بابەتە گرینگ و هەستیارە بوو.

دامەزراوە شێوە 

دەوڵەتییەکان و ئابووریی 

تااڵن کراو

١٧ی خه رمانان و 
سه ده یه ك تاوانكاری دژی 

گه لی كورد

دیالن هەردی ڕەحمان سەلیمی
ل )5( ل )3(

بژاردەی نیزامیی و 

سیاسەتی هەنووکەیی 

ئیسڕائیل

کەماڵ حەسەنپوور
ل )8(

ئاڵوگۆڕ و جێگۆڕکێ لە 

ڕەوتی خەباتدا 

مەنسوور مروەتی
ل )10(

کۆمەڵگەی خۆڕووخێنەر و 

خاڵی قەیراناوی

سام یارسان
ل )15(

چوار کۆڵبەر لە ڕۆژێکدا کوژران
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 درێژەی سەروتار

هەتا لوتکە کەمی ماوە
... لە ڕەوتی ئاشتی و سەقامگیریی سیاسی لە ناوچە وەرزێکی نوێ 
و دۆخێکی دی لە پێوەندی و هاوکێشەکانی ناوچەدا دێنێتە ئاراوە، 
بە  تەواوەتی خواز  واڵتانی  و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کە  دۆخێک 
ئایدۆلۆژیی ئیسالم گەرایی فێندەمینتاڵی دیکەش ناتوانن خۆیانی تێدا 

ببیننەوە.
کۆماری ئیسالمی پتر لە چوار دەیەیە دروشمی سڕینەوەی ئیسڕائیل 
و لەو ڕێگەیەوە هەوڵی هەڵخڕاندنی هەست و سۆزی ئایینی خەڵکی 
موسوڵمانی ناوچەکە دەدا. بەاڵم هەم لە پێوەندیی ژێربەژێری لەگەڵ 
قازانجی کردوە، هەم  لە کاتی شەڕی عێڕاق-  ئیسڕائیل -بەتایبەت 
لە پشت ئەو ڕوخسارە داکۆکیکارەی خەڵکی فەلەستین کە لە خۆی 
دروستی کردوە؛ ئارامی و سەقامگیری لە ناوچەی بەبارمتە گرتوە 
گرینگی  و  ڕەوا  پرسی  پاوانخوازییە  بەو  ویستوویەتی  هەمیش  و 
مافەکانی خەڵکی فەلەستین بە گەمە سیاسییەکانی خۆی ببەستێتەوە. 
وەرزێک کە وێدەچێ بەو گۆڕانکارییانەی لە لوبنان، سووریە، عێڕاق 
و واڵتانی دیکەی کەنداو دەیبینین، بەرەو ئاوابوون بێ. چونکی ئیدی 
کۆماری  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون  دنیا  و  ناوچە  خەڵکی  هەموو  بۆ 
ئیسالمیی ئێران و سیاسەتی فراوانخوازیی چ خەسار و زیانێکی بە 
ناوچە گەیاندوە و ئەو ڕێککەوتنە سێ قۆڵییەش )ئەمریکا-ئیمارات-
ئیسرائیل( لە ڕاستیدا بەگژداچوونەوەی »هیاللی شیعە«ی ڕێژیمی 
-وێــڕای  عەڕەبییشەوە  واڵتانی  و  ڕۆژاوا  ڕوانگەی  لە  کە  ئێرانە 
هۆکاری  بە  تورکیە-،  پاشکەوتووانەی  ئیسالمگەرایی  پەرەسەندنی 

سەرەکیی ناسەقامگیری لە ناوچەدا دادەنرێ. 
نابێ.  هــەرس  ڕێژیم  بۆ  هاسان  ئەوەندە  گەورەیە  شکستە  ئەم 
مەیدانەکانی تەڕاتێنی ڕێژیم لە ناوچە جار بە جار لێی بەرتەسکتر 
دۆالر  میلیارد  بەفیڕو چۆنی سەدان  مانای  بە  ئەمەش  و  دەبێتەوە 
ڕابــردوو دێ کە کۆماری ئیسالمی  لە چوار دەیەی  ئێران  سامانی 
نــاوچــەدا  لــە  ئیمپراتۆرییەکەی  خــەونــی  کــردنــی  دروســـت  لەپێناو 

بێرەوبەوێی دادا.
گرینگن  هەم  ناوچە  لە  دواییانەش  ئەم  دیکەی  گۆڕانکارییەکانی 
و  سیاسی  گوشارە  دوابـــەدوای  ناخۆش.  و  تاڵ  ڕێژیم  بۆ  هەم  و 
ئەم  بــەهــۆی  و،  حیزبوڵال  دژی  لــە  نێودەوڵەتییەکان  ئابوورییە 
بەیرووت  بــەنــدەری  تەقینەوەکەی  پــاش  کە  تووڕەییەش  شەپۆلە 
بەئارامی  و  بەرەبەرە  حیزبوڵاڵ  کەوتوە؛  وەڕێ  حیزبوڵال  دژی  لە 
هێرشە  دوای  ئەمەش  دەکێشێتەوە؛  لە سووریە  هێزەکانی  خەریکە 
سەربازییەکانی  شوێنە  و  بنکە  سەر  بۆ  ئیسڕائیل  وێرانکەرەکانی 
ئێران و حیزبوڵاڵ شکستێکی چاوەڕوان نەکراوە بۆ کۆماری ئیسالمی. 
ئەمریکاش لە سیاسەتی »ئەوپەڕی زەخت«ی خۆی بەردەوامە و 
چەند ڕۆژ پێش ئێستا بوو کە ١٤ کەس و کۆمپانیای دیکە لە ئێران، 
سەپێندراوەکانی  سزا  کردنی  پێشێل  بە  سەبارەت  ئیمارات  و  چین 
دژی پیشەسازیی نەوتی ئێران خستە لیستی گەمارۆکانی خۆیەوە. 
لە کاتێکدا کە بەردەوامیی ئەم گوشارانە هەناردەی نەوتی  ئەویش 
ئێرانی لە کردەوەدا بەتەواوی ئیفلیج کردوە و، سەرۆکی ڕێکخراوی 
بەرنامە و بودجەی کۆماری ئیسالمی ڕایگەیاندوە کە لە بارودۆخی 

سزاکانی ئەمریکا حکوومەتەکەی ناتوانێ دڵۆپێک نەوت بفرۆشێ.
ئێران هاوکات گوشاری ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتومییشی 
لەسەرە. ئاژانس ماوەیەکە لە ئێرانی هەڵ پێچاوەتەوە و ڕایگەیاندوە 
کە چاالکیی شاراوەی پێچەوانەی بەڵێنە ئیمزاکراوەکانی هەیە. ئاژانس 
ڕایگەیاندوە کە بڕی پاشکەوتی ئۆرانیۆمی ئێران ١٠ ئەوەندەی ئەو 
بڕە ڕێگەپێدراوەیە کە لە ڕێککەوتننامەی بەرجام )٢٠١٥(دا لەسەری 
نێونەتەوەیی  ڕێکخراوی  ــووە.  ب پێملی  ئێرانیش  و  بــوونــەوە  ســاغ 
مافی  شــوڕای  تایبەتیی  رێپۆرتێری  ڕەحــمــان،  جاوید  و  لێبوردن 
لە دوو  لە ماوەی چەند ڕۆژدا و  نەتەوە یەکگرتووەکانیش  مرۆڤی 
کۆماری  بەهۆی  مافەکانی خەڵک  پێشێلکرانی  بەردەوامیی  ڕاپۆرتدا 
ئیسالمییان داوەتە بەر ڕەخنە و داوایان لە کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی 
نەتەوە یەکگرتووەکان – کە ڕۆژی ٢٥ی خەرمانان- دەگیرێ کردوە، 
ئیسالمییدا  کۆماری  سەرەڕۆییەکانی  بــەردەم  لە  جیدی  لەمپەری 

دروست بکەن.
پاپۆڕی بەختی کۆماری ئیسالمی لە نێوخۆی واڵت چەند هیندەی 
دەرەوەی سنوورەکانی لە قوڕ چەقیوە. قەیرانی ئابووری و کێشەی 
چەند  کۆرۆناوە  پەتای  بەهۆی  و  ئێستادا  لە  ئێران  خەڵکی  بژیوی 
ئابووری  ئاوسانی  چوونەسەرێی  سۆنگەی  لە  کردوە.  زیادی  قات 
بەرهەمهێناندا  کەرتی  لە  قەیران  و  کااڵن  نرخی  بەرزبوونەوەی  و 
ئابووریی ئێران لە چوار ساڵی ڕابــردوودا یەک لە چوار و خوانی 
بنەماڵەکان تەنیا لە یەک ساڵی ڕابردوودا یەک لە پێنج چووکە بۆتەوە. 
مەدەنییەکانی  و  سیاسی  مافە  پرسی  ئابووری  بابەتی  لە  بــەدەر 
خەڵکی واڵتیش لە جێی خۆیەتی کە سیستماتیک لەالیەن رێژیمەوە 
لە ئێستادا کۆماری ئیسالمی پتر لە هەر کاتێک  سەرکوت دەکرێ. 
بێزراوی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بە هەموو جۆراوجۆرییە سیاسی و 
نەتەوەییەکانە و ئەوەی تا ئێستا ئەم دەسەاڵتەی لەسەر پێ ڕاگرتوە، 
سیاسەتی زەبروزەنگ و سەرکوت بەپێی سروشتی هەموو ڕێژیمە 

دیکتاتۆرەکان بووە کە ئەویش ناکرێ و نەکراوە هەتا سەر بێ.
بێگومان چارەسەری بارودۆخی سیاسی، ئابووری و قەیرانەکانی 
بە  بنەڕەتی  پێداچوونەوەیەکی  بە  تەنیا  ئێران  کۆمەڵگەی  دیکەی 
ئابوورییەکان  غەیرە  و  ئابووری  پێکهاتە  و  بنەما  سیاسەتەکان، 
بەرنامەیەکی  چەند  و  درێــژمــەودا  بەرنامەیەکی  توێی  لە  ئەویش 
کورت مەودادا دەکرێ. وەها ئەرکێکیش لە توانای کۆماری ئیسالمی 
ئیرادەی  و  ویست  لە  هەڵقواڵو  نیشتمانیی  حکوومەتێکی  و  بەدەرە 

خەڵکی دەوێ.

***

مووشه ک بارانی  ساڵوه گه ڕی  خه رمانان  ١٧ی 
ــه ر له  ــه وب ــه م ل ــه. دوو ســـاڵ  ــمــوکــڕات قـــه اڵی دێ
ــی کــۆمــاری  ــاســداران ــا ڕۆژێــکــدا ســوپــای پ وه هـ
دێموکڕاتی  حیزبی  سکرتاریای  ئێران  ئیسالمیی 
پلینۆمی  کــه  دێموکڕاتی  ــه اڵی  ق لــه  کــوردســتــان 
ده چوو  به ڕێوه  لێ  حیزبی  ناوه ندیی  کۆمیته ی 
خۆی.  بالیستیکه کانی  مووشه که  ئامانجی  کرده 
و  بێ وێنه یه دا،  سامناک  هێرشه   ئه و  ئاکامی  له 
وێڕای برینداربوونی ده یان که س له تێکۆشه رانی 
له نێو واندا ژماره یه ک ژن  حیزبی دێموکڕات که 
ئه ندامانی  له  چــارده  کــه س  ده بینران،  منداڵ  و 
حیزبی  پێشمه رگه کانی  و  کــادر  و  ڕێبه رایه تی 
ئه و  ناوی  بوون.  شه هید  کوردستان  دێموکڕاتی 
شه هیدانه  که له   دڵی مێژووی مه زلومیه تی گه لی 
کورددا تۆمار کراون و به خوێنی خۆیان قه اڵی 
ئاڵی  ڕووگه ی  کردۆته  هه میشه  بۆ  دێموکڕاتیان 
له شه هیدان:  بــوون  بریتی  ڕۆژهـــه اڵت  ئــازادیــی 
ــده وی، نه سرین  ــه هـ مـ ــم  کــه ری ــم زێـــوه یـــی،  ــرای ب
کۆمیته ی  )ئه ندامانی  پیرۆتی  ڕه حمان  و  حه داد، 
عه زیزی  هاشم  و  ــادری  ق سۆهه یال  نــاوه نــدی(؛ 
)ئه ندامانی جێگری کۆمیته ی ناوه ندی(؛ محه ممه د 
)کـــادری  عوسمانی  عــوســمــان  و  حــه ســه نــپــوور 
حیزب(؛  پێوه ندییه کانی  ئه مانه تداری  و  ــه وه ج  ب
قادر عیزەتی و شێرکۆ ڕه سووڵزاده )قاره مانانی 
هــاوڕێ  ــاداری حــیــزب(؛  ــ تــاســه ر وه ف به ئیمان و 
کارساز، پێشه وا عه زیز پوور، جه ماڵ ئه کبه ری، 
پێشمه رگه ی  )الوانـــی   ئه کبه رپوور  مه نسور  و 
به هه ست و له خۆبوردووی دێموکڕات(. له ئاکامی 
ئه و مووشه ک بارانه دا هه روه ها دوو پێشمه رگه ی 
ناوه کانی موختار قادرپوور و فاڕووق  حدکا به 

حه سه ن خه یات شه هید بوون.
ــمــوکــڕات کــه له  ــه اڵی دێ ــی قـ ــاران ــووشــه ک ب م
جینایه تی  و  هێرش  بێ وێنه ترین  خۆیدا  چه شنی 
کۆماری ئیسالمی به دژی هێزێکی نه یاری خۆی 
له ده ره وه ی سنووره کانی بوو، هه م به پێچه وانه ی 
قانوونی نێوده ڵه تی و پێوه ر و بنه ما  مرۆڤدۆستی 
و شارستانییه کان بوو، هه م له باری سیاسییه وه 
ــه هــۆی تــایــبــه تــمــه نــدیــی کـــات و هــه لــومــه رجــی  ب
به ڕێوه چوونی، نیشانه ی ئه وپه ڕی بێ پره نسیپی و 
سەرەڕۆیی و تێرۆریست بوونی ئه و ڕێژیمه بوو.

پاش  ڕۆژێـــک  ته نیا  کــه  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
به ڕێوه بردنی ئه و هێرشه سامناکه  به رپرسایه تیی 
ــه دژه  مــرۆیــیــه ی گــرتــه ئــه ســتــۆ، له  ــاوان ئـــه و ت
هه لومه رجێکدا ده ستی بۆ ئه نجامدانی ئه و جینایه ته 
برد که چه ند مانگێک بوو هه م له  نێوخۆی واڵتدا 
ناڕه زایه تیی  دیکه ی  به رباڵوی  شه پۆلێکی  له گه ڵ 
خه ڵک به ڕه وڕوو بوو، هه م له ئاستی نێونه ته وه یی 
ئه مریکاوه  ــه ن  ــه الی ل به تایبه تی  نــاوچــه یــیــدا  و 
ــتــراو.  نــه دی پێشتر  فــشــارێــکــی  بـــه ر  ــووه  ــب کــه وت
کۆماری  کاربه ده ستانی  هــه روه ک  که  ئاشکرایه 
ئیسالمی بۆخۆشیان ڕایانگه یاند، مه به ستی ڕێژیم 
ــه اڵی دێــمــوکــڕات ناردنی  لــه مــووشــه ک بــارانــی ق
به تایبه تی  نێوده وڵه تی  کۆمه ڵگەی  بۆ  په یامێکێش 
له گه ڵ  له پێوه ندی  ئه مریکا  یه كگرتووه كانی  واڵته 

جه ساره تی به رده وام و توانای تێکده رانه  ی ڕێژیم 
له عێراق و له ناوچه دا بوو. به اڵم به  له به رچاو 
له نێو  دێموکڕات  حیزبی  ڕیشه ی  و  ڕه گ  گرتنی 
بۆ  حیزبه   ئــه و  قابلیه تی  و  کوردستان  خه ڵکی 
ڕێکخستنی خه باتی خه ڵک له هه لومه رجی له باردا، 
ئیسالمی  کۆماری  شتێک  هه موو  پێش  ــه وه ی  ئ
کاریگه ری  زه برێکی  وه شاندنی  ده گه ڕا  به دوایدا 
و  دێــمــوکــڕات  حیزبی  سه رکردایه تیی  لــه  دیکه 
و  ــه اڵت  ــ ڕۆژه حیزبه کانی  کــردنــی  چاوترسێن 
سه ر  بــۆ  زیــاتــر  فشارهێنانی  ئـــه وه ش  له په نای 

هه رێمی کوردستان بوو.
له باری  ئیسالمی  کۆماری  ناکرێ  لێ  حاشای 
خۆی  دڕندانه که ی  هێرشه  ئامانجی  نیزامییه وه 
ئه ندامانی ڕێبه رایه تی  باشترین  له  پۆلێک  پێکا و 
پــڕکــردنــه وه ی  کــه  پێشمه رگه کانی  و  ــادر  کـ و 
و  دێموکڕات  له حیزبی  زه حمه ته،  جێگایان زۆر 
له بزوتنه وه ی هه قخوازانه ی گه لی کورد ئه ستاند. 
ئیسالمی  کــۆمــاری  سیاسیییه وه  لــه بــاری  بــه اڵم 
نه گه یشت.  خۆی  مه به سته کانی  به  جۆر  هیچ  به 

به  دێموکڕاتی کوردستان پشت ئه ستوور  حیزبی 
فیداکاریی  و  دڵسۆزی  و  ڕێبه رایه تی  ئــیــراده ی 
کادر و پێشمه رگه قاره مان و دڵسۆزه کانی خۆی، 
یه ک  به بێ  خۆی  خه باتی  کاروانی  بێ پسانه وه ی 
ڕۆژ وه ستان درێژه  پێدا و زۆر زوو له ژێر باری 
ئه م زه بره قورسه شدا پشتی ڕاست کرده وه. وره 
و ئیراده ی حیزبی دێموکڕات هه روه ها پشتگه رم 
به پشتیوانیی خه ڵکی کوردستان بوو که له ڕۆژی 
بێزاری  و  مه حکومکردن  بۆ  خه رماناندا  ٢١ی 
له و جینایه ته ی ڕێژیم که هاوکات بوو  ده ربڕین 
له گه ڵ ئێعدامی سێ که س له زیندانیانی سیاسی و 
مه ده نیی کورد له نێوخۆی واڵت، یه کگرتووانه ترین 
چوار  ئیعترازیی  حه ره که تی  سه رکه وتووترین  و 
کوردستانیان  سه رتاسه ری  ــردووی  ڕاب ده هــه ی 
له الیه کی  به ڕێوه برد.  ئیسالمی  کۆماری  به دژی 
له  بــه ربــاڵو  شه پۆلێکی  جینایه ته  ئــه و  دیــکــه وه، 
هاوپێوه ندی و دژکرده وه  له نێو الیه نه کوردستانی 
و ئێرانییه کان و کۆڕ و کۆمه ڵه نێونه ته وه ییه کانی 
جێگای  دێموکڕات  حیزبی  بۆ  که  خست  وه ڕێ 
سه ربه رزی و شانازی و بۆ کۆماری ئیسالمییش 

مایه ی ڕیسوایی و شه رمه زاری بوو. 
جارێکی  بۆ  دێموکڕات  قه اڵی  مووشه ك بارانی 
به   ئیسالمیی  کۆماری  ڕاستەقینەی  ڕووی  دیکه 

و  دێموکڕات  حیزبی  بۆ  و   دا  نیشان  جیهان 
نوێ  ده رفه تێکی  به  بوو  کوردستانیش  خه ڵکی 
به و  خه باتگێڕانه ی خۆیان  ئیراده ی  و  وره  هه تا 
داخــه  جێگه ی  بــه اڵم  ــه وه.  ــده ن ب نیشان  ڕێژیمه 
ئێستا  هه تا  نه  و  مووشه ک بارانه که  پاش  نه  که 
واڵتــانــی  و  نــێــوده وڵــه تــی  کۆمه ڵگەی  مــامــه ڵــه ی 
ڕێژیمه  ئه و  له گه ڵ  ئه مریکا  به تایبه تی  ــاوا  ڕۆژئ
واقعیه ته کانی  و  پۆتانسیه ل  بــۆ  ڕوانینیان  و 
پێوه ندیدار به ئاینده ی ئێران، ستراتژییه کی ڕوون 
و مونسه جیمی به دژی کۆماری ئیسالمی به رهه م 
نه هێناوه که مه یدانی مانۆڕی تێکده رانه ی ڕێژیم 
ــه واوی بــه رتــه ســک، و ده ستی  ــه ت ــاوچــه دا ب لــه  ن
سه رکوت و جینایه تی ئه و ڕێژیمه به دژی خه ڵک 
و ئــازادیــخــوازانــی کــوردســتــان و ئــێــران کــورت 
هه ر  که  ئه وه  له گه ڵ  دیکه وه،  له الیه کی  بکاته وه. 
کوردستان  خه ڵکی  مووشه ك بارانه وه  ــه دوای  ل
وێڕای گوتنی “نا”یه کی به هێز به ڕێژیم، په یامی 
ڕۆژهــه اڵت  سیاسییه کانی  هێزه   بۆ  یه کگرتنیان 
هاوخه باتیی  و  یه کگرتن  هێشتا  به داخه وه  نارد، 

ئاستی  له  هێزانه  ئه و  به كرده وه ی  و  ڕاسته قینه 
خه لکی  چــاوه ڕوانــیــی  و  ڕۆژ  ــه کــانــی  زه رووره ت

کوردستاندا نییه.
مووشه ک بارانی  ســاڵــوه گــه ڕی  دووه مــیــن  لــه 
قه اڵی دێموکڕاتدا وێڕای مه حکوم کردنه وه ی ئه و 
له گه ڵ  ئیسالمی،  کۆماری  سامناکه ی  جینایه ته 
ڕوحی شه هیدانی قه اڵی خوێناوی به اڵم هه رده م 
شه هیدانی  ســه رجــه م  و  دێــمــوکــڕات  بــه پــێــوه ی 
ــان پــه یــمــان نــوێ  ــوردســت ــاریـــی ک ــای ڕزگـ ــگ ڕێ
و  ئیراده  به  و  پێشوو  هــه روه ک  که  ده كه ینه وه 
شێلگیری و به رپرسیارێتیی زیاتریشه وه له سه ر 
خه بات به دژی ئه و ڕێژیمه و بۆ دیفاع له مان و 
مه وجودیه تی خه ڵکی کوردستان هه تا وه دیهێنانی 

ئاواتی شه هیدان به رده وام ده بین.
قه اڵی  خه رمانانی  ١٧ی  شه هیدانی  له  ساڵو 
دێموکڕات و هه موو شه هیدانی ڕێگای ڕزگاریی 

کوردستان.
تێرۆریستیی  کۆماری  بۆ  نه مان  و  ڕیسوایی 

ئیسالمیی ئێران

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
ده فته ری سیاسی

١٥ی خه رمانانی ١٣٩٩ )٥ی سێپتامبری ٢٠٢٠(

به ئیراده و شێلگیری و به رپرسیارێتیی زیاترەوە له سه ر خه بات به دژی 
ئه و ڕێژیمه هه تا وه دیهێنانی ئاواتی شه هیدان به رده وام ده بین

)په یامی ده فته ری سیاسیی حیزب به بۆنه ی دووه مین ساڵوه گه ڕی مووشه ک بارانی قه اڵی دێموکڕات(

ئێستا  هه تا  نه  و  مووشه ک بارانه که  پاش  نه  که  داخه  جێگه ی 
مامه ڵه ی کۆمه ڵگەی نێوده وڵه تی و واڵتانی ڕۆژئاوا به تایبه تی ئه مریکا 
واقعیه ته کانی  و  پۆتانسیه ل  بۆ  ڕوانینیان  و  ڕێژیمه  ئه و  له گه ڵ 
پێوه ندیدار به ئاینده ی ئێران، ستراتژییه کی ڕوون و مونسه جیمی به دژی 
تێکده رانه ی  مانۆڕی  مه یدانی  که  نه هێناوه  به رهه م  ئیسالمی  کۆماری 
ڕێژیم له  ناوچه دا به ته واوی به رته سک، و ده ستی سه رکوت و جینایه تی 
کورت  ئێران  و  کوردستان  ئازادیخوازانی  و  به دژی خه ڵک  ڕێژیمه  ئه و 

بکاته وه.
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ــه  و جــێــگــیــربــوونــی  ــاران ــك ــات ــه ب پــێــشــیــنــه ی خ
گه لی  مافخوازیی  و  ئازادیخوازی  پڕنسیپه كانی 
كورد له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان، هه ر له  سه ره تای 
سه ركه وتنی شۆڕشی گه النی ئێرانه وه  ئاراسته ی 
سیاسیی كوردستانی له  ناوچه كانی دیكه ی ئێران 
زوو  هــه ر  كوردستان  كۆمه ڵگەی  كـــرده وه .  جیا 
به ده سه اڵت  تازه   سیسته می  كه   ده ركــه وت  بۆی 
داواكارییه كانی  و  ویست  ــده ری  واڵم گه یشتوو، 
ورووژانــدنــی  ڕێگای  له   ده یـــه وێ  نییه  و  خه ڵك 
هــه ســتــی مــه زهــه بــیــی خــه ڵــك و پــه ره پــێــدان به  
سیاسه تی فریو و تۆقاندن، بناغه كانی ده سه اڵتێكی 

ته واویه ت خواز و سه پێنه ر دابڕێژێ. 
پێگه یشتووییی سیاسیی گه لی كورد كه  النیكه م 
له  نیوه كانی سه ده ی بیسته وه  و به تایبه ت به دوای 
دامه زرانی حیزبی دێمۆكڕاتی كوردستان و دواتر 
بزووتنه وه ی  به رهه می  كوردستانه وه،   كۆماری 
خه باتی  بــه   ئاشنایی  و  نــه تــه وه یــی  ــشــه داری  ڕی
حیزبی و ڕێكخراوه یی بوو، سیمای ڕاسته قینه ی 
كۆمه ڵگەی  بــۆ  زوو  زۆر  ئیسالمیی  كــۆمــاری 
له و  ــاش  ب خومه ینی  كــرد.  ئاشكرا  كــوردســتــان 
كوردستان  له   ناتوانێ  كه   گه یشتبوو  ڕاستییه  
مه شڕووعیه تی مه عنه ویی بۆ ڕێژێمه كه ی له  ڕێگای 
پڕوپاگه ندای ئایینی و شۆڕشگێڕانه  مسۆگه ر بكا، 
هه ر بۆیه  ڕێگه ی سه ركوت و سڕینه وه ی لە دژی 
گه لی كورد گرته  به ر، كه  به دروستی به  مه ترسیی 
بــۆ وێنه   یه كه می ســه ر ده ســه اڵتــه كــه ی ده دیـــت. 
دوای ئه وه ی دوكتور قاسملوو له  خولی یه كه می 
)گه الوێژی  شاره زایاندا  ئه نجومه نی  هه ڵبژاردنی 
٥٨( ده نگی یه كه می له  پارێزگای ورمێ به ده ست 
هه ڵبژێردرا،  ئه نجومه نه   ئه و  ئه ندامی  به   و  هێنا 
خومه ینی به  ئاشكرا ڕایگه یاند كه  نیازی هه بووه  
به  مه به ستی  تاران  بۆ  قاسملوو  له  سه ردانی  كه  
ئه نجومه ندا،  كۆبوونه وه ی  یه كه م  له   به شداریی 
خۆی  الی  خــۆی  وتــه ی  به   و  بكا  ده سبه سه ری 
بیهێڵێته وه ! سه ره نجام فه توای جیهادی خومه ینی 
نییه تی  له   گومانه كانی  هه موو  كورد،  گه لی  دژی 
ڕێژیمی نوێ سه باره ت به  گه لی كورد ڕه وانده وه.
خه باتی مافخوازانه ی گه لی كورد كه  پێچه وانه ی 
ــران، بــه ره نــگــاری  ــێ ــارســی ئ ــورك-ف ــه ی ت ــن زۆری
دیــكــتــاتــۆڕیــی دیــنــیــی حــاكــم بـــۆوە و هــاوكــات 
نه ته وه یی  سروشتێكی ئاشتیخوازانه ، سێكۆالر و 
هه بوو و پاش ئه وه ی هه موو تواناكانی خۆی بۆ 
وه دیهێنانی مافه كانی له  ڕێگای وتووێژ خسته گه ڕ 
و نه ته نیا به  ئامانج نه گه یشت به ڵكوو به  ئاگر و 
و  نیشتمان  له   به رگریی  درایـــه وه ،  واڵمــی  ئاسن 
نه ته وه ی خۆی هه ڵبژارد و له  به رامبه ر سه ركوت 
مافی  پێشێلكارییه كانی  و  ئێعدام  و  كوشتار  و 
فــراوان  به رگرییه كی  و  هه ڵبڕی  ده نگی  مــرۆڤ، 
سه پێنراوی  شــه ڕی  كــرد.  پێ  ده ســت  ڕه وای  و 
ڕێژیمی خومه ینی بۆ سه ر كوردستان، سه ره تای 
به رگریی ڕه وای گه لی  له   مێژوویه كی خوێناوییه  

كورد كه  تا ئێستاش به رده وامه .
گه لی  دژی  ئیسالمی  كــۆمــاری  جینایه ته كانی 
درێژایی  به   مافخوازانه كه ی  بزووتنه وه   و  كورد 
مووشه كبارانی  بــووه .  ــه رده وام  ب ڕێژیم  ته مه نی 
١٣٩٧ی  خه رمانانی  ١٧ی  له   دێمۆكڕات  قــه اڵی 
ــوون و  ــ ــی ب ــاغ ــه  ی ــك ــكــی دی ــاوی بـــۆ جــارێ ــه تـ هـ
هه موو  بــه   ئیسالمیی  كــۆمــاری  پابه ندنه بوونی 
نێوده وڵه تی  كۆمه ڵگەی  په سندكراوه كانی  بنه ما 
سه لماند.  ئه خالقییه كان  سروشتییه   ڕێــســا  و 
هێرشی مووشه كی بۆ سه ر قه اڵ وه ك ناوه ندێكی 
ــنـــووری واڵتــێــكــی  ســیــاســی-فــه رهــه نــگــی لـــه  سـ
ــه  و  واڵت ئــه و  ســه روه ریــی  پێشێلكردنی  و  دیكه  
و  كادر  و  ڕیبه ران  له   ژماره یه ك  كردنی  شه هید 
له   كاتێكدا  له   دێمۆكڕات،  حیزبی  پیشمه رگه كانی 
الیه ن سپای پاسداڕانه وه  ئه نجام درا كه  ڕێبه رانی 
ئه و حیزبه  هه ر له  سه ره تای سه ركه وتنی شۆڕش 
ده رفه تێكدا  ــه دوای  ب بـــه رده وام  ئێرانه وه   گه النی 
ئاشتییانه  و  ڕێگه ی  له   كــورد  پرسی  تا  گــه ڕاون 
دیالۆگەوە چاره سه ر بكه ن. ته نانه ت له و ڕێگه یه دا، 
به ناوبانگی  و  بلیمه ت  ڕێبه ری  قاسملوو،  دوكتور 
حیزبی دێمۆكڕات و گه لی كورد له  كاتی وتووێژ 
له   ئــه وه   كــرا.  شه هید  تاراندا  نێردراوانی  له گه ڵ 
كاتێك دایه  له  ته واوی سااڵنی به رگریی چه كدرانه دا 

ئه و  هه موو  و  هێز  ناهاوسه نگیی  ســـه ره ڕای  و 
فشارانه ی له سه ر پێشمه رگه  و خه ڵكی مه ده نییش 
تیرۆر  بۆ  ده ستی  هه رگیز  كورد  گه لی  هه بووه ، 
مامه ڵه ی  و  نه بردوه   سیڤیل  خه ڵكی  كوشتنی  و 
ئینسانی و یاسایی له گه ڵ دیله كانی شه ڕدا كردوه  
و پابه ندی هه موو ئه و یاسا و پڕۆتۆكۆالنه  بووه  

كه  له  ده قی ڕێككه وتننامه كاندا هاتوون.
الیه نه وه   زۆر  له   خه رمانان  ١٧ی  كاره ساتی 
شایانی تێڕامان و لێ وردبوونه وه یه ، كه  به كورتی 

ئاماژه  به  گرینگترینیان ده كه م:
١- كاره ساتی ١٧ی خه رمانان نابه رپرس بوونی 
كۆماری ئیسالمی به رامبه ر یاسا نێوده وڵه تییه كان 
و ڕێسا مرۆییه كانی به ڕوونی ئاشكرا كرد. قه اڵی 
ــه زراوه ی  ــ دام كۆمه ڵێك  لــه   بریتییه   دێــمــۆكــڕات 
وه ك  خــزمــه تــگــوزاری  و  سیاسی  و  فه رهه نگی 
تەله ڤیزیۆن، ڕادیۆ، ڕۆژنامه  و هه روه ها ڕێكخراوی 
منداڵپارێزی،  ناوه ندی  وه ك  پیشه یی  و  سینفی 
ــان، الوان، خــوێــنــدكــاران و  ژنـ ڕێــكــخــراوه كــانــی 
ئامانجه   چوارچێوه ی  ناكه وێته   قه اڵ  كه واته   هتد. 
سه ربازییه  ڕێگه پێدراوه كان، هه رچه ند ژماره یه ك 
بكه ن.  لێ  پارێزگاری  چه كداریش  پێشمه رگه ی 
نێوده وڵه تییه كانی  كۆنڤانسیۆنه   هه موو  پێی  به  

خه رمانان  ١٧ی  ڕووداوی  جــه نــگ،  بــه   تایبه ت 
یاسایی  به دواداچوونی  ده شێ  جه نگییه و  تاوانی 
به كارهێنانی  له   ناهاوسه نگیی  بــه ر.  بگیرێته   دژ 
هێز الیه نێكی دیكه ی پێشێلكارییه  كه  له و هێرشه دا 
به تایبه ت  و  كــورد  بزووتنه وه ی  ــرێ.  ده ك بــه دی 
كه ره سته ی  و  چه ك  لــه ڕووی  دێمۆكڕات  حیزبی 
سه ربازییه وه  توانای به كارهێنانی جۆره  چه كێكی 
نیه  كه  بكرێ به  مووشه ك له و قه باره یه دا واڵمی 
بدرێته وه . له  الیه كی دیكه وه  له  ئێستادا مه ترسیه كی 
له و شێوه یه  بۆ سه ر كۆماری ئیسالمی له  الیه ن 

حیزبی دێمۆكڕاته وه  له ئارادا نییه .
لــه ڕێــگــه ی  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ك ســااڵنــێــكــه    -١
هــه وڵ  جــۆراوجــۆر  شــێــوازی  بــه   پڕوپاگه نده  و 
ده دا به  ڕای گشتیی بسه لمێنێ كه  شتێك به ناوی 
بــزووتــنــه وه ی مــافــخــوازانــه ی گه لی كــورد و به  
نه ماون  كوردستان  دێمۆكڕاتی  حیزبی  تایبه ت 
جــوواڵنــەوەیــە  ــەم  ئ و  هــێــنــراوه   پــێ  كۆتاییان  و 
ته بلیغییه كانی  ده زگــا  مێژوو.  له   به شێك  بووه ته  
و  كـــردنـــه وه ی حه قیقه ت  پــێــچــه وانــه   بــه   ڕێــژیــم 
كوردستان،  له   پـــه ره وه ی  به كرێگیراو  هــاوكــات 
كێشه ی  به ناوی  كێشه یه ك  كه   ده ده ن  پێشان  وا 
كورد له  ئێراندا نییە و نه ماوه  و ئه وه ی به  ناوی 
ئۆپۆزیسیۆنی كوردییه وه  هه یه  له  الیه ن خه ڵكه وه  
كاریگه رییان  و  ــراون  كـ ــۆش  ــه رام ف بــه تــه واوی 
له سه ر ڕای گشتیی كوردستان نه ماوه . ئه وان به  
وه گه ڕخستنی به كرێگیراو په روه ری هه وڵ ده ده ن 

دوو جۆر كوردبوون پێشان بده ن، كوردی باش 
كه  الیه نگری له  سیاسه ته كانیان ده كا و به شێكیشه  
و  سه رده ست  گه لی  پیالنی  كردنی  جێبه جێ  له  
بریتین  كه   خراپ  كوردی  هه روه ها  فه رمانڕه وا، 
له  چوارچێوه ی  له و خه ڵكه ی  له  ژماره یه كی كه م 
دامه زراوه  و یاسا و ڕێساكانی ده سه اڵتدا ناگونجێن 
پێویسته   و  الده رن  ده ســه اڵتــه وه   له  ڕوانگه ی  و 
بچووك  بــۆ  ڕێــژیــم  پــڕوپــاگــه نــدای  ببرێن.  له نێو 
بوونه وی قه باره ی خواست و خوازیارانی ئازادی 
و مافی نه ته وه یی له  كوردستان نه ته نیا به رهه می 
نیشتمانپه روه ری  بیری مافخوازی و  الوازبوونی 
له و  پێچه وانه وه   به   به ڵكوو  نییه ،  كوردستان  له  
ویستی  كــه   گــرتــوه   ــاوه ی  ســه رچ نیگه رانییه وه  
كوردستان  له  ڕۆژهه اڵتی  ئازادی و سه ربه ستی 
مایه ی  بۆته   ئــه وه ش  گه شه دایه  و  له   بـــه رده وام 
كه واته   ئیسالمی.  كۆماری  ڕێبه رانی  نیگه رانیی 
ده ره نجامی  قه اڵ  مووشه كبارانی  بڵێین  ده توانین 
نیگه رانیی قووڵی ڕێژیم له  حیزبی دێمۆكڕات بوو 
به رینی  مانگرتنی  له   به تایبه ت  ڕاستییه   ئه و  كه  
خه ڵكی كوردستان له  ڕۆژی ٢١ی خه رمانان وه ك 
ئاشكراتر  به و جینایه ته،   به رامبه ر  دژكرده وه یه ك 

ده ركه وت.

٢- كێشه ی كـــوردی ڕه هــه نــدی ســه ربــازی و 
چه كداریی نیه و تا وه دیهاتنی ماف و داخوازه كانی 
ساڵی  ســه د  له   النیكه م  نایه .  كۆتایی  گه له   ئــه و 
ڕابردوودا حكوومه ته  ناوه ندییه كانی ئێران هه وڵیان 
داوه  له ڕێگای ئینكاری گه لی كورد و سڕینه وه ی 
به ره نگاریی  چــاره ســه ری  كـــوردی،  ناسنامه ی 
مــافــخــوازانــه ی ئــه و گــه لــه  بــكــه ن. لــه و پــێــنــاوه دا 
توندوتیژی و زه بر و زه نگ و هێرشی سه ربازی 
بۆ سه ر گه لی كورد بژارده ی یه كه می ده سه اڵتی 
ناوه ندی بووه . مووشه ك بارانی قه اڵی دێمۆكڕات 
له  درێژه ی هه مان سیاسه تی شكست خواردوویه 
كه   سه لمانده وه   واقعیه ته ی  ئه و  دیكه   جارێكی   و 
و  هه ڕه شه   زمانی  ته نیا  كــورد  گه لی  دوژمنانی 
سیاسه ته   ئه و  تێچووی  قه باره ی  ده زانن.  هێرش 
پڕه نسیپه كانی  جێگیربوونی  ــه ڕووی  ل چ  هه ڵه یه  
دێمۆكڕاسی و ئازادی و دادپه روه ری و ڕێزگرتن 
مادییه وه   ڕووی  لــه   چ  و  مــرۆڤ  مافه كانی  لــه  
زیانی قه ره بوونه كراوی له  كۆمه ڵگەی ئێران داوه . 
ناسنامه ی  سڕینه وه ی  هه وڵی  له جیاتی  ئه گه ر 
ئێرانی –كه   بنیاتنانی هاوواڵتیی  و  ئێران  گه النی 
نه هاتوه -  به دی  و  ده ده ن  بۆ  هه وڵی  سه ده یه كه  
وێكهه ڵكردن  و  پێكه وه ژیان  كولتووری  به   په ره  
ئێران  ناسرابان،  به فه رمی  جیاوازییه كان  و  درابا 
ــه  گــه شــه ســه نــدووه كــان چ  یه كێك ده بـــوو لــه  واڵت
ئــابــووری و  له  بــواری  بــواری سیاسی و چ  له  

كۆمه اڵیه تییه وه .

17ی خه رمانان و 
سه ده یه ك تاوانكاری دژی گه لی كورد

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
کادر و پێشمەرگە و ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستان!
بە داخ و کەسەرەوە ڕادەگەیینین، هاوڕێ مەهدی شەفیعی ناسراو بە 
مەهدی بامناوایی، کادر و پێشمەرگەی لەمێژینەی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان، سەرلەبەیانیی ئەوڕۆ دووشەممە ٣ی خەرمانان، بە هۆی 
نەخۆشی لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری سلێمانی کۆچی دوایی 

کرد.
هاوڕێمان کاک مەهدی شەفیعی ساڵی ١٣٤٣ لە ئاوایی بامناوا لە 
ناوچەی لەیالخ لە بنەماڵەیەکی خۆشناوی ئەو ناوچەیە لە دایک بووە. 
دواتر لە تەمەنی حەوت ساڵیدا دەچێتە مەدرەسە و تا پۆلی پێنجی 
ئێران  گەالنی  شۆڕشی  بەرەبەرە  کە  دەخوێنێ  دەرس  سەرەتایی 
و  ئێران  لە  پاشایەتی  حکوومەتی  ڕووخانی  پاش  دەکــا.  پێ  دەست 
مەهدی  کاک  دێموکرات،  حیزبی  ئاشکرای  تێکۆشانی  دەستپێکردنی 
لە بەر هۆگری بە پێشمەرگە و حیزبی دێموکراتی کوردستان دەست 
بە هاوکاریی پێشمەرگەکانی حیزب لەو ناوچەیە دەکا و ساڵی ١٣٥٩ 
 ١٣٦٠ واتە ساڵی  دواتر،  ساڵێک  دێموکرات.  حیزبی  ئەندامی  دەبێتە 
لەو  بەڕەسمی دەبێتە پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
کاتەوە تا ئەوڕۆ ڕێک چل ساڵ لە ڕیزی پێشمەرگەکانی ئەم حیزبەدا 

درێژەی بە تێکۆشان داوە و خزمەتی گەل و نیشتمانەکەی کردوە.
لە  شەریفزادە  هێزی  لە  شەست  ساڵی  شەفیعی  مەهدی  هــاوڕێ 
ساڵی  تا  ئــەو  دەدرێ.  ســازمــان  پیشمەرگە  وەکــوو  سنە  نــاوچــەی 
شەست و پێنج و لە گەرمەی بەرگری چەکدارانەی هێزی پێشمەرگە 
لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی سنە درێژە بە خەبات دەدا. دواتر ساڵی 
شارستانی  کۆمیتەی  و  کوردستان  یەکی  مەڵبەندی  لە   ٧٧ تا   ٦٥
سنەدا تێکۆشانی پێشمەرگانەی خۆی درێژە پێ دەدا و لەو ماوەیەدا 
ماوەیەدا  لەو  بەرپرسایەتی وەئەستۆ دەگرێ. کاک مەهدی  چەندین 
و لە جەریانی بەرگری چەکدارانەی هێزی پێشمەرگەدا چەند جارێک 
بریندار دەبێ کە لە یەکێک لەوانەدا ساڵی ١٣٦٩لە شەڕێکدا لە ناوچەی 
ژاوەرۆی سنە بریندار دەبێ و لە بەر قورسی برینەکەی لە ناوچەی 
ژاوەرۆ دەمێنێتە و پاش ڕزگار کردنی گیانی لە الیەن بنەماڵەیەکی 
نیشتمانپەروەری ئەو ناوچەیە، دەگەڕێتەوە نێو کۆڕی هاوڕێیانی و 

درێژە بە خەباتی خۆی دەداتەوە.
تیرۆریستانە  کردەوەیەکی  لە  لە ساڵی ١٣٧٦  دواتر  مەهدی  کاک 
لەگەڵ  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ئیتاڵعاتی  بەکرێگیراوانی  الیەن  لە 
لە دەربەندی  بنکەی حیزب  لە  یەک  ناوەندی  پێشمەرگەی  کۆمەڵێک 
زۆری  هەوڵی  دوای  ڕووداوەش  لەو  و  دەکــرێ  دەرمانداو  بازیان 
حیزب و چارەسەریی پزیشکی گیانی لە مردن ڕزگار دەبێ و دوبارە 

دەگەڕێتەوە نێو ڕیزی هاوڕێیانی لە حیزبی دێموکرات.
پێشمەرگایەتییدا  ســاڵ  چــل  ــاوەی  مـ لــە  شەفیعی  مــەهــدی  کــاک 
چەندین پلەی بەرپرسایەتیی وەکوو جێگری پەل، سەرپەل، سەرلک ، 
فەرماندەی دەستەی کۆماندۆ و ئەندامی کۆمیتەی شارستانی سنەی 
و  کار  حیزبدا  تەشکیالتی  و  ئەمنیەت  بەشی  لە  و،  سپێردراوە  پێ 

ئەرکی بەڕێوە بردوە.
بەداخەوە پاش چل ساڵ خەبات و پێشمەرگایەتی مەرگ مەودای 
نەدا کە کاک مەهدی ڕزگاریی واڵتەکەی بە چاو ببینێ و بەو ئاواتەوە 
کە ساڵەها خەباتی بۆ کردبوو، ئەوڕۆ دووشەممە کۆچی دوایی کرد 

و بۆ هەمیشە مااڵوایی لێ کردین.
بەو بۆنە خەمناکەوە کۆمیسیۆنی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی 
و  هاوڕێیان  و  بــەڕێــزەکــەی  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی  کوردستان 

هاوسەنگەرانی لە حیزبی دێموکرات دەکا.
هەزاران ساڵو لە گیانی پاکی هاوڕێ مەهدی شەفیعی و بە هیوای 

وەدی هاتنی ئاوات و ئامانجەکانی.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی پێشمەرگە
٣ی خەرمانانی ١٣٩٩

)ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی پێشمەرگەی  
حیزبی دێموکراتی کوردستان سەبارەت 
بە کۆچی دوایی هاوڕێ مەهدی شەفیعی(

کۆچی دوایی 
کاک مەهدی بامناوەیی

پڕوپاگه ندای ڕێژیم بۆ بچووك بوونه وی قه باره ی خواست و خوازیارانی 
ئازادی و مافی نه ته وه یی له  كوردستان نه ته نیا به رهه می الوازبوونی بیری 
مافخوازی و نیشتمانپه روه ری له  كوردستان نییه ، به ڵكوو به  پێچه وانه وه  
له   سه ربه ستی  و  ئازادی  ویستی  كه   گرتوه   سه رچاوه ی  نیگه رانییه وه   له و 
ڕۆژهه اڵتی كوردستان به رده وام له  گه شه دایه  و ئه وه ش بۆته  مایه ی نیگه رانیی 
قه اڵ  مووشه كبارانی  بڵێین  ده توانین  كه واته   ئیسالمی.  كۆماری  ڕێبه رانی 
ده ره نجامی نیگه رانیی قووڵی ڕێژیم له  حیزبی دێمۆكڕات بوو كه  ئه و ڕاستییه  
به تایبه ت له  مانگرتنی به رینی خه ڵكی كوردستان له  ڕۆژی 21ی خه رمانان 

وه ك دژكرده وه یه ك به رامبه ر به و جینایه ته،  ئاشكراتر ده ركه وت.

ڕەحمان سەلیمی
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ناسر باباخانی

هەر  سەردەمی  بە  هاتن  کۆتایی  دوایــی  لە 
سەفەوییەوە  و  عوسمانی  ئیمپەراتۆریی  دوو 
کردنی  ئاسیمیلە  و  سەرکوت  ئێستاش  هەتا 
کۆمەڵگەی  لە  بەشێک  وەک  کــورد  نــەتــەوەی 
مرۆڤایەتی النیکەم لەالیەن میراتگرانی ئەم دوو 

ئیمپراتورییەوە درێژەی هەیە.
ڕێکەوتننامەی زەهاو، سیڤەر و لۆزان و لە 
دواجار ڕێکەوتنی ئەلجزایر نێوەڕۆکی هەموو 
ئەو ڕێککەوتنانە لە نێوان ئەو دەوڵەتانەیە کە کوردستان بەشێک لە 
جوغرافیایی سیاسی واڵتەکەیانە و، هەمیشە بەشێکی بەرچاو لە ئەو 

ڕێککەوتنانە لە سەر پرسی کورد بووە.
ئەو دەوڵەتانەی کە هەرکام بەشێک لە نیشتمانی کوردستانیان بە 
نێوانیان  ڕێککەوتنی  لکاندوە،  واڵتەکەیانەوە  چوارچێوی جوغرافیایی 
لەسەر زۆر پرس و بابەتی سیاسی و ژئۆپۆلۆتیک بەبێ حسێبی کورد 
بە ئاکام نەگەشتوە و ئەوەی دواجار وەک پرسی ستراتیژی ماوەتەوە، 

هەر چارسەرنەکرانی کێشەی کورد بووە.
لە ئاخردا دوایی دەیان ساڵ خەباتی نەتەوەی کورد و قوربانیی بێ 
ئەندازەی یەکەمین چەخماغی هیوا، لە کوردستانی عێراق )باشووری 
کوردستان( لێ درا، ئەویش ستاتۆ و حکوومەتێک بوو لەژێر ناوی 
هەرێمی کوردستان. لە عێراق کورد وەکوو نەتەوەیەک سەیر دەکرێ 
و لە یاسای بنەڕەتیی ئەم واڵتەدا وەک نەتەوە بەڕەسمی ناسراوە، 
نەک هاوواڵتیی پلە دوو. دیارە ڕەنگە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک 
گیروگرفتی سیاسیی هەبێ، کە بەپێی سروشتی هاوکێشە سیاسییەکانی 
لە  تێپەڕین  هاوکات  بەرچاو.  دێتە  ئاسایی  نێونەتەوەییش  و  ناوچە 
قۆناخەکانی دێموکراسی و داڕشتنی بناخەی سیستمێکی سیاسی بۆ 
ئینتیمای  ئەساسی  لەسەر  سەربەخۆ  کوردیی  دەوڵەتێکی  پێکهێنانی 
دەوڵەتێکی  سەرهەڵدانی  لە  ترس  و  عێراق  کوردستان  لە  نەتەوەیی 
نوێ لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بە ناوی کوردستان لە الیەن دەوڵەتانی 
ناوچەوە بە هەستیاریی زۆرەوە سەیر دەکرێ و بەشێک لەو کێشە 
ئەو  بۆ  بووە،  کوردستاندا  هەرێمی  گەشەی  بەردەم  لە  گرفتانەی  و 

بنەڕەتە دەگەڕێتەوە.
هەرێمی  نــاوی  بە  واقعێک  ئەمری  ئێستادا  لە  ئــەوەش  ســەرەڕای 
قۆناخەکانی  لە  دەبێ  کە  دراوە  پێ  ڕەواییەتی  کە  هەیە  کوردستان 
تێپەڕینی سیاسی چ لە بواری دێموکراسیخوازی و چ داڕشتنی بناخەی 
و  سەربەخۆ  دەوڵەتێکی  بــەرەو  هەنگاونان  و  سیاسی  سیستمێکی 

مانەوەی وەکوو دەوڵەتێکی خودموختار پێویستە بەفەرمی بناسرێ.
ئەگەر بمانەوێ باس لە خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد لە تورکیەش 
بکەین، دەبینین ئەو خەباتە ڕەوا و خوێناوییەوە کە لەسەر پاشخانی 
لە ئێستادا بەشێوەی  مێژوویەکی شوناسخوازی دەستی پێ کردوە، 
ناوچەدا  لە  مەدەنییانە و چەکدارانە ئەمری واقیكی دیکەی سیاسییە 
کە بەبێ چارەسەر کردنی ئەم پرسەش تورکیە ناتوانێ بە ئەرخەیانی 

پاڵ داتەوە.
ئەو میکانیزم و ماتەوزەیەی لە بواری سیاسەت و دیپلۆماسییەوە 
تورکیە  لە  کوردستان  لە  بەشە  ئەو  کوردەکانی  الیەن  لە  پێویستە، 
لە  بــوارەکــانــدا؛  هەموو  لە  و  کــراوە  ڕەچــاو  گونجاو  شێوەیەکی  بە 
خەباتی چەکدارانەوە بگرە تا خەباتی مەدەنی و پارلمانی و... لە الیەن 
ڕەوتە سیاسییەکانی کوردستانەوە کەلکی لێ وەرگیراوە.  ئەگەر لەو 
ڕوانگەیەوە سەیری سیاسەت و زەرف و زەرفییەتەکانی تایبەت بە 
خۆی بکەین، بەو ئاکامە دەگەین کە بە سەرنجدان بە دانوستانەکانی 
ئاشتی و چاالکیی سیاسی لە نێوخۆ و چوونی کورد بۆ نێو پارلەمانی 
بەشێک  لە  ئــیــداری  بەرپرسایەتیی  دەستەوەگرتنی  بە  و  تورکیە 
ئاسۆی  سیاسیەکانەوە؛  کەسایەتییە  الیەن  لە  کوردنشینەکان  ناوچە 
چوونەپێشی دۆزی کورد لەو واڵتە ڕوونە. لەم واڵتە چیدی ڕێگایک 
بۆ حاشاکردن لە بوونی کورد و پرسی مافەکانیان لە ئارادا نییە و 
نییە و  بۆ  بەر کە گەڕانەوەی  تورکیە ڕێگایەکی گرتووەتە  لە  کورد 
ئەگەر لە دەیەی داهاتووشدا مەسەلەی کورد لە تورکیە بەتەواویش 
چارەسەر نەکرێ؛ بەاڵم دەستکەوتی سیاسیی زۆر بەنرخی بۆ کورد 

و بزووتنەوە ڕەواکەی دەستەبەر دەکا.
لە پێوەندی لەگەڵ مەسەلەی کورد لە کوردستانی سووریەش، لە 
هەروەها  و،  کرا  کۆبانی  لە  بەرگرییەی  ئەو  داعــش  هێرشی  دوایــی 
ــی دەســەاڵتــی نــاوەنــدیــی ســووریــە لــە ناوچە  نــاکــارامــەیــی و الوازیـ
ئۆپۆزیسیۆنی سووریە  نفووزی  بۆشایی  هاوکات  و  کوردنیشنەکان 
لە ناوچەکانی کوردستانی ئەم واڵتە ئەم دەرفەتەی بۆ کورد پێک هێنا 
کە سیستمێکی ئیداری بۆ خۆیان پێک بێنن و بە پێکهێنانی سوپایەکی 
و  الواز  )هەرچەندە  سیاسیی  دەسەاڵتی  دەستی  گرتنە  و  ناوچەیی 
خاوەنی گیروگرفت( ناوچەکەی خۆیان ببنە ئەمری واقعێکی دیکە لە 
ناوچەدا. ئەو ستاتویەی کورد لە خۆراوای کوردستان لە ئێستادا هیچ 
لە  کە  دەسەاڵتێک  هەر  تەنانەت  و  نەیبینێ  ناتوانی  الیەنێک  و  کەس 
دەمیشق بێتە سەر کار ناتوانێ دان بەو ڕاستییە دانەنێ و بۆی ناکرێ 

جارێکی دیکە شیر و تیر لە کورد بسوێ.
ئەمەش ڕوون و ئاکرایە کە لە سەردەمی ئێستادا هەر دەوڵەتێک 
لەنێو  سێهەم  جیهانی  لە  بڵێن  باشتر  یان  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە 
چووبێ، یان هەڵوەشا بێ و بەرەو داڕمان چووبێ، ئیدی نەیتوانیوە 
خۆی بگرێتەوە و دەسەاڵتێکی ناوەندیی بەهێزی هاوشێوەی پێشووی 
لە  بریتین  ئیدیعایەک  وەها  بەرچاوی  نموونەی  کار.  هاتبێتەوە سەر 

دەوڵەتانی عێراق و ئەفغانستان و لیبی و...
خۆیانەوە  بە  کوردستانیان  واڵتەی  سێ  لەو  بۆچوونێک  وەها  بە 
لکاندوە و، لە هەمووان گرینگتر تورکیە کە ئەندامی ڕێکخراوی ناتۆیە 
و وەکوو دەروازی ڕۆژهەاڵت بۆ ئووروپا سەیری دەکرێ و چەندین 
ئەم  بۆ  چیدی  ئووروپایە،  یەکیەتیی  لە  ئەندامەتی  خوازیاری  ساڵە 
لەم  کــورد  پرسی  و  بکەن  کــورد  پرسی  لە  حاشا  ناکرێ  دەوڵەتانە 

واڵتانە چیدی بە هەڵواسراوی نامێنێتەوە.

)١(
“دۆخــی  گۆڕینی  مانای  به   نوێبوونه وه   ڕه نگه  
زۆر  مــرۆڤــه وه   سروشتی  هــۆی  به   هه نووكه یی”، 
جاران خۆڕاگری له  به رامبه ریدا بكرێ، واته  مرۆڤ 
كه  خووی به  دۆخێك گرت، ئه گه ر له سه ر بنه مای 
نه هێنێ،  گۆڕین  به   قه ناعه ت  نوێوه   دنیابینییه كی 
زه حمه ته  حه ول بۆ گۆڕینی دۆخه كه  بدا. له  هه موو 
ئه و گۆڕانكارییانه شدا ئه وه  چینی ئێلیت و بژارده ن 
كه  كارگێڕی سه ره كین بۆ ئه وه ی گۆڕانكاری پێك 
بێ، گۆڕانكارییه ك له  سه ر پێناسه ی “پێویستییه كی 
نوێتر  دنیایه كی جیاوازتر و  ئه وه ی  بۆ  مێژوویی” 
هه م  ده بــێ  مێژووییه ش  پێویستییه   ئه م  ســازده ن. 

بواری زه ینی هه م بواره  عه ینییه كه ی له بار بكرێ.
ئه گه ر له  ڕوانگه ی ئه م گۆڕانه  و ئه م پێویستییه  
ده بــێ  بــڕوانــیــن،  سیاسی  حیزبێكی  لــه   مێژووییه  
حیزبێكی  چــۆن  گـــۆڕێ  بێنینه   ئـــاوا  پــرســیــاره كــه  
سیاسی ده توانێ نوێ بێته وه ؟ ئایا پێویسته  حیزب 
به  هه ڵسه نگاندنی بارودۆخی هه مه الیانه  ئاڵوگۆڕێكی 
بنه ڕه تی له  خۆیدا ساز بكا؟ پێكهاته  و نێوه رۆك له م 
گۆڕانه دا چی لێ دێ؟ به  حوكمی ئه وه ی كه  حیزب 
ڕێكخراوه یه كی “ئاكامخواز”ه  ده بێ به رده وام واڵمی 
ئه م پرسیاره ی پێ بێ، ده سكه وت و ده ركه وته كانی 
ڕاده ی  بــووه ؟  چۆناوچۆن  خۆی  كۆمه ڵگەكه ی  بۆ 
ورده  و  گشتی  بزووتنه وه ی  له سه ر  شوێندانه ری 
گوته نی   ئــه وڕۆیــی  بــووه ؟  چه نده    بزووتنه وه كان 

outputه كانی چ بوون؟ 
با له  سه ره تادا ته كلیفی خۆم له گه ڵ نێوئاخن و 
فۆڕم و داڕشت ڕوون كه مه وه ، به  باوه ڕی من بۆ 
چه قبه ستوو،  و  په سیڤ  دۆخێكی  له   بــوون  قوتار 
فــۆڕم و  لــه وه ی كه ڵكه ڵه ی  حیزبێكی سیاسی به ر 
نــێــوه رۆك،  بداته   سه رنج  ده بــێ  هه بێ،  پێكهاته ی 
چون له  ڕاستیدا ئه وه  نێوه رۆكه  كه  دواجار قالب و 

فۆڕمیش دیاری ده كا.
بكه م  خاڵه ش  بــه م  ئاماژه   ده زانـــم  پێویستی  به  
كــه  مــه رجــی ســه ره كــی بــۆ نــوێــبــوونــه وه ی هه موو 
حیزبێكی سیاسی، خه سارناسییه كی له  سه تاسه ت 
گوتاری  گوتار.  كردنه وه ی  نوێژه ن  بۆ  ده روونییه  
نوێ یان به  واتایه كی وردتر پێداچوونه وه  به سه ر 
گه شه ونه شه ی  و  زیندوویی  هــۆكــاری  ــاردا،  گــوت
سه رجه م ئه ندامانی حیزبه  بۆ سازكردنی كه شێكی 
دیالۆگێكی  ســازدانــی  و  ڕه خنه گرانه   داهێنه رانه ، 
بنیاتنه ر. به اڵم ئه وه ی من لێره دا مه به ستمه ، قۆناغی 
ئاماژه ی  پاش نوێژه ن كردنه وه ی گوتاره  كه  دواتر 

پێ ده كه م.

)٢(
له م   ڕه نگه  گه ڕانه وه  بۆ نموونه یه كی مێژوویی 
سیاسه تی  لــه   خاڵگۆڕانێك  وه ك  نوێبوونه وه یه  
حیزبیدا، بڕیار و بوێریی شه هید دوكتور قاسملوو 
ــه . شه هید دوكــتــور قاسملوو  ــۆڕان گ ــه م  ئ بــۆ  بــێ 
ده كرێ وه ك یه كه م كه س سه یر بكرێ كه  له  دوو 
قۆناغدا توانی شێواز و مه یدان و به رده نگی خه بات 
بگۆڕێ. جاری یه كه م به  هێنانه  گۆڕی سۆسیالیزمی 
“سۆسیالیزمی  لــه   تێپه ڕین  واتـــه   دێموكراتیك، 
خۆجێیی”  “سۆسیالیزمێكی  بـــه ره و  ــه وجــوود”  م
كــورده واری، بۆ  له گه ڵ ژیانی كۆمه ڵگەی  گونجاو 
به رده نگی كورد و دواجــار گه یشتن به  “سۆسیال 
دێموكراسی” به  مانا ئه مڕۆییه كه ی ڕوو به  ئورووپا 
و ئه مریكا. دوكتور قاسملوو به  نووسینی كورته باس 
له  ته واوی ئه و سااڵنه ی كه  پێداگر بوو له سه ر ئه م 
باسه ، ده یویست حیزبی دێموكرات به ره و ده ڤه ر و 
ئاقارێكی تر به رێ و سیمایه كی نوێ له  حیزبه كه ی 
نیشانی ڕۆژئاوا بدا بۆ ئه وه ی له  داهاتوودا بتوانێ 
به  گۆڕینی شێوازی خه بات له  مه یدانێكی جیاوازتر 

مانۆڕ بدا له گه ڵ به رده نگی بیانی!
سه ره تای  له   كه   بــوو  ــه وه   ئ ــر  دوات قۆناغه كه ی 
توانی  قاسملوو  دیسان  ئێران  گه النی  شۆڕشی 
بخاته   به رده نگ  و  مه یدان  و  شێواز  توخمی  سێ 
چــه كــداری  خــۆیــه وه . خه باتی  هــزری وردی  ژێــر 
)ئه گه رچی  بزووتنه وه   به  شێوازی سه ره كیی  بوو 
خاكی  به   بــوو  خه بات  گۆڕه پانی  داســه پــێــنــدراو(، 
ڕۆژهه اڵتی كوردستان و به رده نگه كه شی كۆمه اڵنی 
هه راوی خه ڵك. به اڵم هه ر له م قۆناغه دا به  حوكمی 
داهێنانی  و  خــۆی  تاكه كه سییه كانی  پتانسییه له  
سه باره ت به  كورته  باس، بواره كه ی ڕه خساندبوو 
كه  ڕوو له  ڕۆژاواش بكا و وه ك دیارترین سیمای 
سیاسیی كورد سه رنجیان بۆ الی خۆی ڕابكێشێ، 
له سه ر خاكی ڕۆژهه اڵتی كوردستان  واته  خه بات 

ئه م  ــوردی  كـ پرسی  كــردنــی  نێونه ته وه یی  بــه   و 
ڕێــك هه ر  ڕه نگه   ــی.  ــاوای له  واڵتــانــی ڕۆژئ پارچه  
سه رنجی  ڕاكێشانی  بكرێ  گۆشه نیگایه شه وه   له م 
قاسملووه   به  هۆی  باشوور  بۆ كوردانی  ئورووپا 

تاوتوێ بكه ین.
گۆڕانانه دا  له م  كات  فاكتۆری  ئه گه ر  هه روه ها 
باشتر  به  ده رئه نجامێكی  له به ر چاو بگرین ڕه نگه  
نــووســی؟  كــورتــه بــاســی  ــه ی  ك قاسملوو،  بگه ین. 
كرده  شێوازی  چه كداریی  خه باتی  كه ی  قاسملوو، 
سه ره كی؟ قاسملوو، كه ی ده ستی وتووێژی بۆ الی 
كۆماری ئیسالمی درێژ كرد؟ له ڕاستیدا ئه م گۆڕانانه  
به رهه می  به ڵكوو  نه بوون،  چركه ساتێك  به رهه می 
خوێندنه وه یه كی ورد بوون له  دۆخی بزووتنه وه ، له  
دۆخی نێوخۆ، له  دۆخی ناوچه  و ته نانه ت دۆخی 
نێونه ته وه یی كه  هه ندێ جار به رهه می چه ندین ساڵ 

تێڕامان و خوێندنه وه یه كی وردی خۆی بوون.
تــه واوی  له   كه   ئه وه یه   سه رنجڕاكێشه   ــه وه ی  ئ
چه سپاندنی  خه ریكی  قاسملوو  كه   مــاوه یــه دا  ئه م 
چه مكه  تیۆریكه كانه  یان گۆڕینی شێواز و مه یدان 
ئه م  و  نــادا  پێكهاته   گۆڕینی  حه ولی  به رده نگه ،  و 

ساختاره ی پێ گونجاوترین داڕشته  بۆ حیزبه كه ی.

)٣(
قاسملوو بۆیه  به شێك له  مه یدانی خه باتی كردبوو 
به  هه نده ران، چون ده یزانی یه كێ له  بەهێزترین و 
كاریگەرترین میكانیزمەكان بۆ بە ئامانج گەیشتنی 
دۆزی كورد، بەجیهانی كردنی ئەم پرسەیە. قاسملوو 
ده یزانی كە كورد بۆ ئەوەی بگاتە مەبەست پێویستە 
لە  جیهاندا  میدیاكانی  لەنێو  پرسەكەی  بـــەردەوام 
برەودا بێ تا بتوانێ بۆ دواڕۆژ پاڵپشت و پشتیوان 

بۆخۆی مسۆگەر بكا.
ــاوەی ســەركــردایــەتــیــی شەهید دوكــتــور  ــ ــە م ل
قاسملوو وەك سكرتێری حیزبی دێموكرات، بەهۆی 
كەسایەتیی ناسراوی لە ئورووپا و هەروەها ناسیاوی 
لەگەڵ سیاسەتمەداران و ڕۆژنامەنووسانی جیهان، 
بە  بە ڕۆژەڤ،  ببوو  لە ڕۆژهـــەاڵت  كــورد  پرسی 
جۆرێ كە میدیا هەرە بەناوبانگەكانی دنیا بەردەوام 
هەواڵەكانی كوردستانی ئێرانیان دەگواستەوە، وەك 
نموونە: گاردییەن )بریتانیا(، لۆمۆند )فەڕانسە(، دێیلی 
تێلیگراف )بریتانیا(، لوسوار )بەلژیك(، ئیكۆنۆمیست 
)بریتانیا(، هیراڵد تریبیۆن )ئەمریكا(، سەندەی تایمز 
)بریتانیا(، زوددۆیچە )ئاڵمان(، بی بی سی )بریتانیا(، 
)بریتانیا(،  تایمز  فاینانشاڵ  )ئەمریكا(،  نیووزویك 
فرانكفۆرتر  )توركیە(،  پرێس  )فەڕانسە(،  فیگارۆ 
ئاڵگماینێ )ئاڵمان( و... تەنانەت ساڵی ١٩٧٤ لە یەكێك 
لە ڕۆژنامە پڕتیراژەكانی ئەمریكادا بە قەڵەمی خۆی 
بابەتێك لەسەر كۆماری كوردستان باڵو دەكاتەوە. 

با دوو نموونە باس بكەین:
ڕۆژنامەی فیگارۆ وەك پڕتیراژترین ڕۆژنامەی 
شۆڕشی  بوونی  لووتكەدا  لە  كاتی  لە  فەڕانسە 
 ١٩٧٩/٨/٢٠ بــەرواری  لە  كوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی 
واڵت  وەك  كوردستان  ئەگەرچی  دەنووسێ:  ئاوا 
هەزار  بــەاڵم  ٥٠٠  نییە،  نەخشەیەک  هیچ  لەسەر 
كیلۆمەتری چوارگۆشە خاك و زیاتر لە ٢٠ میلیۆن 
حەشیمەتی هەیە و لە مێژووی هاوچەرخدا هەركات 
كوردستان ڕادەپەڕێ، پێنج واڵت دەلەرزێن... فیگارۆ 
لە درێژەدا دەنووسێ: نەتەوەی كورد بەسەر پێنج 
واڵتی توركیە، ئێران، عێراق، سووریە و یەكیەتییی 
سۆڤییەت)ی پێشوو(دا دابەش كراوە كە بە درێژایی 
هەمیشە  و  بــوون  لە شۆڕشدا  بـــەردەوام  مێژوو 
حیزبی  ــراون.  ــ ك ســەركــوت  ئەرمەنییەكان  وەك 
لە ٢٨ی  كە  سەنەدێكدا  لە  كوردستان  دێموكراتی 
مارس پێشكەشی خومەینی كردوە، خوازیاری مافی 
نەتەوەیی بۆ سەرجەم نەتەوەكانی ئێران بە شێوەی 
چوارچێوەی  لە  فیدراسیۆن  یــان  خودموختاری 

ئێرانێكی ئازاددا بووە و...
ــچــە  پــڕتــیــراژتــریــن ڕۆژنـــامـــەی ئــاڵــمــان زوددۆی
كە  دەكــا  لــەوە  بــاس  ١٩٧٩/٩/١دا  لــە  تسایتونگ 
كومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستان لە 
 Non-Aligned ڕاگەیاندراوێكدا لە واڵتانی ئەندامی
Movement لە هاڤانا داوای كردوە سیاسەتەكانی 
كوردی  كوشتاری  لەهەمبەر  خومەینی  ئایەتوڵاڵ 

ئێران ئیدانە بكەن.
بێگومان قورسایی هەرەزۆری ئەركی بەجیهانی 
زایینیدا  هەشتای  دەیــەی  لە  كــورد  پرسی  كردنی 
تا ئەو كاتەی دوكتور قاسملوو مابوو، لەئەستۆی 
خۆی بوو. با ویژدان سەنگی محەك بێ، سەرەڕای 
نەبوونی ئیمكاناتی مێدیایی و سۆشیال مێدیایی لەو 

بەناوبانگەكانی  توانی سەرنجی مێدیا  سەردەمەدا، 
جیهانی بۆ الی خۆی و پرسی نەتەوەكەی ڕابكێشێ. 

)٤(
و  مێدیاییەوە  پتانسییەلە  ئــەم  بەپێی  هەنووكە 
نێونەتەوەیی  سیاسی  ڕێكخراوەی  دەیــان  بوونی 
)كە شارەزای دۆزی كوردن( و حزووری كەسانی 
ڕۆژنامەنووسی  و  نــووســەر  و  ئاكادیمیسییەن 
بە  خۆیەتی  جێی  واڵت،  دەرەوەی  نیشتەجێی 
شێوەیەكی  بە  پەیوەندییانە  ئەم  چەشنێ  هەموو 
ــەوە و  ــت ــدار ســەرلــەنــوێ ســاز درێ ــالن تۆكمە و پ
سەرنجی مێدیاكانی جیهان كە ئێستا وەك مێدیای 
سیاسەتی  لەسەر  و  دەگێڕن  دەور  نێونەتەوەیی 
دەوڵەت و ڕای گشتی نەتەوەكانی خۆیان و تەنانەت 
دەوڵەتانی تریش شوێندانەرن، بۆ پرسی كورد لە 
ڕۆژهەاڵت ڕابكێشن. هه رچه ند به داخه وه  سه ره ڕای 
ئه م پتانسییه له  سه رده میانه ، به  حه شیمه تێكی نیزیك 
به  چل میلیۆن كورد، ئێستاش پاش ساڵه های ساڵ 
 )ISI( باڵڤۆكێكی ئاكادیمیكی دەوڵەمەند و بەهێزی
له  نێو كورددا نییه  كه  بكرێ وه ك سه رچاوه یه كی 
پسپۆرانی  الیـــه ن  ــه   ل زانــســتــی  بــاوه ڕپــێــكــراوی 
نه ته وه كانی تره وه  سه یر بكرێ و به های پێ بدرێ و 

ئه مه  به ڕاستی بۆشاییه كی گه وره یه .
له  الیه كی تره وه  ئێستا كە خەبات لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان وەستاوە و هێزی پێشمەرگەی ڕۆژهەاڵت 
لە باشوور قەتیس ماوە و نه بوونی  دەمێك ساڵە 
ئه م “حزووره “ له سه ر خاكی ڕۆژهه اڵتی كوردستان 
وه ك گه وره ترین خه سار، كەڵك وەرگرتن لە وزەی 
ئەم مێدیا جیهانیانە دەروازەیەكی نوێی خەباتمان 
ئــەوەی دوكتور  بە ڕوودا دەكــاتــەوە... رێك وەك 

قاسملوو كردی!
دیاره  كه  باس له  گۆڕینی شێوازی خه بات، گۆڕینی 
گۆڕه پانی خه بات و گۆڕینی به رده نگ ده كه ین به م 
مانایه  نییه  كه  ئه و چه مكه ی وه ك خه باتی فره ڕه هه نده  
نێودێرمان كردوه  له بیر بكه ین، واته  كه لك وه رگرتن 
خوێندنه وه ی  جۆرێ  به ڵكوو  تواناكان،  هه موو  له  
واقعبینانه یه  بۆ دۆخی حیزبه كان. به  حوكمی دۆخی 
تایبه تی ئێستای حیزبه كان، گۆڕه پانی خه بات ده بێ 
ساته وه خته دا  له م  له ڕاستیدا  چون  بگوازرێته وه ، 
خه باتی چه كداری به م شێوه یه  بووز ناخوا و ده بێ 
تێچوویه كی زۆریشی بۆ بدرێ، له  الیه كی دیكه شه وه  
ئه و زه ینییه ته  ڕه نگه  نه توانی واڵمده ره وه  بێ كه  پێمان 
وابێ به  شێوه یه كی ڕێكخراوه یی ده كرێ له  نێوخۆ 
خه باتی مه ده نی یان نافه رمانی مه ده نی به ڕێوه  بچێ، 
چون ده سه اڵتی كۆماری ئیسالمی له وه  داخراوتره  
ئیزنی ئه وه  بدا كورد وه ك حیزب و ئۆرگانیزاسیۆن 

خۆی كۆ كاته وه . 
كه وا بوو ڕێك له م پنته ڕا ده بێ شێواز و گۆڕه پان 
واڵت  ده ره وه ی  بگوازرێته وه   خه بات  به رده نگی  و 
واته  ئورووپا و به تایبه تی ئه مریكا و ئه وه ی ده بێ 
سه ركردایه تیی كورد نیشانه ی بگرێ، سیستمه كانی 
ده ره وه ی واڵتن. كۆی سیستمه كانی واڵتانی ئه مریكا 
مێدیایی،  سۆشیال  ناوه نده كانی:  وه ك  ئورووپا  و 
ڕاگه یاندن،  لێكۆڵینه وه یی،  ئاكادێمیك،  تانك،  تینك 

مافی مرۆڤ، ڕێكخراوه  نێونه ته وه ییه كان و...
گۆڕینی ئه م سێ توخمه  له  خه باتی سیاسیدا ده بێ 
سه یر  ستراتیژی  وه ك  هه م  و  تاكتیك  وه ك  هه م 
بكرێ. البی كوردی ڕۆژهــه اڵت ده بێ خێوه ته كه ی 
به ره و كۆشك و ته الری ده وڵه تانی تر هه ڵ دا، بۆ 
دواجــار  و  گۆڕه پان  گۆڕینی  و  به رده نگ  گۆڕینی 
دیپلۆماسی  ده بــێ  واتــه   خه بات.  شێوازی  گۆڕینی 
گشتی وه ك هێزی نه رمی بكه وێته  گه ڕ، جگه  له وه  هیچ 
ده ره تانێكی تر نییه  بۆ كورد بۆ ئه وه ی به ره نگاری 
كه  سه ركرادیه تی  ئه وه   بێته وه .  ئیسالمی  كۆماری 
سیاسی كورد ئه مڕۆ، چه ندی پتانسییه لی ئه م كاره  
الی  واڵمه كه ی  هه یه ،  كردنی  پراكتیزه   توانایی  و 

خۆیانه !
***

به ره و خه باتێكی نوێ:

گۆڕینی شێواز، گۆڕینی گۆڕه پان و گۆڕینی به رده نگ

ئەو جەبرەی چارەسەری پرسی 
کوردی پێ بەستراوەتەوە 

درێژە لە الپەڕەی ١٥

شۆڕش شاباز
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان 
ئۆتۆریتاریزم  و تۆتالیتاریزم دا

)دامەزراوە شێوە دەوڵەتییەکان و ئابووریی تااڵن کراو(

دیالن هەردی

ــاســایــی بۆ  پــێــنــاســەیــەکــی دەســـتـــووری  و ی
دامەزراوە “شێوە دەوڵەتی”یەکان لە ئێران نییە، 
شارەزایانی  بەرپرسان  و  گوتەی  بەپێی  بــەاڵم 
ئابووریی ئێران، بریتین لە دامەزراوە  و ڕێکخراو 
گشتین،  کەرتی  بە  سەر  نە  کە  ناوەندگەلێک  و  
نە سەر بە کەرتی تایبەت. ئەو دامەزراوانە هیچ 
چاالکییەکانیان  و  کــار  لــە  ئــەوتــۆ  زانیارییەکی 
لەبەر دەستدا نییە  و لە هەر سێ دەسەاڵتەکەی 
بەهێزترن   دادوەری  و  یاسادانان، جێبەجێ کردن  
بەرامبەر ڕێبەری کۆماری ئیسالمیدا  لە  تەنیا  و 
بەرپرسن. دوای ئەوەی لە ساڵی ١٣٩٣دا یاسایەک 
ــەوەی دامــــەزراوە  ئـ بــۆ  ــوو  لــە مەجلیس دەرچــ
ــەکــان ســەرمــایــە و داهــاتــی  ــەتــی”ی “شــێــوە دەوڵ
خۆیان ڕابگەیەنن، دەیان هەزار لەو دامەزراوانە 
شناسایی کران. ئەو دامەزراوانە بە گشتی بە سەر 
شەش دەستەدا دابەش دەبن: دامەزراوەی گشتی، 
خێرخوازی،  دامــەزراوەی  نیزامی،  دامــەزراوەی 
زیارەتگاکان، ناوەندەکانی خانەنشینی  و هەروەها 
ــک  زۆرێ ئیسالمی.  شــۆڕشــی  دامـــەزراوەکـــانـــی 
ڕێکخراوگەلی  چەشنی  لە  کە  دامــەزراوانــە  لەو 
ــاحــکــوومــی یـــان ســـەر بـــە دامـــەزراوەکـــانـــی  ن
داهــات  و سامانێکی زۆرن  و  شۆڕشن، خــاوەن 
ئابورییان  سیاسی  و  بەهێزی  پەیوەندییەکی 
بە  بوونە  دەوڵەتییەکان  شێوە  دامــەزراوە  هەیە. 
ئەکتەرێکی ئابووری زۆر بەهێزتر لە حکوومەت. 
بازاڕی  پەیمانکاری،  پــڕۆژەی  زۆر  ژمارەیەکی 
بورس، بانک  و کۆمپانیا هەن کە حکوومەت هیچ 
جۆرە چاودێرییەکی بە سەر ڕێژەی داهاتیانەوە 

نییە.
ــە کــــردەوە چــووەتــە ژێــر  ــی تــایــبــەت ب ــەرت ک
دەوڵــەتــی”یــەکــان  و  “شێوە  ــەزراوە  ــ دام دەستی 
پاسداران  بە سوپای  ســەر  ــەی  ــەزراوان دام ئــەو 
لەو  ئیسالمین. زۆرێــک  کــۆمــاری  ڕێــبــەری  یــان 
تایبەت  کەرتی  خۆیان  وەکــوو  کۆمپانیایانەی 
بە  کە  پــاســدارانــن  سوپای  بە  ســەر  دەناسێنن، 
دامــەزراوە  دارایی  پشتیوانی  لە  وەرگرتن  کەڵک 
کەرتی  پشکەکانی  دەوڵــەتــی”یــەکــان،  “شــێــوە 
دەکڕنەوە.  حکوومییەکان  ــەزراوە  دامـ و  گشتی  
بە  کۆمپانیایەکی سەر  نموونە، ساڵی ١٣٨٨،  بۆ 
کۆمپانیای  پشکەکانی  نیوەی  پاسداران،  سوپای 
مــخــابــرات(ی  )شــرکــت  ئــێــران  پەیوەندییەکانی 
چاالکییە  لە  گەورە  بەشێکی  هەروەها،  کڕییەوە. 
ئابوورییەکان لە الیەن هەندێک دامەزراوەی وەکوو 
زیارەتگای ئیمام ڕەزا )آستان قدس ڕضوی(  و 
بناژۆخوازن،  باڵی  بە  سەر  دامــەزراوانــەی  ئەو 
دەستی بەسەردا گیراوە. ئەو دامەزراوانە، یان لە 
پێدانی ماڵیات بە حکوومەت بەخشراون، یان بە 
دەسەاڵتدا  لەنێو  بەهێزەی  پەیوەندییە  ئەو  هۆی 
هەیانە، بە ئەنقەست ماڵیات نادەن.  یەکێکی دیکە 
ــەزراوەی هــەژاران )بنیاد  ــە، دامـ لەو دامــەزراوان
لە  لە کەرتی گشتی دایە نە  مستضعفان(ـە کە نە 
کەرتی تایبەت. ئەو دامەزراوەیە ساڵی ١٣٥٨ بە 
مەبەستی دەست بەسەردا گرتنی مڵک  و سامانی  
بە  سەر  دیکەی  کەسانی  پەهلەوی  و  بنەماڵەی 
بە  سامانە  ئــەو  دانـــەوەی  پاشایەتی  و  ڕێژیمی 
دامــەزرا،  خومەینیەوە  الیــەن  لە  هــەژار،  خەڵکی 
ئەم بنیاتە ئەوڕۆکە لە ٢٠٠ هەتا ٣٥٠ کۆمپانیای 
پێدانی  لە  هاتووە  و هەمووشیان  پێک  بازرگانی 
ــەخــشــراون. لـــەوەش  ــە حــکــوومــەت ب مــاڵــیــات ب
دەدرێتە  داهاتە  پڕ  ــەزراوە  دامـ ئــەو  داهاتی  کە 
ئەوتۆ  زانیارییەکی  هیچ  نا،  یان  هــەژار  خەڵکی 
کۆماری  ڕێبەری  لە  جگە  و  نییە   دەستدا  لەبەر 
ئیسالمییش لە بەرامبەر هیچ کەس  و الیەنێکیتری 

دەوڵەتی  و غەیرەدەوڵەتیدا بەرپرسیار نییە. 
ئابووری  سیستەمی  دەتوانین  ئەنجامدا،  لە 

ئێران لە فۆڕمی وێنەی A دا وێنا بکەین:
بە پێی توێژینەوەی ناوەندی لێکۆڵینەوەکان بۆ 

پڕۆسەیەکی   ،)FEMO( نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
ــاری ئــیــســالمــی بە  ــۆمـ ــەری کـ ــبـ زاڵـــبـــوونـــی ڕێـ
بە  ئەویش  ــە،  دای لەئارا  ئێران  ئابووریی  ســەر 
دروستکردنی ١٤ جەمسەری دارایی، پیشەسازی 
ــە سێکتەرە  ل هـــاتـــووە  پــێــک  ــە  ک ــی  ــان ــازرگ ب  و 
ستراتێژییەکانی وەکوو نەوت، پێترۆشیمی، کانگا، 
ڕێگاوبان،  بیناسازی،  ئۆتۆمبێل،  بەرهەمهێنانی 
بیمە  و  پــەیــوەنــدیــیــەکــان،  ــداو،  ــەن ب هەڵبەستنی 

بانکداری )بڕوانە لیستەی خوارەوە(.
ئیمام،  فەرمانی  جێبەجێ کردنی  ناوەندی   -١
ئیمام  ــەزراوەی هــەژاران ٣- زیارەتگای  ٢- دام
کۆمیتەی   -٥ شەهیدان،  دامــەزراوەی   -٤ ڕەزا، 
قەرارگای   -٧ پاسداران،  سوپای   -٦ یارمەتی، 
 -٨ پاسداران،  سوپای  بە  سەر  خاتەمولئەنبیای 
ڕێکخراوی بەسیج، ٩- دامەزراوەی وەبەرهێنانی 
غدیر سەر بە وەزارەتی بەرگری، ١٠- ڕێکخراوی 
چــەکــدارەکــان،  هێزە  کۆمەاڵیەتیی  دابینکردنی 
بە  ســەر  خاتەمولئەوسیای  ــەزراوەی  ــ دام  -١١
نــاوەنــدی سەرەکیی  بــەرگــری، ١٢-  وەزارەتـــی 
 – ئاسایش  هێزەکانی   -١٣ چەکدارەکان،  هێزە 

ناجا، ١٤- هێزە وشکانییەکان.

نیزامی  و  ئایینی  و  الیــەنــە  دەســتــێــوەردانــی 
سیاسییەکانی سەر بە وەلیی فەقیهـ لە کاروباری 
گشتی  سامانی  بۆ  بردنیان  دەســت  ئــابــووری، 
و  تایبەتی   مەبەستی  بۆ  هێنانی  بەکار  واڵت  و 
بوونی  کەرستەیی  نیشانەی  کەسیی،  ئامانجی 
دەسەاڵتی  چونکە  واڵتــە.  دادوەریـــی  سیستەمی 
لە تۆڕی وەلیی  ئێران خۆی بەشێکە  دادوەریــی 
دەسەاڵتی  سەرۆکی  ڕەئیسی،  ئیبڕاهیم  فەقیهـ. 
سەرۆکی   ،١٣٩٨ ساڵی  تــا  ئــێــران،  دادوەریــــی 
کە  بــوو  ڕەزا  ئیمام  زیــارەتــگــای  ــەزراوەی  ــ دامـ
دەوڵەمەندەکانی  هــەرە  ــەزراوە  ــ دام لە  یەکێکە 
“شێوە دەوڵەتی”یە. دوای ئاشکرا بوونی هەندێک 
بەڵگە، دەرکەوتوە کە سادق الریجانی سەڕۆکی 
پێشووی دەسەاڵتی دادوەری کە  وەکوو کەسێکی 
بانکی  ژمــارە    ٦٣ خــاوەن  ناسراوە،  دەوڵەمەند 
نێو  پــارەی  )کــۆی  دۆاڵرە  میلیۆن   ٣١٢ بڕی  بە 
دۆاڵڕە(.  میلیارد   ٢٠ نزیکەی  بانکییەکان  ژمارە 
بە پێی ئەو بەڵگانە، نزیک بە ٢٣٠ ژمارەی بانکی 
کە زۆربەیان دادوەرن، ئاڵوگۆڕی پارەیان لەگەڵ 
کردوە.  الریجانی  سادق  بانکییەکەی  ژمارە   ٦٣
بــوارەکــانــی گــەنــدەڵــی لــە ئــێــران جــۆراوجــۆرن، 
وەکوو: کڕین  و فرۆشتنی زەوی و زار، هەناردە  و 
هاوردە کردن، فرۆشی نەوت، وەرگرتنی قەرزی 
دەوڵەتی، کڕین  و دەستبەسەرداگرتنی پشکەکانی 
دامەزراوە  و کۆمپانیا حکوومی یەکان  و کۆمەڵیک 
بواری دیکە لە بەرژەوەندی دامەزراوەکانی سەر 
بە وەلیی فەقیهـ   و سوپای پاسداران لە دەرەوەی 

پڕۆسە یاساییەکان.
***

ــازادی  و  ــ ــدا، ئـ ــان ــەرەک ــت ــۆری ــۆت لــە ڕێــژیــمــە ئ

حیزبی  ئایدۆلۆژیای  ــووردارن،  ســن پلۆڕاڵیزم 
ــەواوی  ت بە ســەر  یــان حکوومەت  ــدار  دەســەاڵت
ئێران،  بە  ســەبــارەت  ناسەپێندرێ.  کۆمەڵگەدا 
ئایدۆلۆژیای دەوڵەتی کە تایبەتمەندییەکی ڕێژیمە 
لە  الواز  زۆر  شێوەیەکی  لەگەڵ  تۆتالیتەرەکانە 
باڵبەندی،  بنێین  نــاوی  دەکـــرێ  کــە  پلۆڕاڵیزم 
وایە  پێی  لەنز  ژوان  بۆیە  هەر  هەیە.  بوونیان 
تایبەتمەندیی  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ  پلۆڕاڵیزم  کە 
پلۆڕاڵیزمە  لەو  جۆرێک  بــەاڵم  ئۆتۆریتاریزمە، 
سیاسییەکانی  ڕکـــەبـــەرە  لــەنــێــوبــردنــی  دوای 
ــە ڕێژیمە  ــە هــەنــدێــک ل ــەنــی دەســـەاڵتـــدار، ل الی
سیاسیی  ڕێژیمی  لە  هەیە.  تۆتالیتەرەکانیشدا 
لە  نزیک  الیەنەکانی  بۆ  تەنیا  پلۆڕاڵیزم  ئێراندا، 
دەسەاڵت ڕێگەی پێدراوە نەک هەموو حیزب  و 
الیەنەکان. بە وردبوونەوە لە نێوەرۆکی کۆماری 
ئیسالمی ئێران، دەردەکەوێ  کە قەبووڵ  کردنی 
الیەن  لە  فرەڕەنگی  و  چەندحیزبی   سیستەمی 
دەوڵەتەوە ئەستەمە، چونکە بە پێی ئایدۆلۆژیای 
حیزب،  یەک  “تەنیا  فەقیهـ(،  )ویالیەتی  دەوڵەتیی 
فەقیهـ  ــی  وەل کــە  هەیە  خـــودا”  حیزبی  ئــەویــش 
لە  ئایدۆلۆژییە  ڕوانگە  ئەو  دەکــا.  ڕێبەرایەتیی 
الیــەن دەوڵــەتــەوە بە کــردەوە جێبەجێ کــراوە. 
ئەو  تەنیا  فرەڕەنگی  فرەحیزبی  و  پلۆڕالیزم  و 
الیــەنــانــە دەگــرێــتــە خــۆ کــە لــە ســەر یــەک هێڵی 
ئایدۆلۆژین. ئەو الیەنانە زۆر جار بەئاسانی لێک 
بانگەشەی  کامیان  هەر  چونکە  ناکرێنەوە،  جیا 
ئەوە دەکەن کە باشتر ڕێگا و ڕێبازی خومەینی 
درێژە پێ دەدەن. هیچ هێزێک، ڕێکخراوێک یان 
دوو  ئەو  دەرەوەی  لە  ئۆپۆزیسیۆن  مێدیایەکی 

باڵە لە نێوخۆی ئێران نییە.
ــواری ئـــابـــووریـــدا، چــەشــنــێــک لە  ــ ــە ب ل  
گرووپی  ــەن  الی لە  گشتی  سامانی  تااڵنکردنی 
ــدار  و دامــــــــەزراوە ئــایــیــنــیــەکــانــەوە  ــ ــەاڵت دەســ
فەقیهن.  وەلی  بە  سەر  هەموویان  کە  دەبینرێ 
ــابــووریــی  ئ سیستەمی  کــە  ــدا  ــەوەشـ ئـ لــەگــەڵ 
 ٨٠ لە  زیاتر  و  دەوڵەتییە   سیستەمێکی  ئێران 
لــە ســەدی ئــابــووری ئــێــران لــە ژێــر دەســەاڵتــی 
الیەنی  و  دامـــەزراوە   بــەاڵم  گشتی دایە،  کەرتی 
هەن  هاوتەریب  سیاسی  و  ئــابــووری   بەهێزی 
بەڵکوو  بەهێزترن،  گشتی  کەرتی  لە  نەتەنیا  کە 
خۆ لە دانی ماڵیات بە حکوومەتیش دەبوێرن  و 
کار  لە سەر  ئەوتۆی  زانیارییەکی  حکوومەتیش 
وچاالکی  و داهاتی ئەو دامەزراوانە نییە. داهاتی 
الیەن  لە  دەوڵەتی”یانە  “شێوە  دامـــەزراوە  ئەو 
ڕیبەری کۆماری ئیسالمی  و دامەزراوە ئایینی  و 
نیزامییەکانەوە بۆ مەبەستی سیاسی  و پەرەپێدانی 
ئایدۆلۆژیا  و هەناردەکردنی شۆڕش بۆ دەرەوەی 
بەهێز  دەکرێتەوە. سەرۆکی  خەرج  سنوورەکان 
تایبەتمەندییە  لە  دوو  دەوڵەتی،  ئایدۆلۆژیای   و 

سەرەکییەکانی ڕێژیمە تۆتالیتەرەکانن.

پێی  خۆیدا،  نۆی  ڕاپۆرتی  له   لێبوردنی  نیۆنه ته وه یی  ڕێکخراوی 
لەسەر توندوتێژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی له به رانبه ر خۆپیشاندانه 
جه ماوه رییه که ی خه زه ڵوه ری ٩٨ داگرتۆتەوە. لێبوردنی نێونەتەوەیی 
لەالیەن  و  جۆر  هەموو  به  خه زه ڵوه ر  دەسبەسەرکراوەکانی  دەڵــێ 
دەزگای داد و زۆربەی زۆری دامودەزگا سەربازی و ئەمنیەتییەکانەوە 

ئەشکه نجه  کراون.
له و ڕاپۆرته ناخ هه ژێنه دا هاتوە کە لە زیندانەکاندا هەموو ئامرازێکی 
ئەشکەنجە لەدژی گیراوەکان بەکار هاتوە، وەک قامچی لێدان، شۆکی 
جیا  و  جینسی  ــازاری  ئ و  سێداره دانی  له  به  تۆقاندن  ئه لەکتریکی، 
و  دادوەر  پاسداران،  سوپای  ئیتالعات،  وزاره تی  زیندانەوانەکان،  له 
داواکاره  گشتییه کانیش لەو توندوتیژی و ڕەفتارە نامرۆییانەدا بەشدار 

بوون.
ڕۆژی  کــه  لێبۆردنی  نیۆنه ته وه یی  ڕێــکــخــراوی  نۆیی  ڕاپــۆرتــی 
لێکۆڵینه وه ی  ئه نجامی  بـــۆوه،  بـــاڵوه و  خــه رمــانــان   ١٢ چــوارشــه مــه 
مه یدانی ئه و ڕێکخراوه یە و کۆکردنه وه ی شایەتیدانی شایەتحاڵەکان و 

قوربانیانی ئه و توندوتیژییانه یه.
ــی ئــیــتــال عــات، هێزه   ــان ــاک ــێ: ده زگ ــ لــێــبــۆردنــی  نــیــۆنــه تــه وه یــی ده ڵ
و  دادوەر  هاوکاریی  به   زیندانبانه کان  و  ئه منیەتییەکان  و  ئینتیزامی 
بە  بەشیان  توند  زۆر  و  به رباڵو  شێوه یکی  به   داواکاره گشتییه کان، 
گیراوەکانی  ئەشکەنجەی  و  ــازار  ئ و   خۆپیشاندانەکان  سەرکوتی 

خۆپێشاندانه کانی خه زه ڵوه ری ٩٨دا بووە.
بەشدارانی  له   کــەس  ــان  دەی شایەتیدانی  دەڵــی  ڕێکخراوەیە  ئــەم 
بــوون  ــان  ــ ڕووداوەکـ شایەتحاڵی  ئــەوانــەی  یــان  خۆپیشاندانەکان، 
حەوت  له و  بچووک  به شێکی  شایەتحااڵنە  ئه و  کــراوە.  بەدێکیۆمینت 
ئــه و چه ند ڕۆژه دا  لــه  مـــاوه ی  هـــه زار پیاو و مــنــداڵ و ژنــانــه ن کــه  
و  دەسبەسەرکردن  کاتی  له   که سانه   له و  بڕێک  ده سبه سه رکراون. 
بریندار  کە  لەوان  هیندێک  و  بووه  ساڵ  دە  ته مه نیان  بەندکردنیاندا 
و  ده رمــان  به   پێویستییان  ســه رەڕای  و  نه خۆشخانه کاندا  له   بــوون، 

چارەسەری پزیشکی، بەاڵم ده سبه سه ر و دواتر ئەشکەنجە کراون.
ئەو ڕاپۆرتە تیشکی خستووەتە سەر ئەوە کە به  سه دان که س لە 
خەڵکی ئاسایی، ڕۆژنامەنووسان، چاالکانی مەدەنی و سیاسی کە ئەو 
بە  لێدان  سزای  یان  زیندان دان  له   ئێستاش  کران،  دەسبەسەر  کات 
قامچی و قەرەبووکردنەوەی ماددیان بەسەردا سەپاوە؛ ژمارەیەکیش 
ئێعدام  به   کاتژمێرێک(دا  له   )که متر  خێرا  کردنی  دادگایی  له   لــەوان 

مەحکووم کراون.
خاتوو دایانا ئه لتاهاوی، جێگری ڕێکخراوی لێبوردنی  نیۆنه ته وه یی 
بۆ کاروباری ئافریقای باکوور و ڕۆژهه اڵتی ناوین لەو ڕێکخراوەیە 
جیاتی  له   ئیسالمی  کۆماری  داواکاره گشتییه کانی  و  دادوەر  دەڵــێ: 
بێسه روشوێن  پــەروەنــدەی  بۆ  ــەدواداچــوون  ب ــده ی  پــه روه ن ــه وه ی  ئ
دامودەزگا  دیکەی  جینایەتەکانی  و  کراوەکان   ئه شکه نجە  بووه کان، 
و  له گه ڵ شه پۆلی سه رکوت  بکه ن،  پۆلیسییەکانی واڵتدا  و  ئەمنیەتی 
ئازار و ئەشکەنجەدانی گیراوەکان که وتوون و به  بیانووی »ئه منییه تی 
سزا  شێوە  توندترین  بە  گیراوەکانیان  لە  کەس  سەدان  نه ته وه یی« 
داوە. ئه و شه پۆله  له  سه رکوت و ترساندنە بە دانپێدانانی زۆرەملێ 

لە ژێر ئەشکەنجەدا و باڵوکردنەوەی له  تەلەڤیزیۆنەکاندا کامڵ کرا. 
ئاماری  خۆیدا  ڕاپۆڕتەکەی  لە  نێونەتەوەیی  لێبوردنی  ڕێکخراوی 
کوژراوانی خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەری ساڵی ڕابردووی النی کەم 

٣٠٤ کەس ڕاگەیاندوە. 
ڕۆژئــاوای  پشکنینی  و  بــەدواداچــوون  بەرپرسی  لۆتێر«،  »فیلیپ 
ئاسیا و باکووری ئەفریقا لەو ڕێکخراوەیە دەڵێ جیهان نابێ بێدەنگ 
دابنیشێ و سەیری بەردەوامیی پێشێلکاریی بەرباڵوی مافی مرۆڤ لە 
الیەن بەرپرسانی ئێرانی و هەوڵی دڵڕەقانەی ئەوان بۆ ورد کردنی 

دژایەتییەکان بکا.

زۆر  لۆمەی  کە  لێبوردنی  نیۆنه ته وه یی  ڕێکخراوی  نۆی  ڕاپۆرتی 
توندی کۆماری ئیسالمیی تێدا، دەڵێ ناوی زیاتر له  ٥٠٠ که سیان لە 
الیە که  هەموویان به  هۆی به شداری له  خۆپێشاندانەکاندا گیراون و 
دادگایی کراون. لەنێو ئەواندا النی کەم سێ که س لەوان بە ناوەکانی 
به   ته مجیدی  سه عید  و  ڕه جه بی  مه حەممه د  مــورادی،  ئه میرحوسێن 

تۆمەتی »دژایه تی له گەڵ خودا« سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە.
داوای  ڕاپۆرتەکەیدا  کۆتایی  لە  نیۆنه ته وه یی  لێبوردنی   ڕێکخراوی 
مافی  کۆمیساریای  و  مــرۆڤ  مافی  شــورای  لە  ئــه نــدام  واڵتــانــی  له  
مرۆڤ له و ڕێکخراوەیە کردوە  له  به رانبه ر سەرەڕۆییەکانی کۆماری 
بێدەنگ  داوای کۆمەڵگەی جیهانیدا  ئیسالمی و بێ وەاڵم هێشتنەوەی 
نەبن و کاردانه وه ی پێویستیان هەبێ. هەروەها بوار بۆ ئەوە خۆش 
بکەن ئەم بابەتە لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا لێکۆڵینەوە و 

بەدواداچوونی بۆ بکرێ.
ڕێکخراوی لێبوردنی  نیۆنه ته وه یی هه روها داوای له  هەموو واڵتانی 
کۆماری  لە  کــردوە  یەکگرتووەکان  نــەتــەوە  ڕێکخراوی  لە  ئــەنــدام 
بێتاوانی  دەسبەسەرکراوانی  دەسبەجێ  بــوێ  ئێرانیان  ئیسالمیی 

خۆپیشاندانەکان ئازاد بکا.

لێبوردنی  نیۆنه ته وه یی:

دەزگای دادی ڕێژیم هاوبەشی 

سەرەکیی جینایەتەکانی ڕێژیمە 
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دوو کۆبوونەوەی سیاسی  
تەشکیالتیی  سکرتێری 
گشتیی حیزبی دێموکرات

سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆبوونەوەیەکی سیاسی 
ـ تەشکیالتیی بۆ بەڕێز خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزب پێک  ـ
ا. ئەم کۆبوونەوەیە پێشنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە ٩ی خەرمانان،  هێن
بە بەشداریی بەشێک لە ئەندامانی ڕێبەری و کادر و پێشمەرگەکانی 
حیزب و بە ڕەچاو کردنی هەلومەرجی تەندروستی و دۆخی تایبەتیی 
کۆڕۆنا لە یەکێک لە بنکەکانی سەر بە دەفتەری سیاسیدا بەڕێوە چوو.
شەهیدانی  ــە  ل ڕێزگرتن  ــۆ  ب بێدەنگی  ساتێک  ــە  ب ــەوەکــە  ــوون کــۆب  
حیزب و گەل  دەستی پێکرد و پاشان بەڕێز خالید عەزیزی، باسێکی 
نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و  جیهان  ئێستای  دۆخی  لەسەر  تێروتەسەلی 
و بە تایبەت ئێران و بە تایبەتیتر کوردستان و کار و چاالکییەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە گشتی و ئەندامانی  حیزب لە نێوخۆ 
و دەرەوەی واڵت و لە بازنەی سیاسیی و دۆخی نەخوازراوی کۆڕۆنادا 

پێشکەش کرد. 
لەسەر  بنەڕەتیی  خاڵی  چەند  بە  ئاماژەی  باسەکەیدا  لە  بەڕێزیان 
چۆنیەتی کارکرد و مامەڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە نیسبەت 
مودیریەتی دروستی  و  گرتوە  بەرۆکی هەموو جیهانی  کە  ئەم دۆخە 
ناوەندەکانی  و  ئۆرگان  هەموو  الیەن  لە  بەرنامەکانی حیزب  و  کێشە 
حیزبەوە کرد و بە وردی شیکارییەکی ڕاشکاوانەی لە بارودۆخەکە کرد.

ئاماژە  بە  گشتیی حیزب  قسەکانیدا سکرتێری  دیکەی  بەشێکی  لە 
بە ڕووداوەکانی ئێران و کوردستان پێش کۆڕۆنا واتە لە خۆپێشاندانە 
ــوارەوەی فڕۆکە  ــەخ ــن ــســت ــا خ ــرە ت ــگ ــەوە ب ــران ــێ ــی ئ ــان ــەک ــی ــاســەری ســەرت
ئەمریکاییەکان  دەستی  بە  سلێمانی  قاسم  کوژرانی  و  ئۆکراینییەکە 
کە بەڕێزیان وەکوو لێدانی غورووری کۆماری ئیسالمیی لە جیهاندا 
ناوی برد، کە ئەمانە و داڕمانی ئابووری و پێگەی سیاسیی کۆماری 
لێواری  لە  ڕێژیمەی  ئەو  جیهانیشدا  و  ناوچەکە  لە  ئێران  ئیسالمیی 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  فریای  کۆرۆنا  بەاڵم  کردبۆوە،  نزیک  مەرگ 
کەوت و ڕێژیم بە قازانجی خۆی قۆستییەوە. بەڕێز عەزیزی لە درێژەدا 
یەکگرتوویی هێزە  بە  ئەوانەش  داگرت کە سەرەڕای  ئەوە  لەسەر  پێی 
سیاسییە ئێرانی و کوردستانییەکان کە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ــوارەدا هەوڵی  ب لەم  ــەردەکــەوێ و حیزب  ب ــوارەوە پشکی شێری  ب لەو 
جیددی بۆ داوە، لە درێژەدان بە خەبات بەردەوامین و دەتوانین بەسەر 

ئەو ڕێژیمەدا سەربکەوین.
دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  باسەکانی  دیکەی  تەوەرێکی 
کوردستان چەند باسێکی تەشکیالتی و یەک لەوان پرسی یەکگرتنەوەی 
بابەتە گرینگ و هەستیارە بوو.  دێموکراتەکان و چەندی وچۆنیی ئەم 
خالید  ــاک  ک خەرمانانیش  ١٣ی  شەممە  پێنج  ڕۆژی  باسە  شایانی 
سەردانی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتی  سکرتێری  عەزیزی، 
ــەڵ کادر و  ــدار دەگ دی نزیکەوە  لە  ــڕای  وێ ناوەندی ٣ی حیزبی کرد و 
سیاسی  کۆبوونەویەکی  ــدە،  ــاوەن ن ــەو  ئ بنەماڵەکانی  و  پێشمەرگە 

تەشکیالتیی بۆ کادر و پێشمەرگەکانی ناوەند بەڕێوە برد.

ئایا کۆماری ئیسالمی دەوڵەتێکی 
شکست خواردوو و مایەپووچە؟

ــەر سێ  ــەس ــە ب ــارام ــاک ــی ن ــان ــەت ــەر دەوڵ ــەگ ئ
دابەش  مایەپووچدا  و  شکێنەر  الواز،  دەستەی 
ئەفریقا  ـــاڕەی  ق بیستەم  ســـەدەی  ــە  ل بکەین، 
و ڕۆژهەاڵتی  مایەپووچەکان  دەوڵەتە  ناوەندی 
ــدی  ــاوەن ــش ن ــووری ــاش ــای ب ــک ــری ــەم ــیــن و ئ ــاڤ ن

دەوڵەتە الواز و شکێنەرەکان بوون.
بەاڵم لە سەرەتای سەدەی بیست ویەک دەوڵەتە 
الوازەکانی ڕۆژهەاڵتی ناڤین دۆخی گوازتنەوەیان 
بۆ دەوڵەتە مایەپووچەکان گرتە بەر .هەرچەند 
دەتوانین مێژووی مایەپووچ بوونی دەوڵەتەکان 
بۆ سەدەکانی پێشوو بگەڕێنینەوە، بەاڵم تەنیا 
لە ساڵەکانی پاش شەڕی سارد بوو کە چەمکی 
دەستەیەک  سەرنجی  ــووچ”  ــەپ ــای م ــی  ــەت “دەوڵ
دەوڵەتی  بۆ  ڕاکێشا.  بۆخۆی  بیرمەندانی  لە 
بەاڵم  دەکرێ،  جۆراوجۆر  پێناسەی  مایەپووچ 
زۆربەی ئەو کەسانەی لەم مەیدانە توێژینەوە 
دەکەن، دەوڵەتی مایەپووچ لە بەرامبەر دەوڵەتی 

سەرکەوتوو پێناسە دەکەن.
لە  خۆیان  ئەرکی  سەرکەوتووەکان  دەوڵەتە 
بەرامبەر شارۆمەندانی واڵت جێ بەجێ دەکەن، 
ــەن، لەگەڵ  ــ ــڕۆل دەک ــت ــۆن ــان ک ــۆی ــووری خ ــن س
لەسەر  دیپلۆماسییان  پێوەندیی  تر  دەوڵەتانی 
یەکتر هەیە،  بەرژەوەندیی  پاراستنی  ئەساسی 
و  هێز  ــەخــشــی  ــی ب ڕەوای ــردەوەی  ــ ک مۆنۆپۆلی 
گشتییان  خزمەتگوزاریی  دابین کردنی  توانای 
بۆ شارۆمەندان هەیە. لە بەرامبەردا دەوڵەتانی 
یا  نییە،  تایبەتمەندییانەیان  ــەم  ئ مایەپووچ 
لەم بوارەدا زۆر الوازن و توانای سەقامگیریی 
سیاسی و گەشەی ئابورییان بۆ شارۆمەندان 
نییە و ناتوانن بۆ هاوواڵتییان خزمەتگوزاریی 

پێویست دابین بکەن .
لەسەر ئەساسی ئەم پێناسەیەی بۆ دەوڵەتی 
مایەپووچ کرا، ئەگەر دۆخی سیاسی، ئابووری، 
و  حکوومەت  ــڕۆی  ــەم ئ هتدی  و  کۆمەاڵیەتی 
کە  دەبینین  هەڵسەنگێنین،  ئێران  کۆمەڵگەی 
زۆری  ســەرچــاوەی  هەبوونی  ســەرەڕای  ئێران 
ــرزەوی و ســەرزەوی، هێزی مرۆیی کــارا و  ژێ
ئەکتیڤ، چونکە پاوانی ئەو جومگە هەستیارانە 
ــە، دۆخــی  ــی دای ــای ــی ــاف ــاقــمــێــکــی م ــت ت ــ ــە دەس ل
ئابووریی کۆمەاڵنی خەڵک لە خراپترین پێوانەی 
لەسەر  نێودەوڵەتی  شەفافیەتی  ــکــخــراوی  ڕێ
ئێران بە پێی  لە  ئابوورییە و ڕێژەی گەندەڵی 
لە  حەوتەم دایە،  پلەی  لە  جیهانییەکان  پێوەرە 
ئاکامی ئەو گەندەڵییە بەربەرینەی ڕانت خۆرانی 
ئاخوندەکان،کۆمەڵگەی  و  ــداران  ــاس پ سپای 
ــژەی  ــە ڕێ ب ــەژار  ــەســەر دوو چینی هـ ب ــران  ــێ ئ
 ٪١٠ ڕێـــژەی  ــە  ب ــد  ــەن ــەم دەوڵ کەمینەی  و   ٪٩٠
خۆ  لە  شیعە  ڕۆحانیەتی  و  نیزامی  باڵی  کە 
دەگرێ، دابەش بووە و؛ ئاکامەکەی دیاردەگەلی 
بێ ئەخالقی،  دزی،  وەک  کۆمەاڵیەتی  قیزەونی 
هتدی  و  تەاڵق  هۆشبەر،  مادەی  گیرۆدەبوونی 

لێ کەوتوەتەوە.
لەبەر  خەڵک  کە  هۆکارێک  بۆتە  هاوکاتیش 
بەم  کە  کێشەکانی  و  ئابووری  بێ دەرەتانیی 
پێویست  وەک  نەتوانن  ئاراوە  هاتوونەتە  هۆیە 
ـــاوان خـــوازی ڕێژیم  ــی پ ــەاڵت ــــەرەوڕووی دەس ب
لە  ڕاپەڕینێک  و  هەموو سەرهەڵ دان  و  ببنەوە 
نیگا و مانیفێستێکی ئابووری تەوەرانەوە ببینن.

نیزامیی  ــزی  ــێ ه و  ــەت  ــی ــان ڕۆح دەزگـــــاری 
پاسدارانیش لە مێتۆدی برسی کردنی خەڵک بۆ 
درێژە پێ دان بە پاوان خوازیی خۆیان باشترین 

کەلکیان وەرگرتوە .
هەموو  ــە  ل ــران  ــێ ئ ــی  ــدان ــەن شــارۆم تەناهیی 
سێکتەرەکان بە جۆرێکە کە بە پێی پێناسە و 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  مێکانیزمی 
ئەمنیەتی تاک لە ئێران چ بە شێوەی ڕێکخراو 
بە  چ  و  ــەن  ــک دەی داپڵۆسێنەرەکان  دەزگـــا  کــە 
شێوەی خۆڕسک کە تاکەکانی بەرامبەر یەکتر 

دەیکەن لە نزم ترین ئاستی خۆی دایە.
بە پێی ئەم لێکدانەوەیە، کۆماری ئیسالمی کە 
هەموو ژێرساختەکانی حکوومەت و دەوڵەتێک 
ــی لە  ــوەردان ــێ ــاردەی شـــۆڕش و دەســت ــۆ هــەن ب
ئاستی  لە  و،  دێنێ  ــار  ک بە  ــان  ــاری واڵت ــاروب ک
نێوخۆییش نافەرمانیی مەدەنی، نەچوونە سەر 
سندووقی دەنگدان، بە دەنگەوە نەهاتنی خەڵک 
دیکتاتۆرییەتی  و  ڕێژیم  بانگەوازەکانی  بۆ 
سیستم بکەینە پێوەر، تووشی داڕمانی مانایی 
لە ڕیزبەندی  هــاتــوون و  ـــی  ــی و ڕەوای ــای وات و 

واڵتانی مایەپووچ جێ  دەگرێ.

ڕەچەڵەک ناسیی دەوڵەتی مایەپووچ:
ناوی یەک  لەژێر  مایەپووچ  وشەی دەوڵەتی 
لە  زایینی  ــی  ٩٠ـ ــەی  دەی ــای  ســەرەت لە  چەمک 
وێژمانی زانکۆیی و سیاسی پەیدا بوو و پەرەی 

گرت.
ئەم چەمکە لە الیەن “هێلمن و ڕاتنێر”، لەژێر 
هاتە  مایەپووچەکان”  دەوڵەتە  “ڕزگاریی  ناوی 

بەرباس .
بە بۆچوونی ئەوان چەمکی دەوڵەتی مایەپووچ 
بێ  پێناسەی دۆخی واڵتێک  دەتوانێ  باشی  بە 
شێوەی  ــە  ب حکوومەت  ژێرساختی  تێیدا  کــە 
پاش ڕووداوی  هاتوە و  داڕمان  جیدی تووشی 
١١ی سێپتامبری ٢٠٠١ دەوڵەتە مایەپووچەکان 
سەرنج  جێگای  و  جیدی  مەترسییەکی  وەک 
لە وێژمان و ڕاڤەی  نێودەوڵەتی  بۆ کۆمەڵگەی 
تەناهیی نێودەوڵەتی گرینگیی بە خۆیەوە گرتوە 
قۆناغی  بە  پێوەندیی  تەنیا  ــە  ــاردەی دی ــەم  ئ و، 
ــی  دروســت بــوون کاتی  ــە  ل و  نییە  ــەوە  ــەردەم س
ــەدەی  ــە س ل ـــەوە  ـــەت دەوڵ ـــاوی  ن ــە  ب سازمانێک 
ــەردەوام  ب نێودەوڵەتی  ،کۆمەڵگەی  شــازدەهــەم 
شاهیدی لێک هەڵوەشانەوەی دەوڵەتەکان بووە. 
ــەم چەمکە لە  ــوو کــە ئ ـــەوەی هــۆکــار ب ــەاڵم ئ ب
زیاتر  گرینگیی  و  بایەخ  بیست و یەک  ســەدەی 
لە ڕابردوو، لە لێدوانە ئەمنیەتییەکان بە خۆوە 
لە  کە  بوو  هەمەالیەنانە  ئاڵوگۆڕە  ئەو  بگرێ، 

جیهاندا ڕوویان دا.

بە شێوەی گشتی دەتوانین دوو تایبەتمەندیی 
“ڕەوایی و لێ هاتوویی” وەک ئەساس و پێوەری 

سەقامگیریی دەوڵەتەکان بزانین .
لێ هاتوویی دەوڵەت ئاماژە بە دۆخێک دەکا کە 
دەوڵەتەکان ڕەسالەتی خۆیان وەک؛ دابین کردنی 
تەناهی، بردنە سەری گەشەی ئابووری، یاسا 
پێشکەش کردنی  و  سیاسەتگوزاری  و  ــان  دان
ئەنجام  باشی  بە  کۆمەاڵیەتی  خزمەتگوزاریی 

دەدەن .
ــە دۆخێکە کە  ب ــاژە  ــام ئ ــیــش  ــەت ــی دەوڵ ـ ڕەوای
لە  دەوڵەت  کردەوەکانی  و  بەجێ گەیاندن  تێیدا 
بۆچوونی دەستەبژێران و خەڵکی گشتی وەک 
ــەزراوە  دام ڕوانینی  لە  پەسەندکراو  کردارێکی 

کۆمەاڵیەتییەکان لە کۆمەڵگە لێی دەڕوانرێ.
ــە دۆخــی  ل ــەو دوو چەمکە  ــە ســەرنــجــدان ب ب
تاک،  تەناهیی  کە  دەبینین  ئێران  حکوومەتی 
بنەماڵە و جڤاک بە گشتی لە ڕووی سیاسی، 
ئابووری، کار، خوێندن و هتد، وەک مافی ڕەوای 
ڕێژیمە  سەرشانی  ئەرکی  شارۆمەندێک  هەر 
خزمەت کردنی  بۆ  گونجاو  دانانی  یاسا  بە  و 
و  ئابووری  گەشەی  ڕێگەی  لە  هاوواڵتییانی 
خولقاندنی فەزایەکی ئازاد بۆ مومارەسەی بەها 
و بایەخەکانی، دەبێ شارۆمەندان ئەرکدار بکا.

ــای  ــ ــ ــدی و دەزگ ـ ــون ــاخـ ـ ــمـــی ئ ـ ـــژی ــەاڵم ڕێ ــ ــ ب
بەڕێوەبەرییەکەی )ڕۆحانیەت و سپا( بە پاوانی 
گوزەرانی  و  ــان  ژی و  حکوومەت  بەڕێوەبەریی 
خەڵک، لە ڕێگەی باج وەرگرتن و ڕانت خواردنەوە 
ــت و  ــرف ــی گ ــووش ــان ت ــی ــران ــێ ــی ئ ــەالن ــی گ ــان ژی
قەیرانگەلی جۆربەجۆر کردوە و، ڕەوایی خۆیان 

ئاسمان وەرگرتوە .
ــا  ــی ــەن ـــــەوان ت ــۆ ئ ـ ـــدان ب ــگـــی شـــارۆمـــەن ـ دەن
یاساکانی  ــە  ل ــام  ک هیچ  ــە  ل و  شانۆکارییەکە 
لێ پرسینەوەی  و  چــاودێــری  مافی  حکوومەت 
جێگیر  حــکــوومــەت  و  ــەاڵت  دەسـ ــە  ل کۆمەڵگە 
نەکراوە و بۆ خەڵکی بە ڕەوا نازانرێ. چەمکی 
ــەم  ــشــەی ئ ــدێ ــەن ــە ئ ــی ل ــووی ــات ــێ ه ــــی و ل ڕەوای
نێو  ساکاری  وشەیەکی  تەنیا  پاوان خوازانەدا 

وێژمانی کتێبەکانن و هیچی  تر.
بەم جۆڕە لەسەر ئەساسی ڕاڤە و ئەندێشەی 

مۆدێرنی  و  کالسیک  بیرمەندانی  و  و  توێژەر 
ئاڵوگۆڕ  بە  تایبەت  پاڕادایمی  پێنج  حکوومەت 
کۆتاییدا  لە  کە  هەیە،  دەوڵەتەکان  شکستی  و 
لەم  ــام  ک ــەر  ه و  ــاری شکستیان  ــۆک ه ــە  ــن دەب
حکوومەتەکانەوە  لە  پەیام گەلێک  ڕێگەیانە 
ئەساسە  ئەو  لەسەر  کە  دەنێرێ  کۆمەڵگە  بۆ 
لێ هاتوویی و ڕەوایی حکوومەت بە شێوەیەکی 

بەرچاو دەگۆڕێ یا دەیخاتە بەردەم گۆڕانەوە.
ئەم پاڕادایمانەش بریتین لە:

ــی و  ــک ــی ــن ــت ــێ ئ ــە  ــش ــێ ک ــەوەی  ــ ــوون ــ ــڕب ــ چ  -١
مەزهەبییەکان

و  حکوومەت  نێو  ــە  ل گەندەڵی  و  دزی   -٢
دەوڵەتدا

٣- شۆڕشی نێوخۆیی و چەکداری
٤- نەمانی هەڵسوکەوتی دێموکراتیک، نەمانی 
ئۆتۆریتەی دەوڵەت و ئەگەری شەڕی نێوخۆیی 

یا کوودەتا
٥- کێشەگەلی ڕێفۆرمیستی لە نێو ڕێژیم

لە هەموو ئەم سێناریۆیانە، دەوڵەت ڕەوایی و 
لێ هاتوویی لە ڕوانگەی گشت خەڵک یا گرووپە 

کۆمەاڵیەتییەکان لەدەست دەدا .
ــی لە  ــژووی ــێ ــەی م ــگ ــە ڕوان ــدان ب ــج ــە ســەرن ب
هەمبەر شکست و مایەپووچ  بوونی دەوڵەتەکان 
مەزهەبی،  و  ئێتنیکی  نێوخۆیی  شـــەڕی  ــە  ک
سیمای دیاری ئەم هۆکارەیە، ڕێژیمی کۆماری 
ئیسالمی هەر لە سەرەتای هاتنە سەر کاریەوە 
یاسای  ڕێگەی  لە  هەتاوییدا  ــی  ٥٧ـ ساڵی  لە 
گشتیی واڵت کە بە تەواوی شیعەییزمە، شەڕی 
نێوان ئایین و ئایینزاکانی بە شێوەی یاسایی لە 
ڕێگەی دەستووری بنچینەیی واڵت داڕشتوە، بە 
جۆرێک هەر تاکێکی شیعە ئەوانی تر بە کافر 
و  مەشهەد  مەالکانی  بەیداخی  لەژێر  و  بزانێ 
قوم حوکمی کوشتنیان بەسەردا بسەپێنێ. ئەم 
هۆکارە مێژووییە ئاراستەی ڕوانگەی سیاسیی 
یەکتر  نیسبەت  بە  کۆمەڵگەی  و  حکوومەت 
گۆڕی، بە جۆرێک حکوومەت، شارۆمەندان بە 
“خودی و غیرخودی” و جڤاکیش حکوومەت بە 

پارێزەر و بەرپرسی خۆی نازانێ .
ــاری  ــۆم ــە ک ــن بڵێین ک ــی ــوان ــدا دەت ــام ــاک ئ ــە  ل
ئیسالمی بە پێی ڕوانگەی زانستی و لە ئەمری 
درێژایی  بە  کە  خۆیدا  حکوومەتداریی  واقیعی 
نیزام  بنەڕەتیی  یاسای  هــۆی  بە  ــە،  دەی ــوار  چ
ـــابـــووری، سیاسی،  ئ ــۆری  ــۆراوجـ جـ کــێــشــەی 
و  ناتوانێ  ــەک  الی لە  لێ کەوتوەتەوە،  ئێتنیکی 
نای هەوێ چارەسەریان بکا. لە الیەکیشەوە دزی 
و گەندەڵی ناهێڵێ هەنگاوی باش هەڵ بێنێتەوە، 
دزییانە، سازمان دراون  ئەم  وایە  پێم  هەرچەند 
پێ  ئێران  دەرەوەی  لە  پڕۆژەی ستراتێژییان  و 
لێ دانەوەی گەمارۆکان و  جێبەجێ دەکا. دەور 
دزی و قاچاخی تێکنۆلۆژیی بەرهەم هێنان و ... 

لەم ڕێگەیەوە و بەم پوواڵنە دەکرێ.
ئەو نیزامەش چۆن ژیان، ئازادی و ڕێزگرتن 
لە کەرامەتی مرۆڤەکانی ئێرانی بۆ گرینگ نییە، 
و  نێوخۆیی  سیاسەتی  و  ساختار  لە  ڕێفۆرم 
دەرەوەی بە کوفر دەزانێ و هەموو ئەو هەوڵ 
و تەقەلال نالۆژیکییانەی لە پێناوی ئۆتۆریتەی 
ــێ، بۆیەش ڕۆژ  ــدا بە دروســت دەزان خۆی دەی
لەگەڵ ڕۆژ بەرەو شکست و مایەپووچیی زیاتر 

هەنگاو دەنێ .

شاهـــۆ مەتین
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سمینی ئەم دیوئەودیوی 
نەریتی کۆنی بەرخوێن

دارسمەی موخلیستان لە درێژەی سمینی کۆتەرە دارەکانی لێڕەواری 
ئاوەدان، ئەو لێڕەوار و دارستانانەی مرۆڤەکان ڕۆژانی پشوودان و کاتی 
سەیران لەژێر سێبەری دارەکانی دەحەسێنەوە، وای لێ کردم ئاگاداری 

هەموو “سڕوتڕ”ی ئێوە بم.
خۆ من ئەوەندە باڵ ناکەم و دوور ناڕۆم. باڵدارێکی کۆچەریش نیم 
کۆچی وەرزانەم هەبێ و هەر وەرزەی لە دەراوێک و هەر مانگەی لە 
بچووکە  باڵندە  ئەم  نەڵێن  بم.  ئەم سەرزەوەییە  جیاوازی  کەشوهەوای 
سەر چەکوچە لەکوێ ئەم هەموو زانیارییەی لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا 
بۆ  ئەوکاتانەی  ــەوە  داران ئەم  لەسەر  دەیزانم  هەرچی  کردۆتەوە؟  کۆ 
ئــاخــنــراوی بەشێکی  هــیــچ وپــووچ  بــە  مــانــدووی  حــەســانــەوەی میشکی 

بەرچاوتان وازم لە دارسمین   هێناوە، لە ئێوەی فێربووم. 
لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا کۆمەڵێک پیاو لەژێر سێبەری داربەڕوویەک 
دانیشتبوون. دیار بوو دوای خواردن و خواردنەوەیەکی زۆر لەم سەیرانە، 
سەرخەوێکیان شکاندبوو. یەکێکیان دوای چاو هەڵگڵۆفین و سێ چوار 
زڕە باوێشکی درێژ بانگی ژنانی بەشداری سەیرانەکەی کرد خێرا چایان 
بۆبێنن. من کە لەسەر لقێکی ئەستووری سەر سەریان سنگم وە دووڕیانی 
قسەکانیان  بۆ  گوێم  دابــوو،  دارەکــە  کۆتەری سەرەکیی  و  لقەکە  نێوان 
شل کردبوو. باسەکەیان گەرم بوو. باسی یاسای “بەرخوێن”یان دەکرد. 
نەشێوێنم و  نەبم و دۆخەکەیان  بەزەڕ  ئەوەی جڕوجانەوەرێکی  لەبەر 
لە  پالر تێگرتن دا  و  بەردەقانی  فڕکەفڕکی  لەنێو  دارستانەش  ئەم  ژیانی 
خۆم نەشێوێنم، لە بەیانییەوە تەنیا نووکێکیشم لەکۆتەرە دارەکان نەداوە. 
ئەوان لە باسەکە گەرم داهاتن. مینش نێوەنێوە هەودای خەیاڵم دەپچرا و 

دەگەڕامەوە نێو قسەکانیان. 
کەوتمەوە یادی زێنەبێ. زێنەبۆکەی قاسم سولەیمانی دەڵێم. نازداری 
ڕەنگی  کەمێک  باوکی  کفنی  ئــەوەی  پێش  لەمەوبەر  ماوەیەک  باوکی، 
بگۆڕێ، هەواڵی شووکردنی بە کوڕە حیزبوڵاڵیەکی لوبنانی باڵوکرایەوە 
و دوایی بێدەنگەی لێ کرا. ئێستا دەڵێم بڵێی زێنەب خانمیش بەرخوێن 

نەدرابێ؟
شۆڕای  هەڵبژێردراوی  نوێنەرانی  دواییدا  ڕۆژەی  چەند  لەم  دیــارە 
نیگەبانی ئێران لە مەجیلسی شورای ئیسالمی، باسی بابەتی “خون بس” 

دەکەن. ئەو خوونبەسەی ئێوە پێی دەڵێن “ بەرخوێن”. 
تایفە  دوو  نێوان  دوژمنایەتیی  لە  کە  دەگوترێ  کچانە  بەو  بەرخوێن 
یان دوو خێزاندا پێشکەش بە کەسێک دەکرێن کە لە دوژمنایەتییەکەدا 
پیاویان لێ کوژراوە. بەمجۆرە دوژمنایەتییەکە ڕادەوەستێ و کەسوکاری 

کوژراوەکە کەسی  دیکە لە کەسوکاری بکووژەکە ناکوژنەوە. 
دەدرێــن.  بەرخوێن  کە  خۆشە  کچانه  ئەو  ژیانی  سەیری  لێرەدا  جا 
ژیانیاندا  لە  کە  دەدەن  ژن  خــاوەن  پیاویکی  یــان  کوڕێک  بە  کچەکە 
بەیەکەوە نەچوونەتە ژوانگە و نەک هەر چاوبڕکێیان نەکردوە و چاوی 
خۆشەویستییان لە یەکتر دانەگرتوە، بەڵکوو بەژن و بااڵی یەکتریشیان 
نەدیوە. جا ئەگەر حەزت لە ئەشکەنجە و دیتنی ئەو جۆرە دیمەنانە بێ، 
لەپەنایەکەوە ئاگات لە دۆخی ڕواڵەتی و دەروونیی ئەمجۆرە کچانە بێت. 
لە  لێ  دەژیێت.  ناوینە خەڵکێکی سەیر و سەمەرەی  ئەم خۆرهەاڵتی 
لێیە و ژنانی سنگیان ڕەپێش خستوە  الیەک نەتەوەیەکی وەک کوردی 
و چەک بەدەست بە ناوی پێشمەرگە و گریال خەریکن بۆ گەیشتن به 
ژنانی واش هەن سەرەڕای  دیکەوە  لەالیەکی  دەکەن.  یەکسانی خەبات 
خوێندەوارییەکی زۆر، دەبنە نوێنەری مەجلیس و خەریکن بەرخوێندانی 
کچان بکەنە یاسا و ئەگەر کێشەیەک لە نێوان دوو یان چەند پیاو ساز 
بوو، بە گۆڕێنەوەی کچێک یان چەند کچ لەم نێوەدا کێشەکەیان چارەسەر 
بکەن. ئەمەش لە کاتێک دایە ئەم ناوچەیە پڕە لە کێشەی سەیروسەمەرە. 
دراوسێیەکیان  کچی  لە  چــاوی  جیرانێك  کــوڕی  ئــەوەی  لەسەر  کێشە 
خوێنشیرین  پیاوێکی  بە  بــووە  بەرخوێن  کە  پیاوێک  ژنــی  داگــرتــووە، 
دراوشــێــیــان  گــونــدی  کشتوکاڵی  ئـــاوی  گوندێک  خەڵکی  پێکەنیەوە، 
و  کەوتووەتەوە  دیکە  پیاوێکی  پێش  ماشێن  بە  پیاوێک  گرتووەتەوە، 

بەشێک لەو کێشانە “پیاو”کوشتنیان لێ کەوتووەتەوە.
دیسان پێکەنینم دێت. ئەوانەی خەریکی نوێکردنەوەی ئەم نەریتەن خۆ 
تازە ناتوانن ئەم ژن و کچە چەک بەدەستانە بکەنە بەرخوێن. خۆ ئەوان 

وەک زێنەبۆکە نین.
دیارە ئەم بەرخوێنە کێشەی زۆر گەورەی پێ چارەسەر نابێ. کێشەی 
وەک ئەو خوێنە زۆرەی کەوتووەتە نێوان کوردان و دەسەاڵتی ئێران. 
لێرەدا خەتای کوردان زەق دەبێتەوە و دەبێ سەرکۆنە بکرێن. ئەوان لە 
خۆشیان تێک داوە و لە دەستەاڵتیش. سەریان لە هەمووالیەک شێواندوە. 
بە ژن و پیاوەوە شان بەشانی یەکتر داوای یەکسانی دەکەن و دژی ئەم 
جۆرە یاسایانەن. خۆ ئەگەر ئەوان وایان نەکردبایە بە سوڵحی عەشایەری 
و ڕەنگ بوو به بەرخوێندان شەڕی دەسەاڵتانی ناوچەکە لەگەڵ کوردانی 

هەموو پارچەکان وەستابا. 
دەزانم ئێستا هێندیکتان بۆتان بووەتە پرسیار بۆ وێنە دەڵێن لە ئێران 
چۆن ئەوندە کچە ڕازی دەبن وەک بەرخوێن بدرێن بە کوردان. واڵمەکەی 
زۆر ئاسانە: لە ئێران زیاتر لە ٣ میلیۆن و ٧٠٠ هەزار کەس دەنگیان بە 
١٦ ئەندامی ژنی خولی ١١ی مەجلیس داوە. زیاتر لە نیوەی ئەو دەنگانەی 
بە پیاوانیش دراون هەر دەنگی ژنانن. ئێمە ئەگەر تەنیا ئەو ٣ میلیون و 
٧٠٠ ژنه حیساب بکەین و زیاتر لە نیوەیان وەک ژنی خاوەن هاوسەر 
دابنێین، تەنیا یەک میلیۆن و نیوان کچ بن، دەسەاڵتی ئێران ئیستا یەک 
میلیۆن و نێو بەرخوێنی بۆ سوڵحی عەشایەری لەگەڵ کوردان ئامادەن. 
لە کۆتاییدا ژنانی تێگەیشتوو خەباتگیڕ نەڵێن ئەم چۆلەکە بچووکەش 
فشە بەژنان دەکا. ئەمن بە نوێنەرایەتیی هەموو دارسمەی جیهان ڕێزم 
بۆ ژنان هەیە. ڕێزان لە سەر سەر و سەرچاوم، بەاڵم ئەوژنانەی دەنگیان 

بەم جۆرە نوێنەرانە داوە، بێ گومان ئامادەشن وەک بەرخوێن بدرێن؟ 

قازانجی دابەزینی تمەن و گرانی لە ئێران 
دەچێتە گیرفانی کێ؟

ــی  ــی ــدارەت ــەاڵت ــت ـــی ٤٠ ســـاڵ دەس ــژای ـ ــە درێ ب
نیشتمانیی  دراوی  بەهای  ئێسالمی،  کۆماری 
بــووە و  دابەزین  بە  ــەردەوامــی ڕوو  ب بە  ئێران 
بە  ڕوو  پێداویستییەکان  و  شتومەک  نرخی 
بەرزبونەوە بووە. واتا هەاڵوسانی ئابووری کە 
لە ئێستا بەپێی ئامارە ڕەسمییەکان سەرووی 
 .٤٩ سەتا  گەیوەتە  جاران  زۆر  ٣٥٪ە،  سەروی 
خەڵک  و  هەیە  ــدا  واڵت لە  زۆر  گرانییەکی  ــا  وات
ناتوانن بەو داهاتەی هەیانە پێداویستییەکانی 
لە ساڵی  ئەگەر  بۆ وێنە  بکەن.  دابین  ژیانیان 
ئێستا  بووبێ،  قڕان   ١٠٠ شتێک  قیمەتی   ١٣٥٧

هەر ئەو کااڵیە ١٣٢٠٠٠ هەزار قڕانە .
داڕمانی ئابووریی واتە هەاڵوسانی ئابووری 
بۆ ماوەیەکی دیاری نەکراو، ڕووبەڕووی کەرتی 
ــە الیــەک  ـــەوەش ل ــەوە، ب ــت ــێ ــابــووریــی واڵت دەب ئ
الیەکی  لە  و  دەبێتەوە  ــەرز  ب شتومەک  بەهای 
دیکە، بەهای دراوی نیشتمانیی واڵت دادەبەزێ.
دوو  واڵتێک  هــەر  لە  ئابووریی  هەاڵوسانی 

هۆکاری سەرەکیی لەپشتە:
ــە بە  ــی واڵت ک ــووری ــاب ــەی ئ ــۆق ــل ــاب ــەم، ئ ــەک ی
ــەدا واڵتی  ــرێ. لەم دۆخ ــی دادەن هۆکاری دەرەک
و  سیاسی  بوونی  ملکەچ  ئامانجی  بە  گۆرین 
ــاری و  ــی ـــەڕووی تەنگژەی ڕام ــووری، ڕووب ــاب ئ
ئابووری دەکرێ. هۆکاری دووهەمیش بریتییە 
داڕمانی  واتە  نێوخۆیی.  ئابووریی  تەنگژەی  لە 
کەرتی ئابووریی و ڕامیاریی نێوخۆی واڵت. ئەم 
دۆخەش لە کاتێکدا ڕوو دەدا، کە دەسەاڵتدارانی 
سامانی  و  ــەروەت  ــ س ســەر  ــە  ب ــت  دەسـ واڵت 
گشتییدا دەگرن و لە پێناو ویستی شەخسی و 

مەرامە تایبەتییەکاندا بەکاری دێنن.
هەر دوو هۆکاری هەاڵوسان، بارتەقای خۆیان 
کار دەکەنە سەر چۆنیەتی و گوزەرانی ژیانی 
خەڵک و دەکرێ بڵێین تاکە الیەنی زەرەرمەندی 
داڕمانی  هۆکاری  ــەردووک  ه کاریگەریهەکانی 

ئابووری خەڵک و کۆمەلگەن.
ــوازی  داخ هەاڵوساندا،  جــۆری  هـــەردووک  لە 
لە  رۆژ  دەگــــەڵ  ڕۆژ  ــان  ــەک ــی ــســت ــداوی ــێ پ بــۆ 
هەڵکەشان دایە، بێ ئەوەی توانا و هێزی دابینکردن 
توانای  ئەگەر  هەبێت! خۆ  ــوازەوە  داخ لە الیەن 
بەرهەمهێنەرەکانی  ــەزراوە  دام هەبێ،  کڕینیش 
خواستی  کردنی  دابین  وەاڵمـــدەری  نێوخۆیی، 
کۆمەڵگە نابن. ئەوەش لە کاتێک دایە کە، لە ژێر 
ڕێگای  دەرەکیدا،  ئابووریی  ئابلۆقەی  تەوژمی 
هاوردەی کااڵ بەستراوە کە ئەمەش کەم کردنی 
هاوکات  دەکەوێتەوە.  نێوخۆییلی  وەبەرهێنانی 
سەر  دەکاتە  کار  وەبەرهێنان  بوونەوەی  کەم 
ڕێژەی بەرهەمهێنانی نێوخۆیی، کە ئەوەش لە 
کااڵی  هەناردەی  داخراوی  ڕێگای  تەوژمی  ژێر 

نێوخۆیی ڕوو بە واڵتانی دەرەوە دێتە ئاراوە.
کەم  ـــدا  واڵت ــە  ل بەرهەمهێنان  ــەدا،  ــ دۆخ ــەم  ل
ــەوە  ــت ــێ ــەڕوو کــەم دەب ــن ــا خــســت ـ ــەوە. وات ــت ــێ دەب
ــەوەش دەبێتە  ــ ئ ــە  ــا، ک ــ ــاد دەک ـ ــت زی ــواس و خ
پێویست و  ــەدەر  ــەق ل کـــااڵی  ــی  ــوون ــەب ن هــۆی 
و  گرانی  هاوکات  ــااڵ.   ک نرخی  بەرزبوونەوەی 
زیاتر  قورسایی  کااڵکان  نرخی  بەرزبوونەوەی 
دەبێ لەسەر شانی تاکی کۆمەڵگە، بەتایەت، کە 
داهاتی تاکەکەس بە پێی هاوکێشەی دابەزینی 
بەهای دراوی واڵت، زۆر کەمتر بێ لەوەی کە 

دەبێ ببێ. 
ــران، نرخی  ــێ ـــی ئ ــە واڵت ــە، ل ــ ــەر وەک ڕوون ه
شێوەیەکی  ــە  ب ــکــی  خــەڵ پێداویستییەکانی 
داهاتی  بەاڵم  لە هەڵکشان دایە،  سەرسوڕهێنەر 
ــادی  ــەک هــەر زی ن ــەرچــاوی خەڵکی  ب بەشێکی 
بەپێی  کـــردوە.  کەمییشی  بەڵکوو  ــردوە،  ــەک ن
لەو  ــردووی حکوومەت،  ڕاب ئامارەکانی سااڵنی 
زیادبوونەکان  کـــردوە،  ــادی  زی کە  بەشانەش، 
ــژە لە  ــ ــەم ڕێ ـ ئ ــــووە و  ب ــا ٢١٪  ــەت ــەی س ــک ــزی ن
لە  ناتوانێ نیوەی بۆشاییەکان  بەرزبوونەوەیە، 

ئەنجامی هەاڵوسانی ئابووریی پرکاتەوە.
زیانی خەڵکی  بە  ــارودۆخــەکــە  ب ــێــوەدا  ن ــەو  ل
کەم  ــەژار و  ه تایبەت چینی  بە  دەبێت،  ــەواو  ت

داهات و
ئەوەی قازانج دەکا دەوڵەت، خەڵکی قەرزدار 
ئەو  ـــەرزدار  ق حکوومەتییەکانە.  دامـــەزراوە  و 

پارەی  بە  گرتوە،  وەری  پێشتر  کە  ــارەی  پ بڕە 
حکومەتیشە،  هــەرچــی  دەیگەڕێنێتەوە.  ڕۆژ 
هەم  ــا  وات بەرهەمهێنەر.  هەم  و  ــەرزدارە  ق هەم 
ــاســە  ــەم هــەن ــــازاڕ دەگــــرێ و هـ ــەی ب ــاس ــەن ه
ــەکـــی دی،  ـ ــای ـ ــە وات ـ ــــــازاڕ. ب ــە ب ـ ـــەخـــشـــێ ب دەب
دەتوانێ  و  ــردوە  ک ــۆرخ  ق ــازاڕی  ب سێکوچکەی 
بدا.  پارەیەکی زۆر کەمتر، مووچەی خەڵک  بە 
لە دۆخی ئەمڕۆی ئابووریی ئێراندا، مووچەی 
ــر، لەسەر  ــت ــەرزان ــار ه ــا ٦ ج ــووچــەخــۆر ٥ ت م
ــەوەی  ــەر ئ ــە ب ــا ل ــەروەه حکومەت دەکـــەوێ. ه
بە سەر  دەستیان  کاربەدەستانی،  و  دەسەاڵت 
هەموو شادەمارە ئابووریەکانی واڵتدا گرتوە و 
مۆنۆپۆلی سیاسیی و ئابووریی واڵتیان کردوە، 
خۆیان  واتا  نییە.  بازاڕدا  لە  ڕکەبەرێکیان  هیچ 
چارەنووسی بازاڕ دیاری دەکەن، خۆیان کەرتی 
بەرهەمهێنان، هاوردە، هەناردە و وەبەرهێنانیان 
گرتووەتە دەست و بە پێی ویستی خۆیان بازاڕ 

دەجووڵێنن و خەڵک و واڵت تااڵن دەکەن.

سەر  بە  کێشاوە  باڵی  ــەی  دۆخ ئەم  پێی  بە 
واڵتدا دوو پرسیار دەخووڵقێن:

حکوومەتی  چۆنە  ئەدی  ــە،  وای ــادام  م یەکەم: 
کۆماری ئیسالمی پارەی پێویستی لەبەردەست 

نییە بۆ ژیان و گوزەرانی خەڵکەکەی؟!
دووهەم: گریمان ئەو بۆچونە ڕاستە کە گرانی 
دەسەاڵتە،  قازانجی  بە  ئابووری  هەاڵوسانی  و 
کەوابوو دەبی سەرجەم حکومەت و دەسەاڵتەکان 
پێیان خۆش بێ، کە دامەزراوە ئابوورییەکانیان 

ڕووبەڕووی گرانی و هەاڵوسان بێتەوە.
بۆ ئەم بابەتە پێویستە حکومەت و دەسەاڵتی 
حاکم لە ئێران لەو حکومەتانە جیا بکەینەوە کە 
لە الیەن خەڵکەوە هەڵ دەبژێردرێن و خزمەتی 
خەڵک دەکەن و لە هەمان کاتدا واڵت لە بوارە 

جۆراوجۆرەکاندا بەرەو پێش دەبەن.
دەسەاڵتی ئەمڕۆی واڵتی ئێران، دەسەاڵتێکی 
و  ــان  ــەوەســت دەســت و  خۆسەپێن  و  ــاو  ــەپ داس
گەندەڵە کە هیچ شەرعییەتێکی الی خەڵک نییە 
هێزی  بە  ڕێژیم  دەسەاڵتدارییەکەی  بناوانی  و 
چەکە. بێجگە لەوەش دەوڵەت بووکەڵەی دەستی 
لە  بریتییە  کە  بااڵترە،  ــاراوەی  ش دەسەاڵتێکی 
بەیتی ڕێبەریی کۆماری ئێساڵمی و ویالیەتی 
فەقیهـ.  هەروەک ئاماژەی پێ کرا، حکوومەتێک، 
و  سیاسی  ــی  دەســەاڵت مڵهوڕی  ــەڕی  ــەوپ ب کە 
ئابووریی واڵتی داگیر کردبێ و وەک باندێکی 
بکات،  واڵتدا حوکم  دانیشتواونی  بەسەر  مافیا 
گرانی و داڕمانی ئابووری بە قازانجیەتی، بەاڵم 
حکومەتێکی خەڵکی، کە بۆ درێژەدانی دەسەاڵت 
پێویستی بە دووبارە هەڵبژاردنەوە و متمانەی 
کۆمەاڵنی خەڵکە و، بە پێی یاسا دەبێ واڵمدەر 
بێ، ئەو بارودۆخەی گران لەسەر دەکەوێ و لە 

الیەن خەڵکەوە لە دەسەاڵت دەخرێ.
ــااڵن بردنی ســەروەت  ت بە  ــی و  ئێران دزی لە 
زۆری  بەشێکی  ــران،  ــێ ئ ــی  ــەالن گ ــی  ــان ســام و 
کە  دەسەاڵتدار،  تاقمی  دەستی  ژێر  دەکەوێتە 
ــەن.  دەک خەرجی  خۆیان،  مەیلی  و  ویست  بە 
پاراستی  بۆ  بەرچاویشی  بەشێکیی  هاوکات 
ـــاوەوەی  ن ــە دەرەوە و  ل ــان،  ــاڕەوای ن ــی  دەســەاڵت
لە دەرەوەی  رێژیمە  ئەم  تەرخان دەکرێ.  واڵت 
تێرۆریستەکان  هێزە  هاوکاریی  سنوورەکان 
ئاژاوە  نانەوەی  و  شەڕ  دروستکردنی  بۆ  دەکا 
لە دنیادا و لە نێوخۆی ئێرانیش بۆ سەرکوتی 

خەڵکی ناڕازی بەکاریان دێنێ. 

ــە بە  ــران، ک ــێ ئ ــاری ئیسالمی  ــۆم ــی ک ــەت دەوڵ
ــران و  ــەی ــەر ق ــە ه زۆری چــەک، حوکم دەکــا ل
هەر هەلومەرجێک کەڵک وەردەگرێ بۆ بەتااڵن 
ژێرزەوییەکانی  و  سەرزەوی  سەرچاوە  بردنی 
واڵت و دانیشتووانی. ئاژاوە و بشێوی، داڕمانی 
واتا  بێ یاسایی،  و  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووریی 
کردنی  پێشێل  و  لەڕادەبەدەر  مەرجی  و  هەرج 
سیاسی،  مافیای  تاقمی  ــازانــجــی  ق ــە  ب ــاســا،  ی
مێژوو  و  دەبێ  تەواو  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری 
درێژایی  بە  کە  ڕاستییەیە،  ئەو  سەلمێنەری 
الیەنی  تەنها  مافیاوێنە،  دەستەاڵتی  ساڵ   ٤٠
بەر  قازانجیان  ــەی  ــەک ــت دارودەس و  دەســـەاڵت 
ــووە خــەڵــک، بە  ــد ب ــەن ـــەوەی زەرەم ــوە و ئ ــەوت ک
بووە.  بندەستەکان  نەتەوە  بەتایبەت  و  گشتی 
بەڵگەش بۆ ئەم ڕاستیە ئەوەیە کە بەرزبونەوەی 
کوردستان  لە  ــان  ژی پێداویستییەکانی  نرخی 
لە  ئێران  دیکەی  شوێنەکانی  بە  ـــەراوەرد  ب بە 
نێوان سەتا ٤-٥  زیاتر بووە ئەوە، لە حاڵێکدا 

لە  ـــەردەوام  ب ــان،  کــوردســت لە  بێکاریی  ــژەی  ڕێ
ناوەندی ئێران زیاترە. ئەم هەلومەرجە تایبەتەی 
بۆ  دەگەرێتەوە  کراوە  گیرۆدە  پێ  کوردستانی 
ــرکــەر  داگــی وەک  ــران  ــێ ئ حاکمانی  ــە  ک ـــەوەی  ئ
ــەروەت و  ــەک سـ ــە الی ــان. ل ــوردســت ــە ک ــن دەروان
سامانی ئەو هەرێمە تااڵن دەکەن و لە الیەکی 
پیشەسازیی  پڕۆژەیەکی  هیچ  ناهێڵن  دیکەوە 
ــەزرا  دام ئەگەر  ــان  ی ــەزرێ  ــم داب کوردستان  لە 
ڕێگە نادەن سەرکەوتوو بێ و دەرفەتی کار بۆ 

خەڵکی بڕەخسێنێ.
نێوخۆییەکانی  بەرهەمە  دیکەوە  الیەکی  لە 
ئێران و هەم ئەو کەلوپەالنەی هاوردە دەکرێن، 
دوای تێپەڕاندنی چەندین دەست و قۆناغ دەگەنە 
لە  لە ڕووی نرخەوە،  بۆیەش  کوردستان، هەر 
سەر خەڵکی کوردستان بە گرانتر تەواو دەبن. 
سەر  خستۆتە  زیاتری  زۆر  فشارێکی  ئەوەش 

خەڵکی کوردستان.
جۆری  و  دەســـەاڵت  کە  ئاشكرایە  و  ڕوون 
چۆن  وەک  واڵت  ــی  ــردن ــوەب ــەڕێ ب ــەزراوەی  ــ ــ دام
بێ،  قەیرانێک  ــەمــوو  ه ــاوەی  ــەرچ س ــێ  ــوان دەت
ئابووریی  بەرەو سەقامگیریی  دەشتوانێ واڵت 
سەقامگیریی  ــار  ــ دواجـ ــە  ک ــا  ــب ب ـــاری  ــی ڕامـ و 
هۆی  دەبێتە  و  دەکەوێتەوە  لێ  کۆمەاڵیەتیی 
ژیانی  ئاستی  ــەوەی  ــوون ــەرزب ب و  ئاشتەوایی 
ــاک و  ـ ــی ت ــاف ـــە م ــادان ب ــەهـ ـ ــی و ب ــەت ــەاڵی ــۆم ک
هاوسەنگیی بوار و ئاستی ژیان لە کۆمەڵگەدا. 
ــەت و  ــوم ــک ــەرهــەمــی ح ــا ب ــی ــەن ــــەوە ت ــــەاڵم ئ ب
کۆمەڵگە  ــردراوی  ــژێ ــب ــەڵ ه ــە  ک ــە،  ــک ــێ ــەاڵت دەس
کۆمەڵگەیتێیدا  تاکی  بە  ــاک  ت ــرادەی  ــی ئ و  بێ 
کە  خەڵکی،  حکومەتێکی  واتا  دابێتەوە.  ڕەنگی 
تەنیا  ــان  ــەزراوەک دام و  ــا  دەک حکومەت  خەڵک 
حکومەتێکی  نەک  واڵتن،  بەڕێوەردنی  ئامڕازی 
بۆ  گرتبێ  ئامڕاز  بە  خەڵکی  کە  ئایدۆلۆژیک، 
بەڕێوەبردنی واڵت و پاوانی دەسەاڵت. ڕوون و 
نائەمنی  کاراکتەری  ئاشکراشە دەسەاڵتێک کە 
لە  ئارامی  و  ئاسایش  هەڵگیرانی  هۆکاری  و 
ناوچە و دنیا بێ، ڕووبەڕووی ئابلۆقە و سزای 
لە ڕووی سیاسیی،  نێودەوڵەتی دەبێتەوە هەم 
هەم ئابووری. کەوابوو ئەوە خەڵکی ئێرانن کە 
ئەم  ــێ  دەب ــی  دەرەک مەعنەویی  پشتیوانیی  بە 
جیهانی  کۆمەڵگەی  و  خۆیان  لەکۆڵ  ڕێژیمە 

بکەنەوە.

سوڵتان گواڵوی
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هات،  کۆتایی   ٢٠١٥ لە  بەرجام  کاتێک 
ــی  ــەرەوان ــۆڵ ــک ــێ ل ــو  ــێ ــەن ل زاڵ  هەڵوێستی 
کاتەی  ــەو  ئ تا  کە  ــوو  ب ــەوە  ئ ئیسڕائیلی 
ئێران ملکەچی ڕێککەوتنەکە بێ، بژاردەی 
ــەمــاوە. وەک  ن مێز  ــەر  ــەس ل ــی  ــازی ــەرب س
ڕۆژنامەنووسێکی بەرگریی گوتی، ‘ئێستا 
لە  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی  سەرجەم  کە 
تەنانەت  وێناچێ  ڕێککەوتنەکەیە،  پشت 
تاکە کەسێک لە پلەبەرزەکانی کۆمەڵگەی 
موساد،  سەرۆکی  نێویاندا  لە  بەرگریی، 
هەواڵگریی،  ــی  ــگــوزاری خــزمــەت ــی  ســەرۆک
ئاسمانی،  فەرماندەی هێزی  بێت و  شین 

الیەنگری هێرش بۆ سەر ئێران بێ.’   
ترامپ  بەڕێوەبەرایەتی  کشانەوەی  بە 
گەشبینیی  چــوارچــێــوەی  لە  ــام،  ــەرج ب لە 
و  ئەمریکا  زەختی  ــارەی  ب لە  ئیسڕائیل 
ــی ئێران  ــی ــەرزۆک ــە ل ــە ک ــەوەی ــکــدان ــێ ــەو ل ئ
ــی بۆ  ــازی ـــژاردەی ســەرب ــە، ب ــوون ــادب ــە زی ل
ــی ئێران  ــاوەک ــەی ن ــام ــەرن ــی ب ــەری ــارەس چ
هاوینی  لە  ــەوە.  ــۆت ب ــوت  ق دیکە  جارێکی 
ئاسایشی  ئەنجومەنی  ســەرۆکــی   ،٢٠١٩
لە  ئەمیدرۆر  ئاکۆڤ  ئیسڕائیل  نەتەوەیی 
کۆنفڕانسێکی گشتییدا گوتی کە ئیسڕائیل 
لێدانی  نەخشەی  ــە  ب پێویستی  هێشتا 
بە  متمانە  ناتوانێ  ئیسڕائیل  و  ئێرانە، 
بە  پێش  تا  بکا  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگەی 
ناوەکی  بە چەکی  ئێران  دەستڕاگەیشتنی 
بگرێ. لە دێسامبری ٢٠١٩، ئیسڕائیل کاتز، 
دەرەوە  کاروباری  ــری  وەزی کاتی  ئەو  کە 
بوو، گوتی هێرشێکی ئیسڕائیلی بۆ سەر 
ئیددیعای کرد  ئێران شتێکی مومکینە، و 
لە کاتێکدا کە زەختی واڵتە یەکگرتووەکان 
سەر  بۆ  پێشکەوتوو  هێرشی  کاریگەرە، 
ئێران  دەکا  ئاشکرای  ئارامکۆی سعوودی 
سەربازی  هەڕەشەی  بە  تەنیا  و  بەهێزە 
چاوترسێن دەکرێ. هەمان حەوتوو، هێزە 
بەرگرییەکانی ئیسڕائیل ڕایگەیاند دوایین 
کە  موشەکیی’،  پاڵپێوەنەری  ‘سیستەمی 
بەشێک لە موشەکی بالیستیکی زەوی بۆ 
کیلۆمیتر  زەوی جێریکۆیە، مەودای ٤٠٠٠ 
دەبڕێ و توانایی هەڵگرتنی کاڵوی ناوەکی 
هەیە. تاقیکارییەکە چەند ڕۆژ دوای باڵو 
بوونەوەی هەواڵی کەلکوەرگرتنی ئێران لە 
موشەک لە عێراق و یەمەن بەڕێوە چوو، 
تەکنەلۆژی  کۆنترۆڵی  پێشێلکاریی  کە 
ئێراندا[،  بەسەر  ]سەپێنراو  موشەکییە 
ڕاستەوخۆ  هەڕەشەیەکی  وەک  بۆیە  و 

بەرانبەر بە تاران هەڵسەنگێندرا.  

هێزە  ــی گشتی  ــگ، ســەرۆک ــان م هــەمــان 
کۆچاوی  ئاڤیڤ  ئیسڕائیل،  بەرگرییەکانی 
ئاستی  ـــەوەی  ـــەرزبـــوون ب ــە  ک ــد  ــان ــەی ــگ ڕای
ئێران  و  ئیسڕائیل  نێوان  لە  گرژییەکان 
خۆ لێ الدانی نییە و دەتوانێ ببێتە هۆی 
جەنگ. لە سەرەتای ٢٠٢٠، بەڕێوەبەرایەتیی 
هەواڵگریی سەربازیی هێزە بەرگرییەکانی 
کردەوە  باڵو  هەڵسەنگاندنێکی  ئیسڕائیل 
لە  کەلکوەرگرتن  بۆ  دەکرد  پێشنیاری  کە 
بەرگرییەکانی  کوژرانی سولەیمانی، هێزە 
ئیسڕائیل دەبێ هێرشەکانی دژی هێزەکانی 
ئێرانی لە سووریە زیاتر بکا تا ئەوان لەو 
واڵتە وەدەر نێ. هێندێک کەس پێیان وایە 
لە  پشتیوانی  نەتانیاهو  ستراتێژیی  کە 
بەرزکردنەوەی گرژییەکانە تا ببێتە هۆی 
ڕوبەڕووبوونەوەی واڵتە یەکگرتووەکان و 
ئێران، لە ناویاندا هێرش بۆ سەر ئامانجە 
لێکۆڵەرەوەی  چەند  ئێران.  ئەتۆمییەکانی 
ــەن کە  ـ ــڕوای ـ ــەو ب ـ ــەســەر ئ ــی ل ــل ــی ــیــســڕائ ئ

وەرسووڕانی سیاسەتی ئیسڕائیل بەرانبەر بە ئێران
)بژاردەی نیزامیی و سیاسەتی هەنووکەیی ئیسڕائیل(
بەشی دووهەم و کۆتایی

ئیسڕائیل دەتوانێ لەگەڵ بەرزبوونەوەی 
ـــران  ـــێ ــە ئ ــ ــەر ب ــ ــب ــ ــەران ــ ــان ب ــەکـ ـ ــی ـ ــرژی گـ
هەلسوکەوت بکا و تۆڵەکردنەوەی ئێران 
یەکگرتووەکان  واڵتە  ئەگەر  بکا  قبووڵ 
بە شێوەیەکی یەکالکەرەوە هێرش بکاتە 

سەر بنکە ئەتۆمییەکانی ئێران.
هەواڵەکانی دووپات بوونەوی مشتومڕ 
لە نێوان خاوەن دەسەاڵتەکانی سیاسی و 
بەرگریی لە بارەی باشییەکانی بژاردەی 
ناوکییەکانی  ــە  ــەن الی دژی  ــی  ــازی ســەرب
ئێستا  بێ.  زێدەڕۆیانە  وێدەچێ  ئێران 
کەمتری  زۆر  ــەکــی  ــی ــاری ــک ــســت ــەرهــەڵ ب
بەرگریی و هەواڵگریی لە بەراورد لەگەڵ 
گشتی  پشتگیریی  هۆی  بە   ٢٠١٢ پێش 
واشینگتۆن بۆ سیاسەتی هێرشبەرانەی 
ــە هــۆی  ــە ب ــە، ک ــ ــارا دای ــەئ ــیــل ل ــیــســڕائ ئ
دەستپێکردنەوەی  و  ناوچەیی  چاالکییە 
بەرنامە ناوکییەکەی ئێران نیگەرانییەکان 
ئاسایشی  ڕێبەریی  و  بوونەوە  قووڵتر 
ــری  ــات زی زۆر  ــی  ــەک ــی ــاوڕای ه ئیسڕائیل 

لەگەڵ نەتانیاهو هەیە.
ئیسڕائیل  لە  گشتییەکان  مشتومڕە 
ئێران  بە  بەرانبەر  سیاسەت  ــارەی  ــەب ل
هاتوە.  پێ  کۆتاییان  زۆر  ڕاددەیەکی  تا 
کاتێک بەڕێوەبەرایەتی ترامپ بڕیاری دا 
لە بەرجام بکشێتەوە و ئەوپەڕی زەخت 
گشت  ئیسڕائیلییەکان  بێنێ،  ــار  ــەک ب
ئاسایشییەکان  و  سیاسی  ــەزراوە  ــ دام
ئەمریکا  سیاسەتەکانی  بۆ  باوەشیان 
خــودی  ــی  ــازی ســەرب هەڵمەتی  ــردەوە.  ــ ک
ـــر،  ـــەوالت ــە و ئ ـ ــووری ـــە سـ ــل ل ــی ــســڕائ ــی ئ
زەختەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران زیاتر 
دەکا و ڕوانگەی ڕێبەرانی سیاسی هەر 
دوو واڵت لە هەموو کاتێک لێک نزیکترە. 
لە کاتێکدا کە ئیسڕائیل پێی خۆش نییە 
ترامپ لەگەڵ ئێران لە مەڕ ڕێککەوتنێکی 
نوێ وتووێژ بکا، ئەوان نایانهەوێ باوەڕ 
ئەوتۆ  سێناریۆیەکی  ئەگەری  کە  بکەن 
وایە  پێیان  هێشتا  کەس  زۆر  و  هەیە، 
ئاکامی کۆتایی ئەوپەڕی زەخت گۆڕینی 
ــەی  ــگ ــە ڕوان ــەاڵم ل ـ ـــە. ب ـــاران ــە ت ــم ل ــژی ڕێ
زەخت  ئەوپەڕی  ئاکامی  ئیسڕائیلەوە، 
کێشانی  درێــژە  لە  کەمتری  گرینگیی 

پرۆسەی سەپاندنی ئەو هەیە.
هەنووکەیی  سیاسەتی  ڕاستیدا،  لە 
ــر  زۆرت ــران  ــێ ئ ــە  ب ــەر  ــب ــەران ب ئیسڕائیل 
و  کورتخایەنە  دەستکەوتی  بیری  ــە  ل
ــەن.  ـــژ خــای ــە درێ ــ ــج دەدات کەمتر ســەرن

ئیسڕائیلییەکان  ستراتێژیستە  لە  زۆر 
ــەن و  ــای ــخ ــورت ــی ک ــالن ـــی پ ــان ــوودەکـ سـ
ــەی کە  ــان ــەت ــم ــەڵ ــەو ه ـ ــی ئ ــان ــەک ــج ــازان ق
دەبینن.  هەڵتەکێنن،  لێک  بەرایی  دۆخی 
بیهەوێ  لەوانەیە  نەتانیاهو  لەوە،  جگە 
ترامپ  ــی  ــداری ــەاڵت دەس کاتی  ــە  ل کەڵک 
بەو  ــرێ  وەرگ شتەکان’  ‘تێکوەردانی  بۆ 
سەرهەڵدا،  باشتر  شتێکی  کە  هیوایە 
کاتی  ئێستا  ــە  ک نیایە  دڵ ــەو  ئ چونکە 
ــە و  ــران ــێ ــەڵ ئ ــەگ ـــەوە ل ــال کـــردن ــەک ــۆ ی خ
ئەو  کە  ناوبراوە  مێژوویی  ئەرکی  ئەوە 
وێدەچێ  فەرمیی،  بە  النیکەم  بکا.  کارە 
ــی  ــت ــێ کــە زەخ ــا ب ــی ــن ــیــش دڵ ــل ــی ــیــســڕائ ئ
هەنووکەیی ئێران الواز دەکا و پێش بە 
قەیرانی  دەگرێ.  دەستڕۆیشتوویەکەی 
بەخۆبوونی  ــاوەڕ  ب تەنیا  نە  کۆڤید-١٩ 
ئیسڕائیل بەهێز دەکا بەڵکوو ڕێبەرانی 

ئێران زۆرتر لەرزۆک دەکا.
ــی  ــەت ــی خــۆی ــێ ــە ج ـ ــە ل ــی ــی ــت ــەو ڕاس ــ ئ

ئیسڕائیل  ــی  ــان ــوازراوەک ــەخ ن ــارە  ــاک ئ ــە  ک
ــاوەڕ بەخۆیی  ب بۆیە،  هــەبــووە.  ــان  ــژەی درێ
ئیسڕائیل دەتوانێ مەترسیدار بێ. شێوەی 
ئێستای  ــی  ــان ــەدەســت ــارب ک ــەوەی  ــردن ــرک ــی ب
ئیسڕائیل، بەبێ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ 
واڵتە  یا  ئیسڕائیل  لە  ناڕەزایەتی  دەنگی 
کردنی  دەستنیشان  بۆ  یەکگرتووەکان  
بژاردەی جێگرەوە، لەوانەیە تەنیا ببێتە هۆی 
ئاستی سەربازیی  بەرزکردنەوەی  هاندانی 
ــی  ــازی ــەرب ــردەی س ــ ـــۆ کـ ــی ب ــری ــگــی و پــشــت
هێرشبەرانەتری واڵتە یەکگرتووەکان دژی 
ئێران، بە ئاکامی نەزانراو یا زۆر کەم بیر 

لێ کراوەوە. 
***

هەڵبەت، کارتی جۆکەر لێرەدا هەڕەشەی 
ــە.  ــان ــووەک ــرت ــگ ــەک ــــە ی ـــی واڵت ـــژاردن ـــب هـــەڵ
لە  واشینگتۆن،  ــە  ل ــەاڵت  دەسـ ــوگــۆڕی  ــاڵ ئ
کۆشکی سپی کۆماریخوازان بە هەڵوێستی 
شاهین ئاسا بەرانبەر بە ئێران بۆ کەسێک 
ــان و تا  ــەک ــڕات ــوک ــم ــی دێ ــی ــەت ــەرای ــب ــە ڕێ ل
کەسانە  ئەو  دامەزراندنی  زۆر  ڕاددەیەکی 
خزمەتیان  ــەکــدا  ــی ــی ــەت ــەرای ــەڕێــوەب ب ــە  ل ــە  ک
ــام گەیاند،  ــاک ئ ــە  ــی ب ــەرجــام ــە ب دەکـــرد ک
بێگومان بژاردەکانی ئیسڕائیل بۆ وەڕاست 
بۆیە  ــا.  دەک سنووردار  پالنەکانی  گەڕانی 
ماندوو  خــۆ  هێندە  نەتانیاهو  ــی  ــەت دەوڵ
دەکا کە ئێستا سوودەکان وەدەست بێنێ، 
یەکگرتووەکان،  ــە  واڵت هەڵبژاردنی  پێش 
ــران  ــێ ئ دژی  ــی  ــاســەت ســی ــە  ل پشتگیریی 
بەرجام  بۆ  بگەڕێتەوە  لەوانەیە  کە  ــا  دەک
بکا،  ئێران دژوارتــر  لەگەڵ  و هەڵسوکەوت 
ئەگەر نەڵێین نامومکین، بەبێ لەبەر چاو 

گرتنی ئەوەی کە کێ لە کۆشکی سپییە.
دەوڵەتێکی  ئیسڕائیل   ،٢٠٢٠ بەهاری  لە 
لە  نەتانیاهو  کە  هێنا  پێک  یەکگرتووی 

ــە.  ــران وەزی ــەرۆک  سـ ــدا  ــەم ــەک ی مانگی   ١٨
هێزەکانی  پێشووی  گشتی  ــدەی  ــان ــەرم ف
ئەشکەنازی  و  گانتز  ئیسڕائیل،  بەرگریی 
ـــری  ــی و  وەزی ــری ــەرگ ــری ب ــ ـ ــە وەزی ــوون ب
هەڵمەتی  دەرەوە. هەردوو دژی  کاروباری 
هاوئاهەنگیی  بەبێ  ئێڕان  لە  ــازی  ســەرب
ــی  ــەردەمـ ــە سـ ـ ــن. ل ــۆن ــت ــگ ــن ــی ــەڵ واش ــەگـ ـ ل
ئیسڕائیل  سیاسەتی  شێوەی  نەتانیاهودا، 
ماوەی  و  کورتماوە  لە  ئێران  بە  بەرانبەر 
ــە دۆخــی  ــەوە ب ــت ــرێ ــت ــەس ــد دەب ــاوەن ــن ــام م
کە  کاتێکدا  لە  نەتانیاهو،  خودی  ئاسایی 
ئەو بەرەوڕووی داداگایی بە هۆی تۆمەتی 
گەندەڵیی دەبێتەوە، و هەروەها چۆنیەتیی 
یەکگرتووەکان.  واڵتە  هەڵبژاردنی  ئاکامی 
ــەرز  ب ــان  ــەک ــەڕەش ه ــێ  ــوان دەت نەتانیاهو 
یاساییەکانی  گیرگرفتە  ئەگەر  بکاتەوە 
خەفەتبارانە بن و پێی وابێ بەرێوەبەرایەتی 
بە  ــادا  ن پێشترێتی  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت

ئێران.

ئەگەر جۆ بایدن ببێتە سەرۆک کۆمار و 
هەوڵ بدا ئەمریکا بباتەوە نێو ڕێککەوتنی 
بەرجام و لەوانەیە ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێران 
ـــەوەی  ئ وەک  شتێک  ــا،  ــک ب ــەوت  ــســوک ــەڵ ه
ــەوە.  ــت ــێ ــات دەب ــ ـ ــا دووپ ــام ــۆب ــی ئ ــەردەمـ سـ
ــە  ــان ــســت ــەوی ــەوێ خــۆن ــ ــه ــ ــو دەی ــاه ــی ــان ــەت ن
بەرانبەر ئاڵوگۆڕێکی ئەوتۆ لە واشینگتۆن 
لە  ئەو  کە  شێوە  هەمان  بە  بوەستێتەوە، 
سەرەتادا بەتووندی دژایەتی سیاسەتەکانی 
زۆر  دەکـــرد.  ئێران  بە  بەرانبەر  ئۆبامای 
وێدەچێ نەتانیاهو، هەر وەک جاری پێشوو، 
جوولەکەکان  گرووپە  لە  ڕوو  ڕاستەوخۆ 
ــە  واڵت ــە  ل کۆنگرە  دۆستەکانی  ئەندامە  و 
یەکگرتووەکان بکا تا ڕەوتی سووک کردنی 
کە  هەنگاوێک  چەشنە  هەر  یا  ئابلۆقەکان 
سەیر  ــاران  ت بەرانبەر  لە  پاشەکشە  وەک 
دەکرێ، هێور بکاتەوە. بە لەبەر چاو گرتنی 
گرژییە سیاسییەکان، گانتز و ئەشەکانزی 
لەوانەیە دژی هەنگاوی ئەوتۆ نەوەستنەوە، 
لە  ــەکــەن.  ن ــارە  ک ــەو  ئ فەرمیی  بە  النیکەم 
هەڵمەتە  بە  درێژە  ئیسڕائیل  کاتدا،  هەمان 
سووریە  لە  ئێران  دژی  سەربازییەکانی 
پێشی  واشینگتۆنەوە  ــەن  الی ــە  ل کــە  دەدا، 
بەرگریی  هێزەکانی  ئەگەرچی  ناگیرێ،  پێ 

زەبر  ئاستی  بن  ناچار  لەوانەیە  ئیسڕائیل 
بکاتەوە.  ــەم  ک ــراق  ــێ ع ــە  ل ــی  ــان ــەک ــدن وەشــان
ئەگەر ئەو هەنگاوانە بێ ئاکام بن، دەوڵەتی 
ــێ.  ــن ــورووژێ ب ــران  ــێ ئ ــە  ــەی ــەوان ل نەتانیاهو 
و  ــەڕەشــە  ه ئاستی  پاراستنی  کلیلەکەی 
کە  ــەک  ــوەی شــێ ــە  ب ئامانجەکان  لیستەی 
کارمەندانی ئەمریکایی نەخاتە مەترسییەوە، 
ــە  ــا واڵت ــا ت ــک ـــەوەشـــدا وا ب ــەڵ ئ ــەگ ـــەاڵم ل ب
کردنەوەی  بەرز  بەرپەرچی  یەکگرتووەکان 
گرژییەکان لە الیەن ئێرانەوە بداتەوە. ئەوە 
لە  ئیسڕائیل  شـــاراوەی  هێرشی  ــێ  ــوان دەت
نێوخۆی ئێران بێ، لە ناویاندا تەقینەوە لە 
بنکە هەستیارەکان، کە لەوانەیە ببێتە هۆی 
سامانە  ــەاڵم  ب ئێرانییەکان  ــەوەی  دان وەاڵم 

ئەمریکاییەکان نەخاتە مەترسییەوە.
ئاڵوگۆڕێکی بەرچاو لە سیاسەتی  تەنیا 
ــەک کە  ــوەی ــە شــێ ــان، ب ــووەک ــرت ــگ ــەک ـــە ی واڵت
ئیسڕائیل بە ئاشکرا بۆ تێکدانی هەوڵەکان 
ناوەکی  ڕێککەوتنی  کردنەوەی  زیندوو  بۆ 
ببێتە هۆی زەرەری دێژخایەن  بدا کە  سزا 
لە پیوەندی دووالیەنە، دەتوانێ ببێتە هۆی 
سەرهەڵدانەوەی دووبارەی مشتومڕ لەسەر 
شێوەی هەڵسوکەوت لەگەڵ ئێران. لە دۆخی 
کردنەوەی  بەرز  سیاسەتی  هەنووکەییدا، 
تاکتیکی  ــێ  ــدەچ وێ ــان  ــەک ــی ــرژی گ ــی  ــاســت ئ
کە  ــێ،  ب ـــەک  الی گشت  ــدی  ــەســەن پ جێگەی 
دەبێتە هۆی تێچوویەکی کەم بۆ ئیسڕائیل 
ــن ســـەرۆک  ــریـ ـ ــەودات ــــژ مـ ــی درێ ــرات ــی و م
ــزێ.  ــارێ دەپ ئیسڕائیل  مــێــژووی  ــی  ــران وەزی
ئەگەر ئیسڕائیل نەگاتە ئەو ئاکامە کە واڵتە 
یەکگرتووەکان بڕیاری داوە کە لە گەڵ ئێران 
خۆی  جەختی  ــدەچــێ  وێ زۆر  ــکــکــەوێ،  ڕێ
ڕێککەوتنێکی  بردنی  بەالڕێدا  بۆ  هەوڵ  لە 
ئەوتۆ بۆ ڕێککەوتنێک کە ئەوان داڕێژەری 
لەگەڵ  لەوانەیە  ئیسڕائیل  بگوێزیتەوە.  بن 
ــۆ زەخــت  ــار ب ــداو ک ــەن ــی ک ــەڕەب ــی ع ــان واڵت
سووک  تا  بکا  واشینگتۆن   سەر  خستنە 
کردنی ئابلۆقەکان و پرسە ئەتۆمییەکان بە 
مووشەکی  چاالکییە  لە  ئێران  پاشەکشەی 
ــەر  ــەب ــە ل ـــدا. ب ــی گـــرێ ب ــان ــەک ــی ــەی ــاوچ و ن
سیاسەتەکانی  ــی  ــووڕان وەرس گرتنی  چــاو 
مەڕ  لە  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت و  ئیسڕائیل 
لە  لەوانەیە  بایدن  بەرجام،  دوای  لە  ئێران 
ئۆباما زۆرتر بیهەوێ ئەو شتانە بە یەکەوە 
گرێ بدا، بە تایبەتی ئەگەر ئەوە پشتیوانی 
هەمان  بە  بێ.  ــەدواوە  ب ئوروپاییەکانیشی 
ــە کەمتر  ــەی ــەوان ــران ل ــێ ــی ئ ــەری ــب ــوە، ڕێ شــێ

بیهەوێ ئەو کارە بکا.
***

ــەو وتــــارە کــورتــکــراوەی  ــی: ئـ ــیــن ــب تــێ
لێکۆڵینەوەیەکی ٢٤ الپەڕییە. )وەرگێڕ(

ــادی  ــه ــی ج ــتـــوای  ـ ف ـــی  ـــدن ـــان ڕاگـــەی دوای 
ــە دەســـەاڵت  ـــازە ب ـــەری ت ـــب ــی، ڕێ ــن ــەی خــوم
گەیشتووی شۆڕشی ئیسالمی لە ئیران دژ 
گەالوێژی  ٢٨ی  لە  کوردستان  خەڵکی  بە 
ناوچانەی  ــەو  ل یەکێک  هەتاویدا،  ١٣٥٨ی 
شوێنەکانی  باقیی  وەک  ــە  ک ــان  کــوردســت
پەالماری  ــەر  ب کەوتە  کوردستان  دیکەی 
ناوچەی  ــم،  ــژی ڕێ سەرکوتکەرەکانی  هێزە 

هەوشار بوو.
ئیسڕائیل  هەنووکەییەکانی  نیگەرانییە 
ئێران  ناوچەییەکانی  ورووژاندنە  لەبارەی 
بەباشی لەگەڵ سکااڵکانی بەرێوەبەرایەتی 
ڕێککەوتنە  شکستهێنانی  لەبارەی  ترامپ 
گیروگرفتانە  ــەو  ب ــامــاژە  ئ لە  ئەتۆمییەکە 
خاڵەکەی   ١٢ سکااڵ  لیستەی  هاوتەریبن. 
پۆمپێئۆ  مایک  دەرەوە،  کاروباری  وەزیری 
بۆ  کـــە  ــەوە  ــ ــات ــ دەک ــت  ــەخ ـــران ج ـــێ ئ دژی 
و  ئەتۆمی  پرسی  ترامپ،  بەڕێوەبەرایەتیی 
ناوچەیی چیدیکە ناتوانن لێک جیا بکرێنەوە، 
هەڵوێستێک کە نەتانیاهو دەمێکە هەیەتی. 
پێوەندی نێوان هەڵمەتی ئیسڕائیل لە کاتی 
ئەوپەڕی  هەڵوێستی  و  سووریە  شــەڕی 
ئێران  دژی  ترامپ  بەڕێوەبەرایەتی  زەختی 
ــە  ــەوەی واڵت ــەی دوای کــشــان ــەو دوو ســاڵ ل

یەکگرتووەکان لە بەرجام ئاشکراتر بووە. 

ئیسڕائیل   ،٢٠١٨ نێوەڕاستی  تا  بێگومان، 
ڕاستەوخۆ هێرشی نەدەکردە سەر ئامانجە 
تا  لەجیاتان  و  ــە،  ســووری لە  ئێرانییەکان 
ڕاددەیەکی زۆر جەختی لەسەر هێرشکردنە 
ــێــران  ــە ئ ــرد ک ــ ــە دەک ـــەو چــەکــوچــۆڵ ســـەر ئ
ــارە  ــەو ک ـــەاڵم ب ــــارد. ب ــاڵی دەن ــوڵ ــزب ــۆ حــی ب
ئیسڕائیل دیتی شێوەی هەڵسوکەوتی ئێران 
ڕووناکایی  لەژێر  و  گـــۆڕاوە  ــە  ســووری لە 
ــەکــگــرتــووەکــان لە  ــــە ی ـــەوەی واڵت کـــشـــان
ــت،  زەخ ــەڕی  ــەوپ ئ و  ــی  ــاوک ن ڕێککەوتنی 
تا  بوون  بەرباڵوتر  ئیسڕائیل  هێرشەکانی 
سامانەکانی  و  کاربەدەستان  ڕاستەوخۆ 
ئێران لە سووریە بکاتە ئامانج. هەڵوێستی 
باوی ئیسڕائیل لەمەڕ ددانپێدانەنانی هێرش 
لەنێو سووریە بە هەمان شێوە ڕێگای بۆ 
دژی  سەربازیی  هەنگاوی  لە  کردن  باس  
ئێران لەوێ بە شێوەیەکی ئاشکراتر کردەوە. 
ئایزەنکۆت  دەگمەنەوە،  ڕووڕاستییەکی  بە 
بە نیویۆرک تایمزی گوت کە تەنیا لە ٢٠١٨، 
هێزەکانی بەرگریی ئیسڕائیل ٢٠٠٠ بۆمبیان 

لە سووریە بەرداوەتەوە.
ئەوکاتی  کە  بێنێت،  نەفتالی   ،٢٠١٨ لە 
وەزیری خوێندنی ئیسڕائیل بوو، هەڕەشەی 
کرد کە ئاڵۆگۆڕ بەڕێوەیە. ئەو بەڵێنی دا کە 
ئیسڕائیل ئیزن نادا سووریە ببێتە بەرەیەکی 

هێرش  بەکرێگیراوەکانی  تا  ئێران  دیکەی 
بکەنە سەر ئیسڕائیل و ئیددیعای کرد کە 
ئەوە سەلماوە کە هەلسوکەوتی ئیسڕائیل 
تەنیا بەرانبەر بە بەکرێگیراوەکان کاریگەر 
هەشت  وەک  ئێران  بە  ئاماژە  بە  نەبووە. 
‘دۆکترینی  ــەواژەی  ــت دەس بێنێت  پێیەک، 
لێرە  گوتی  و  کــرد  ــت  دروس پێی’  هەشت 
هێرشی  ــەی  ــۆڵ ت ــە  ل ئیسڕائیل  ــــەوالوە  ب
بەکرێگیراوان، هێرش دەکاتە سەر سەری 
دەعبایەکە. ئەو بە هەمان شێوە مەسەلەی 

ناوچەیی بە پرسی ناکییەوە گرێ دا.
تا ٢٠١٩، ئیسڕائیل لیستەی ئامانجەکەی 
تا ئەوالی سووریە بۆ ئامانجە ئێرانییەکان 
ئیسڕائیل  ـــۆوە.  کـــردب ــژ  ــ درێ ــراق  ــێ ع ــە  ل
نیگەرانی تەشەنە کردنی دەسەاڵتی ئێران 
لە عێراق بوو، لە کاتێکدا کە تاران تووشی 
سنوورداریی زۆرتر لە گۆڕەپانی سووریە 
هێرەشەکانی  ــە،  زەخــتــی ڕوســی ــۆی  ه ــە  ب
ئیسڕائیل، و ویستی ئەسەد و حیزبوڵاڵ بۆ 
خۆ پاراستن لە قووڵبوونەوەی گرژییەکان 
کە  کاتێکدا  لە  ببۆوە.  ئیسڕائیل،  گەڵ  لە 
ئێران چووە نێو عێراق، ئیسڕائیلیش هەمان 
کاربەدەستێکی  گوێرەی  بە  ــرد.  ک ــاری  ک
یەکگرتووەکان  واڵتە  ئیسڕائیل،  پێشووی 
تەشەنە  ــە  ل ــی  ــشــوازی ــێ پ ــان  ــاک ــەرەت ــەس ل

عێراق  لە  ئیسڕائیل  هێرشەکانی  کردنی 
نەکرد، بەاڵم کاتێک بەڕێوەبەرایەتی ترامپ 
ئیسڕائیلی  هاوتەریبی  ــاری  ک گرینگیی 
دیت،  ئێران  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە  بۆ 
ئاڵوگۆڕیان  سپی  کۆشکی  لە  ڕوانگەکان 
بە گوتەی کاربەدەستێکی  بەسەردا هات. 
ــە  ــشــووی واڵت ــێ ــی پ ــری ــەرگ ــەرزی ب ــەب ــل پ
پێنتاگۆن  کە  کاتێکدا  لە  یەکگرتووەکان، 
هێرشەکانی ئیسڕائیلیان لە سووریە وەک 
بە  پاشەکشە  قورسایی  وەبەرنانی  شان 
ــرد،  دەک سەیر  ئێران  دەستڕۆیشتوویی 
واڵتە  فەرماندەیی  ناوەندی  سەرەتادا  لە 
یەکگرتووەکان دژی هێرشەکانی ئیسڕائیل 
لە عێراق بوو، چونکە لەوە دەترسان ئەوان 
گیانی  کەوتنی  مەترسی  ــە  ل ــۆی  ه ببنە 

ئەمریکاییان.
جیاکردنەوەی  لێک  سیاسەتانە  ــەو  ئ
ناکۆکی  و  ــی  ــاوەک ن ڕێککەوتنی  ــوان  ــێ ن
کاتێک  تایبەتی  بە  کــرد،  لێڵ  ناوچەییان 
ئێران بۆخۆی دەستی کرد بە هێرشکردنە 
ــداوی  ــەن ک ــە  ل ــی  ــاوچــەی ن ئامانجی  ســەر 
زەختی  کەمپەینی  تێچووەکانی  و  فارس 
ئەمریکا و گەڕاندنەوەی ئابلۆقەکانی بەرز 
کــردەوە. لە کاتێکدا کە ئاشکرا نییە تا چ 
ڕاددەیەک ئیسڕائیل و واڵتە یەکگرتووەکان 

عێراق  و  ــە  ســووری ــە  ل هێرشەکانیان 
هاوئاهەنگ  ئێرانییەکان  ئامانجە  دژی 
تێگەیشتنێکی  ــان  ــوم ــگ ــێ ب ــەن،  ــ ــ دەک
پێوەندی  بارەی  لە  دووالیەنەی مەزنتر 
و  ئیسڕائیل  سەربازییەکانی  هەڵمەتە 
ئەگەرچی  هەیە.  ئێران  دژی  ئەمریکا 
ــی  ــاســکــراوەکــان ب ئامانجە  ــە  ل یەکێک 
ــەکــەی،  زەخــت ــۆ  ب ئەمریکا  سیاسەتی 
نوێیە،  ڕێککەوتنێکی  ـــارای  ئ هێنانە 
توندی  بە  نەتانیاهو  کە  ــەک  ــگــەی ڕوان
پێیان  ئیسڕائیلی  زۆر  دەکا.  دژایەتیی 
ئەمریکا  ــایــی  کــۆت ئامانجی  ــە  ک ـــە  وای
گۆڕینی ڕێژیم لە تارانە، و لەو بارەوە 
هاوکارییەکی نزیک لە نێوان ڕاوێژکارە 
تایبەتی  ـــە  )ب ــپ  ــرام ت ــی  ــان ــەرزەک ــەب ــل پ
پۆمپێئۆ( و ئاڵقەی نزیک لە نەتانیاهو 
پێیان  پێشوو  کاربەدەستانی  دەبینن. 
ڕێژیم  ــی  ــن گــۆڕی ــە  ب نەتانیاهو  ــە  ـ وای
لەسەر  ــار  ج ــەر  ه و  گەشبینە،  زۆر 
ئەو  دەکرێ  خۆپیشاندان  شەقامەکان 
وەک  دێنێ،  ــەرەس  ه ڕێژیم  ــە  وای پێی 
چۆن زۆر کەس لە واشینگتۆن وا بیر 

دەکەنەوە.
ــارەی  ــەب ل سەرلێشێواوی  ســـەرەڕای 
ـــە  چـــوون و  ـــاســـەت  ســـی ـــجـــی  ــان ــامـ ـ ئ

ــت و  ــەڕی زەخ ــەوپ ئ ــەری تێچووی  س
ئەمریکا- ــی  ــران ــەی ق ــەوەی  ــوون ــب ــووڵ ق
الیەنە  هــەمــوو  ــە  ل ئیسڕائیلی  ــران،  ــێ ئ
سیاسییەکان پشتیوانی لە هەڵوێستی 
ــەر بە  ــب ــەران ــرامــپ ب ــی ت ــەت ــەرای ــوەب ــەرێ ب
بڕیاری  ئیسڕائیلی  زۆر  دەکەن.  ئێران 
واڵتە یەکگرتووەکان لە بارەی کوشتنی 
سولەیمانیان پێ سەیر بوو، ئەویان بە 
دیارییەکی چاوەڕواننەکراو دەشوبهاند. 
ــەوان  ئ ئیسڕائیلییانەوە،  ــەی  ــگ ڕوان لە 
ـــە  ــک واڵت ــێ ــات ک ــوون  ــ ب ــد  ــێ ــوم ــائ ن زۆر 
یەکگرتووەکان وەاڵمی هێرش بۆ سەر 
کۆمپانیای  نەوتییەکانی  ــەزراوە  ــ دامـ
عەڕەبستانی  ــۆی  ــک ــارام ئ ــی  ــی ــەت دەوڵ
دەگــوتــرا  کــە   ٢٠١٩ ــامــبــری  ــت ــپ ســێ ــە  ل
کاربەدەستانی  ــەداوە.  ن ئێرانە،  ــاری  ک
ـــەوە  ـــەرەوان ل ـــکـــۆڵ ـــێ ــی و ل ــل ــی ــســرائ ــی ئ
ئەمریکا  بەخۆداگرتنی  ددان  دەترسان 
کاردانەوەی ویستی کشانەوە لە ناوچە 
سولەیمانییان  سەر  بۆ  هێرش  و  بێ، 
چاوترسێن  ویستی  گەڕاندنەوەی  وەک 
یەکگرتووەکانەوە  لە الیەن واڵتە  کردن 
ــک  ــدێ ــن ــێ ــر کـــــرد. ســــــــەرەڕای ه ـ ــەی سـ
نیگەرانی کە کوژرانی ناوبراو لەوانەیە 
ئێران  لە  پراگماتیستەکان  بۆ  دۆخەکە 

بۆ  بۆ سەر عێراق  بکا و زەختەکان  خراپتر 
بکا،  زیاتر  یەکگرتووەکان  واڵتە  وەدەرنانی 
زۆربەی لێکۆڵەرەوانی ئیسڕائیلی پێیان وایە 
زەختی  هەڵمەتی  و  سولەیمانی  کوشتنی 
بەرباڵوتر، کاریگەرە، النیکەم تا ئەو جێیە کە 
تواناییەکانی ئێران لە کورتماوەدا الواز دەکا.

بەرگریی  پێشووی  کاربەدەستێکی  وەک 
ئیسڕائیل گوتی، هەڵوێستی دوای سولەیمانی 
ــە  ــی واڵت ــاســەت ـــارەی ســی ـــەب ــیــل ل ــیــســڕائ ــە ئ ل
ئەوەیە کە  ئێران  بە  بەرانبەر  یەکگرتووەکان 
تێدا کە  بــووە’ و ‘چ شتێکی  ئێستا باش  ‘تا 
بەکەیفێی نەبێ؟’ لە لێکدانەوەکانی ئیسڕائیل، 
ــی  ــوون ــەخــۆب ــاوەڕب ــی ب ــمــان ــەی ـــی ســول کـــوژران
و  ــد  ــچــڕان پ لێک  ــی  ــران ــێ ئ ــەدەری  ــ ب ڕاددە  ــە  ل
بن،  وشیار  ــر  زۆرت دەکــا  ناچار  ئێرانییەکان 
ــی  واڵم پێشبینی  ــن  ــوان ــات ن چیدیکە  چونکە 
ئەمریکا بکەن. ستراتێژیی ئیسڕائیل ئەوەیە 
کە ‘شتان دەست پێ بکا’ و ئێران ناچار بکا 
پێکردنەوەی  دەست  وەک  بگرێ،  هەڵوێست 
ببێتە  لەوانەیە  کە  ناوەکییەکەی،  بەرنامە 

هۆی هەڵوێستی توندوتۆڵتری ئەمریکا دژی 
هەڵوێستیی  بێ  لە  ــرس  ت دوای  ــە.  واڵت ــەو  ئ
ئەمریکا، هێندێک ئیسڕائیلی تەنانەت پێیان 
واڵتە  داهاتووی  ئەقاڵنی  هەنگاوی  کە  وایە 
یەکگرتووەکان دەتوانی هێرش بۆ سەر بنکە 

ئەتۆمییەکانی ئێران بێ.

ــی و ســیــاســەتــی  ــی ــزام ــی ن بــــــژاردەی 
هەنووکەیی ئیسڕائیل    

سەربازیی  ــژاردەی  ـ ب ــارەی  ب لە  باسەکان 
 ٢٠١٢ کۆتاییەکانی  لە  ئێران  دژی  ئیسڕائیل 
لێکۆڵەرەوەیەکی  بە گوێرەی  دابوون.  ئارا  لە 
ئیسڕائیل،  نەتەوەیی  ئاسایشی  پێشووی 
ئامادەی  ئیسڕائیل  ئەرتەشی  کاتی  ئەو  تا 
وەزیـــری  و  نەتانیاهو  کاتێک  بـــوو،  ــردار  کـ
باراک پشتگیرییان  ئێهود  بەرگریی ئەوکاتی 
ــرد،  دەک ئێران  دژی  سەربازیی  هێرشی  لە 
تا  ئاسایشییەکان  کاربەدەستە  ئەگەرچی 
ڕاددەیەکی زۆر دژی بوون. ڕوون نییە ئاخۆ 
ئامادەکاریی  خەریکی  ئیسرائیل  ئەرتەشی 
پالنی سەربازیی بوو بۆ کەڵک لێ وەرگرتنی 
یا تەنیا بۆ دەسەاڵتی سیاسی بوو؟ کاتێک 
لەگەڵ  دیپلۆماتیک  هێڵی  کە  ــوو  ب ئاشکرا 
ئێران جیددیە، بژاردەی سەربازیی کاڵ بۆوە.

ژیان  لە  بەشێک  فەرماندە”،  “چرچەی 
و خەباتی شەهید محەممەدئەمین بارام 
میرزا لە بیرەوەریی هاوڕێیانیدا چاپ و 

باڵو بوویەوە.
جەلیل  نەمر  ــاری  ــادگ دوای کتێبە  ئەم 
سیمای  و  دێرین  تێکۆشەری  ــی،  ــادان گ
ــی  ــاســی ــەوەی ســی ــ ــن ــ ــزووت ــ ــراوی ب ــ ــاس ــ ن
ـــەوە پێش  ــگــێــک ل ــە مــان ــە ک ــان ــت ــوردس ک
مااڵوایی یەکجارەکیی لە هاوسەنگەرانی 
خواست. ئەم کتێبە بە هاوبەشی لەگەڵ 
و  ئامادەکاریی چاپ  بارام میرزا  چیمەن 

باڵوبوونەوەی بۆ کراوە. 
بە  کتێبەدا  ــەم  ئ پێشەکیی  ــە  ل وەک 
قەڵەمی کاک جەلیل گادانی هاتوە: زیاتر 
تێ دەکۆشێ  میللەتە  ئەم  ساڵە  سەد  لە 
دیکەی  نەتەوەکانی  وەک  داوە  هەوڵی  و 
دنیا بە خۆشی و ئاشتی بژی و خزمەتی 
نیشتمانی  و  واڵت  ــەوەی  ــردن ک ــاوەدان  ـ ئ
دوژمنان  کات  هەموو  ــەاڵم  ب بکا،  خۆی 
ــردوە،  ک پێشێل  مافیان  فێڵ  و  ــزە  گ ــە  ب
هەر کات لە بەدەستهێنانی ماف نیزیک 
ــە  کــردوەت ــان  ــاڕەوای ن ــەوە هێرشی  ــووەت ب
لوا  بۆیان  شێوەیەک  هەر  بە  و،  ســەری 

بێ سەرکوتیان کردوە.
ئەم  تێکۆشانی  و  ــات  خــەب ـــی  ڕەوت ــە  ل
خەڵکی  ــەزار  ه ــان  دەی بە  نەتەوەیەشدا 
پێشمەرگەی  هـــەزار  چەند  و  بێ دیفاع 
پێشمەرگەکانی  تایبەتی  بە  و  هێزەکان 
و  ڕژاوە  خوێنیان  ــرات  ــوک ــم دێ حیزبی 
گەلە  و  حیزبەکان  بەاڵم  بوون؛  شەهید 
سەنگەری  دە  هـــەروا  مــافــخــوازەکــەمــان 

پیرۆزی خەبات و بەربەرەکانی دایە.
خەباتی  و  ــان  ژی لە  ــاس  ب کتێبە  ــەم  ئ
شەهید چرچەی بارام میرزایە کە یەکێک 
لەگەڵ شۆڕشی ساڵی  بــووە  ــە  الوان لەو 
چەکی  ــەوە  ــی ــازی ــان ش ــە  ب ــێــران  ئ ٥٧ی 
ئامادەی  و  شان  کردە  پێشمەرگایەتیی 
ــوو. شەهید چرچە  ب ــدان  ــەی م ــەی  جــەرگ
نێو  لە  تەنیا  نە  ــدا  کــورت ماوەیەکی  لە 
هاوخەباتانی بەڵکوو لە دڵی بەرپرسانی 
و  کـــردەوە  خــۆی  جێگەی  کاتیشدا  ــەو  ئ
ــە هیچ  ــەل ل ــە حیزب و گ ــەت ب ــۆ خــزم ب
ــرد. چرچە  ــەک ــی ن ــغ ــەک درێ ــی ــاری ــداک ــی ف
سەرەڕای ئازایەتی و خۆشەویستییەکەی 
کە  کات  ئەو  چ  هاوسەنگەرانیدا  نێو  لە 
کات  ئەو  چ  بوو،  سادە  پێشمەرگەیەکی 
لک  و  ــەل  پ و  دەستە  فەرماندە  بە  ــوو  ب
بەرپرسایەتیی  ــن  ــی دوای ــات  ک ــەو  ئ تا  و 
وەرگـــرت،  بەیانی  هێزی  ــی  ــدەری ــەرمــان ف
ـــە و  ـــەکـــی کـــوردان ـــڕوای ــان و ب ــم ــی ـــە ئ ب
ــوو و  ــدا بـ ــات ــەب ــە خ ــەوە ل ــان ــەرگ ــم ــش ــێ پ
فیداکاریی  ــوو  ب توانایدا  دە  ــدەی  ــەوەن ئ
ناوچەکانی  خەڵکی  ــی  دڵ ــە  ل و  ــرد  دەکـ
دەوروبەری مەهاباد و بۆکان و فەرماندە 
و پێشمەرگەکانی هاوسەنگەریدا جێگەی 

خۆی کردبۆوە.
ئەم کتێبە لە یادی ٣٦ ساڵەی شەهید 
باڵو  و  ــاپ  چ ــەدا  ــرچ چ ــی شەهید  ــوون ب
بۆتەوە. لە ڕاستییدا ئەگەر زوو شەهید 
ببێتە  بوو  هومێد  جێگەی  زۆر  نەبووبا 
کادرێکی هەرە لێهاتووی حیزب و هەم لە 
بواری نیزامی و هەم لە بواری سیاسییدا 
ــەاڵم  ــێ. ب ــچ ــێــش ب ــەرەو پ ــ ــر ب ــات زۆر زی
بوردوویی  لەخۆ  ئەو  هەر  گرانم  داخــی 
زوو  ــەوەی  ئ هۆی  بە  بوو  ئازایەتییە  و 
ــرێ  ــوت دەگ وەک  ئێستاش  ــێ.  ب شەهید 
گەرچی  چرچەش  نامرن«  »شەهیدان 
بە جەستە لە نێوماندا نەماوە، بەاڵم لە 
ڕوانگەی هاوخەبات و هاوسەنگەرانییەوە 

هەر زیندووە.

ــە،  ــم ــەم دووش ڕۆژی  ــی  ــان ــەی ــەب ســەرل
عەزیزی،  خالید  ــاک  ک خەرمانان،  ١٠ی 
سکرتێری گشتیی حیزب و کاک مستەفا 
ــەگــەڵ  ــر، ل ــێ ــگــری ســکــرت ـــوودی جــێ ــەول مـ
دێموکراتیکەکانی  ڕێکخراوە  بەرپرسانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆبوونەوە.
شێخانی  حەسەن  کۆبوونەوەیەدا  لەم 
ـــکـــخـــراوە  ــاری ڕێ ــ ـ ــاروب ــ ــەری کـ ــخـ ــکـ ـ ڕێ
و  کــار  لە  ڕاپۆرتێکی  دێموکراتیکەکان، 
هاوکاری  و  ڕێکخراوەکان  چاالکییەکانی 
کــرد.  پێشکەش  ــاوەدا  ــن ــێ پ ــەم  ل کردنیان 
ــی  ــان ــرەک ــێ ــرت ـــە ســک ـــەک ل ــر هـــەر ی ــ ـ دوات
و  ـــــان  ژن و  الوان  ــی  ــان ــەک ــی ــی ــەت ــی ــەک ی
ــدەی  ــاوەن ــرســی ن ــەرپ ــاران و، ب ــدک ــن ــوێ خ
ئەنجوومەنی  بەرپرسی  و  مرۆڤ  مافی 
ــی  ــەاڵت ڕۆژه سیاسییەکانی  زیندانییە 
تێبییەکانی  و  ــوون  ــۆچ ب ــان،  ــت ــوردس ک
ــاس لە  ــرای ســپ ـ ــرد و وێ ــاس ک ــان ب خــۆی
حیزب بۆ هاوکاری و پشتوانی ماددی و 
مەعنەوی، پێداگرییان کرد لەمەوبەدواش 
پشتیوانی  و  حیزب  هاوکاریی  بە  دڵگرم 
ڕێکخراوەکانیان،  ئەندامانی  و  جەماوەر 
بەرپرسایەتییەکانیاندا،  و  ئەرک  لەپێناو 

تێدەکۆشن.
ــڕای  ــزی وێ ــەزی ــاک خالید ع ــاشــان ک پ
لەم  بەشداری  بۆ  خۆشحاڵی  دەربڕینی 
کۆبوونەوەیەدا، کاروباری ڕێکخراوەکانی 
گرینگ و بەرز نرخاند و هیوای بەردەوامی 
کاک  دواتــر  خواستن.  بۆ  و سەرکەوتنی 
سەر  هاتە  بەوردی  مەولوودی،  مستەفا 
لە  داوکارییانەی  و  تێبینی  و  خاڵە  ئەو 
پێوەندی لەگەڵ کاروباری ڕێکخراوەکان 
کە  ــردەوە  ــ ک ــری  ــداگ ــێ پ و  ــاراوە  ــ ئ هاتنە 
پشتیوانی  ــزب  ــی ح ـــــردوو  ڕاب ــەروەک  ــ هـ
گرینگیدان  و  دێموکراتیەکانە  ڕێکخراوە 
بە پرسەکانی ڕێکخراوە دێموکراتیکەکان 
چاوێکی  بە  و  ــێ  دەزان خــۆی  ئەرکی  بە 
پڕبایەخەوە دەڕوانێتە ئەو ڕێکخراوانە و 

ئەرک و بەرپرسیارێتیان. 
ــی  ــەک ــی ــدی ــەن ــۆب ــە ک ـ ب ـــوە و،  ــەم شـــێ ــ ب
مستەفا  کــاک  ــەن  ــەالی ل ــە  ــەوەک ــوون ــۆب ک
مەولوودیەوە، کۆبوونەوەکە کۆتایی هات.

***

کۆبوونەوەی ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
ــی  ــان ــەک ــزب ـــی حــی ـــدی هـــاوکـــاری ـــاوەن ن
ــی  ــی ــان ــەی ــەب ـــران ســەرل ـــێ ــی ئ ــان ــت ــوردس ک
لە  خەرمانان،  ١١ی  شەممە  سێ  ڕۆژی 
دێموکراتی  حیزبی  بانگهێشتی  ــەر  س

کوردستان کۆبوونەوەیەکیان پێک هێنا.
ــە سکرتێر و  ک ــەدا  ــەوەی ــوون ــۆب ک ــەو  ل
پێکهێنەری  حیزبەکانی  یەکەمی  کەسی 
ناوەندی هاوکارییش تێدا بەشدار بوون، 
دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتی  ــەن  الی لە 
بەشداران  هاتنی  بەخێر  کوردستانەوە 
کار،  ــووری  دەســت پێی  بە  پاشان  و  کــرا 

کۆبوونەوەکە دەستی پێکرد.
عەزیزی  خالید  ــاک  ک ــز  ــەڕێ ب ــاشــان  پ
دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
بابەتانەی کە  بەو  ئاماژە  بە  کوردستان 
ــەوەکــەدا  ــاری کــۆبــوون ــووری ک ــت ــە دەس ل
ــەکـــەی کـــــــردەوە و  ــاسـ ـ ـــــوون، ب ـــــراب دان
بەتایبەتی  و  کۆبوونەوەکە  بەشدارانی 
ــە وردی  ــەکــان ب ــەکــەمــی حــیــزب کــەســی ی

قسەیان لەسەر کرد.
پێوەندییان  بەگشتی  کە  باسانە  ئەو 
ــان و  ــەکـ ـ ــووڵ ــوجـ ــمـ ــی و جـ ــ ــاالک ــ ــە چ ــ ب
ــە سەر  ــاری ل ــاوک ــدی ه ــاوەن ــەی ن ــگ ڕوان
و  ئێران  بە  پێوەندیدار  بابەتێکی  چەند 
و  شیکردنەوە  ــڕای  وێ ــوون  ب کوردستان 
هاودەنگیی ئەندامانی ناوەندی هاوکاری، 

بڕیاری پێویستیان لە سەر درا.
ــەوەی باسەکان  ــڕای کــۆکــردن ــر وێ دوات
ــەوە،  ــی ــزی ــەزی ــد ع ــی ــال ــاک خ ــەن کـ ــ ــە الی ل
بەرپرسایەتیی دەورەیی ناوەند لە الیەن 
بە  ــەوە  ــان ــوردســت ک ــی  ــمــوکــرات دێ حیزبی 
کوردستان  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی 

سپێردرا.
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
١١ـی خەرمانانی١٣٩٩ـی هەتاوی

کۆبوونەوەی سکرتێر و 

جێگری سکرتێری حیزب 

لەگەڵ بەرپرسانی ڕێکخراوە 

دێموکراتیکەکانی حیزب

چرچەی فەرماندە

و: کەماڵ حەسەنپوور

سەرەڕای سەرلێشێواوی لەبارەی ئامانجی سیاسەت و چوونە سەری تێچووی ئەوپەڕی زەخت 
و قووڵبوونەوەی قەیرانی ئەمریکا-ئێران، ئیسڕائیلی لە هەموو الیەنە سیاسییەکان پشتیوانی لە 
هەڵوێستی بەرێوەبەرایەتی ترامپ بەرانبەر بە ئێران دەکەن. زۆر ئیسڕائیلی بڕیاری واڵتە یەکگرتووەکان 
لە بارەی کوشتنی سولەیمانیان پێ سەیر بوو، ئەویان بە دیارییەکی چاوەڕواننەکراو دەشوبهاند. 
لە ڕوانگەی ئیسڕائیلییانەوە، ئەوان زۆر نائومێد بوون کاتێک واڵتە یەکگرتووەکان وەاڵمی هێرش 
بۆ سەر دامەزراوە نەوتییەکانی کۆمپانیای دەوڵەتیی ئارامکۆی عەڕەبستانی لە سێپتامبری ٢٠١٩ کە 

دەگوترا کاری ئێرانە، نەداوە.

لە ڕاستیدا، سیاسەتی هەنووکەیی ئیسڕائیل بەرانبەر بە ئێران 
دەداتە  سەرنج  کەمتر  و  کورتخایەنە  دەستکەوتی  بیری  لە  زۆرتر 
سوودەکانی  ئیسڕائیلییەکان  ستراتێژیستە  لە  زۆر  خایەن.  درێژ 
پالنی کورتخایەن و قازانجەکانی ئەو هەڵمەتانەی کە دۆخی بەرایی 
لێک هەڵتەکێنن، دەبینن. جگە لەوە، نەتانیاهو لەوانەیە بیهەوێ 
کەڵک لە کاتی دەسەاڵتداریی ترامپ بۆ ‘تێکوەردانی شتەکان’ وەرگرێ 
کە  دڵنیایە  ئەو  باشتر سەرهەڵدا، چونکە  کە شتێکی  هیوایە  بەو 
ئێستا کاتی خۆ یەکالکردنەوە لەگەڵ ئێرانە و ئەوە ئەرکی مێژوویی 

ناوبراوە کە ئەو کارە بکا

لە  ئیسڕائیل  گەشبینیی  چوارچێوەی  لە  بەرجام،  لە  ترامپ  بەڕێوەبەرایەتی  کشانەوەی  بە 
بارەی زەختی ئەمریکا و ئەو لێکدانەوەیە کە لەرزۆکیی ئێران لە زیادبوونە، بژاردەی سەربازیی 
سەرۆکی   ،٢٠١٩ هاوینی  لە  بۆتەوە.  قوت  دیکە  جارێکی  ئێران  ناوەکی  بەرنامەی  چارەسەریی  بۆ 
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئیسڕائیل ئاکۆڤ ئەمیدرۆر لە کۆنفڕانسێکی گشتییدا گوتی کە 
ئیسڕائیل هێشتا پێویستی بە نەخشەی لێدانی ئێرانە، و ئیسڕائیل ناتوانێ متمانە بە کۆمەڵگەی 
نێونەتەوەیی بکا تا پێش بە دەستڕاگەیشتنی ئێران بە چەکی ناوەکی بگرێ. لە دێسامبری ٢٠١٩، 
ئیسڕائیل کاتز، کە ئەو کاتی وەزیری کاروباری دەرەوە بوو، گوتی هێرشێکی ئیسڕائیلی بۆ سەر 
کاریگەرە،  یەکگرتووەکان  واڵتە  زەختی  کە  کاتێکدا  لە  کرد  ئیددیعای  و  مومکینە،  شتێکی  ئێران 
هێرشی پێشکەوتوو بۆ سەر ئارامکۆی سعوودی ئاشکرای دەکا ئێران بەهێزە و تەنیا بە هەڕەشەی 

سەربازی چاوترسێن دەکرێ
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به ختی   ــی  خـــۆیـــان  ــه مــه ن ت ــه ی   ــه ســان ك ئـــه و 
ــی  گــه لــه كــه یــان ده كـــــه ن و به   ــ ــدی ــ ــه رژه وه ن ــ ب
خاكه   ده سته مالنی   ڕووسووری   و  سه ربه رزی  
به رینی   كۆمه اڵنی   نێو  له   ده بــن،  پیرۆزه كه یان 
خه ڵکدا جێگای  هه تا هه تایان بۆ ته رخان ده كرێ  
و له  پاش مردنیش ناو و ناوبانگیان به  زیندوویی  
ده مێنێته وه . هه ر بۆیه  الوان و شۆره سوارانی  
گه لی  كوردو مرۆڤه  هه ڵكه وتوه كان، ئه وینداری  
ژیانه  سه ر  ئه و  هێنانی   وه ده ست  بۆ  دێموكراسی،  و  ئازادی   ڕێگای  

به رزانه یه  و، له پێناوی  هێنانی  ئازادیدا، خه بات ده كه ن.
و  دەنگ  نەبیستنی  و  كوردستان  بۆ  خومه ینی   هێزەکانی   هێرشی  
لە  نوێی  قۆناغێکی  تارانەوە  الیەن  لە  کورد  ئاشتیخوازانەی  پەیامی 
مێژووی خەبات و حەماسەی پێشمەرگەکانی کوردستان هەڵدایەوە. 
بزووتنەوەی  و  کــورد  بۆ  سەروەریی  پڕ  مێژوویەکی  کە  قۆناغێک 
سیاسیی کورد لە  ئێران تۆمار کرد. لەو هەلومەرجەدا کە شەڕێکی 
كورد  ڕۆله ی   هه زاران  به   سەپابوو،  کوردستاندا  بەسەر  نابەرامبەر 
ڕیزه كانی   كــرده   ڕوویــان  داگیركه ران  هێزی   دژی   به ربه ره كانی   بۆ 
یادی  شــۆڕش  و  شاخ  هەگبەی  لە  كوردستان.  دێمۆكراتی   حیزبی  
قارەمانێك دەکەین کە هەمووی دوو حەوتوویە مااڵوایی یەکجارەگیی 

لێ خواستووین.
١٣٤٣ی  ساڵی  »بــامــنــاوا«  مەهدی  بە  نــاســراو  شەفیعی  مەهدی 
بەدنیای ڕوون،  ئاوایی »بامناوا«ی الیالخی سنە چاوی  لە  هەتاوی 
بەاڵم پڕ لە کوێرەوەری کردەوە. بە منداڵی لە ناز و باوەشی گەرمی 
پۆلی  ٥ی  تا  ژیــان،  ناخۆشییەکانی  دەبێ و ســەڕەڕای  بێبەش  دایک 
سەرەتایی دەخوێنێ و هاوكات له گه ڵ خوێندن كاری  ڕۆژانه ی  كردوه . 
مەهدی كورێكی  باش  و له گه ڵ خه ڵك ڕوو خۆش بوو. قۆناغی  الوەتیی 
هاوكات بوو له گه ڵ سه رهه ڵدانی  شۆڕشی  پڕ شكۆی  گه النی  ئێران. ئه و 
وه ك الوێكی  خوێن گه رم له  خۆپێشاندانه كانی دژی  ڕێژیمی   پاشایه تیدا  
به شداری ی چاالكانه ی  كرد و به  ده ست پێكردنی  تێكۆشانی  ئاشكرای  
حیزب له  ناوچەی دێوالن و لەیالخ و سنە ، مەهدی ئاواته كانی  خۆی  و 
نه ته وه كه ی  له  به رنامه ی  حیزبی  دێموکراتدا دیته وه . ساڵی ١٣٥٩ بوو 
بە ئەندامی حیزبی دێموکرات و ڕۆژ له گه ڵ ڕۆژ ئه و هه سته ی  زیاتر 
له ال بەهێز ده بوو، بۆیه  بڕیاری  یه كجاریی  دا و  ساڵی  ١٣٦٠ بوو به  
پێشمه رگه ی  حیزبی  دێموکرات . له  ماوه ی  پێشمه رگایه تییدا ڕێكوپێك 
هاوسه نگه رانی   له گه ڵ  و  به ئه خالق  بوو.  له خۆبوردوو  و  به نه زم  و 
ڕووخۆش  بوو، خه ڵك ڕێزیان ده گرت و خۆشیان ده ویست. هه میشه  
له  گونده كان له گه ڵ الوه كان قسه ی  ده كرد و باسی  سیاسه تی  حیزبی  
بۆ ده كردن. ئه و به  لێهاتوویی  و لێوه شاوه ییه وه  ئه ركه  پیرۆزه كانی  به  

ڕێكوپێكی  به رێوه  ده برد و بڕیاره كانی  حیزبی  بەجێ دەگەیاند.
هه ڵسووڕان و چاالكیی  ئه و له  خه بات دژی  دوژمنانی  ئازادی  دیار و 
به رچاو بوو. له  زۆربه ی  شه ڕه كاندا به شداریی  چاالكانه ی  هه بوو وه ك 
قه اڵیه كی  پۆاڵیین له  به رامبه ر دژی  گه لییه كاندا ڕاوه ستابوو. مەهدیی 
قارەمان و هاوسەنگەرانی لە کوڕانی دێموکرات لە مەڵبەندی سنەی 
خۆڕاگر، دەیان جار دوژمنیان لەو دەڤەرە بەزاند و بەچۆکیاندا هێنان. 
کۆرەی  نــەڕان،  و  کانی بچکۆلە  خەیارە،  هانیس،  شەڕەکانی  لە  ئەو 
دیکە  گەورە و چووکەی  بــه رووه ر، سه رجۆ و زۆر شەڕی  مریەم، 

ڕۆڵی گرینگی تێیاندا گێڕاوە.
مەهدی بامناوایی تێکۆشەرێکی بەورە، خاوەن بڕوا و زۆر سەنگین 
هاوڕێیەکی  بوو.  بریندار  دووجــار  پێشمەرگایەتییدا  ماوەی  لە  بوو. 
بناری  لە   ،١٣٦٦ هاوێنی   « دەکا:  جارانە  لەو  یەک  باسی  بەمجۆرە 
کۆسااڵن، لە خوار ئاوایی »ژریژە« کەوتینە کەمین و مەهدی بەسەختی 
دارەتـــەرم  بە  و  من  سەرشانی  کەوتە  ــەوەی  شــاردن ــوو.  ب بریندار 
گواستمانەوە بۆ باخێک بە ناوی »گەڕاو«. لەوێ من سپاردمە دەست 
خەڵک و دوای دوو حەوتوو چووین هێنامانەوە. لەو ماوەیەدا خەڵکەکە 

فرەی لێ ڕازی بوون و تاریفی ئیرادە و خۆڕاگرییان ئەکرد.«
هەر  نەبوو.  حیزبایەتی  ئەرکی  بۆ  ڕۆژی  و  شەو  بامناوا  مەهدی 
ئەوەش بوو کە بەرپرسایەتیی جۆراجۆری وەک سەرپەل، سەرلک، 
پێ   ١ ناوەندی  لە  تیپی  فەرماندەری  و  شارستان  کۆمیتە  ئەندامی 
سپێردرا و ئەرکی خۆی بە سەداقەتەوە بەڕێوە دەبرد. ئەمەش ئەوی 

الی خەڵکی لەیالخ خۆشەویست کردبوو. 

کاک مەهدیی خۆشەویست!
دڵنیا بە هاوسەنگەرانت لە یادت ناکەن. وشەی جوان و خۆشەویستی 
پێشمەرگە سەردەمانی خۆڕاگری بە بەژن و بااڵی تۆ بڕابوو، بۆیە 

هەمیشە ناوی بەرزی پێشمەرگایەتیت لەسەر زاریان دەمێنێتەوە.
و  حەماسە  لە  تــەژی  خۆنەویست،  کۆڵنەدەری  تێکۆشەری  ئەی 
شانازی خوڵقێنی و نەبەزی؛ ئەمە شانازییە بۆ تۆ کە نزیک بە چوار 
نەپساوەدا  و  ــەردەوام  ب هەڵسووڕانی  و  خەبات  سەنگەری  لە  دەیە 
بووی. پێشمەرگایەتی بۆ تو، واتای خاونێتی لە سەنگەری مافخوازی 

و ڕاگرتنی سەری بەرزی نیشتمان بوو. 
ڕوحت شاد پاڵەوانی مەیدانی ڕۆژە سەختەکان.

برایم چووکەڵی

ستراتیژیستەکان دەبێ ئەوەیان لە بیر بمێنێ 
تێیدا  کە  ملمالنێیانەی  و  کێشمەکێش  ئــەو  کە 
بەر  لە  وەردەگیرێ،  سیاسی  خەباتی  لە  کەلک 
دەکرێ،  تێیدا  کە  دژکردەوانەی  و  کردەوە  ئەو 
نەگۆڕ  شتێک  هیچ  و  ئاڵوگۆڕدایە  لە  بەتەواوی 
نــیــیــە. دەســەاڵتــەکــان بــەخــێــرایــی ئــاڵــوگــۆڕیــان 
بەسەردا دێ. بەاڵم ئەمە بە بەشداریی خەڵکانێک 
دەکەن  ناتوندوتیژ  خەباتی  لەسەر  پێداگری  کە 

وەدی دێ.
دوو  هەر  جۆراوجۆرەکانی  دەسەاڵتە  و  هێز 
الی ئەم جۆرە خەباتە لەبەر خێرایی ڕووداوەکان 
ئاڵۆزتر  زۆر  سیاسیەکانی،  گرینگە  لێکەوتە  و 
دیــارە  وا  هۆکارە  بــەم  توندوتیژە.  خەباتی  لە 
زۆر  ئاکامەکانی  ئازادیخوازەکان  چاالکییەکانی 
ڕووداوانەیە  ئەو  شوێنی  و  کات  لە  بەرباڵوتر 
چاالکییانە  ئەم  ئاکامی  دەدەن.  ڕوو  لــەوێ  کە 
یا  گرووپێک  کردنی  بێهێز  یا  کــردن  بەهێز  لە 

الیەنەکەی بەرانبەری دەردەکەوێ.
ڕێگای  لــە  ناتوندوتیژ  گــرووپــی  لــەمــە،  جگە 
زۆر  کــاریــگــەریــی  ــێ  ــوان دەت چاالکییەکانیەوە 
ــەســەر الیەنی  ــە خــەبــاتــی تــونــدوتــیــژ ل ــاتــر ل زی
بەرانبەری دابنێ. بۆ وێنە بەرگریی ناتوندوتیژی 
ڕێکوپێک و نەترسانە لە بەرانبەر دڕندەییەکانی 
دیکتاتۆردا، لەوانەیە هەستی ناڕەحەتی، بێ مەیلی 
نێو  ــە  ل ڕاپــەڕیــن  تــەنــانــەت  و  بێ متمانەیی  و 
سەربازەکانی دیکتاتۆر و خەڵکدا دروست بکا. 

دیکتاتۆردا  بەرانبەر  لە  ڕاوەستانە  ئەم  ئەم 
مەبەستی  ــە  ب نــێــودەوڵــەتــیــیــەکــان  هەڵوێستە 
جیا  ــا.  دەکـ زیـــاد  دیکتاتۆر  شــەرمــەزارکــردنــی 
ڕێکوپێک  و  ــەردەوام  بـ وەرگرتنی  کەلک  لــەوە 
ناتوندوتیژ  سیاسیی  خەباتی  لە  شارەزایانە  و 
دەبێتە هۆی بەشداریی زیاتری خەڵکانێک کە لە 
یا  دەکەن  دیکتاتۆر  پشگیریی  ئاساییدا  حاڵەتی 

بێالیەنی هەڵدەبژێرن.

چوار میکانیزمی ئاڵوگۆڕ
ئاڵوگۆڕ  ڕێگاوە  چوار  لە  ناتوندوتیژ  خەباتی 
دروست دەکا. یەکەم میکانیزم ئەگەری کەمترە 
داوە.  ڕووی  ــن  شــوێ هــەنــدێ  لــە  ــد  ــەرچــەن ه
بەرانبەر  الیەنی  ئەندامانی  کە  ئەوەیە  ئەویش 
بە هۆی  ئەزیەتانەی کە  ئــازار و  ئەو  دیتنی  بە 
ئازادیخوازدا  خەڵکی  سەر  بە  سەرکوتەکانەوە 
دەگــەن  ئاکامە  بــەو  و  دەبــزوێ  هەستیان  دێ، 
ویست  و  ڕەوایــە  ئازادیخوازەکان  ئامانجی  کە 
مکانیزمە  ئەم  دەکەن.  قەبووڵ  ئامانجەکانیان  و 
گۆڕینی ڕێبازی پێ دەڵێن. چەند جارێ لە ئاکامی 
خەباتی ناتوندوتیژدا گۆڕینی ڕێباز ڕووی داوە 
بەاڵم زۆر بە کەمی. لە زۆربەی کێشەکاندا شتی 
وا یا هەر ڕوو نادا یا ئەگەریش ڕوو بدا زۆر بە 

کەمی و بەرباڵو نابێ.
ئەوەی کە زۆرتر ڕوو دەدا ئەوەیە کە خەباتی 
ناتوندوتیژ بەو ئاڵوگۆڕەی لە ڕەوتی خەباتەکەی 
ناتوانێ  بەرانبەری  الیەنی  دەیکا،  کۆمەڵگەدا  لە 

بەئاسانی هەر کارێک کە دەیەوێ بیکا.
میکانیزمەکەی  سێ  کە  ئاڵوگۆڕەیە  ئەم  هەر 
بە  ملدان  پێکەوە ســازان،  دیکە دروســت دەکــا: 
ناتوندوتیژی و لێک هەڵوەشان. ئەوەی کە کام 
یەک لەمانە ڕوو بدا، پێوەندیی بە ڕادەی ئاڵوگۆڕ 

لە ڕێژەی دەسەاڵت و هێزدا هەیە.
بنەڕەتی  زۆر  ناکۆکیەکان  هــۆکــاری  ئەگەر 
نەبن. خواستەکانی ئۆپۆزیسیۆن و چاالکیەکانیان 
نابێتە هەڕەشەیەک بۆ دەسەاڵت و تا ڕاددەیەک 
ــەتــەدا  ــەم حــاڵ ــوگــۆڕێــک دروســــت دەکــــا. لـ ــاڵ ئ
ڕێکەوتن  هۆی  ببێتە  لەوانەیە  کێشمەکێشەکە 
پێ  پێکەوسازانی  شــێــوازە  ئــەم  ئاشتەوایی.  و 
بەم  مانگرتنەکان  ــەی  ــ زۆرب وێــنــە  بــۆ  ــن.  ــێ دەڵ
شێوازە کۆتاییان پێ دێ. هەر کام لە الیەنەکان 
هەموو  نە  دەگەن  لە خواستەکانیان  بەشێک  بە 
بەر  لە  لەوانەیە  دەوڵــەت  دەیانەوێ.  کە  ئەوەی 
هەندێ مەبەستی تایبەتی وەکوو چاک نیشاندانی 

جۆرە  ئــەم  وەدووی  دەرەوە،  دنیای  لە  خــۆی 
بەوردی  زۆر  پێویستە  بۆیە  هەر  ڕێکەوتنانەیە. 
بە  شێوازی  ئەمە  چونکە  بکرێتەوە.  لەمە  بیر 

چۆکدا هێنانی دیکتاتۆر نییە.
لە  زۆر  لـــەوانـــەیـــە  ــژ  ــی ــدوت ــون ــات ن ــی  ــات خــەب
سازان  پێکەوە  و  ڕێباز  گۆڕینی  میکانیزمەکانی 
خەباتی  و  ــەکــردن  ن هــاوکــاری  بــێ.  بەهێزتر 
و  دۆخــی سیاسی  دەتــوانــێ  بــەربــاڵوی خەڵک 
بەتەواوی  دەســەاڵت  جمکەکانی  و  کۆمەاڵیەتی 
ــە دیــکــتــاتــۆر تــوانــایــی  ــک ک ــە جــۆرێ بــگــۆڕێ. ب
و  ئــابــووری  سیاسی،  لێکەوتەکانی  کۆنترۆڵی 
کۆمەاڵیەتیی دەوڵەت و کۆمەڵگەی نامێنێ. هێزە 
فەرمانی  بە  گــوێ  ئیتر  لەوانەیە  چــەکــدارەکــان 
نەدەن.  خەڵک  بۆ سەرکوتی  خۆیان  سەرەوەی 
لە جێگای خۆیان  ئازادیخوازان  ڕێبەرانی  بەاڵم 
تێ  ئامانجەکانیان  بە  گەییشتن  بۆ  و  دەمێننەوە 
پێ  ناتوندتیژی  ئیجباری  دۆخە  ئەم  دەکۆشن. 

دەڵێن.
ــەتــی جـــیـــددتـــردا ئــیــجــبــاری  لـــە هـــەنـــدێ حــاڵ
دیکتاتۆر  کە  دەبــێ  بەرباڵو  هێندە  ناتوندوتیژ 
توانایی خۆی لە دەست دەدا و دەســەاڵت تێک 
ــخــوازان،  ــازادی ــێ. خــۆبــەڕێــوەبــەریــی ئ ــ دەڕووخ
سیاسی  خەباتی  و  ــەوان  ئ نەکردنی  هــاوکــاری 
بەرانبەریان  الیەنی  کە  دەستێنێ  ــەرە  پ وەهــا 
بە  نامێنێ.  کۆنترۆڵیان  بەڕواڵەتیش  تەنانەت 
جۆرێک کە ڕکەبەرە نێوخۆییەکانیشی بە ڕێبەر 
قەبووڵی ناکەن. پۆلیس و هێزە چەکدارەکانیش 
تـــەنـــانـــەت  و  ــک  ــەڵـ خـ و  دەکــــــــەن،  ــۆڕش  ــ شــ
پشتیوانەکانیشی ئیتر پشتی تێ دەکەن و هەموو 
دەسەاڵتێکی لێ وەردەگرنەوە. هەربۆیە هاکاری 

و گوێڕایەڵییەکانی جاران نامێنێ. 
ــە  ــن مــیــکــانــیــزمــی ئـــاڵـــوگـــۆڕ واتـ ــیـ ــوارەمـ چـ
کاریگەرە  ڕاددەیــە  ئەو  تا  تێکڕووخانی سیستم 
بوونیشی  تەسلیم  هێزی  تەنانەت  دیکتاتۆر  کە 
و  دەڕووخــێ  تێک  ئاسانی  بە  ڕێژیم  و  نامێنێ 

لەبەین دەچێ.
ئازادیخوازانەکان  ستراتیژییە  گەاڵڵەکردنی  لە 
بیر  لە  میکانیزمە  چــوار  ئــەم  بـــەردەوام  ــێ  دەب
ئــەم میکانیزمانە جــاری وایــە هــەر بە  نــەکــرێ. 
هەڵبژاردنی  بەهەرحاڵ  سەردەکەون.  هەڵکەوت 
یەکێک یا چەند دانە لەم شێوازانە دەبێتە هۆی 

داڕشتنی چەند ستراتیژییەکی تایبەت بۆ بەهێزتر 
هەڵبژێردرێ،  مکانیزمێک  چ  جا  خەبات.  کردنی 
پێوەندیدار  فاکتەری  هەندێ  بە  پێوەندیی  ئەوە 
بە هێزی گرووپە خەباتکارەکان و ئامانجەکانی 

ئەوانەوە هەیە.

ئاکامەکانی دێموکراتیزە کردنی کۆمەڵگە بە 
خەباتی سیاسی

خەباتی  بــوونــی  الیــەنــە  یــەک  پێچەوانەی  بــە 
توندوتیژ، کەلک وەرگرتن لە تکنیکەکانی خەباتی 
لە  کۆمەڵگە  کە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ناتوندوتیژ 

چەند ڕێگاوە بەرەو دێموکراسی بڕوا.
دێموکراتیزەکردنی  ئاکامەکانی  لە  بەشێک 
شێوازی  پێچەوانەی  بە  کە  ئــەوەیــە  کۆمەڵگە 
چەکداری، ئەم تیکنیکە پێش بە دروست بوونی 
هێزێکی سەرکوتگەر دەگرێ کە لە ژێر فەرمانی 
چەند کەسێکدا بن بۆ دروست کردنی دیکتاتۆر 

یا درێژەدانی دەسەاڵتی دیکتاتۆرێی تازە.

دەتوانن  سیاسییەکان  بزووتنەوە  ڕێبەرانی 
هەبێ  کاریگەرییان  خۆیان  الیەنگرانی  لەسەر 
ئەگەر  بــەاڵم  بێنن،  بۆ  فشاریشیان  تەنانەت  یا 
لە  و  کردن  زیندانی  توانایی  بکرێ  دژایەتیشیان 

سێدارەدانی خەڵکیان نییە.
بەشێکی دیکەی کاریگەریی دێموکراتیک ئەوەیە 
کە خەباتی ناتوندوتیژ هەندێ ڕێگا پیشانی خەڵک 
دەدا کە لەو ڕێگایەوە بتوانن دەستیان بە هەندێ 
ئازادی ڕابگا و لە بەرانبەر دیکتاتۆردا پارێزگاری 

لە خۆیان لێ بکەن.
هەندێ لەوانە بریتین لە:

ــە خەباتی  ل کــەلــک وەرگـــرتـــن  ــەزمــوونــی  ئ  -
لە  خەڵک  کە  ئــەوەی  هــۆی  دەبێتە  ناتوندوتیژ 
ڕێژیمدا  سەرکوتەکانی  و  هــەڕەشــە  بــەرانــبــەر 

هەستی متمانە بە خۆیان زیاتر بێ.
- خەباتی ناتوندوتیژ هەندێ ڕێگا بۆ هاوکاری 
لەو  کە  دەدا  خەڵک  پیشانی  خەبات  و  نەکردن 
هەرچەشنە  ــبــەر  بــەران ــە  ل دەتــوانــن  ڕێــگــایــەوە 
ــک لـــە الیـــەن  ــی ــرات ــوک ــم ــادێ چـــاوەدێـــریـــیـــەکـــی ن

دیکتاتۆرەوە بەرگری لە خۆیان بکەن.
- لە بەرانبەر چاوەدێرییە سەرکوتکەرانەکاندا 
دەکرێ لە ڕێگای خەباتی ناتوندوتیژەوە بەرگری 
ئازادیی  ــوو  وەک دێموکراتیکەکانی  ئازادییە  لە 
ڕێکخراوە  و  چاپەمەنییەکان  ئازادی  ڕادەربڕین، 

سەربەخۆکان بکرێ.
- هەروا کە پێشتر باس کرا خەباتی ناتوندوتیژ 
بەهێزکردنی  و  ژیــانــدنــەوە  و  هێشتنەوە  لە  لە 
کۆمەاڵیەتیەکان  ڕێکخراوە  و  گرووپە سەربەخۆ 
ڕۆڵێکی گرینگی هەیە. ئەم گرووپانە لە ڕێکخستنی 
خەڵک و پێشگرتن لە دیکتاتۆری زۆر کاریگەرن 

و بۆ دێموکراسی زۆر پێویستن.
پیشانی  ڕێگا  هەندێ  ناتوندوتیژ  خەباتی   -
خەڵک دەدا تا لەو ڕێگایەوە بتوانن هێزی خۆیان 
لە بەرانبەر پۆلیس و هێزەکانی دیکتاتۆردا وەگەڕ 

بخەن.
- خەباتی ناتوندوتیژ هەندێ ڕێگا پیشان دەدا 
کە لەو ڕێگایەوە خەڵک و ڕێکخراوەکان دەتوانن 
بە  ــەاڵت  دەســ پێڕاگەییشتنی  دەســـت  بــە  پێش 
سەرچاوەکانی هێز بگرن و لەم ڕێگایەوە توانایی 
دەسەاڵت بۆ درێژەدانی ڕێژیمەکەی کەم بکەنەوە.

ئاڵۆزی و پێچەڵپێچیی خەباتی ناتوندوتیژ
هەروا کە لەم باسەدا دیتمان خەباتی ناتوندوتیژ 
چاالکییە  ــە  ل پێچەڵپێچ  و  ــۆز  ــاڵ ئ تیکنیکێکی 
کۆمەاڵیەتیەکانە کە چەندین شێواز و میکانیزمی 
بوون  بۆ شوێندانەر  کە  دەگرێ  لە خۆ  ئاڵوگۆڕ 
لە بەرانبەر دیکتاتۆردا پێویستیان بە ئامادەیی و 

بەرنامەڕێژی ورد هەیە.
بەشداران دەبێ بزانن چ چاوەڕوانییەک لەوان 
هەیە، سەرچاوەکان دەبێ پێشتر ئامادە کرابێتن، 
پێکهێنانی  چۆنیەتیی  دەبــێ  ستراتیژیستەکان  و 
کاریگەرترین ئاڵوگۆڕیان لە ڕێگای ناتوندوتیژەوە 

بەتەواوی لێک دابێتەوە. 
لە بەشەکانی دواییدا باس لە بابەتێکی گرینگ 
دەکەین، ئەویش پێویستیی داڕشتنی ستراتیژییە...

*** 

و: مەنسوور مروەتی

لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
)ئاڵوگۆڕ و جێگۆڕکێ لە ڕەوتی خەباتدا (

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

دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن.’’
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکانی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:

مااڵوا پێشمەرگە خۆنەویستەکەی ڕۆژە سەختەکان

خەباتی ناتوندوتیژ لەوانەیە زۆر لە میکانیزمەکانی گۆڕینی ڕێباز 
و پێکەوە سازان بەهێزتر بێ. هاوکاری نەکردن و خەباتی بەرباڵوی خەڵک 
بەتەواوی  دەســەاڵت  جمکەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  دۆخی  دەتوانێ 
بگۆڕێ. بە جۆرێک کە دیکتاتۆر توانایی کۆنترۆڵی لێکەوتەکانی سیاسی، 
چەکدارەکان  هێزە  نامێنێ.  کۆمەڵگەی  و  دەوڵەت  کۆمەاڵیەتیی  و  ئابووری 
لەوانەیە ئیتر گوێ بە فەرمانی سەرەوەی خۆیان بۆ سەرکوتی خەڵک نەدەن. 
بەاڵم ڕێبەرانی ئازادیخوازان لە جێگای خۆیان دەمێننەوە و بۆ گەیشتن بە 

ئامانجەکانیان تێ دەکۆشن. ئەم دۆخە ئیجباری ناتوندتیژی پێ دەڵێن.
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سەر لە نوێ پێناسەی گوتاری دێموکراسی*
کاتی ئەوە هاتوە وێژمانی دێموکراسی جارێکیتر 
ئێستە  هەتا  بکرێتەوە.  پێناسە  نــوێ  لە  ســەر  و 
نوێبوونەوەی  وەک  تەنیا  دێموکراسییمان  ئێمە 
ئەوە  کاتی  ئێستا  ــی.  دەزانـ سیاسی  گرێبەستی 
هاتوە کە نوێبوونەوەی پەیمانی کۆمەاڵیەتی وەک 
بزانین.  سیاسی  نوێی  گرێبەستێکی  پێشمەرجی 
“تۆماس  شابۆچوونەکانی  بەسەر  چاوێک  ئەگەر 
زۆر  دەتوانین  بخشێنین،  الک”دا  “جان  و  هابز” 
دێموکراسی  وێژمانی  لە  شێواز  دوو  بەسانایی 
ئــەوەی  و  “هابز”  نــاوی  بە  یەکیان  بکەین،  وێنا 
ئێستا  کە  ڕابگەیەنین  و  “الک”  نــاوی  بە  تریان 
کاتی ئەوە هاتوە واز لە گوتاری هابزی بێنین و 
لە خواستی  خۆ دە گۆمی مەندی وێژمانی الکی 

دێموکراسی بهاوێین. 
ســەردەم،  سیاسییەکانی  زانستە  تــوێــژەرانــی 
دامەزرێنەرانی  وەک  الک  جــان  و  هابز  تۆماس 
بیرۆکەی دەوڵەتی مۆدێرن دەناسن. هابز باوەڕی 
بە گرێبەستێک هەبوو، ئەو پێی وابوو تاکەکان لە 
ڕەوشی سروشتی لەسەر پەیمانێک ڕێک  دەکەون 
و دەگەڵ ئەو گرێبەستە لە ڕەوشی کۆڤێتی دەگەنە 
ڕەوشی  دەگەنە  لەوێشەوە  و  سروشتی  دۆخــی 
دەلکێنن.  حکوومەتێکەوە  بە  خۆیان  و  مەدەنی 
گرێبەست  دوو  بــە  ــاوەڕی  ــ ب الک  جــان  کــەچــی 
کۆمەڵگە  پێک هێنانی  بۆ  تاکەکان  سەرەتا  هەبوو، 
ڕێک  هــەر  یــان  ئەمە  دوای  و  هاوپەیمان  دەبنە 
دەگەڵ ئەمە گرێبەستێکی سیاسی بۆ دامەزراندنی 
حکوومەت شەقڵ دەگرێ. هەرچەندە هابز باوەڕی 
گــوتــاری  ــوو،  ــەب ن ڕاستەقینە  دێــمــوکــراســیــی  بــە 
پێوە  هابزی  بۆنی  و  ڕەنگ  دەتوانێ  دێموکراسی 
بێ، هەر لەبەر ئەوەی تەنیا بیری لە دامەزراندن 
هیچ  و  دەکــردەوە  بە حکوومەت  کۆتایی هێنان  و 

مەزنایەتییەکی بۆ کۆمەڵگە بە ڕەوا نەزانیوە. 
وێژمانی دێموکراسی لە ئێران لەسەر دووانەی 
حکوومەت  هەڵ چنراوە.  دێموکراسی  و  ملهوڕی 
بکەین  لێ  پشتیوانیی  دەبــێ  دێموکراتیکە  ئەگەر 
هەستینەوە،  بەدژی  دەبێ  سەرەڕۆشە  ئەگەر  و 
بگێڕدرێ،  و  بکرێ  پیالن  و  شــۆڕش  تەنانەت 
دەڕووخــێ  حکوومەت  هەتا  بی  خــۆڕاگــر  ــێ  دەب
ــەوی جــا ئــەو جــار بەستێن بۆ  و تــۆ ســەر دەکـ
بەستنی گرێبەستێکی نوێی گشتی و دامەزراندنی 
دێموکراسی دەخولقێ. لەم باسەدا هەموو شتێک 
بە پێکهاتەی حکوومەت بەستراوەتەوە و وێژمانی 

دێموکراسی ئەم تایبەتمەندییانە لە خۆ دەگرێ:
- نوێکردنەوەی بااڵدەستی و گەورەیی نەتەوە 
بە تەسلیم کردن یان ڕووخاندنی حکوومەتێک کە 

سەرەڕۆیانە کار دەکا.
- نــوێــکــردنــەوەی ڕێــکــخــراوەکــانــی دەســـەاڵت 
هێزە  سەربەخۆیی سێ  ئــازاد،  هەڵبژاردنی  وەک 
و  یاسا  ــی  ــدن دامــەزران یەکتر،  لــە  سەرەکییەکە 

سەروەر بوونی یاسا.
ــەردەوام بــەســەر کـــردەوەی  ــ - چــاودێــریــی بـ
ڕەخنەی  و  چاپەمەنییەکان  الیەن  لە  حکوومەت 
ــۆڕش و  ــی و مــافــی ڕابـــــوون و شــ ــەت کــۆمــەاڵی

ناڕەزایەتی دەربڕین.

ئەم شێوازە لە گوتاری دێموکراسییدا گرنگییەکی 
ئەوتۆ بە چەند و چۆنیی کۆمەڵگە نادا، شتێک بە 
لە  پەیمانی کۆمەڵگە و سەر  نوێبوونەوەی  ناوی 
نییە. جا  بوونی  دێموکراتیکی،  داڕشتنەوەی  نوێ 
نەک هەر تەنیا باسی کۆمەڵگە ناکا و بۆی گرنگ 
بایەخی  ســەر.  دەکــاتــە  هێرشیشی  بەڵکوو  نییە 
لە  کە  دەسەاڵتەی  ئەو  ڕوانگەی  بە  شتێک  هەر 
هیچ  هەڵدەسەنگێنێ،  هێناوە  بەرهەمی  هەڵبژاردن 
ژان و کۆسپێک لەنێو کۆمەڵگەدا بە هێند وەرناگرێ 
مەگەر ئەوەی کە بتوانێ ئیمکانێک بۆ کۆکردنەوە 
سەرکوتکەرانەکانی  پێوەندییە  بهێنێ.  بــەرهــەم 
تەشەنەی  تەنانەت  ناگرێ  بەرچاو  لە  کۆمەڵگە 

زیاتری پێ  دەدا و بەهێزتری دەکا.
حکوومەتی  هەڵچنینەوەی  دووبارە  ستراتێژیی 
کۆمەڵگە،  نیسبەت  بە  کەمتەرخەم  و  خەمسارد 
کە  دەسەلمێنێ  ــەک  الی هــەمــوو  بــۆ  وردە  وردە 
دێــمــوکــراســی هیچ دەردێــکــی هــەســت  پــێــکــراو و 

حکوومەت  ناکا.  چارەسەر  خەڵکە  ئەو  ڕۆژانــەی 
ــەاڵم هــــەژاری،  ــ ــێ، ب ــێ دێــمــوکــراتــیــک بـ ــوانـ دەتـ
هەاڵواردن، تاراندن و سەرکوت و زوڵم بەرقەرار 
بێ و تەنانەت زیاتریش بێ، ئەو کاتەیە کە ئەوەی 
بە جۆرێک بۆ الیەنەکانی بیرۆکەی دێموکراسیی 
بە  یارمەتی  بەڕاستی  هەر  دەگەڕێتەوە  هابزی 
خوڵقانی لێڤیاتان دەکا. چونکە جلوبەرگی بریقەدار 
زۆرتر  دێموکراسی  تێچووی  لەباری  و  شلک  و 
وەک شانۆیەکی گاڵتەجاڕی قەشمەرانە دەچێ و 
هەموو الیەک پەسنی ئەوە دەکەن کە وێ  دەچێ 
پاڕادایمی کۆجێ )متمرکز( و لێڤیاتانی کۆمەڵگەی 
سیاسی باشتر وەردەگیرێ، النی کەم لەم بوارە کە 
تەکلیفی گشتمان ڕۆشن ئەبێ و کاروبار بە ناوی 

دێموکراسی و بە قازانجی ملهوڕان ناچێتە پێش.
ئێستا کاتی ئەوە هاتوە جارێکی تر پێناسەیەکی 
نوێ بۆ گوتاری دێموکراسی دابنێین، بەاڵم دەبێ 
جان  هەمەڕەنگی  چاویلکەی  بە  تێڕوانینە  ئــەو 
و  بنەما  لەسەر  دانوستان  وێــڕای  بێ،  الکییەوە 
پێکهاتەی حکوومەت، بیر لە کۆمەڵگەش دەکرێتەوە 
لە  زیاتر  کۆمەاڵیەتی  پەیمانی  نوێکردنەوەی  و 
سیاسیی  تەکوزیی  کردنەوەی  پێناسە  ــارە  دووب
دێموکراتیک قسە دێتە گوتن. ڕەوایەتی جان الک 
هابزی،  لە خوێندنەوەی  دژوارترە  و  تێک چندراو 
وێژمانی الکی  وەک  ئێمە  کە  تێڕامانە  لەم شێوە 
باسی دەکەین، دەبێ هاوکات بیر لە سێ الیەنی 
ناتەبا و نەگونجاو بکەینەوە: بۆ تاک، مافی تایبەتی 
و  بێ ئاکاری  کارکردی  و  کۆمەڵگە  نەقدی  ئــەو، 
سەرکوتکەرانەکەی و، هاوکات بۆ کۆمەڵگە وەک 
گشتایەتییەکی ڕێکوپێک و هێژا کە ئیمکانی ژیانی 

مرۆڤ دابین دەکا.

ــەت و گــێــڕانــەوەی هــابــزی بـــاوەڕی بە  ــوای ڕی
قەناعەت  بە  گرنگ  نەبوو،  الیەنانە  لەو  هیچ کام 
گەیاندنی خەڵک بوو بۆ چوونە سەر سندووقەکانی 
دەنــگــدان و هــەڵــبــژاردنــەکــان، ئـــەوەش پــڕ گرنگ 
نەبووە ئاخۆ دەنگ دەرەکان تاکن یان ڕەوەیەکی 
و  دەدا  ڕوو  چ  کۆمەڵگەدا  ناخی  لە  هــاودەنــگ. 
باوەڕی بە گشتایەتیی کۆمەڵگەش نەبوو، پرسەکە 

کێبرکێیەکی  سەرکەوتووانەی  پێشی  بردنە  تەنیا 
زۆرتر  پێش  دەچــووە  زیاتر  هەتا  بــوو،  سیاسی 
هەمووکات  کە  ــات  دەه لێ   تۆپێنێی  یــاری  وەک 
براوەیەکی  و  لووت ئاژن  دڵی  لە  قین  دۆڕاوێکی 
شادی سەرکەوتووی هەبوو. سوان و لێک خشانی 
براوە  و  دۆڕاو  الیەنی  دوو  نێوان  لە  بــەردەوام 

درێژەی دەبوو هەتا ژوانی دواتر.
تێڕوانینی جان الکی لە گوتاری دێموکراسی لە 
هەمبەر هەاڵواردن، تاراندن و چەوساندنەوە و لە 
بەرچاو  نەگیرانی سنووری تاکەکەسی هەستیارە 
و ڕەخــنــەگــری ئــاکــاری بــە کــۆمــەڵــە، بــە جێگای 
فێڵ،  فرت  و  بە  و  خەڵک دۆستی چەواشەکارانە 
پێوەندییەکانیان بەردەوام ڕەخنە و شرۆڤە دەکا 
و لە هەمان کاتدا، بەستێنی هاندانی هەموو الیەک 
گــرووپــی،  هاوبەشی  گرێبەستێکی  بەستنی  بــۆ 
سێنفی، ئێتنیکی، ڕەگەزی و لە ئاکامدا نەتەوەیی 
پێک دێنێ. لە هێماکان و میراتی کولتووری هەتا 

بدا  پێکەوەبوون  بە  یارمەتی  کە  جێگایەی  ئــەو 
کەلک وەردەگرێ هەتا گشتایەتیی ئاکاری هەموو 
بگۆڕێ.  نوێ  لە  سەر  نوێ  لەونێکی  بە  ڕۆژێــک 
هاوکات دەگەڵ نوێکردنەوەی پەیمانی کۆمەاڵیەتی، 
گرێبەستێکی  نوێکردنەوەی  پێویستیی  و  نیاز  بۆ 
دێموکراتیکی سیاسییش بیر دەکاتەوە. بەاڵم هیوا 
ڕادەی  بە  حــەوزەی سیاسەت  لە  بە سەرکەوتن 
نوێکردنەوەی  بەستێنی  بە  خــۆی  سەرکەوتنی 
پەیمانی کۆمەاڵیەتی دەسپێرێ، بە جێگای ئەوەی 
کە سازکردنەوەی کۆمەڵگە و البردنی هەاڵواردن 
و تاراندن بە سەرکەوتنێک لە هەڵبژاردن بسپێرێ، 
دەگــەڵ  هەڵبژاردنەکان  لە  سەرکەوتن  بایەخی 
ڕادەی سەرکەوتن لە چاک سازیی نێو کۆمەڵگە و 
ئاکاری  پەیمانی  نوێ بوونەوی  بۆ  بەستێن سازی 

کۆمەڵگە هەڵ دەسەنگێنێ و بەراورد دەکا.
ئەو  خــاوەن  الکی  جان  دێموکراسیی  وێژمانی 

تایبەتمەندییانەیە:
- ڕەخسانی بەستێنی هەراش بۆ ئیمکانی تاک 

لە گەیشتن بە تایبەتییەکانی خۆی.
ــەزراوە  ــ - داڕشــتــنــەوەی دێــمــوکــراتــیــکــی دامـ

کۆمەاڵیەتی، ئابووری و کولتوورییەکان.
لە  گشتی  شرۆڤەیەکی  ــەوەی  ــردن ــۆژەن ک ن  -
کۆمەڵگە بە وێنەی گشتایەتییەکی ئاکاری، خۆش 

ویستن و، دڵنیادەر.
بێ گومان دوو مەڵبەندی کۆمەڵگە و دەسەاڵت 
هیچ   کــووڕیــیــەکــانــی  و  ــەم   ک دراون،  گــرێ   پێک 
بەاڵم  بکەین،  پێناسە  تر  لەوەی  نابێ جیا  کامیان 
ئــەوەی  و  باسەکەیە  قورسایی  چەقی  پرسەکە 
چاکسازیی  لە  زیاتر  کامەیان،  لە  چاک سازی  کە 
بەردەوام لەوەی تر ژێدەر و کاریگەری بەرهەم 

گــێــژاوی  بـــــەرەوڕووی  کــامــەیــان کەمتر  دێــنــی، 
هەڵ خەڵەتاندنی خەڵکین و کامەیان زیاتر دەتوانێ 
ڕۆژانەی  )نوسان(ـی  سەنگەاڵ  کاریگەریی  لەژێر 

مەیدانی سیاسەت بمێنێتەوە.
ــە بــەرچــاوان  ــە لـــەم بــەیــنــە دەبـــێ ل خــاڵــێــک ک
ــە ئـــێـــران، هــەر  هـــەڵ داشـــرێ، ئـــۆل و ئــایــیــنــە. ل
الیەنی  بە  الکی  جان  و  هابزی  پاڕادایمی  دووک 
پێوەندییەکی  ئۆل  لەتەک  دێموکراسی  خواستی 
پتەویان هەیە. ڕوانگەی هابزی لە دین بە مانای 
کەلکوەرگرتنی لە ڕادە بەدەری بەسیجی سیاسی 
مەشرووعیەتی  هێنانەوەی  بەرهەم  ــارە  دووب و 
لێ   کەلکی  کەرەستەیەک  وەک  سیاسییە  نەزمی 
وەردەگرێ. گرینگ نییە پێت وابێ ئیسالم دژ یان 
ئیسالم  کە  ئەوەیە  گرینگ  دێموکراسییە،  دەگەڵ 
هیچ بایەخ و ئێعتبارێکی نییە تەنیا ئەو پێوەندییەی 
یان  دەیخولقێنێ،  سیاسی  نــەزمــی  ــڕای  وێـ کــە 
یا دەنا پشتیوانییەکان ڕادەکێشێ.  بەرگری دەکا، 
وێنا  مێشکماندا  لە  حوسێنییەکان  وەک  فەزایەک 
دەکا. خەڵکێکی زۆر یەک شکڵ و ڕەنگ، کە جار 
الیەکی  لە  ڕوو  جاریش  و  ئەمال  لە  ڕوو  جــارە 
تر شایی یان شین دەکــەن. بــەاڵم ڕۆڵــی ئۆل لە 
ڕوانگەی جان الکی، شتێکی وەک فەزای مزگەوتە 
خۆگری  لە  بانێکی  کۆنەکان،  مزگەوتە  ئەویش 
و  دەیــان هۆدە و چاوە  کاتدا  هەمان  لە  و  هەیە 
ژووری تەنیایی هەیە، تەژی لە قوژبنی تاریک و 
نەبینراو، پڕ لە کۆڵەکە و دەالقە. وا بڕیارە تاک لە 
بەر ڕۆشنایی باوەڕی بە خوای خولقێنەری شەو 
و ڕۆژی قیامەت جێگیر بکا و پێش بە داڕمان و 
ڕووخانی کۆمەڵگە بگرێ و تەنانەت بیپارێزی و 
لە هەمان کات بنەبانێکی تەژی لە متمانە و تەناهی 

بۆ هەموو الیەک بخولقێنێ.
***

* )ئەم نووسینە دەقی گوتاری د. جەواد کاشییە کە 
لە شەوی بیستی جۆزەردانی ١٣٩٩ لە کۆبوونەوەی 
ــەکــانــی زانــســتــە  ــەنــجــومــەن ــازی یــەکــیــەتــیــی ئ ــەجـ مـ
کــردوە.(  پێشکەشی  فارسی  زمانی  بە  سیاسییەکان 

وەرگێڕانی: شاڕوخ حەسەن زادە

مافەکانی  بۆچوونی  و  ئایینی  بنەمای  لەسەر 
مرۆڤ لەگەڵ کۆمەڵێک ڕاستی بەرەوڕوو دەبین:
١. خەڵکی سەرتاسەری ئەم جیهانە لە بواری 
دیاریکراو  ئایینێکی  و  نین  یەکدەست  ئایینییەوە 
دەسەاڵتی بەسەر ئەو هەمووە خەڵکەدا نییە، جیا 
لەمە سەرجەم خەڵکی گەردوون، ناکەونە بازنەی 
بــاوەڕمــەنــدان بــە ئایین و ئــۆلــەکــان، کــەوابــوو 
باشترین  لــە  مـــرۆڤ  مافەیلی  دیــنــی  بۆچونی 

ڕەوشدا کە شیلەی هەموو دینەکانی سەرزەوی بێ، ناتوانێ بەتەواوی 
جیهان داگر بێ.

٢. هەموو دینێک کۆمەڵێک دەقی پیرۆز لەخۆ دەگرێ کە شرۆڤەی و 
هەڵسەنگاندنیان لە نێوان الیەنگرەکانیان دەبێتە هۆی کێشە و بیروڕای 
جیاواز و دژبەیەک، کەوابوو دەستەبەرکردنی شرۆڤەیەکی گشتگیر و 
هەمەالیەنە کارێکی هاسان نییە، هەڵبەت دەتوانی ئەو داخوازییەت هەبێ 
کە لە بنەمای سەرەکی مافەیلی مرۆڤ، هاوبۆچوونی دەستەبەرە؛ لێ، 
لە  ڕێکخراو  و  تەواو  کۆمەڵەیەکی  نواندنی  بۆ  بنەما سەرەکییانە  ئەم 
مافەیلی مرۆڤ کە ڕۆژ بە ڕۆژ ئاڵۆزتر و تێكچڕژاوتری لێ دێ، زۆر 
ڕێگەخۆشکەر نییە و هیچ گرێیەک ناکاتەوە. جا بێ لەوەش، لەهەمبەر 
هەندێ لەو بنەما سەرەکییانەش گومان و دوودڵی لەمەڕ بەڕێوەچوون 
و چۆنیەتیی ڕوانینی باوەڕمەندان بە ئۆلگەلی جیاواز هەیە. بۆ میناک 
بنەمای بەرابەری کە هۆکاری پێویست و سەرەتایی خولقانی مرۆڤ 
لەالیەن خودایە- کە بناخەیی هەموو دینەکانی لەسەر دامەزراوە- بەو 
بێ دینان،  دینداران و  نێوان  لە  ئایینی  لە کۆمەڵگەی  کە  جیاوازییانەی 
بۆ  کە  ئەو سنووردانانەی  و  بووە و هەیە  بەرقەرار  پیاوان،  و  ژنان 

کۆیلەکان داندراون و بەڕێوەچووە، الواز دەکا.
ئەگە بکرێ بە هەوڵ و تێکۆشانی باوەڕمەندان بە ئایینە زیندووکانی 
ئەمڕۆ، بنەما و مافەکانی هاوبەش، وەک بناخەی دینی مافەکانی مرۆڤ 
ئایینی  ڕوانینی  بەرباڵبوونی  لەبەر  مافانە  لە  دەستە  ئەم  بکرێ،  وێنا 
خوایی  و  دینی  بۆنی  و  ڕەنــگ  و  دەبــێ  پەیدا  بۆ  زۆری  ئۆگرییەکی 
بە  جۆراوجۆرەکان،  ئایینە  بە  باوەڕمەند  مرۆڤی  و  دەگــرێ  بەخۆوە 
زۆر  یەکجار  بەڕێوەچوونی  زەمانەت  کە  دینی  و  دەروونی  ئەرکێکی 
بۆ  دەکــەن،  لێ  گرینگ چاوی  و  پڕبایەخ  ئەمرێکی  و وەک  لەسەرێیە 

پاراستن و گەشەی هەرچی زیاتری هەوڵ دەدەن.
هەرسێ  ڕوانینی  دەگەڵ  مرۆڤ  مافەکانی  بڕگەیی  سی  جاڕنامەی 
جوولەکە(،  کریستییان،  )ئیسالم،  ــراوە  ک بـــەراورد  ئیبراهیمی  دینی 
بەسەر  ئیسالم  لەتەک  بەتایبەتی  مــرۆڤ  مافگەلی  و  ئــۆل  پیوەندی 
سێ ڕوانین دابەش کراوە؛ بەشێک پێیان وایە کە لە نێوان ئیسالم و 
مافی مرۆڤ، ڕێکەوتنێکی تەواو و کەماڵ هەیە و ئەوەی کە ئیسالم 
جاڕنامەی  لە  کە  شتەیە  ئەو  ڕێک  دەکا  باسیان  ئامۆژگارییەکانی  لە 

مافەکانی مرۆڤدا باسیان دەکرێ.
گروپی دووهەم بەپێچەوانەی دەستەی یەکەم لەسەر ئەو باوەڕەن 
دژایەتییان  یەکتر  دەگــەڵ  سەتاسەد  ئیسالم  و  مــرۆڤ  مافەکانی  کە 
هەیە، ئەم تاقمە پێیان وایە کە ئیسالم و بە گشتی دینە ئیبراهیمییەکان 
)سامییەکان( خواتەوەرن، ڕێک بە پێچەوانەی یاسا و ڕێسای مافەکانی 
پرەنسیپە  و  مــرۆڤ  بناخەی  لەسەر  و  تـــەوەرە  ئینسان  کە  مــرۆڤ 
دوو  نێوان  لە  وایە،  پێی  دەستەی سێهەمیش  ڕۆنــراوە.  ئینسانییەکان 
ئایینی ئیسالم  تایبەت  مژاری مافەکانی مرۆڤ و ئۆلە سامییەکان بە 
هاوبەشی و وێکچوونی زۆر دەبینرێ و لە بەستێنی پراگماتیکدا دەتوانن 

دەگەڵ یەکتر تەعامولیان هەبێ و پێکەوە تەبا بن.
نەک  جا  بــێ،  نزیک  ڕاستی  لە  زۆرتــر  سێهەم  ڕوانــگــەی  ڕەنگبێ 
ڕۆڵی  تاک  خوای  تێیدا  کە  ئایینەکان  سەرجەم  بەڵکوو  ئیسالم  هەر 
سەرەکیی هەیە، کاریگەرییان لەسەر جێکەوتنی بایەخەکانی مافەکانی 
مرۆڤ هەیە، هەروەها مافەکانی مرۆڤ بەرهەمی ژیار و شارستانیەتی 
بچووکی  و  نزم  تایبەت  کولتوورێکی  بۆ  تەنیا  ناکرێ  و  مرۆڤایەتییە 
بکەیەوە. هەڵبەت لە هیندێک شوێن درووشم جێگای بایەخە دینییەکان 
چەقبەستوو  و  دوگــم  ڕوانینی  بوونی  کــەون  تەنانەت  و  دەگرێتەوە 
دەبێتە سنووری نێوان مافەکانی مرۆڤە سەردەم و ڕوانینە ئایینییەکان، 
نێرینی  بە  کە  سزایەک  هەر  یان  ئیسالمی،  سزای  یاسای  میناک،  بۆ 
ئۆلەکان ڕۆنرابێ، گرتن، سێدارە، ئەشکەنجە، کوشتن و... بەشێکن لەو 

تەوفیرییانەی نێوان ڕوانینی هیومانیستی و دینی. 
لە هەندێک سیستەمە حقوقییەکان بەتایبەت لە واڵتانی ئیسالمی بە 
ڕوانینێکی گشتی، ڕەهاگەری و پاوانکاری ئایینی، بەبێ نرخی دەڕوانێتە 
دینە نافەرمییەکان، بەجۆرێکی تر لە مافە جیهانییەکانی مرۆڤدا، بنەما 
لەسەر ڕێکەوتن و چارەسەری کێشەکان بە دان پێدانانی هەڵوێستی 
لەسەر سەپاندنی  بنەما  پاوانکار  ئۆلی  لە سیستەمی  بەاڵم  جوداوازە، 
ئایینی  حــەوت  نێوەدا  لەم  هەڵچندراوە.  زۆرەملی  یان  بیروبۆچوون 
مەزنی دنیا )ئایینی هیندوویی، بوودایی، کۆنفۆسیووس، تائۆ، جوولەکە، 
کریستیان و ئیسالم( گرنگیی زیاتریان هەیە و لەم نێوە ئایینی ئیسالم و 
کریستیان بە درێژایی مێژوو وەک دوو دینی جیهان داگر زیاتر لەوانەی 
دیکە قۆرغخواز و پاوانکار بوون. لە چاخی ڕێنسانسدا هەتا ڕادەیەکی 
کەلک وەرگرتن  بە  و  کرد  دەربــاز  ڕەوشــە  لەو  کریستیان خۆی  زۆر 
لە بیر و ئەندێشەی پڕ کاریگەری زانایان خۆی مەاڵس دا و تەنانەت 
مافە جیهانییەکانی مرۆڤ لەنێو ئاپۆڕەی الیەنگرانی کریستیان سەری 
هەڵدا و لە بەرامبەریشدا لە والتێکی وەکوو ئێران بە جێگای کردنەوەی 
دەرگا بەرەوڕووی جیهانی کراوەی مافی مرۆڤ تێرمی »مافی مرۆڤی 

ئیسالمی« وەک چەمکێکی ناشاز دەرکەوت.

)هێندێک ڕاستی لەسەر دین(

جەواد کاشی

شاڕۆخ حەسەن زادە

)14(

و  خەمسارد  حکوومەتی  هەڵچنینەوەی  ــارە  دووبـ ستراتێژیی 
کەمتەرخەم بە نیسبەت کۆمەڵگە، وردە وردە بۆ هەموو الیەک دەسەلمێنێ 
کە دێموکراسی هیچ دەردێکی هەست  پێکراو و ڕۆژانەی ئەو خەڵکە چارەسەر 
ناکا. حکوومەت دەتوانێ دێموکراتیک بێ، بەاڵم هەژاری، هەاڵواردن، تاراندن 
و سەرکوت و زوڵم بەرقەرار بێ و تەنانەت زیاتریش بێ. چونکە جلوبەرگی 
وەک شانۆیەکی  زۆرتر  دێموکراسی  تێچووی  لەباری  و  و شلک  بریقەدار 
گاڵتەجاڕی قەشمەرانە دەچێ و هەموو الیەک پەسنی ئەوە دەکەن کە وێ  
دەچێ پاڕادایمی کۆجێ و لێڤیاتانی کۆمەڵگەی سیاسی باشتر وەردەگیرێ، 
النی کەم لەم بوارە کە تەکلیفی گشتمان ڕۆشن ئەبێ و کاروبار بە ناوی 

دێموکراسی و بە قازانجی ملهوڕان ناچێتە پێش
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دێموکرات،  حیزبی  چواره می  کۆنگره ی 
و  ئــازا  و  پێگه یشتوو  ڕووناکبیرێکی 
به ندیخانه ی  له   تەها  شەهید  خه باتگێر. 

ئه وین له  تاران لەدار درا.

١٣٦٤ی  ــاوزی  ــ ــه رمـ ــ سـ ٣ی   -١٩
١٩٨٥ز؛  نــۆڤــەمــبــەری  هـــەتـــاوی/٢٤ی 
شه هید  سیاسی  به ندی  دانی  له سێداره  
کۆمیته ی  ــدامــی  ــه ن ئ ده بـــاغـــی،  ــاڵ  ــه م ک
حیزب  پێنجه می  کــۆنــگــره ی  نــاوه نــدیــی 
ئاژوان  کۆمیته ی  به رپرسی  دێموکرات، 
شارستانی  ڕاسته وخۆی  به رپرسی  و 

کرماشان.

٢٠- ٩ی خەزەڵوەری ١٣٦٥ی هەتاوی 
شه هید  ١٩٨٦ز(  ئــۆکــتــۆبــەری  )٣١ی 
ئه ندامی  ڕه زایــی،  عه بدولحه کیم  بوونی 
حه وته می  کۆنگره ی  ناوه ندی  کۆمیته ی 
مه ڵبه ندی  به رپرسی  دێموکرات،  حیزبی 
کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  باشووری  ٢ی 
ــه  نــاوچــه ی  ــه  شــه رێــکــی قــاره مــانــانــه  ل ل

سه رشیوی سه قز.

١٣٦٦ی  بـــەفـــرانـــبـــاری  ٢٠ی   -٢١
١٩٨٨ز؛  ژانـــویـــیـــەی  ــاوی/١٠ی  ــ ــەتـ ــ هـ
گه وره   بابی  ڕه سووڵی  سه ید  تیرۆری 
ــان(، ئــه نــدامــی  ــهــق ــد ڕه ســــووڵ دێ )ســه ی
پێنجه م،  کۆنگره ی  نــاوه نــدی  کۆمیته ی 
فه رمانده ری لێوه شاوه ی هیزی نیزامیی 
ــی کــوردســتــان،  ــان ــه ک ــاوچ ــه ی ن ــ ــ زۆرب
ــه رزه ی بــه ده ســت  ــه واره بـ لــه گــه ره کــی هـ
شاری  له   نه ناسراو  چه کدارێکی  چه ند 

سلیمانی.

١٣٦٧ی  پـــووشـــپـــه ڕی  ٧ی   -٢٢
شه هید  ١٩٨٨ز؛  جوونی  هــەتــاوی/٢٨ی 
بوونی سه دیق فیروزی ئه ندامی جێگری 
شه شه می  کۆنگره ی  ناوه ندی  کۆمیته ی 
مه ڵبه ندی  به رپرسی  دێموکرات،  حیزبی 
له   کرماشان  کۆمیته ی  وبه رپرسی  1ی 

١٣٢٦ی   ــێـــوه ی   ــه لـ ــاكـ خـ ١٠ی    -١
ز؛   ١٩٤٧ ــی  ــارسـ مـ هـــــه تـــــاوی/٣٠ی 
محه ممه د،  قازی  پێشه وا  له سیداره دانی 
سه رۆک کۆماری کوردستان و سەدری 
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
له  مه یدانی چوارچرا لە شاری مه هاباد.

 
١٣٢٦ی   ــێـــوه ی   ــه لـ ــاكـ خـ ١٠ی    -٢
هه تاوی/٣٠ مارسی ١٩٤٧ ز؛ له  سێداره  
ــی حــه مــه  حــوســیــن ســه یــفــی قـــازی،  دانـ
کوردستان  کوماری  به رگریی  وه زیری 

له  شاری مه هاباد.

 /)١٣٤٥ ــاڵـــی  سـ ــەڕی  ــ ــەم ــ ــان ــ )ب  -٣
بوونی سه دیق  نیسانی ١٩٦٦ز؛ شه هید 
ناوه ندیی  کۆمیته ی  ئه ندامی  ئه نجیری، 
دێموکرات  حیزبی  دووهه می  کۆنگره ی 

له باشووری کوردستان.
 

ــاوی/١٩٦٧ز؛  ــەت ه ١٣٤٦ی  ساڵی   -٤
شه هید بوونی مه الره حیم ویردی ناسراو 
کۆمیته ی  ئه ندامی  ئه حمه د،  میرزا  به  
ناوه ندیی کۆنگره ی دووهه می حیزب بە 
دەستی خەیانەت  کە لە گوندی تەوێڵە 
شەهید کــرا و چــووە ڕیــزی کــاروانــی 

شەهیدانی حیزب و گەلەوە.
 

١٣٤٦ی  ــەری  ــ ــەم ــ ــان ــ ب ٢٧ی   -٥
هەتاوی/١٧ی مای ١٩٦٧ز؛ شه هید بوونی 
کۆمیته ی  ئه ندامی  شکاک)نحۆ(،  باپیر 
حیزبی  دووهــه مــی  گۆنگره ی  نــاوه نــدی 
له   ئێران  هێزه کانی  به ده ست  دێموکرات 

ناوچه ی سه لماس له  خڕه عه جه م.
 

هـــەتـــاوی/١٩٦٨ز؛   ١٣٤٧ ســاڵــی   -٦
ئه ندامی  ڕه ســووڵــی،  دڵــشــاد  ــێــرۆری  ت
دێمۆکڕاتی  حیزبی  ناوه ندی  کۆمیته ی 
جێگری  و  یه که م  کۆنگره   کوردستان، 
ــاری  ــۆمـ ــگ لـــه  کـ ــه نـ ــه رهـ وه زیـــــــری فـ
ــاشــووری  ــه  ب ــاوبـــراو ل کــوردســتــان. نـ

کوردستان شه هید دەکری.  

١٣٤٧ی  جـــــۆزردانـــــی  ٣٠ی   -٧
ز؛   ١٩٦٨ی  جـــوونـــی  هــــەتــــاوی/٢٠ی 
موعینی  عــه بــدوڵــاڵ  بـــوونـــی  شــەهــیــد 
به رزی  چاوه دێریی  کۆمیته ی  ئه ندامی 
نزیک گوندی  له   کۆنگرەی دووهــەم کە 
لە  موکریان  گه ورکی  ناوچه ی  قالوێی 
تێکهەچوون لە گەڵ هێزەکانی هێزەکانی 

ڕێژیمی پاشایەتی ئێران شەهید بوو.

١٣٤٧ی  ــەڕی  ــ ــەم ــ ــان ــ ب ١٢ی   -٨
هەتاوی/٢ی مای ١٩٦٨ز؛ شه هید بوونی 
تێکۆشه ر و چاالکی سیاسی و ئه ندامی 
شــه ریــفــزاده   سمایل  حــیــزب  ڕێــبــه ریــی 
نزیک  له   دیکه ی ،  هاوڕێی   چوار  له گه ڵ  
گوندی “دارینه “ی  ناوچه ی  بانه  به ده ست 

ڕێژیمی په هله وی.

١٣٤٧ی  ــەڕی  ــ ــەم ــ ــان ــ ب ٢٥ی   -٩
شه هید  ١٩٦٨ز؛  مــای  ــاوی/١٥ی  ــەتـ هـ
سیاسی  چــاالکــی  و  تێکۆشه ر  بــوونــی 
سوله یمان  حیزب  ڕێبه ریی  ئه ندامی  و 
ــه  ده ســـت ســه رکــردایــه تــیــی  مــوعــیــنــی ب

شۆڕشی کوردستانی عێراق له  دیلمان.

١٣٤٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١١ی   -١٠
١٩٦٨ز؛  سێپتەمبەری  ــاوی/٢ی  ــەتـ هـ
تێکۆشه ری  و  شاعیر  دانــی  له سێداره  
حیزب  ڕێــبــه ریــی  ئــه نــدامــی  و  سیاسی 
له   شه ڵماشی(  ئـــاواره  )ئــه حــمــه د  ــه ال  م
شوێنێک  له   شار  نه خۆشخانه ى  خــوار 
به  ناوى “خڕى کانى ساردێ”ی شاری 

سه رده شت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

١٣٥٢ی  ــێـــوەی  ــەلـ ــاکـ خـ ٢ی   -١١
هــەتــاوی/٢٢ی مــارســی١٩٧٣ز؛ شه هید 
کۆمیته ی  ئه ندامی  ویردی،  قادر  بوونی 
حیزبی  سێهه می  کۆنفرانسی  ناوه ندیی 
تەشکیالتی  کارێکی  بۆ  کە  دێموکرات 
ــوو، له   ــردب ــی شـــاری بــانــەی ک ســەردان
نیو شـــاری بــانــه  بــەهــۆی دەســتــڕێــژی 

خۆفرۆشێک شەهید بوو.

١٣٥٢ی  ســـاڵـــی  ــاری  ــ ــه هـ ــ بـ  -١٢
هەتاوی/١٩٧٣ز؛ شه هید کردنی ئه حمه د 
کەسی  ئیسحاقی(  )عــه بــدوڵــاڵ  توفیق 
حیزبی  دووهــه مــی  کۆنگره ی  یەکەمی 
و  ئــازار  لەژێر  کوردستان  دێموکراتی 
ڕێژیمی  کاربەدەستانی  ئەشکەنجەی 

به عسی عێڕاق.

١٣٥٩ی  خـــه رمـــانـــانـــی  ٣١ی   -١٣
١٩٨٠ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/٢٢ی 
تیرۆری سه رگورد حه بیبوڵاڵ عه بباسی، 
کۆنگره ی  ناوه ندیی  کۆمیته ی  ئه ندامی 
به رپرسی  دێموکرات،  حیزبی  چواره می 
ــزب لــه  شــاری  شــــوڕای نــیــزامــیــی حــی
ــت بــه کــریــگــیــراوانــی  ــه  ده سـ ــاد، ب مــه هــاب

کۆماری ئیسالمی له  مه هاباد.

١٣٦٠ی  ســـەرمـــاوەزی  ٢١ی   -١٤
١٩٨١ز؛  دێــســەمــبــەری  ــاوی/١٢ی  ــەتـ هـ
جاوید  ئه حمه د  بوونی سه روان  شه هید 

کۆمیته ی  ئــه نــدامــی  ــه ژار(،  ــ ه فــه ر)کــاک 
کۆنگره ی  هــەڵــبــژێــردراوی  نــاوه نــدیــی  
پێنجه می حیزبی دێموکرات، فه رمانده ری 
هــەژار   شەهید  پێشه وا.  شه هید  هێزی 
به ر پریشکی گۆله  تۆپی دوژمن  که وته  

له  ناوچه ی بانه .

١٣٦٣ی  بـــانـــه مـــه ری  ٢٨ی   -١٥
هەتاوی/١٨ی مای ١٩٨٤ز؛ شه هید بوونی 
کۆمیته ی  ئه ندامی  به هرامی،  عه بدوڵاڵ 
حیزبی  شه شه می  کۆنگره ی  نــاوه نــدی 
ــاژوان  ئ نــاوه نــدی  ئه ندامی  دێــمــوکــرات، 
له   حیزب  کاروباری  سه رپه رستیی  بۆ 

باشووری ڕوژهه اڵتی کوردستان.

١٣٦٤ی  ــێـــوەی  ــەلـ ــاکـ خـ ١ی   -١٦
شه هید  ١٩٨٥ز؛  مارسی  هــەتــاوی/٢٠ی 
ئه ندامی  ــان،  فــه ڕۆخــی ســه دیــق  بــوونــی 
کۆنگره ی  ناوه ندیی  کۆمیته ی  جێگری 
کۆمیته ی  به رپرسی  حیزب،  شه شه می 
سدیق  شەهید  ــه وشــار.  ه شــارســتــانــی 
بنکه کانی  ســه ر  بۆ  کۆمه ڵه   هێرشی  له  
ناوه ندی ئاژوان له  باشووری ڕۆژهه اڵتی 

کوردستان شەهید بوو.

١٣٦٤ی  پـــووشـــپـــه ڕی   ٩ی    -١٧
شه هید  ١٩٨٥ز؛  جــوالی  هــەتــاوی/٣٠ی 
بوونی سه رگورد که ریم عه لیار، ئه ندامی 
ــبــژێــردراوی  ــدیــی هــەڵ ــاوه ن کــۆمــیــتــه ی ن
بــه رپــرســی  کــۆنــگــره ی ٦ی و جــێــگــری 
کۆمیسیۆنی ته شکیالت حیزبی دێموکرات 
قاره مانانه ی  شه ڕیکی  له   کە  بانە،  لە 
لە  ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  لەگەڵ 

ناوچه ی بانه  شەهید بوو. 

١٣٦٤ی  ڕه زبـــــــــه ری  ١٥ی   -١٨
١٩٨٥ز؛  ــەری  ــۆب ــت ــۆک ئ ــاوی/٧ی  ــ ــەت ــ ه
له سێداره  دانی شه هید ته ها حه ق ته ڵه ب 
ناوه ندی  کۆمیته ی  ڕاوێژکاری  ئه ندامی 

کۆماری  هێزەکانی  نابه رانبه ر  شه رێکی 
ئیسالمی له  ناوچه ی کامیاران.

ــپـــه ری   ١٣٦٨ی  پـــووشـ ٢٢ی    -٢٣
تیرۆری  هەتاوی/١٣ی  جوالی  ١٩٨٩ز؛ 
شه هید دوکتور عه بدولڕحمان قاسملوو، 
دێــمــوکــرات  حیزبی  گشتی  سکرتیری 
کۆماری  نوێنه رانی  له گه ڵ  دانیشتن  له  
ئاشتییانهی   چــاره ســه ری  بۆ  ئیسالمی 
ــی  ــ ــه اڵت ــ ــه ی کـــــورد لـــه  ڕۆژه ــه لـ ــه سـ مـ
کوردستان. له  ڤییه ن پێته ختی ئۆتریش.  

ــپـــه ری   ١٣٦٨ی  پـــووشـ ٢٢ی   -٢٤
ــاوی/١٣ی  جــــــووالی  ١٩٨٩ز؛  ــ ــ ــەت ــ ــ ه
تیرۆری شه هید عه بدوڵاڵ قادری ئازه ر، 
کۆنگرەی   ناوه ندیی  کۆمیته ی  ئه ندامی 
به رپرسی ده فته ری  حه وته می حیزب و 
له   نوێنه رایه تی ده ره وه ی واڵتی حیزب. 

ڤییه ن پێتەختی ئۆتریش.

١٣٦٨ی  بـــەفـــرانـــبـــاری  ٢٨ی   -٢٥
١٩٩٠ز؛  ــێــوێــری  جــان هــــەتــــاوی/١٨ی 
ــاد حــوســێــنــی،  ــ ــی ڕه شـ ــ لـــه ســـێـــداره  دان
ناوه ندی  کومیته ی  ڕاوێژکاری  ئه ندامی 
به رپرسی  شۆرشگیر(  ڕێــبــه رایــه تــی   (
ــاشــان و  ــرم ــانــی ک کــومــیــتــه ی شــارســت

ئه ندامی مه ڵبه ندی ١ له  شاری سنه . 

١٣٦٩ی  گــــەالوێــــژی  ٢٤ی   -٣٢
١٩٩٠ز؛  ــاگــۆســتــی  ئ ــاوی/١٥ی  ــ ــەتـ ــ هـ
ئه ندامی  کــاشــفــپــوور،  عــه لــی  ــرۆری  ــی ت
کۆمیته ی ناوه ندیی کۆنفرانسی چواره می 
قونیه  -  لــه   ڕێــبــه رایــه تــی شــۆڕشــگــیــر، 
ئیسالمیی  کۆماری  ده ســت  به   تورکیه  

ئێران.

١٣٧١ی  جــــۆزه ردانــــی  ١٠ی   -٢٦
تیرۆری  ١٩٩٢ز؛  مــای  هـــەتـــاوی/٣١ی 
شــه هــیــد شــاپــوور فـــیـــرۆزی، ئــه نــدامــی 
نوهه می  کۆنگره ی  نــاوه نــدی  کۆمیته ی 
ڕێبه رایه تیی شۆرشگیر له  الیه ن کۆماری 

ئیسالمی له  شاری ڕانیه.  

١٣٧١ی  خـــه رمـــانـــانـــی   ٢٦ی    -٢٧
١٩٩٢ز؛  سێپتەمبەری   هـــەتـــاوی/ ١٧ی  
ــور ســـادق  ــ ــت ــ ــد دوک ــی ــرۆری شــه ه ــ ــی ــ ت
شه ره فکەندی، سکرتێری گشتیی حیزبی 
تێرۆریسته کانی  ــه ن  الی لــه   دێــمــوکــرات 
کۆماری ئیسالمیی ئێران له  ڕیستورانی 

میکوونوس بێرلینی ئالمان.

١٣٧١ی  خـــه رمـــانـــانـــی   ٢٦ی    -٢٨
١٩٩٢ز؛  سێپتەمبەری   هـــەتـــاوی/ ١٧ی  
تیرۆری شه هید فه تاح عه بدولی، ئه ندامی 
نۆهه می  کۆنگره ی  نــاوه نــدی  کۆمیته ی 
ده ره وه ی  به رپرسی  دێموکرات،  حیزبی 

واڵت له  بێرلین - ئاڵمان.

١٣٧١ی  خـــه رمـــانـــانـــی   ٢٦ی    -٢٩
١٩٩٢ز؛  سێپتەمبەری   هـــەتـــاوی/ ١٧ی  
ئــه رده اڵن،  هۆمایوونی  شه هید  تیرۆری 
کۆنگره ی  نــاوه نــدی  کۆمیته ی  ئه ندامی 
به رپرسی  دێموکرات،  شه شه می حیزبی 

کۆمیته ی حیزب له  ئالمان.

١٣٧٣ی  ــژی  ــ ــه الوێـ ــ گـ ١٣ی   -٣١
تیرۆری  ئاگۆستی ١٩٩٤ز؛  هەتاوی/٤ی 
ئه ندامی  هــه مــزه یــی،  ــوور  غــه ف شه هید 
نۆهه می  کــۆنــگــره   ــدی  ــاوه ن ن کۆمیته ی 
حیزبی دێموکرات، و نوێنه ری حیزب له  

شاری به غدا له  عێڕاق. 

١٣٧٣ی  ڕەزبـــــــــــەری  ٧ی   -٣٠
١٩٩٤ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/٢٨ی 
ــاڵ شــه ریــفــی،  ــدوڵ ــی عــه ب ــوون شــه هــیــد ب
کۆنگره ی  ناوه ندیی  کۆمیته ی  ئه ندامی 
به رپرسی  دێموکرات،  حیزبی  نۆهه می 
کۆمیته  شاره ستانی مه هاباد له  ناوچه ی 
هیزه کانی  که مینی  له   مه هاباد  گه ورکی 

کۆماری ئیسالمیی.

١٣٧٦ی  ــاوزی  ــ ــه رم ســ ١٧ی   -٣٣
١٩٩٧ز؛  دێــســەمــبــەری  ــاوی/٨ی  ــ ــەت ــ ه
فه تاحی،  مــه نــســوور  شه هید  ــیــرۆری  ت
ئه ندامی کۆمیته ی ناوه ندی کۆنگره ی ٩ی 
حیزب و به رپرسی كۆمیته ی شارستانی 
پاوه  . به  هۆی كرده وه یه كی تیرۆریستی 
نه خۆشخانه   لــه   و  بــریــنــدار  دوكـــان  لــه  
باشووری کوردستان  له  كۆیه ی  حیزب 

شەهید بوو.

١٣٧٦ی  ــاوزی  ــ ــه رم ســ ١٧ی   -٣٤
١٩٩٧ز؛  دێــســەمــبــەری  ــاوی/٨ی  ــ ــەت ــ ه
نــاســری،  مــه نــســوور  شه هید  ــرۆری  ــی ت
لە  ناوەندی  کۆمیتەی  جێگری  ئەندامی 
دەروازەی  لە  پلینۆم  بۆ  هاتنەوە  کاتی 
ــەر دەســتــڕێــژ و  شـــاری کــۆیــە درایـــە ب

شەهید کرا.

١٣٩٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٧ی   -٣٥
٢٠١٨ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/٨ی 
بــرایــم  ــه   ب نـــاســـراو  ئیبراهیمی  ــم  ــرای ب
ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  زێــوه یــی، 
ــازدە له   ــبــژێــردراوی کــۆنــگــرەی شـ هــەڵ
دێموکڕاتدا  قه اڵی  بارانه که ی  مووشه ک 

شەهید کرا.

١٣٩٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٧ی   -٣٦
٢٠١٨ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/٨ی 
کۆمیتەی  ئــەنــدامــی  ــەدداد  ــ ح نــه ســریــن 
ــردراوی کــۆنــگــرەی  ــژێ ــب ــەڵ نـــاوەنـــدی ه
قه اڵی  بارانه که ی  مووشه ک  له   شــازدە 

دێموکڕاتدا شەهید کرا.

١٣٩٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٧ی   -٣٧
٢٠١٨ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/٨ی 
ــاســراو بــە کەریم  ــدەوی ن کــەریــم مــەه
ناوەندیی  کۆمیتەی  ئەندامی  ســەقــزی 
ــازدە له   ــبــژێــردراوی کــۆنــگــرەی شـ هــەڵ
دێموکڕاتدا  قه اڵی  بارانه که ی  مووشه ک 

شەهید کرا.

١٣٩٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٧ی   -٣٨
٢٠١٨ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/٨ی 
ــە مــیــرزا  ڕه حــمــان پــیــرۆتــی نــاســراو ب
نــاوەنــدی  کۆمیتەی  ئــەنــدامــی  ڕەحــمــان 
له   شــازدە  کۆنگرەی  هەڵبژێردراوی  ی 
دێموکڕاتدا  قه اڵی  بارانه که ی  مووشه ک 

شەهید کرا.

ئا: ڕەحمان نەقشی

75 شەهیدی ئەندامی ڕێبەری و فەرماندەر و جێگری فەرماندەری حیزب
لە مێژووی 75 ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا

١٣٩٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٧ی   -٣٩
٢٠١٨ز؛  سێپتەمبەری  ــاوی/٨ی  ــەتـ هـ
ــدامــی جێگری  ــەن ئ ــادری،  ــ قـ ســۆهــه یــال 
ــبــژێــردراوی  ــدیــی هــەڵ ــاوەن کــۆمــیــتــەی ن
کۆنگرەی شازدە له  مووشه ک بارانه که ی 

قه اڵی دێموکڕاتدا شەهید کرا.

١٣٩٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٧ی   -٤٠
هەتاوی/٨ی سێپتەمبەری ٢٠١٨ز؛ هاشم 
کۆمیتەی  جێگری  ئــەنــدامــی  ــزی  عــەزی
کۆنگرەی  ــردراوی  ــژێ ــب هــەڵ نــاوەنــدیــی 
قه اڵی  بارانه که ی  مووشه ک  له   شــازدە 

دێموکڕاتدا شەهید کرا.

١٣٩٧ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٧ی   -٤١
٢٠١٨ز؛  سێپتەمبەری  ــاوی/٨ی  ــەتـ هـ
محه ممه د حه سه نپوور، ئەندامی جێگری 
کۆمیتەی ناوەندی کۆنگره ی دوازده یه م 
له  مووشه ک بارانه که ی قه اڵی دێموکڕاتدا 

شەهید کرا.

جێگری  و  فەرماندەر  شەهیدانی 
فه رمانده ر 

١٣٢٥ی  ــپـــەڕی  پـــووشـ ٢٥ی   -٤٢
شه هید  ١٩٤٦ز؛  جووالی  هەتاوی/١٦ی 
یه که مین  نــانــه وازاده،   محه ممه د  بوونی 
فه رمانده ر و جێگری سیاسیی وه زاره تی 
هۆی  به   کوردستان  کــۆمــاری  جەنگی 
نێزیک  لــه   فــرۆکــه   ــواره وه ی  ــ خ که وتنه  

که لیخانی ناوچه ی بانه.

١٣٥٩ی  ــپـــەڕی  پـــووشـ ١٣ی   -٤٣
١٩٨٠ز؛ شه هید  جــوواڵ ی  هــەتــاوی/٤ی 
ئه فشین،  عــه بــدوڵــاڵ  ــه روان  ســ بــوونــی 
ــه  نزیک  ــان ل ــه ی ــانــده ری هــێــزی ب فــه رم
له گه ڵ  شــه ڕ  هــۆی  به   شیناوێ  گوندی 

ڕێژێم,  
 

١٣٥٩ی  جــــۆزەردانــــی  ٢٣ی   -٤٤
شه هید  ١٩٨٠ز؛  جوو نی  هــەتــاوی/١٣ی 
بوونی ئیبراهیم به هرامپوور فه رمانده ری 
هێز له  گوندی گڵه  سووره ی دیواندەرە، 

به  هۆی شه ڕ له گه ڵ ڕێژێم.

١٣٦٠ی  ڕەزبـــــــــەڕی  ١٩ی   -٤٥
١٩٨١ز؛  ئــۆکــتــۆبــەری  هـــەتـــاوی/١١ی 
شه هید بوونی مه حموود ڕه حمه ت پوور، 
به   سمکۆ،  هێزی  فه رمانده ری  جێگری 
هۆی شه ڕ له گه ڵ ڕێژێم - له  کێله شین.

 

١٣٦٠ی  ڕەزبـــــــــەڕی  ٢٠ی   -٤٦
١٩٨١ز؛  ئــۆکــتــۆبــەری  هـــەتـــاوی/١٢ی 
شــه هــیــد بـــوونـــی ســـــــه روان حــاتــه م 
به   نحۆ  هێزی  فه رمانده ری  )دوعاخان( 
له   موەقەت  قیاده ی  له گه ڵ  شــه ڕ  هــۆی 

کێله شین.

١٣٦١ی  ــپـــەڕی  پـــووشـ ٢٤ی   -٤٧
شه هید  ١٩٨٢ز؛  جووال ی  هەتاوی/١٥ی 
جێگری  سوله یمانپوور  ئه سعه د  بوونی 
فه رمانده ری هێز، خەڵکی قاراوا له  سه قز 

به  هۆی شه ڕ له گه ڵ ڕێژێم.
 

١٣٦١ی  ــوەری  ــ ــەزەڵ ــ خ ٣٠ی   -٤٨
١٩٨٢ز؛  نــۆڤــەمــبــەری  هـــەتـــاوی/٢١ی 
شــه هــیــد بــوونــی حــیــســام ئــه ســعــه دی، 
نزدیک  له   زرێبار،  هێزی  فه رمانده ری 
ناوچه ی  سه ر هویه ی  و  بێساران  ئاوای 
هێزی  گولله ی  به   مــه ریــوان  ژاوه رۆی 

حەکیم ڕەزایی

سه رکوتگه ری ئێران.

١٣٦٢ی  خــاکــەلــێــوەی  ١٤ی   -٤٩
شه هید  ١٩٨٣ز؛  ئەپریلی  هــەتــاوی/٣ی 
بوونی عه لی پیرۆتی جێگری فه رمانده ری 
له گه ڵ  شــه ڕ  هــۆی  بــه   ئەفشین،  هێزی 

ڕێژێم له  گوندی چارشێو 

١٣٦٢ی  گــــەالوێــــژی  ١٢ی   -٥٠
هەتاوی/٣ی ئاگۆستی ١٩٨٣ز؛  شه هید 
بوونی ڕه سووڵ ئیبراهیم پوور، جێگری 
گوندی  له   موعینی.  هێزی  فه رمانده ری 
نێوخۆیی  شه ری  هۆی  به   به رده سوور 

له گه ڵ کۆمه ڵه  شەهید بوو.

١٣٦٢ی  گــــەالوێــــژی  ٢٩ی   -٥١
١٩٨٣ز؛  ــاگــۆســتــی  ئ ــاوی/٢٠ی  ــ ــەتـ ــ هـ
جێگری  تابیعی،  مزه فه ر  بوونی  شه هید 
له گه ڵ  شه ڕ  به هۆی  هێز،  فه رمانده ری 

ڕێژێم له  گوندی میرئاوا. 

١٣٦٢ی  گــــەالوێــــژی  ٢٩ی   -٥٢
هەتاوی/٢٠ی ئاگۆستی ١٩٨٣ز؛ شه هید 
فه رمانده ری  نژاد،  که ریم  ئیقبال  بوونی 
هێزی شەریفزادە، به  هۆی شه ڕ له گه ڵ 

ڕێژێم له  گوندی میرئاوا.

١٣٦٢ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ١٨ی   -٥٣
١٩٨٣ز؛  سێپتەمبەری  ــاوی/٩ی  ــەتـ هـ
شه هید بوونی ئه سعه د مامه دی، جێگری 
فه رمانده ری هێز، له  گوندی شنه تااڵ، به  
کۆماری  کریگیراونی  به   تیرۆری  هۆی 

ئیسالمیی.

١٣٦٢ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ٢١ی   -٥٤
١٩٨٣ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/١٢ی 
جێگری  بوونی سابیر حوسێنی  شه هید 
فه رمانده ری هێزی شاهۆ، به  هۆی شه ڕ 

له گه ڵ ڕێژێم له  گوندی چناره .

١٣٦٢ی  ــوەری  ــ ــەزەڵ ــ خ ١٨ی   -٥٥
هەتاوی/٩ی نۆڤەمبەری ١٩٨٣ز؛ شه هید 
فه رمانده ری  ــاه،   دادخ عوسمان  بوونی 
ــان، شــه ڕ لــه گــه ڵ ڕێــژێــم له   ــه ی هــێــزی ب

گوندی کێله  چه رموو.

١٣٦٢ی  ســــەرمــــاوەزی  ٥ی   -٥٦
هەتاوی/٢٦ی نۆڤەمبەری ١٩٨٣ز؛ شه هید 
فــه رمــانــده ری  ئیفتخاری،  ــادر  ق بــوونــی 
له  گه وره ترین  یه کێک  لە  ئــاواره،  هێزی 
له   دێــمــوکــرات  حیزبی  عه مه لیاته کانی 
کۆماری  هێزەکانی  له دژی  شنۆ  شاری 

ئیسالمی.

١٣٦٢ی  ــبـــەنـــدانـــی  ڕێـ ٣٠ی   -٥٧
١٩٨٤ز؛  فــێــبــریــوێــر ی  ــاوی/١٩ی  ــ ــەت ــ ه
زۆلفه قاری،  محه ممه د  بوونی  شه هید 
هەوشار،  هێزی  فــه رمــانــده ری  جێگری 
کۆماری  هێزەکانی  له گه ڵ  شه ڕ  به هۆی 

ئیسالمی له  گوندی قه ره ناو.

١٣٦٣ی  جــــۆزەردانــــی  ١٧ی   -٥٨
شه هید  ١٩٨٤ز؛  جوو نی  ــاوی/٧ی  هــەت
محه ممه دی  عــه بــدوڵــاڵ  فــه قــی  ــی  ــوون ب
هۆی  به   زمزیران،  هێزی  فه رمانده ری 
شه ڕ له گه ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی 

پشتی گوندی چواالن.

١٣٦٣ی  جــــۆزەردانــــی  ٢٢ی   -٥٩
شه هید  ١٩٨٤ز؛  جووال ی  هەتاوی/١٣ی 
میرزا  بـــارام  ئه مین  محه ممه د  بــوونــی 

به   به یان،  هیزی  فه رمانده ری  )چرچه ( 
کۆماری  هێزەکانی  له گه ڵ  شــه ڕ  هــۆی 
ئیسالمی ڕێژێم له  شاروێران - مه هاباد.

١٣٦٤ی  ــەڕی  ــ ــەم ــ ــان ــ ب ٩ی   -٦٠
شه هید  ١٩٨٥ز؛  ئەپریلی  هەتاوی/٢٩ی 
پــوور)بــاقــی(،  محه ممه د  قاسم  بــوونــی 
شه ری  به هۆی  بــەیــان،  هێزی  جێگری 

نێوخۆیی له  گه ڵ )کۆمه ڵه ( باغڵووجه .

١٣٦٤ی  جـــــۆزەردانـــــی  ٦ی   -٦١
شه هید  ١٩٨٥ز؛  مــای  ــاوی/٢٧ی  ــەتـ هـ
فه رمانده ری  شێخاڵی  ئیبراهیم  بوونی 
ــه گــه ڵ  ــه ڕ ل ــۆی شــ ــه هـ هـــێـــزی نـــحـــۆ، بـ
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له  شیمالی 

کوردستان.

١٣٦٤ی  جـــــۆزەردانـــــی  ٩ی   -٦٢
شه هید  ١٩٨٥ز؛  جوونی  هــەتــاوی/٣٠ی 
بوونی عه بدوڵاڵ زه بیحی )میرزا عه واڵی 
هێزی  فه رمانده ری  جێگری  نێشکۆاڵن( 
ــه ری نــێــوخــۆیــی لــه گــه ڵ  مــوعــیــنــی، شــ

)کۆمه ڵه ( له  سه رشیوی مه ریوان.

١٣٦٤ی  خـــەرمـــانـــانـــی  ٣١ی   -٦٣
١٩٨٥ز؛  سێپتەمبەری  هـــەتـــاوی/٢٢ی 
شــه هــیــد بـــوونـــی عـــومـــه ر قــه یــتــه ران، 
فه رمانده ری هێزی ئه فشین، شه ڕ له گه ڵ 
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له  گه رگول.

١٣٦٤ی  ســــەرمــــاوەزی  ٢ی   -٦٤
١٩٨٥ز؛  نــۆڤــەمــبــەری  هـــەتـــاوی/٢٣ی 
زەر  خه لیل  شه هید  دانـــی  ســێــداره   لــه  
)خەلەبان( فه رمانده ری هێزی دااڵهۆ، له  
الیه ن کۆماری ئیسالمیی ئێران له  شاری 

کرماشان.

١٣٦٤ی  بـــەفـــرانـــبـــاری  ٢٢ی   -٦٥
هەتاوی/١٢ی جانێوێر ی ١٩٨٦ز؛ شه هید 
ــی، جێگری  ــره م ــه ک ئ عــه بــبــاس  ــی  ــوون ب
به هۆی  هــەوشــار،  هێزی  فــه رمــانــده ری 
شه ڕ له گه ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی 

له  ئه وره زاق.

١٣٦٦ی  ــپـــەڕی  پـــووشـ ٢٧ی   -٦٦
شه هید  ١٩٨٧ز؛  جووال ی  هەتاوی/١٨ی 
جێگری  ئــیــبــراهــیــمــی،  ــاالر  ســ بـــوونـــی 
به هۆی  زاگـــرۆس،  هێزی  فــه رمــانــده ری 
شه ڕ له گه ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی 

له  ده ژن و سێویه .

١٣٦٦ی  ڕەزبـــــــــــەڕی  ٩ی   -٦٧
هەتاوی/٢٩ی سپتامبری ١٩٨٧ز؛ شه هید 
ــدره  ســـوور(  ــ ــی خـــدر خـــدری )خ ــوون ب
فه رمانده ری هێزی پێشه وا، به هۆی شه ڕ 
له   ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  له گه ڵ 

ته ره غه .

١٣٦٧ی  گــــەالوێــــژی  ٢٠ی   -٦٨
هەتاوی/١١ی ئاگۆستی ١٩٨٨ز؛ شه هید 
بوونی سه لیم کاویان، به رپرسی کۆمیته  
له گه ڵ  شه ڕ  هۆی  به   بانه،  شارستانی 
سه ید  له   ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی 

سارم.

١٣٦٧ی  ڕەزبـــــــــەڕی  ١٨ی   -٦٩
١٩٨٨ز؛  ئــۆکــتــۆبــەری  هـــەتـــاوی/١٠ی 
شه هید بوونی ئه حمه د کوهگه رد )وه ستا 
به   بەیان،  هێزی  فه رمانده ری  ئه حمه د( 
کۆماری  هێزەکانی  له گه ڵ  شــه ڕ  هــۆی 

ئیسالمی له  قاقاڵوا.

١٣٧٠ی  ــوەری  ــ ــەزەڵـ ــ خـ ٧ی   -٧٠
١٩٩١ز؛  ئــۆکــتــۆبــەری  هـــەتـــاوی/٢٩ی 
شه هید بوونی حوسێن عه لیپوور)حه سۆ(، 
سامره ند،  هێز  ــده ری  ــه رمــان ف جێگری 
ته قینه وه ی  هــۆی  به   عێراق  خووییان، 

ماشێن.

١٣٧٢ی  ــوەری  ــ ــەزەڵ ــ خ ٢٢ی   -٧١
١٩٩٣ز؛  نــۆڤــەمــبــەری  هـــەتـــاوی/١٣ی 
شــه هــیــد بـــوونـــی شــــــاڕۆخ مـــــرادی، 
فــه رمــانــده ری هــێــزی شــه ریــفــزاده ، له  
ته قینه وه ی  هــۆی  به   ناوتاقان  گوندی 

مینی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی.

١٣٧٣ی  ڕەزبـــــــــەڕی  ٢٧ی   -٧٢
١٩٩٤ز؛  ئــۆکــتــۆبــەری  هـــەتـــاوی/١٩ی 
ــام،  ــن ــه ــێ ــزه  ب ــ ــه م ــ ــی ه ــ ــوون ــ شـــه هـــیـــد ب
شه ڕ  به هۆی  ئاگری،  هێز  فه رمانده ری 
له   ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  له گه ڵ 

گوندی نۆووی مه رگه وه ڕ.

١٣٧٨ی  جــــۆزەردانــــی  ٢٧ی   -٧٣
شه هید  ١٩٩٩ز؛  جوو نی  هــەتــاوی/١٣ی 
)نارستی(  مسته فایی  محه ممه د  بوونی 
ــده ری تــیــپ، بــه  هــۆی تــیــرۆری  ــه رمــان ف

کۆماری ئیسالمیی ئێران، کۆیه .

١٣٨٧ی  گــــەالوێــــژی  ٢٣ی   -٧٤
هەتاوی/١٨ی ئاگۆستی ٢٠٨٨ز؛ شه هید 
)سارتکه یی(  عه بدوڵاڵهی  هه مزه   بوونی 
هاوڕێیانی  و  تیپ  فه رمانده ری  جێگری 
به  هۆی شه ڕ له گه ڵ هێزەکانی کۆماری 

ئیسالمی له  گوندی گردینه.

١٣٩٦ی  ڕەشــــەمــــەی  ١٥ی   -٧٥
تیرۆری  ٢٠١٨ز؛  مارچی  هــەتــاوی/٦ی 
قــــادر قـــــادری کــــادر و فـــەرمـــانـــدەی 
دێموکراتی  حیزبی  پارێزگاریی  هێزی 
 - بالیسان  مــیــحــوەری  لــە  کــوردســتــان 

چوارقوڕنە باشووری کوردستان

***
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پاکتاو کردن بە ناوی ئایین*

یان  )موسوڵمان  کەسانەی  ئەو  نین  زۆر 
زاراوەی  گوێ بیستی  کــە  نــامــوســوڵــمــان( 
“جیهاد” نەبووبن و، بە جۆرێک ئاشنایەتییان 
لەگەڵدا نەبێ، کۆڕیادێک سەبارەت بە خۆی 
یان  دیکە،  نەتەوەیەکی  بنەماڵەکەی،  یــان 
نیشتمان و گەلی خۆی بە یادگار بۆ بەجێ 
نەمابێ. ئەگەر بمانەوێ بەوردی بچینە نێو 
“شەرعی”ـی  و  “کەالمی”  “فیقهی”،  مــژاری 
لە  چەمکی “جیهاد”، ڕاستە بە سەدان جار 
قورئاندا ئاماژەی پێ  کراوە، حەدیس گەلێکی 
پێغەمبەری  الیەن  لە  پێوەندییەدا  لەم  زۆر 
گوتراوە.  ئیمامەکان  و  هەڤاڵەکانی  ئیسالم، 
کە  بگەڕێین  پرسەدا  ئــەو  دوای  بە  ــر  دوات
کە  لە جیهاد  هەیە، جگە  چەند جۆر جیهاد 
بە واتای شەڕ لە ڕێگای دین دایە، “جیهادی 
لەگەڵ  جیهاد  ئەسغەر”،  “جیهادی  ئەکبەر”، 
زمانییش  و  ماڵی  جیهادی  هەوەس،  نەفس، 
درێژ  باسەکەمان  ــەوەی  ئ بۆ  بــەاڵم  هەیە. 
بابەتەکەدا  چوارچێوەی  لە  و  نەکردبێتەوە 
و  فیقهی  بــاســە  لــەو  خــۆمــان  بمێنینەوە، 
لێرەدا مەبەستە  شەرعییە دەبوێرین، ئەوی 
باسی نەتەوەیەکە کە سەردەمێک لە ڕیزی 
ئیسالم  پارێزەری  موسوڵماناندا سەرباز و 
بوون و، هەتا ئەمڕۆش پێبەندن بە باوەڕە 
هەرە  نــەتــەوە  لە  یەکێکن  و  دینییەکانیان 
مزگەوت  ژمــارەی  ــە  ڕۆژان و  خواناسەکان 
دینییەکانیان  حوجرە  و  تەکیە  و  خانەقا  و 
الیەن  لە  هــەر  کەچی  زیــادبــوونــە.  لە  ڕوو 
موفتی،  ــدار،  دەســـەاڵتـ و  موسوڵمان  ــەو  ئ
موجتەهید، ئایەتوڵاڵ ئیسالمییەکانی سەدەی 
ــاوچــەرخــدا کــەوتــوونــەتــە بـــەر شـــااڵوی  ه
جیهاد، ئەوە بۆ خۆی مەتەڵێکە و مانایەکی 

پێکەنیناوی و هەڵبەتە ناخ هەژێنی هەیە.
پــاش  پێویستە  ئــایــا  ئــەوەیــە  پــرســیــار   
لێکدانەوەی ئایە و حەدیسەکان، بەراورد و 
پەسەندکردنیان دەگەڵ شارەزایانی دینییدا، 
بەرینە ژێر  “انــفــال”ـــی ســـەددام  پــرۆســەی 
پرسیار؟ کە ســەدان هــەزار کــوردی زیندە 
و  خنکاندن  یان  کــردوە،  ئێعدام  و  چاڵ  بە 
کوشتنی دەیــان هــەزار کــوردی زازاکــی لە 
ژن و منداڵ و پیر و الو لە ئەشکەوتەکاندا، 
موسوڵمانەکانەوە؟  گەنجە  تورکە  الیەن  لە 
الیەن  لە  کورد  ژنانی  بردنی  تااڵن  بە  یان 
لە  هەژێنتر  ناخ  کە زۆر  لە شەنگال  داعش 
هەڕاجی گیانی “ئەرشالویس ماردیگانیان”ـی 
ــەز ئــەرمــەنــی بـــوو؟ یـــان هێرشە  ــ ــە ڕەگ ب
خوێناوییەکەی عەفرین لە الیەن ئەردۆغان 
هــەروەهــا  ــون؟  ــت زەی عەمەلیاتی  نـــاوی  بــە 
فتوای ڕوحوڵاڵ خومەینی و خوێنخۆرەکانی 
ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  سەربڕینی  و  قــڕان  بۆ 
پۆتینەکانیان  قەیتانی  هێشتا  کە  کوردستان 
لە  ــێ  دەب بەڵکوو  نەخێر!  ــەوە؟!  ــەکــردوەت ن
ئەم  هۆکارەکانی  دوای  بە  دیکەدا  بابەتێکی 
تاوانە گەورە و ترسناکانەدا بگەڕێین، بەاڵم 
دەسەاڵتداران هەمیشە لە دین وەکوو ئامراز 
و تاکتیک بۆ پاساوی کردەوەکانیان کەلکیان 

وەرگرتوە.
ــەت کــــوردەکــــانــــیــــش وەکــــــوو  ــ ــب ــ ــەڵ ــ ه
“مرجئە”کانی کەالمی بە بیانووی حاوانەوە 
ترسەنۆک  ئــەوەنــدە  کـــردن،  چاوپۆشی  و 
ــی  ــدارانـ ــەاڵتـ ــوون کـــە مــلــکــەچــی دەسـ ــەبـ نـ
جینایەتکار و خوێنڕێژ بن و دەسەاڵتەکەیان 
دیــاری  بــۆی  خــوا  کە  چارەنووسێک  وەک 
زانایانی  هەرچەند  بکەن،  قەبووڵ  کردوون 
هیندێک  بە  پشت  پێوەندییەدا  لەو  ئاینییان 
لە  نموونە  بۆ  دەبەستن.  قورئان  ئایاتی  لە 
سەر ستاندنەوەی ویست و توانای مرۆڤ 
“نحل”  سووڕەتی  ــی  )٧٦،٧٥،٧١(ــ ئایەکانی 
کە پیشاندەری سەروەری پێدانی کەسانێک 
ئایەتی  یان  دیکەدایە،  بەشێکی  بەرانبەر  لە 
)٥٩(ی سووڕەتی “نساء” لە پێوەندی لەگەڵ 
باسیان  دەســەاڵتــدار  خــاوەن  لە  گوێڕایەڵی 
پشتیان  زیاتر  کوردەکان  لەوانەیە  کــردوە. 
نە  بۆیە  هــەر  بەستبێ،  “مــکــی”  ئایاتی  بــە 
خەلیفەکانی عوسمانیان بە جێگرەوەی خودا 
زانــیــوە، نە ســەددام و ئــەردۆغــان، وەکــوو 
نە  کــردوە،  قەبووڵ  موسوڵمانان  نوێنەری 

سەر  لە  خودا  ڕۆحی  وەک  ئایەتوڵاڵشیان 
زەوی ناسیوە.

لەگەڵ  پێوەندی  لە  بابەتەکە  لێرەدا  دیارە 
ئیسالمییەکاندا  توندئاژۆ  گرووپە  و  داعش 
ــی  ــورت ــە ک ــاریـــن بـ ــاچـ جــــیــــاوازە بـــۆیـــە نـ

ڕوونکردنەوەیەک لەو بارەیەوە بدەین.
خــوازیــاری  کــە  ئیسالمی  بــنــاژۆخــوازیــی 
گەڕانەوە بۆ بنەما و سەرەتای ئیسالمن، بە 
وەهابی و سەلەفی دەناسرێن و بە ڕواڵەت 
ــەک خــاوەن  خـــاوەن ڕێــبــاز و حــەدیــســن، ن
ــوون، کــە بــۆ “ئــەحــمــەدی کــوڕی  ــۆچـ ڕاوبـ
“ئەحمەدی  دواتــر  و  دەگەڕێتەوە  حەنبەل” 
ــزدە و  ــەدەی ســێ ــە ســ کـــوڕی تــەیــمــیــیــە” ل
چواردەی زایینییدا، گەشەی پێدا و دواجار لە 
سەدەی هەژدە لە الیەن “محەممەدی کوڕی 
قوتابخانەیەک  بە  بوو  عەبدولوەهاب”ـەوە 
هەتا ئەمڕۆش لە تەواوی واڵتانی ئیسالمی 
لە  هەیە،  کارتێکەرییان  و  پەرەیان سەندوە 
فکر و  بۆتە  ئێستادا سەلەفییەت  سەردەمی 
ڕێبازی گرووپە توندڕەوەکانی وەک داعش، 
تــەواوی  و  بــوکــۆحــەرام  تاڵیبان،  قــاعــیــدە، 

بناژۆخواز و توندڕەوە ئیسالمییەکان.
ــەت و  ــی ــی ــاب ــێ بـــە تــەنــیــا وەه ــاب ــەاڵم ن ــ ب
داعش  فکریی  باوکی  وەکــوو  سەلەفیگەری 
بەڵکوو  دابــنــێــیــن،  دیــکــە  گــرووپــەکــانــی  و 
مەزهەبی  جوواڵنەوەی  نێو  لە  زیاتر  دەبێ 
بە  “ئیخوانولموسلمین”ـدا  واتــە  هاوچەرخ 

دوایدا بگەڕێین. 

لە  بــەنــنــا” و هـــاوڕێـــیـــانـــی  “حـــەســـەن 
مەبەستی  بە  بیستەم  ســەدەی  ســەرەتــای 
ــاوا لە  ــ ــ ــی ڕۆژئ ــگــەری ــاری پــێــشــگــیــری لــە ک
بە  دەســتــیــان  ئیسالمی  کــۆمــەڵــگــەی  ســەر 
و  کرد  ئیسالمی  بناژۆخوازیی  بانگەشەی 

ئیخوانولموسلمینیان دامەزراند.
ــەس لە  ــەو ڕێــکــخــراوە پێش هــەمــوو ک ئ
ئەمڕۆ  هــەتــا  فــکــرەکــەیــان  گــەشــەســەنــدنــی 
“سەید  بیرکردنەوەکانی  و  هزر  منەتباری 
تەکفیریی  گــوتــاری  )مامۆستای  قوتب”ـە 
سەدەی بیستەم(. سەید قوتب بە پێداچوونەوە 
وەکوو  ئیسالم،  چەمکەکانی  لە  هەندێک  بە 
جیهاد، تەکفیر، حکوومەتی ئیسالمی بە حەق 
شیاوی ناونیشانی بڕەو پێدەری توندڕەویی 
ئیسالمی بووە، کە ئەمڕۆ لە هەناوی ئەودا 

داعشەکان و تاڵیبانەکان هاتونەتە دەر.
لێکدانەوەیەکی  قوتب  سەید  کە  کاتێک 
هەموو  کرد  “جاهلیەت”  چەمکی  بۆ  دیکەی 
و  الدراو  دیـــن  ــە  ل ــە  ب ئیسالمی  جیهانی 
و  خەڵک  ڕایگەیاند؛  و  کرد  نــاوزەد  جاهیل 
ئیسالم  سەرەتای  و  بنەما  لە  موسوڵمانان 
دوور کەوتوونەتەوە و دەبێ هەموو کەس 
ببێتەوە،  بـــارودۆخـــە  ــەو  ئ ڕووی  ڕووبـــە 

سروشتییە کە داعش و گرووپە ئیسالمگەرا 
بە  شمشێرەکانیان  دیکە  تــونــدڕەوەکــانــی 
و  ڕاگــرن  موسوڵمانەکاندا  خــودی  ڕووی 
بە ناوی جیهاد لە سەرە بڕاوەکان تەپۆڵکە 
کۆیلە  بکەنە  ژنــان  و  کچان  و  بکەن  ســاز 
کۆمەڵگەی  لــە  هیچکام  کــە  قــــەرەواش،  و 
کوردەکان  قەرا  بە  بارەیەوە  لەو  ئیسالمی 

نەبوونەتە قوربانی.
دەستی  بە  کــوردەکــان  کوشتاری  بــەاڵم 
ئەردۆغانەکان  ئاتاتورکەکان،  سەددامەکان، 
نـــاوی ئیسالم و  بــە  ئــایــەتــوڵــاڵکــان، کــە  و 
قورئان ڕووی داوە، تایبەتمەندیی سیاسی و 
هەستیاری ژێئۆپۆلیتیکی هەبووە. حکوومەتە 
پاوانخوازەکانی  و  دیکتاتۆر  و  فاشیست 
بەعس، تورک، ئێران بۆ یەک دەست  کردن و 
نەهێشتنی کەمینە مەزهەبی و نەتەوەییەکان، 
ــەچــاڵ و  ــدەب ــن ــار، زی ــە کــوشــت ــان ب ــی دەســت

دەرکردن و ڕاگواستنی زۆرەملی کرد.
پڕۆژە یەک دەست کردنە کە هەموو  ئەو 
کات نەسڵ کوژیی لەگەڵدا بووە، پێشینەیەکی 
دەکــرێ  هەیە،  میژوویی  درێــژی  و  دوور 
بە  ئاماژە  قوربانییەکان  یەکەمین  وەکــوو 
یەهودییەکان بکەین کە لە سەدەی شەشەمی 
پێش زایــیــن لــە الیـــەن “بــخــت الــنــصــر” بە 

زۆرەملی بۆ بابل ڕاگوێزران.
لـــە ســــــەدەی بــیــســتــەمــدا، دیـــارتـــریـــن 
لەسەر  عوسمانییەکان  الیەن  لە  ژینۆساید 
ڕووی  ئــاشــووریــیــەکــان  و  ئەرمەنییەکان 

بە  نیزیک  ئەرمەنییەکان  لە  تەنیا  کە  داوە 
بوونە  پێنسەد هەزار کەس  میلیۆن و  یەک 
گەیشتنی  دەســەاڵت  بە  دوای  بە  قوربانی. 
لە  ڕۆڵیان  کوردەکانیش  کە  کەماڵیستەکان 
بەتاڵ  دوای  بوو،  گەیشتنیاندا  دەسەاڵت  بە 
کردن و تێ پەڕاندنی پەیمانی سێڤەر و دواتر 
پشت  بە  کەماڵ  مستەفا  لــۆزان،  ڕێکەوتنی 
بەستن بەو پەیمانە کە یەکێک لە خاڵەکانی 
دەستەبەرکردنی مافی کەمینە مەزهەبییەکان 
بوو، بە بیانووی ئەوەی کە کوردەکان لەگەڵ 
بۆوە  پاشگەز  خاڵە  لەو  دینیین  برای  ئێمە 
برد،  نــاو  کێوی  تورکی  بە  کــوردەکــانــی  و 
تورکیە  کردنی  یەک دەست  پێناو  لە  دواتــر 
دەستی کرد بە پاکتاو کردنیان لەژێر ناوی 
یەک زمان، یەک ناو، یەک ڕەچەڵەک )یەک 
دەوڵەت-یەک نەتەوە( کە هەتا ئێستاش هەر 

درێژەی هەیە.
لە الیەکی دیکەوە بە دوای بە دەسەاڵت 
ــەر لە  ــەددام حــوســێــن” هـ ــ گــەیــشــتــنــی “ســ
درێژەی ئەو سیاسەتە و بە قسەی خۆیان 
پێشگیری لە پارچەبوون و لێک باڵوبوونی 
ناوچەی ستراتێژیکی کوردستان نکۆڵییان لە 
بە شیمیایی و  شوناسی کوردەکان کرد و 

و: لوقمان موئمێنی

زیندە بە چاڵ کردن هەوڵی پاکتاو یان هەر 
نەبێ ملکەچ و گوێڕایەڵ کردنیان دا. 

کاری  هاتنە سەر  دوای  بە  ئێرانیش  لە   
وەکــوو  کــوردەکــان  کە  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ڕۆلیان  ئێران  دیکەی  نەتەوەکانی  هەموو 
ڕوو  ڕووبــە  لە  بوون  هاودەنگ  و  هەبووە 
پــاشــان ڕووخــانــدنــی ڕێژیمی  ــەوە و  ــوون ب
شــووم  ئامانجە  لــە  زوو  زۆر  پاشایەتی، 
ــاری ئــیــســالمــی و  ــۆمـ و نــگــریــســەکــانــی کـ
بە  نین  پێبەند  کە  تێگەیشتن  ئاخوندەکان 
و  وەعــدە  لەو  یەک  هیچ  کردنی  جێ بەجێ 
کەمینەکانی  و  کوردەکان  بە  کە  بەڵێنانەی 
ــەاڵت  ــی دەسـ ــوون ــەش ب ــ ــە مـــەڕ داب دیــکــە ل
دابوویان، دەبووایە گەالنی ئێران بچنە ژێر 
باری دیکتاتۆرییەکی قورس تر و ترسناک تر 
لە  باسێک  نەتەنیا  پەهلەوی، کە  لە ڕێژیمی 
مافی کەمینەکان نییە، بەڵکوو سیستمی تازە 
هەر  بەرهەڵستی  گەیشتوو  دەســـەاڵت  بە 
جۆرە سێکۆالریزم، ئازادییە مەدەنییەکان و 

تەنانەت نکۆڵی لە جیابیران دەکا.
شەهید دوکتور قاسملوو کە بە نوێنەری 
مەجلیسی  بــۆ  ــێ  ورمـ ــارێــزگــای  پ خەڵکی 
گەالوێژی  )١٢ی  بــوو  پاڵێورا  خوبرەگان 
براوە  بە ١١٣ هەزار و ٧٧٣ دەنگ   )١٣٥٨
بـــوو، بـــەاڵم دوای شـــەڕی پـــاوە لــە ٢٦ـــی 
گـــەالوێـــژ، خــومــەیــنــی گــوتــی: “کـــوردەکـــان 
کردەوەکانیان  و  کافرەکانن  گــەورەتــریــن 

بێ واڵم ناهێڵینەوە.”

لە  قاسملووی  دکتور  لێدوانە،  ئەو  هەر 
ڕۆیشتن بۆ قوم و بەشداری لە مەجلیسی 
هەڵبەتە  کـــــردەوە،  پــاشــگــەز  ــان  ــرەگ خــوب
ــوو چــونــکــە دواتـــر  ــەب نــەچــوونــی بــێ جــێ ن
بەد  “ئەو  گوتبوی:  خومەینی  کە  دەرکەوت 
دەنا  نەهاتوە،  داخە  جێی  لێرەیە؟!  ڕەوشتە 

نەمان دەهێشت بڕواتەوە.”
“وەلییوڵاڵ  لــەگــەڵ  ــران”  ــەم چ “مستەفا 
فەالحی” کە پێشتر بە ڕەزامەندیی خومەینی 
توانی بووی ئەرتەش و سپای پاسداران بۆ 
لە  کاتێک  بکا،  پەلکێش  کوردستان  شەڕی 
بوو،  پێشمەرگەکاندا  گەمارۆی  لەژێر  پاوە 
کە  خومەینی  دەست  دا  باشی  بیانوویەکی 
ئــەرتــەش و سپا بــە تـــەواوی هــێــزەوە بۆ 
شەڕی کوردستان بنێرێ، پەیامی خومەینی 

لە ڕۆژی ٢٧ـی گەالوێژ بەم جۆرە بوو:
“بسم اللە الرحمن الرحیم

ــە  ــرووپ ــرە و لـــەوێـــی ئـــێـــران گ ــێ ل
و  پاسداران  و  ئەرتەش  جۆراوجۆرەکانی 
من  کە  کردوە  تکایان  غیرەت  بە  خەڵکی 
بڕیار بدەم بەرەو پاوە بڕۆن و کۆتایی بە 
فیتنە و ئاژاوە بێنن. من سپاسیان دەکەم و 
دەوڵەت و ئەرتەش و ژاندارمەری ئاگادار 

دەکەمەوە، ئەگەر بە تۆپ و تانگ و هێزی 
پۆشتە و پەرداخ هەتا ٢٤ کاتژمێری دیکە 
بەرەو پاوە وەڕێ نەکەون، من هەمووان 
بە بەرپرس دەزانم. من وەکوو فەرماندەی 
بە  دەستوور  چەکدارەکان  هێزە  گشتیی 
دەدەم  ئەرتەش  ناوەندیی  فەرماندەی 
بێ  چــاوەڕوانــی و هــەدەر دانــی کات بە 
پاوە  بەرەو  شــەڕەوە  کەلوپەلی  هەموو 
من  دواتر،  بڕیاری  هەتا  بکەون،  بەڕێ 
بە  انتظامی(  )قوای  چاودێری  هێزەکانی 
بەرپرسی ئەو کوشتارە دڕندانەیە دەزانم 
و لە کاتێکدا هەوڵ بدرێ سەرپێچی لەو 
شۆڕشگێڕانەیان  ڕەفتاری  بکەن  بڕیارە 
ناوچەکە  لە  پەیتاپەیتا  دەکــەم.  لەگەڵ 
ئەرتەش  و  دەوڵەت  کە  دەنێرن  زانیاری 
نەبووە،  چوونێکیان  پێش  بــەرەو  هیچ 
بەرەو  دیکە  کات ژمێری   ٢٤ هەتا  ئەگەر 
نەکرێ،  ئەرێنی  کارێکی  و  چوون  پێش 
من بەرپرسانی ئەرتەش و ژاندارمەری بە 

هۆکار دەزانم. 
والسالم. روح اللە الموسوی الخمینی’”
بەاڵم فیتنە و ئاژاوە لێرەدا کۆتایی نەهات 
کێشەکە زیاتر کاتێک دەستی پێکرد کە پاش 
دیکەیدا  فتوایەکی  لە  ڕۆژ  هەمان  نیوەڕۆی 
هەموو  دینی  بۆنی  و  ڕەنــگ  بە  جــارە  ئەم 
ناو  الڕێــداچــوو  بە  و  کافر  بە  کوردەکانی 
ــان بە واجــب دانــا.  بــرد و، جیهادی بە دژی
نێوەرۆکی تەواوی پەیامی خومەینی ڕۆژی 
ڕۆژنامەی  لە  گەالوێژ  ٢٨ـی  لە  واتە  دواتر 
“کەیهان” و “ئیتالعات”ـدا باڵو کرایەوە. ئیتر 
ئەو پەیامە ئیزن و ڕەوایی بە موجاهیدانی 
ڕوبە  تەنیا  نە  کە  دەدا  جەنایەت  و  جەهل 
ببنەوە،  )پێشمەرگە(  ڕووی خەڵکی چەکدار 
بەڵکوو تەقە لە خەڵکی بێ گوناح و بێ چەک، 
ژن، منداڵ، پیر و الو بکەن. چونکە بە گشتی 
)مفسد  گەندەڵ  و  تێک دەر  کورد  نەتەوەی 

فی االرض(ـن.
سێ  مـــاوەی  لــە  دا،  ڕووی  هۆلۆکاست 
مانگدا تەنیا لە گوندەکانی قاڕنێ و قەاڵتان، 
دووئاوان و سۆفیانیان لە ناوچەی شنۆ و 
نەغەدە سەدان کەس لە خەڵکی بێ گوناحیان 
قەتڵ و عام کرد و تەرمەکانیان لە مەزرا و 
چۆڵەوانییەکاندا فڕێ دا، تەنانەت لە هەندێک 
ــەی  زۆرب کــردن،  پارچەیان  پارچە  شوێن 
گوندەکانیان سووتاند و ڕوحمیان بە منداڵی 

سەر پشتی النکیش نەکرد.
لە  فەقیهـ  والیەتی  نوێنەری  نێوەشدا  لەو 
پارێزگای ورمێ ’’حجت االسالم حسنی” بە 
دنەدان و فتواکانی، تورک و کوردەکانی دە 
گیانی یەکتر بەر دا و کوشتارێکی زۆریان 
لە یەکدی کرد کە هەتا ئەمڕۆش ئاوری ئەم 

دووبەرەکی و ڕق و کینەیە نەکوژاوەتەوە.
نوێنەری  خەڵخاڵی  دیــکــەوە  الیــەکــی  لــە 
تەواوکردنی  بۆ  شەرع،  قازیی  و  خومەینی 
ئەو سێناریۆیە بە موحاکمەی چەند خولەکی 
و ڕواڵەتی، حوکمی بەسەر سەدان گەنجی 
هەروەها  کــران.  ئێعدام  و  سەپاند  کــورددا 
»بەنی  خومەینییدا،  دینیی  فتوای  دوای  بە 
ــات بە  ــەو ک ســـەدر« ســـەرۆک کــۆمــاری ئ
موجاهیدانی  بە  فەرمانی  یاسایی  بڕیارێکی 
پۆتینەکانتان  »قەیتانی  کــە  کــرد  ئیسالم 
مەکەنەوە هەتا کوردستان پاک نەکەنەوە.«!

کۆماری  ئێستاش  هەتا  تر  واتایەکی  بە   
ــوژی و  ــەســڵ ک ــەاڵچــۆ و ن ــۆ ق ئــیــســالمــی ب
پۆتینەکانیان  قەیتانی  کوردەکان  سەرکوتی 
کادر  ڕێبەران،  تێرۆری  بە  نەکردوەتەوە، 
چ  ئــورووپــا  لە  چ  کــورد  پێشمەرگەکانی  و 
بە  کۆڵبەرەکانمان،  کوشتنی  بە  عێراق،  لە 
ئێعدامی الوەکانمان، بە باڵوکردنەوەی ماددە 
دروســت   بە  خەڵکدا،  نێو  ل  هۆشبەرەکان 
کردنی هەژاری و بەدبەختی لە کوردستان، 
ناوچەکانی  بۆ  ئاوەکانمان  گواستنەوەی  بە 
هــەزاران  و  لێدان  بەنداو  بیانووی  بە  دیکە 
پاکتاوکردنمان  لــە  دیکە  تەڵەکەی  و  فێڵ 

بەردەوامن.
بەاڵم کۆماری ئیسالمی باش بزانێ ئێمە 
لەو  خراپتر  ساڵە  ســەدان  کە  نەتەوەیەکین 
جــەنــایــەت و کــوشــتــارانــەمــان دیــتــوە و بە 
گۆشت و خوێن هەستمان پێ کردوە، هەر 
دەر  جــاران  لە  بەهێزتر  هەمیشە  و  ماوین 

دەکەوینەوە.
***

نێوخۆی  ــە  ل ــەمــۆ«  ــل »ژی نــووســیــنــی   *
ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە

قەیتانی  کوردەکان  سەرکوتی  و  نەسڵ کوژی  و  قەاڵچۆ  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ئێستاش  هەتا 
پۆتینەکانیان نەکردوەتەوە و، بە تێرۆری ڕێبەران، کادر و پێشمەرگەکانی کورد چ لە ئورووپا چ لە 
عێراق، بە کوشتنی کۆڵبەرەکانمان، بە ئێعدامی الوەکانمان، بە باڵوکردنەوەی ماددە هۆشبەرەکان 
ل نێو خەڵکدا، بە دروست  کردنی هەژاری و بەدبەختی لە کوردستان، بە گواستنەوەی ئاوەکانمان 
بۆ ناوچەکانی دیکە بە بیانووی بەنداو لێدان و هەزاران فێڵ و تەڵەکەی دیکە لە پاکتاوکردنمان 

بەردەوامن
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سروشتیترین  پــێــشــکــەوتــن  و  گــەشــە 
هیچ  و  ــە  ــک ــێ مــرۆڤ ــەر  ــ ه ــی  ــ ــی ــ ــاوەڕوان چــ
کۆمەاڵیەتی،  پێگەی  بــە  پێوەندییەکیشی 
ئەو کەسەوە  دارایــی و زانستی  سامان و 
پێگەیەکدا  هــەر  لــە  کەسێک  هــەر  و،  نییە 
بکا،  بوون  بایەخدار  بە  هەست  کاتێک  بێ 
مرۆڤ  دەبــێ.  باشتر  دوێنێی  لە  ئەمڕۆی 
لەو پەڕی نەخۆشییشدا ئەگەر هیوادار بێ، 
لەگەڵ ئەوەی کە بە هۆی ئەو نەخۆشییەوە 
هیوای  بە  بێ دەسەاڵتییدادایە،  پــەڕی  لەو 
باش تر ســەرەڕای  دواڕۆژێــکــی گەش تر و 
دەرد و ئازاریش دەتوانێ هەستێکی باشی 
بۆ  دێتەوە  وەبــەر  تینێکی  و  گوڕ  و  هەبێ 
ئەوەی بەربەرەکانی لەگەڵ نەخۆشییەکەیدا 

بکا.
بـــەداخـــەوە ئــەمــڕۆکــە کــۆمــەڵــگــەی ئێمە 
و  نەخۆشییە  و  کێشە  چەندین  تــووشــی 
بە  نەخۆشییانەش  و  کێشە  لەم  کام  هەر 
دەردێکی  واڵتێک  و  گەل  هەر  بۆ  تەنیایی 
گرانە و، کەم تر گەلێک لە مێژوودا بینراوە 
کێشەگەلی  تووشی  هــاوکــات  شێوەی  بە 
کێشەی  دەســــەاڵت،  ــی  ــ ڕەوای و  سیاسی 
ئابووری، باڵوبوونەوەی نەخۆشی، داڕمانی 
کــەم ئــاوی،  و  ژینگەیی  کێشەی  ئــەخــالق، 
ــکــان،  ــەگــەڵ دراوســێ کــێــشــەی پــێــوەنــدی ل
هێزی  برۆکراسی،  سیستمی  ناکارامەیی 
ڕانەهێنراو  بەداخەوە  و  خوێندەوار  الوی 
کارامەیی،  دابەزینی  ئـــەوەدا  دوای  بە  و 
بێ.   ... و  ــاوەر  جــەم هەڵکشانی  کێشەی 
دەتوانین بڵێین، بە گشتی حاڵی واڵت وەک 
کەسێکە لە ئاویلکەدا بێ و هاوکات چەندین 
نەخۆشیی جۆراوجۆری هەبێ. هەر چەندە 
و  جــیــاجــیــادا  ئاستی  لــە  نەخۆشییە  ئــەم 
تەنانەت پێش لە هاتنی کۆماری ئیسالمییش 
ــووە و، بـــووەتـــە نــەخــۆشــیــیــەکــی  ــ هـــەر ب
کەوتووینەتە  ئەمڕۆکە  بەاڵم  درێژخایەن، 
نێو ڕەوتێکەوە کە دەکرێ پێی بڵێین ڕەوتی 
وەک  ڕیــک  و،  کۆمەڵگە  خــۆڕووخــێــنــەری 
نەخۆشێکی دەروونی تەنانەت پڕمەترسیتر 
لە نەخۆشییەکانی دیکە خەریکی خۆخۆری 
و لێک  هەڵتەکان لە دیوی ژوورەوەیــە، بە 
نەخۆشییەکانی  ئــاســەواری  کە  چەشنێک 
دیکە یا دەخاتە ژێر کاریگەریی خۆی یان 
دەبێتە هۆی ئەوەی تەشەنەی زیاتر بکا.   

دۆخە  ئەم  سەرەکیی  هۆی  داخــەوە  بە 
نییە  ــداران  دەســەاڵت و  دەســەاڵت  تەنیا  بە 
توێژەکانی  و  چین  هەموو  ــە  ڕەوت ئــەم  و 
کۆمەڵگەی داگرتوە. دەزانین دەسەاڵتدارانی 
ــک  ئــەگــەر ڕۆژێ تــەنــانــەت  ئــێــران  ئێستای 
ــەزی خــەڵــک بــوون  ــ ــش لــە ڕەگ ــی لــە ڕۆژان
نین  خەڵک  لەگەڵ  ئەمڕۆ  نییە-؛  وا  -کــە 
بەشێکی  نوێنەری  حاڵەتدا  باشترین  لە  و 
کەمینە لە ئێران دان. هەرچەند ڕەنگە بکرێ 
بخرێتە  نەخۆشییە  ــەم  ئ ــەوەی  ــوون ــاڵوب ب
ئەستۆی ئەوان، بەاڵم دەبێ ئەوەمان لەبیر 
بێ یەکێک لە نیشانەکانی بوونی سیستمی 
خۆڕووخێنەر لە کۆمەڵگەدا، تاوانبارکردنی 
کەسانی دیکەیە. هەر نەخۆشی و کێشەیەک 
جــۆرە  هــەر  گشتیتر  شێوەیەکی  بــە  ــان  ی
چ  و  ئەرێنی  چ  هەڵسووڕانێک  و  هــەوڵ 
سەرەتایی  بکەرێکی  دڵنیاییەوە  بە  نەرێنی 
هەیە. بەاڵم ئایا بێجگە لە کاروباری تایبەت 
و یان ســنــوورداردا، دەکــرێ پێمان وا بێ 
کە  بێ  بەهێز  ئــەوەنــدە  تایبەت  بکەرێکی 
بتوانێ هەموو ڕەوتی کۆمەاڵیەتیی واڵتێک 
نێوەدا  لەم  خــۆی؟  کاریگەریی  ژێر  بخاتە 
ڕۆڵی خەڵکانی دیکە چییە؟ ئەگەر ناڕازیین 

ــوو بــەشــەکــانــی  ــە هــەم ــورد ل ــ پــرســی ک
جیهانییشەوە  ــەی  ــگ ڕوان لــە  کــوردســتــان 
و  خەبات  کە  تایبەت  بە  ــە،  ڕەوای پرسێکی 
واتــە  کـــورد،  بەرگریی  هێزی  حەماسەی 
هێزە  تێکشکاندنی  لــە  پێشمەرگە  هێزی 
دوو  کــە  داعــش  وەک  تێرۆریستییەکانی 
دەوڵەتی ناوەندیی بەهێزی بەغدا و دیمشقی 
نێونەتەوەییشی  شەرعییەتێکی  بەزاندبوو؛ 
ئێرانیش  لە  کــردوە.  دەستەبەر  کــورد  بۆ 
ویالیەتی  و  پاشایەتی  دوو سیستمی  هەر 
فەقیهـ هەموو ڕێکارێکیان بۆ سەرکوت و لە 
بەکار  لەو واڵتە  نەتەوەی کورد  نێوبردنی 
ئــەوان  بۆ  دەسکەوتێکی  هیچ  بــەاڵم  هێنا، 
نەبوو و پرسی کورد و شوناس ویستی لە 

چ کردەوەیەکیان لە خۆیان نیشان داوە، کە 
بەم شێوەیە کەمینەیەک نەتوانن هەوساری 
کۆمەڵگە بخەنە ژێر ڕکێفی خۆیان؟ ئەگەر 
ڕازی نین بۆچی لە زۆر چاالکییدا، هاوڕێی 
هاوڕییەتییەکی  سەرەتاییەکانن؟  بکەرە 
بە  جۆرێک  بە  دەکــرێ  کە  بەهێز  ئەوەندە 
هەوڵێکی لە ڕادە بەدەر و توندئاژۆیانە لە 

هاوڕەنگیی کۆمەڵ، دابندرێ.
هەموومان زۆر جار شایەدی هاوڕێیەتی 
لەگەڵ کۆمەڵ لە دەوروبەری خۆمان داین. 
ماشێنێک  نانونووسیی  بۆ  هرووژم هێنان 
یا هەڵڕشتنی  نــاڕوون  بە نرخ و ڕێکەوتی 
 ... و  ــوورس  ب داوی  لە  دارایــی  و  سامان 
نــمــوونــەی هـــەوڵ بۆ  هــەر چــەنــدە ئەمانە 
دۆخەکە  بەاڵم  کۆمەڵە،  لەگەڵ  هاوڕەنگی 
کۆمەڵگەدا  لە  و  نەوەستاوە  بەمەش  هەر 
خۆیان  کە  چینێکین  سەرهەڵدانی  شاهیدی 
لە خەڵکانی دی بە زیرەکتر دەزانن -ئەڵبەت 
لە  جــۆرێــک  سیستمەدا  ــەم  ل ڕاستییدا  لــە 

نائاوەزمەندانەش  ڕیسک کردنی  و  زیرەکی 
و  ناونووسی  لە  تەنانەت  کە  دەبیندرێ- 
سەرمایەگوزاریی سەیر و سەمەرەی وەک 
جــارێ  کــە  ماشینێکدا  کڕینی  پێشوەختە 
دەرێ،  نەدراوەتە  تاقیکراویشی  نموونەی 
خۆڕسکانە  و  پێش  دەنێنە  هەنگاو  بــەاڵم 
ڕەوتی  ئەم  بکەری سەرەکیی  خزمەتی  لە 

لەبەریەک هەڵوەشانەدا دەبن.
ــیــوەنــدیــی بە  ــە تــەنــیــا پ ــەمــان ــبــەت ئ ــەڵ ئ
ــە بــۆ خۆ  ــەوەی ــدڕەوان ــون بــەشــی هــەوڵــی ت
بەشی  لە  کۆمەڵدا ،  لەگەڵ  هاوڕەنگ کردن 
نــمــوونــە زۆرن.  )تــفــریــط(ـــیــشــدا  تــەنــەخــی 
هەستی  کۆمەڵگە،  لە  ــۆران  ت بــێ کــرداری، 
شوێنێکدا  هەموو  لە  خەمۆکی  و  بێهیوایی 
دەبیندرێ. بیانووی زۆربەی ئەم جەماعەتە 
تــوانــایــی  هەڵسەنگاندنی  ــە  ل کــە  ــە  ــەوەی ئ
خۆیاندا یا ئەوەندە بە الڕێدا چوون کە هیچ 
یا  و،  نابینن  لە خۆیاندا  هێزێک  و  توانایی 
ئەوەی کە ژیانیان بەتەواوی داوەتە دەست 
وا  ڕەعیەتانەی  ئەو  و  دەســەاڵتــدار  تاقمی 
هاوڕا  و  هــاوڕێ  لە  خۆیان  بەرژەوەندیی 

بوون لەگەڵ دەسەاڵتدا دەبینن. 
ــدرێ کە  ــ ــێـــرەدا پــێــویــســتــە ســـەرنـــج ب لـ
وا  نین  کەسانە  ئەو  ڕەعیەت  لە  مەبەست 
دەزانن،  نوێنەری خۆیان  بە  دەسەاڵتداران 
بە  خــۆی  بێ هۆ  کە  کەسێک  هــەر  بەڵکوو 
زیرەک دەزانێ و باشی لەوەدا دەبینێتەوە 
ــێ -ئــەگــەر  ــاوڕێ ب ــ ــدا ه ــەگــەڵ دەســـەاڵتـ ل

نەزانێ-؛  باش  بە  دەسەاڵتەکەش  تەنانەت 
دەســتــەواژەی  لــە  بێجگە  ڕاستییدا  لــە  کــە 
ڕەعیەت هیچ شتێکی تر شیاوی ئەوە نییە 
ئــەوەی  کە  لەبەر  بهێندرێ.  کار  بە  بۆیان 
دەسەاڵت تەنانەت بە زمانیش لەگەڵیان نییە 

و تەنیا ڕۆڵی مۆرەکانی کایە دەگێڕن. 
ڕەوتــی  بــوونــی  دیــکــەی  نیشانەکانی  لــە 
چاالکیی  کــۆمــەڵــگــەدا  ــە  ل ــنــەر  خــۆڕووخــێ
نموونە  بۆ  مندااڵنەیە.  و  کاڵ  و  هەستەکی 
بگرە  ــەوە  ــازاڕەکــان ب فــرۆشــی  لــە کڕین و 
وەک:  بێ بنەمای  و  ــووچ  پ ئیدیعای  هەتا 
ــا و  ــ ــۆرۆرن ــ دۆزیــــنــــەوەی دەرخـــــــەری ک
فڕوفیشاڵ هێنانەوە لە سەر توانای نیزامی 
بە  هــەمــوویــان  دەســــەاڵت،  ئیتالعاتیی  و 
لە  ئەقڵییەت  نەبوونی  نیشاندەری  تەواوی 
کۆمەڵگەدایە. بە چاوخشاندنێک بە یەکێک لە 
قسەکانی خامنەیی قوواڵیی ئەم نەزانینەمان 
بە  کــە خــۆی  ــەوێ. کەسێک  ــ دەک دەر  بــۆ 
کاتێکدا  لە  و  ــێ  دەزان حکوومەت  ڕێبەری 

قسەی  پارلمانن،  نوێنەرانی  بەردەنگەکانی 
کرچ و کاڵ وەک ڕێنوێنیی خۆی پێشکەش 
ــاســەی بــەردەنــگ  ــەن ــی ه ــەڕاســت دەکــــا، ب
کۆنترۆڵی  یا  خانوو  کێشەی  دەکــا!  ســوار 
هەاڵوسان، بەڕێوەبەرایەتیی دارایی و بەند 
 ... و  نەوت  بە  ئابووری  سیستمی  بوونی 
وەک کێشەی سەرەکیی واڵت پێناسە دەکا و 
هەر کەسێکی نائاگاش دەتوانێ ئەو کێشانە 
ڕێکاری  ئــەوەشــدا  لــەگــەڵ  و،  بکا  دیـــاری 
دەسکەوتەکانی  لە  کەلک وەرگرتن  وەک 
بەرهەمهێنان  منداڵ  و  لێکۆڵینەوە  ناوەندی 
و کۆنترۆڵی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پێشنیار 
دەکا، کە هیچ پێوەندییەکی بە کێشەکانەوە 
ــاوەی هــەمــوو  ــ ــەرچ ــیــە. هـــەروەهـــا ســ ــی ن
گەمارۆکان  سەر  دەگەڕێنێتەوە  کێشەکان 
کە لە بیریان چۆتەوە پێشتر بە دەرفەتیان 
ــی. بــە ڕاشــکــاویــیــەوە دەبــێ بوترێ  ــ دەزان
نموونەی  تەنیایی  بــە  خامنەیی  خـــودی 
ڕەوتی خۆڕووخێنەری  گەشەی  بەرچاوی 

دەروونی لە کۆمەڵگەدایە.
لەم کاتەدا و لە پەنای ئەم دۆخی ئابووری 
داڕووخــانــی  ئیدیعای  کۆمەاڵیەتییەدا،  و 
بــردنــی  لــەنــێــو  و  ــدن  ــانـ ڕووخـ و  ڕۆژاوا 
بەرچاوی  نموونەگەلێکی   ... و  ئیسڕائیل 
دۆخێک  خۆڕووخێنەرە.  سیستمی  لە  تر 
لە  هەمیش  و  واڵت  نێوخۆی  لە  هــەم  کە 
دەرەوەی واڵت ببێتە هۆی سووک بوون و 
گرێبەستی وەک بوون بە بەشێک لە خاکی 

بشبێتە  تەنانەت  و  بکەوێتەوە  لێ  چینی 
کاتێکدا کە  لــە  ئــەویــش  ــازی،  مــایــەی شــان
نۆکەرایەتییە  بەم  هۆگرییەک  چینی  الیەنی 

لە خۆی نیشان نەدا! 
دەســەاڵتــداران  نووسینە  ئەم  بەردەنگی 
بە  ــمــانــەوێ  ب ــە  ک نییە  ڕەعــیــەتــەکــانــی  و 
وەبیرهێنانەوەی ئەم کۆستانە کار لە دڵیان 
هەڵ  هەڵەکانیان  کارە  لە  دەست  و  بکەین 
بگرن و یان بگۆڕدرێن و بگەڕێنەوە سەر 
کە خودی  ئــەوەیــە  کێشەکە  ڕاســت.  ڕێــی 
گیرۆدەی  جۆراوجۆر  شێوەی  بە  ئێمەش 
ــەم ڕەوتـــــی خـــۆڕووخـــێـــنـــەرە بــوویــن.  ــ ئ
بژاردوە  هەڵ  بێ دەنگییان  سیاسییەکانمان 
و ڕێکارێکیان بێجگە لە سەبر و چاوەڕوانی 
بۆ داهاتوو و دەرفەتێکی ناڕوون کە دیار 
ئــەوەی  لەبەر  نییە.  دەدا،  ڕوو  کــەی  نییە 
ئــەگــەری  لــە  نییە  بەرنامەیەکیشیان  کــە 
وەر  لێ  کەلکی  دەرفەتێکیشدا  هەڵکەوتنی 
هەموو  من  بــڕوای  بە  -ئەڵبەت  ناگیردرێ 

وا  دەرفەتێک هەڵ دەکەوێ و هەر  ڕۆژێک 
بە ئاسانی لە کیسمان دەچێ-.

لە باشترین حاڵەتی خۆیدا، سیاسییەکانی 
ئێمە بوونەتە وتاربێژ و بە بۆمبارانی هەواڵی 
ناخۆش هەستیاریی کۆمەڵگە دەسڕنەوە و، 
لە نێوانیشیاندا هیچ یەکگرتووییەک و هیچ 
و،  ناکەوی  بەرچاو  پێناوەدا  لەم  هەوڵێک 
ئەگەریش هەبێ زۆر کەمە. ئەڵبەت ئەوەش 
بڵێین لە الیەن دەسەاڵتیشەوە ڕێگرییان لێ 
بەکردەوە  بە  پێشی  دەســەاڵت  و،  دەکــرێ 
بۆ  خەڵکیش  و  گرتوە  هزر  و  بیر  بوونی 
هەرڕۆژەیی  و  دووپاتەیی  تووشی  خۆیان 
وەڕێ  بۆ  ئابووری  توانای  و  هێز  بــوون، 
لە  چاالکییەک  و  بزووتنەوە  هیچ  خستنی 
نەماوە،  سیاسییەکان  الیەنە  و  خەڵک  الی 
جێگایەکدا  هەموو  لە  تاکگەرایی  ڕوانگەی 
بــە شــێــوەی ڕاستەوخۆ  تــەنــانــەت  زاڵــە و 

دزەی کردوەتە نێو بنەماڵەکانیش.
ئەرکی  بارودۆخەدا  لەم  ئەوەیە  گرینگ 
ئێمە چییە؟ بە پێچەوانەی چاوەڕوانییەکان 
و  هاوڕایی  ئەوەی ڕوون و سەلمێندراوە، 
قەدەر  بە  هەر سێکیان  وەستان  و  تــۆران 
یەک لە تەشەنەی نەخۆشییەکەدا کاریگەرن 
وابێ  پێمان  کە  کاڵە  بیرێکی  ئەمەش  و، 
دۆخەدا  لەم  نەخۆش  تەنیا جێ هێشتنی  بە 
ــوانــێ بــە شــێــوەی بــێ دەنــگــی لە  خــۆی دەت
ــە کــۆمــەڵــگــە، خــۆی  ــۆران ل ــ ــدا و ت کــۆمــەڵ
چارەسەر بکا! ئەمە هەڵەیە و بکەرانی ئەم 

هاوهەنگاوی  کە  ئــەوانــەی  لەگەڵ  ڕەوتــە 
ئەوانیان  ڕەعیەتی  حوکمی  و  دەســەاڵتــن 
ئەمڕۆ  نییە؛  ئەوتۆیان  جیاوازییەکی  هەیە 

کۆمەڵگە پێویستی بە کردەوەی ئێمەیە. 
کــردەوەی ئێمە دەبێ چی بێ؟ یەکەمین 
و ســەرەتــایــیــتــریــن هــەنــگــاو ئـــەوەیـــە کە 
کە  نــەخــۆشــەوە.  کــایــەی  داوی  نەکەوینە 
نییە گۆڕەپانەکە  مانایە  بەو  بێگومان  ئەمە 
لە بەرژەوەندیی ئەواندا بەجێ بێڵین. ئەگەر 
دەبێ  هەیە،  بەکۆمەڵ  ئیرادەی  و  ئیمکان 
خۆمان دەسپێکەری کایەکە بین، بە جۆرێک 
نێو  هاتنە  بە  ناچار  یا  هۆگر  ئەوانیش  کە 
دەرفەتەمان  ئەم  ئەگەر  بن.  ئێمە  کایەکەی 
نییە، پیویستە لە کورت خایەندا بە پرسیار 
ڕووی  بـــەرەو  کایەکە  ڕەوتـــی  خولقاندن 
بەرگژە بکەینەوە بۆ ئەوەی النیکەم هێزێکی 
کەم تریان هەبێ بۆ کایەخولقان و بە کایە 
دووپــات کــردنــەوەی  دەرفــەتــی  و  گرتنمان 
سەرباشقەکانیان دابەزێ. لە بژاردەکانەوە 
ــێ تــێ بــگــەن،  هــەتــا کــەســانــی ئــاســایــی دەبـ
ــی ســـەربـــاشـــقـــەی کـــۆن  ــ ــردنـ ــ ــاوکـ ــ ڕەچـ
بێجگە  بێدەنگی(  یــا  تـــۆران  )هــاوڕێــیــەتــی، 
سەر  لە  ئــاوەز  کاریگەریی  دابەزاندنی  لە 
ژیان هیچ دەسکەوتێکی دیکەی نییە و، بە 
ئیرادەی پێوەندیی دار بە بیروڕای گشتی و 
پەرەدان بە داهێنان، دەتوانین لەو دۆخەی 
بە  و  دەرێ  بێینە  بــوویــن  ــرۆدەی  ــی گ کــە 
هەڵ دانەوەی توێشکی هزری -کە هەر کام 
لە ئێمە لە خۆیدا بەرتەسکی کردوەتەوە-، 
لە  واقع بینانەتر  تێگەیشتنێکی  بە  دەکــرێ 
بە  بگەین.  خۆمان  مافی  و  بایەخ  و  هێز 
داخەوە دۆخەکە بەتەواوی شپڕێوە و ئەم 
چاالکە،  ئەوەندە  خۆڕووخێنەرە  سیستمە 
یاخود  ڕاوەستان  بە  ئەوتۆ  هیوایەکی  کە 
ڕێفۆرمی نییە و درەنگ و زوو ئەوەی وا 
نابێ ڕوو بدا، ڕوو دەدا و، ئەگەر خۆمان 
لەبەریەک  هەڵوەشانە  ئەم  نەکردبێ  ئامادە 
بەڵکوو  سەرهەڵدانێک  و  شــۆڕش  نــەوەک 
هەموومان  داوێــنــی  کە  ــێ  دەب بشێوییەک 

دەگرێتەوە.
دەبــێ  بــن.  گشتگیر  ــێ  دەبـ خــەونــەکــان 
تەمرینی ڕەوتی کایەخوڵقان و کایەشێوێنی 
لەسەر  تەرکیز  و  شوناس سازی  بکەین. 
 ... و  نەتەوەیی  و  فەرهەنگی  هاوبەشیی 
کەسێک  هەر  دەبێ  بکرێنەوە.  بەهێز  دەبێ 
لــە پێکهێنانی  تــوانــای خــۆی  بــە گــوێــرەی 
بۆ  تاک گەرایی  گۆڕانی  و  باش  پێوەندیی 
بدا  هــەوڵ  کۆمەڵدا  لە  تــاک  ڕەسەنایەتیی 
ئەم  کۆمەڵگە.  بە  ببەخشێ  هیوا  گیانی  و 
هێزە تەنیا بەندە بە باوەڕبەخۆیی ئێمەوە و 
ئەوانەی وا باوەڕبەخۆییەکی زیاتریان هەیە 
پێشەنگ  لە سەریانە  بەرزترە،  نەفسیان  و 
لە  نەخۆشییە  ئــەم  کە  هیوایەی  بــەو  بــن، 

واڵت بار بکا.
گەیشتووینەتە  هەیە  زۆرمــان  نیشانەی 
کە  نەبێ  وا  هــیــوادارم  قــەیــرانــاوی،  خاڵی 
ئــەمــڕۆمــان،  تــۆرانــی  و  بێدەنگی  ئــاکــامــی 
ئێمە  داهــاتــووی  گرێی  و  داخ  هــۆی  ببێتە 
کە  ڕۆژە  هەمان  ئەمڕۆ  منداڵەکانمان؛  و 
پێویستە هەر کام لە ئێمە بە قەدەر توانا و 

هێزی خۆمان تێ  بکۆشین.
  

کۆمەڵگەی خۆڕووخێنەر و خاڵی قەیراناوی

ئەو جەبرەی چارەسەری پرسی کوردی پێ بەستراوەتەوە 

سام یارسان

ئێران تا هاتوە پتر گەشەی کردوە. 
نیزامی سیاسیی ئێران بە هەموو فڕتوفێڵ 
و  کــورد  پرسی  بردنی  بەالڕێدا  هەوڵی  و 
بزرکردنی ئادرەسی چارەسەری ئەم پرسە 
ڕوایە کە حیزب و الیەن سیاسییەکانی کورد 
بە تایبەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانن، 
نەیتوانیوە ئاکامی بەرهەستی لێ وەربگرێ.
لە  ڕێژیمیش  دیکەی  تاکتیکەکانی  باقی 
بەشەکەمێک  سپاردنی  وەک  کوردستان 
خۆجێیی  خەڵکی  بە  نێوخۆیی  ئیدارەی  لە 
پرسی  کە  بابەتەکە  بنەڕەتی  نەیتوانیوە 
شــونــاس و مــافــی نــەتــەوایــەتــیــیــە، کــاڵ و 

بەالڕێدا ببا.
ڕۆژهــەاڵتــی  لــە  ــاران  جـ زۆر  و  پێشتر 

ــی دیــپــلــۆمــاســی یــان  ــت ــەری نـــێـــوەڕاســـت ن
الیەنی  و  بەردەنگەکان  ــەڵ  دەگ پێوەندی 
نێوخۆی  لە  بابەتەکان  و  پرس  سەرەکیی 
واڵتاندا، دەکارکردنی چەک و هێزی نیزامی 
گۆڕانکاری بەسەر هاوکێشە سیاسییەکاندا 
دەهێنا. یان الیەنەکانی شەڕ لەسەر بنەمای 
هاوسەنگیی هێزی نیزامی و یان لە الوازی 
ناچار  نــاوەنــدی،  دەســەاڵت  تێداچوونی  و 
ڕێککەوتنێکی  بە  گەیشتن  و  دانوستان  بە 
ئەسڵێک  وەها  هەرچەند  دەبــوون.  سیاسی 
لە پێوەندیی نێو دەوڵەتیشدا جێگیرە، بەاڵم 
ناوی  بە  دەسەاڵتێک  سەرهەڵدانی  دوای 
ڕوکنی چوارەم و هاتنی مێدیای بێسنوور 
و هەروەها سووڕانەوەی بەلەزی زانیاری 

سۆسیال  توانای  بەهێزبوونی  و  هەواڵ  و 
مێدیا تا ڕادەیەک هێزی نیزامیی لە فاکتەری 
یەکەمی دانوستانەوە بەرەو ئەسڵی دابەزین 

گۆڕیوە.
ئەگەر لەگەڵ وەها بۆچوونێک هاودەنگ 
بین، کەوایە پێگەیەک بۆ بوونی هاوسەنگی 
لەسەر  کــردن  پێداگری  و  نیزامی  هێزی 
چــارەســەری  ناتوانێ  مەسەلەیەک،  وەهــا 
مەسەلەی نەتەوەیی، تەنانەت ئایینیش بێ. 
وەکــوو  پڕوسەیەک  کە  ــەوەی  ئ بە  بگا  چ 
ڕەهەندەکانی  ئێستادا  لە  کورد  مەسەلەی 
و  حاشاکردن  و  گرتوە  خۆوە  بە  جیهانی 
چاو بەستن لەمەڕ دۆزی کورد ناتوانێ هیچ 
واڵتانەدا  ئەم  بەڕووی  ڕوون  دەروویەکی 

بکاتەوە. لێرەدایە کە پێویستە عەقاڵنییەتێک 
لەالیەن دەوڵەتی ناوەندییەوە بێتە کایەوە و 
لەو گۆشە نیگایەوە بۆ بابەتەکان بڕوانێ و 
بەپێی ئەم هەلومەرج و ڕاستییانە بەدوای 

چارەسەری ژیرانەوە بێ.
هەرچەند نیزامی سیاسیی ئێران بەرپرس 
شێوەیەک  هەموو  بە  نییە،  دێموکراتیک  و 
ئەمنیەتی  ڕوانینێکی  بە  پرسەکان  دەیەوێ 
و  سیاسی  جەبری  ئەمە  بەاڵم  بکا.  سەیر 
ناوەند  لە  سیستمێک  هــەر  کە  مێژووییە 
دەسەاڵتی هەبێ و لە داهاتووشدا دەسەاڵت 
بگرێتە دەست، دەبێ دۆزی کورد لە ئێران 

چارەسەر بکا.

 درێژەی الپەڕەی ٤
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دڵۆپە  هێــدی  هێــدی  تووکە،  و  تاریک  شەوێکی 
سارد  کزەبایەکی  بەدەم  سەرلێشێواوەکان  بارانە 
ــەم دادەکــێــشــن،  ــ ــ ــجــەری ژوورەک ــەن ــە پ ــان ب خــۆی
بارانەکان بە شووشەی  پەردەکە ال دەدەم، دڵۆپی 
سەیرە   ، دەبنەوە  لێژ  خــوار  بــەرەو  پەنجەرەکەدا 

زۆرتر لە فرمێسک دەچن تا دڵۆپە باران .
دڵم پڕە، ناخم چەند ڕۆژە بۆتە گرکانێکی هەڵچوو 
بۆ شەهیدانی ١٧ خەرمانان. خەمەکان لە دەروونمدا 

شەپۆالن دەدەن و خۆیان بە کەنارەکانی ناخی زامدارمدا دەدەن، ڕۆژ 
نییە دووسێ پۆست لە وێنەی شەهیدانی خەرمانان و نووسینەکانم لە 
سەر الپەڕەی فەیسبووکەکەم باڵو نەکەمەوە، بەدیار وێنەکان و دێڕ بە 

دێڕی نووسینەکانم دەگریم و فرمێسکان هەڵ دەوەرێنم !
ئەمشەو کە هێندەی نەماوە بۆ یادی کارەساتی ١٧ی خەرمانان دڵم 
شادەمارەکانی  پچڕانی  بە  هەست  دەگوشرێ،  زیاتر  کاتێک  هەموو  لە 
دەکەم،  وێنەیەک  و  نووسراوە  هەر  ماوەیە سەیری  ئەم   ، دەکەم  دڵم 
هەموویان چیرۆکە بەژانەکەی خەرمانانم بیر دەخەنەوە، هێندی تر لە 
گژ فکران ڕادەچم، بەخۆم نییە خۆڕسکانە بیری شەو و ڕۆژم بۆتە ئەو 
فیلمانەی کە لە دووری هەزاران کیلۆمیترەوە لە مووشەک بارانی قەاڵی 
و  شەهیدان  درێژی  و  دوورو  سووری  کــەژاوەی  دەبینی.  دێموکراتم 
دەیان بریندارم دەبینی، ئا لەم کاتانەدا لە ژانی ئازارەکانی قەاڵدا خۆم 
بە داروبەرد دادەدا، دەگریام، تاڵە مووەکانی خۆمم دەڕنی، بەردەوام لە 
پەیوەندیدا بووم لەگەڵ کوردستان، دڵە و لە شوێنێکی قایم دایە و ئەم 

ڕوحە لە کێشان نایە...
شەوە تاریک و نووتەکەکە هەر خۆی لە بەر یەک دەکێشێتەوە، دڵی 
منیش کەوتۆتە جۆالنەی ژان و چاوەکانم فرمێسکیان تێدا قەتیس ماوە. 
بابەتێک بوومەوە،  لە نووسینی  هەر دێ و ناخم زیاتر دەهەژێ، تازە 
بۆ یادی ١٧ی خەرمانان دڵم هێندەی تر لەکوڵە، بڕیار دەدەم بەو بارانە 
کەمێ لە ژوورەکەم بچمە دەرێ، بڕۆمە ژوانی ئەو دڵۆپە بارانانەی کە 
وەک فرمێسکەکانی من بە دڵ ئێشاوی هەورە ئاوسەکانیان جێ دەهێشت 
و خۆیان لە باوەشی زەویدا دەدیتەوە، شەو درەنگە، لە بەر گڵۆپی پێش 
ماڵەکەمان سەیری ڕێژەوەی بارانەکە دەکەم کە بە دەم کزە بایەکەوە 
دڵۆپەکان  دەگرین،  هەورەکــان   ، زەوی  بــەرەو  دەبــێ  زیاتر  خێراییان 
هەڵدەوەرن، دیدەکانی منیش بۆ شەهیدانی خەرمانان گۆمیلکەی خوێنن، 
کاتێ بە ڕوومەتمدا بەرەو خوار شۆڕ دەبنەوە هەست بە تامی سوێریان 
دەکەم، گریانی فرمێسکی هەورەکان ئاوێتەی فرمێسکەکانی منیش دەبێ، 
دەستە برایەتیی فرمێسکی من و هەورەکان هێندەی تر خۆشتر دەبێ .

دڵۆپە  بۆ  خۆم  فرمێسکەکانی  باسی  تاریکە  شەوە  بەو  لێیە  حەزم 
هێندەی  دەزانــی  غوڕبەت  ئاوسەکەی  هەورە  بڵێم  بکەم،  بارانەکان 
نەماوە بۆ ئەو کاتەی کە نیشتیمانی من ئازارەکانی خەرمانانی لەدایک 
دەبنەوە، دەزانی هێشتا چەند ڕۆژێکی ماوە پێش ئەوەی قەتارەی گڵکۆی 
شەهیدانی دێموکرات لە مەزاری شەهیدان لەگەڵ کۆنە یاران کێلەکانیان 
دەست لەمالن ببنەوە، دەمەوێ دڵۆپە بارانەکانیش گوێ بۆ خەمەکانم 
ڕادێرن، ئەوانیش وێنای من لەم غوڕبەتە نامۆیەدا دڵۆپی ڕۆندکیان بۆ 

شەهیدان هەڵڕێژن .
خەمەکانی خەرمانانیان بۆ باس دەکەم، لە هەڵوەرینی فرمێسکەکانی 
مندا هەست دەکەم دڵۆپە بارانەکانیش گوێم بۆ شل دەکەن و لە هەڵوەریندا 
هاوڕێیەتیم دەکەن، ئەوان لێم دەپرسن و ئەمنیش بە هەنیسکەوە وەاڵمە 
فرمێسکیان دەدەمەوە، دەڵێم هەورەکانی غوربەت، دڵۆپە ئاوە نامۆیەکان، 
لە نیشتیمانی من ئێستا وەرزی بارینی دڵۆپە باران نییە، لە نیشتیمانی 
لە  من ئێستا وەرزی خەرمانی خەمی خەرمانانە، لەوێ دڵەکان ئێستا 

هەژان دان بۆ یادێک کە کەژاوەی مەرگیان بۆمان خوڵقاند.
 ئەمن هەر دەگریم و دڵۆپەبارانەکانیش خۆیان بە ڕووخساری گەرمم دا 
فرمێسکەکانی  هاوێنەدا  و  وشکی  وەرزی  لەم  دەدەنێ  سۆزم  دەدەن، 
منیش لەگەڵ خۆیان هەڵ بگرنەوە، ڕێی دەڤەرێک بگرن کە شەهیدستانە، 
تەپۆڵکەیەک کە لە باوەشی خۆیدا دەیان دڵی گەرمی عەوداڵی ڕزگاری 
تەپۆلکەیەک  کردۆتەوە،  هەناویدا جێ  لە  گەلی  و  نیشتیمان  ئازادیی  و 
کە لەپێشدا چەقڵەستان بوو، بەاڵم ئێستا باغی سووری شەهیدانە، ئەو 
تەپۆلکەیەی کە ئێستا بۆتە قیبلەی ئەو شۆڕشگێڕانەی کە هەموو ڕۆژێ 
بەرماڵی فرمێسکی وەفاداری بۆ ڕێ و ڕێبازی شەهیدان ڕادەخەن و 

پەیمانی لە مەتەرێزی خەباتدا بوونیان نوێ دەکەنەوە .

به ر له  مااڵوایی

ئەحمەد ڕەحمانی

خەرمانە خەمی خەرمانان لە  کەچەی«،  »مچەی  دوایــانــەدا،  لەم 
١١٦ الپەڕەدا چاپ و باڵ بۆوە. »مچەی 
ڕاستەقینەی  بــەســەرهــاتــی   ــەچــەی«  ک
هـــەژاری  کــە  ــوردە  کـ هــەژارێــکــی  منداڵە 
ــەڵ دەگـــرێ،  دەســتــی پــێ لــە خــوێــنــدن ه
ڕەنج  نێو  لە  خــۆی  مێرمنداڵیی  قۆناغی 
جۆراوجۆری  کوێرەوەریی  و  مەینەت  و 
بووژانەوەی   لەگەڵ  دەکــا،  تێپەڕ  گوند  دا 
بـــزووتـــنـــەوەی نــەتــەوەیــی و چــاالکــیــی 
لەنێو  خۆی  دێموکرات،  حیزبی  سیاسیی 
دیموکراتدا  الوانــی  یەکیەتیی  تێکۆشانی 
کولتووری  هــەژاریــی  بــەاڵم  دەبینێتەوە، 
بەرەو  ڕێگەی  باوکساالرانە،  ئیرادەی  و 
دەگۆڕن.  پێ  نەخوازراو،  چارەنووسێکی 
ــی هــاوبــەش  ــان ــۆ پــێــکــەوەنــانــی ژی ــل ب م
دەدا، بــۆ پــەیــداکــردنــی بــژیــوی خــۆی و 
بەاڵم  شــار،  دەکاتە  ڕوو  بنەماڵەکەیان، 
و  زاڵمانە  باوکساالرانەی  هەڵسوکەوتی 
کەسایەتی شکێن، لە ژیان بێزاری دەکەن 
تراژیک،  شێوەیەکی  بە  سەرئەنجام  و 

کێشەکانی خۆی یەک ال دەکاتەوە.
ــەی«،  ــەچــ ــ ــەی ک ــچــ ــ ــەری »م ــ ــووسـ ــ نـ
نێو  ئەکتەرەکانی  لە  یــەک  بۆخۆی  کــە  
قادر  بەسەرهاتەیە،  ئــەو  ــی  ــان ڕووداوەک
لە  بەسەرهاتەی  ئەم  نووسەر،  وریایە. 
نووسیوەتەوە.    )١٣٦٤)١٩٨٦ ڕێبەندانی 
کتێبەکەیدا  کــورتــی  پێشەکیی  لــە  وەک 
ئاماژەی پێ کردوە » ئەو کات بۆی گرینگ 
نەبووە ئەوەی دەینووسێ کورتە چیرۆکە 
یا نۆڤلێتە یا بیرەوەری. ئەوەی بە الیەوە 
بەسەرهاتی  نووسینەوەی  بــووە  گرنگ 
خۆی  مێرمنداڵیی   و  منداڵی  هاوڕێیەکی 

بووە.« 
کە  بــەســەرهــاتــە  ــەم  ئ الیەنێکی  چــەنــد 
خوێنەران  سەرنجی  جێگای  بــە  بــوون 
نووسینەکانیاندا  لە  لەوان  ژمارەیەک  و، 

“مچەی کەچەی”، بەسەرهاتێکی تراژیک

چەپکێک لە حەماسەی پێشمەرگە
لە  هــاتــوە  پێك  پێشمەرگە«  حــەمــاســەی  لــە  »چەپکێک  کتێبی 
کۆمەڵێک عەمەلیاتی هێزی پێشمەرگە کە بۆ ستوونێکی ڕۆژنامەی 

»کوردستان« بەناوی »هەگبەی شاخ و شۆڕش« نووسراوە.
مەبەستی  دەڵێ  بەسەرهاتانە  ئەم  نووسەری  چووکەڵی،  برایم 
بەپێی  کە  بــووە  ئــەوە  شــۆڕش«  و  شــاخ  »هەگبەی  نووسینی  لە 
ناوچە  لە  دێموکرات  قارەمانانی  لە  حەماسەیەک  هەرجارەی  توانا 
بەباشـی  دواتــر  و  بکاتەوە  زیندوو  کوردستان  جۆربەجۆرەکانی 
کتێبخانەی  لە  و  پەرتووکێکدا  توێی  لە  نووسینانە  ئەو  کە  زانیوە 
ــۆزی فــەرامــۆشــی لە  کــوردیــدا جێگای خــۆی هــەبــێ، بــۆ ئـــەوەی ت

داستانەکانی قارەمانەتیی پێشمەرگە نەنیشێ.
کە  شانازییە  جێگەی  دەڵــێ  کتێبەکەیدا  پێشەکیی  لە  نووسەر 
قارەمانانی دێموکرات لە هەموو هێزەکانی سەر بەو حیزبە گیانیان 
و  کـــردوە  به خت  نیشتماندا  سه ربه ستیی  و  ــازادی  ئـ پێناوی   لــە 
هێزە  کــردوە.  تۆمار  ئازایەتییان  و  سەروەریی  لە  پڕ  مێژوویەکی 
قارەمانانەکانی حیزبی دێموکرات لە زۆربەی ناوچەکاندا زۆر جار 
ڕووی داوە سەرتاسەری ڕۆژێک و، زۆر جار دوو رۆژ، سی شەو 
هێزی  ئینسانیی  شەپۆلی  بەرامبەر  لە  ســووک  چەکی  بە  ڕۆژ  و 
داگیرکەردا ڕاوەستان. ئه وان به  خۆڕاگری و پێشکێش کردنی خوێنی 
خۆیان نیشانیان داوە که  دوژمنی فاشیست به  شه پۆلی ئینسانی و 
جبه خانه ی زه به الح و چه کی پێشکه وتوو ناتوانێ هێز و بیروباوه ڕی 

ڕۆڵەکانی دێموکرات الواز بکا.
ــەوە  ڕۆژان ئــەو  هەموو  بە  دەڵــی شانازی  درێـــژەدا  لە  نووسەر 
دێموکرات شانازیی  پێشمەرگەی حیزبی  یەکی  بە  یەک  کە  دەکەم 
تێدا خوڵقاندوە و بەرگریی لە نێشتمانی جوانی کوردستان کردوە 
و خوێن و گیانی خۆی پێ بەخشیوە. چونکە ئەگەر ئەو ڕابردووە 
و ئەو خۆ بەختکردنە نەبوایە و، ئەگەر بەربەرەکانی و فیداکاریی 
بەرامبەر دوژمن لە گۆڕێدا نەبوایە و پێشمەرگەی کوردستان قۆڵی 
لێ هەڵنەماڵیبا، ڕێگای داهاتوو بۆ نەوەی دواتری ئەم نەتەوەیە زۆر 

تاریک دەبوو.

چیرۆکی باش بۆ منداڵی باش

چاپکراوی  بەرهەمی  یەکەم  بــاش«،  منداڵی  بۆ  باش  »چیرۆکی 
گیابەند نستانی چاپ و باڵو بوویەوە.

گیابەند نستانی هێشتا مێرمنداڵ بوو کە نووسین و تەرجومەکانی 
چاپەمەنیی  کۆمیسیۆنی  کە  مندااڵن«  »دنیای  مانگانە  گۆڤاری  لە 
پێکرد.  دەســت  دەکـــردەوە،  بــاڵوی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 

دواتریش بوو بە ئەندامی دەستەی نووسەرانی ئەم گۆڤارە.
کورتە  چەند  کە  بــاش«  منداڵی  بۆ  بــاش  »چیرۆکی  وەرگــێــڕی 
چیرۆکێکی بەرگی یەکەمی »کلیلە و دمنە«یە، لە پێشەکییەکدا دەڵێ 
کارم  هەتاوی  ١٣٨٣ی  و   ١٣٨٢ ساڵەکانی  هاوینەی  دوو  مــاوەی 
لەسەر ئەم کتێبە کردوە و ئێستا دەرفەتی چاپ و باڵوکردنەوەی 

بۆ ڕەخساوە.
چیڕۆك  پێنج  و  بیست  لە  »كلیلەودمنە«   كتێبی  بەرگەی  ئەم 
پێك هاتووە كە نێوەڕۆكی ئەم چیڕۆكانە بە زۆری لە دەم ئاژەڵ 
و باڵندەكانەوە گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەت و باسانەی ڕۆژ دەكا كە 
بابەت و باسانەش  ئەو  مرۆڤ ڕۆژانە ڕووبەڕوویان دەبێتەوە، و 
ئارەزووەكانی  و  سروشت  و  ئەو  هەڵسوكەوتی  لە  دەبن  بەشێك 

ئەوانیش دەردەخا.
هەم  توانیبێتم  وەرگێڕانەدا  لەو  هیوادارم  دەڵێ  نستانی  گیابەند 
خزمەتێكی  هەم  بەردەنگەكانم،  گەیاندبێتە  خۆی  وەك  بابەتەكەم 

بچووكم بە كتێبخانەی كوردی كردبێ .
كتێبی »كلیلە و دمنە« لە ساڵی )١٨١٦ز ( ل ەپاریس لەسەر 
»بارونسلفستردیساس«  فەڕەنسی  خۆرهەاڵتناسی  ئەركی 
بە ژمارەیەكی زۆر چاپ كراوە و، ئەمەش بەرگی یەكەمی 
ئەم كتێبەیە كە گیابەند نستانی وەری گێڕاوەتەوە بۆسەر 

زمانی كوردی.

ئاماژەیان پێ کردوە:
 »تۆمار کردنی هێندێک گۆشە لە ژیانی خەڵکی کوردستان لە سەردەمێکی دیاریکراودا 
کە بە هۆی مەودای کەمی کاتی نووسینەوەیان دەگەڵ کاتی ڕوودانیان، پڕن لە وردەکاریی 
وەها کە ئەگەر نەووسرابانەوە، ئەگەری ئەوە هەبوو خودی نووسەریش لە بیری چووبانەوە.
و  پاراو  زمانێکی  کوردییەکەیەتی.  زمانە  نووسراوەیە  ئەو  دیکەی  هێزی  بە  الیەنێکی 
دەوڵەمەند و لە هەمان کاتدا سادە و خۆش، هەڵگری دەیان و سەدان وشە و دەستەواژە 

و زاراوەی خۆماڵیی وەها کە زۆربەیان ئێستا لە بیر چوونەوە.«
»لە »مچەی کەچەی«دا ئەگەر بمانەوێ چەقی بەسەرهاتەکە لە یەک وشەدا چڕ بکەینەوە، 
»هەژاری«یە. هەژاری بە هەردوو ڕەهەندی »ماڵی« و »فەرهەنگی«یەوە لەوبەسەرهاتە 

دا بێداد دەکا... هەژارییەک کە ژیانی ئینسانەکان وێران دەکا.«
»الیەنی سیاسی لە بەسەرهاتەکەدا بە سەر هەموو الیەنەکانی دیکەدا زاڵە. ئاخر کێشەی 
گەورەی کورد کێشە سیاسییەکانیەتی. بەشێکی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان چ هەژاریی ماڵی بێ، 
چ هەژاریی فەرهەنگی، لە نەبوونی کیانی سەربەخۆ و ئازادی و سەربەستی ژیانی گەالنی 
ناوچەکە سەر هەڵ دەدەن... دیالۆگی نێوان حەمە و مچە زۆر سەرنجڕاکێشە. یەکێکیان 
لە زەین و خەیاڵیدا نەک خەیاڵ بەڵکوو لە دنیای واقعیدا ئارەزووی شای کوردان دەکا.... 
لە جیهانبینیی مندااڵنەشدا  ئارەزوو خواستن بە شای کوردان،  بوونی هزری کوردانە و 

رەنگی داوەتەوە.«
»ئەو بەسەرهاتە تراژیدیایەکە و ڕووی داوە، نووسینەوەی ئەو کارەساتە و باڵوکردنەوەی 
هاوارێکە، دەیەوێ نەمرێ، دەشیهەوێ پێمان بڵێ با جارێکی دیکە کارەساتی دیکەی لەو 

جۆرە دووبارە نەبێتەوە«
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