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لە دیدار و دانیشتنی هەیئەتێکی رێبەریی حیزبی دێموکراتی 
دووالیەن  هەولێردا  لە  ئەمریکا  کۆنسولگەریی  و  کوردستان 
لەسەر دوایین گۆڕانکاری یە سیاسی یەکان لە ناوچە ئاڵوگۆڕی 

بیروڕایان کرد.
خەرمانانی١٣٩٥  ١٠ی  چوارشەممە،  رۆژی  پێشنیوەڕۆی 
لە  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  کۆنسولخانەی  هەیئەتێکی 
هەولێر بە سەرپەرستیی »جیفری مەیزر«، جێگریی سیاسیی 

سەرکۆنسولی ئەمریکا لە هەولێر...                       ل2

عاسمە جیهانگیر، راپۆرتنێری تایبەتی مافی مرۆڤی 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری ئێران، 

پۆستی ئەحمەد شەهید دەگرێتە ئەستۆ.
ئەحمەد  مەئمووریەتی  ماوەی  هاتنی  كۆتایی  بە 
مرۆڤی  مافی  تایبەتی  راپۆرتنێری  وەك  شەهید 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری ئێران، 
مرۆڤ  مافی  پاكستانیی  چاالكی  جیهانگیر،  عاسمە 

جێگەی ئەحمەد شەهید دەگرێتەوە.
رێوڕەسمی دەنگدان لەسەر هەڵبژاردنی راپۆراتنێری 
لە  قەرارە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  تایبەتی 
مانگێكی  یانی  ئەمساڵ  ئۆكتۆبری  مانگی  سەرەتای 

دیكە بەڕێوە بچێ.
»بزووتنەوەی  رێبەرانی  لە  جیهانگیر  خاتوو 
پارێزەران«ی پاكستان بوو. ئەو لە ماوەی ساڵەكانی 

١٩٨٣ تا 2٠٠٧ بۆ ماوەی 2٠ ساڵ لە زیندان دا بووە.
ئەم چاالكەی بواری مافی مرۆڤ لە ماوەی ساڵەكانی 
ئازادیی  تایبەتی  راپۆرتنێری  وەك   2٠١٠ بۆ   2٠٠٤
مەزهەب و عەقیدەی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
کاری دەكرد و زۆر جاران سەبارەت بە پێشێلكردنی 
مافی بەهاییەكانی ئێران بە توندی رەخنەی لە کۆماری 

ئیسالمی گرتوە.
ئەحمەد شەهید وەزیری دەرەوەی پێشووی واڵتی 

مرۆڤی  مافی  شورای  الیەن  لە   2٠١١ ساڵی  ماڵدیو، 
راپۆرتنێری  وەك  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی 
تایبەت بۆ کاروباری مافی مرۆڤ لە ئێران هەڵبژێردرا. 
وتووێژ  بنەمای  لەسەر  بەدواوە  كاتە  لە  ناوبراو 
لەگەڵ چاالكانی سیاسی، رۆژنامەنووسان و نزیكانی 
قوربانیان توندوتیژیی سیاسی، بەردەوام راپۆرتی لە 

سەر رەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران ئامادە دەكرد.
وەك  ئێران  سەردانی  بۆ  شەهید  ئەحمەد  داوای 
راپۆرتنێری تایبەتی مافی مرۆڤلە هەموو ئەو سااڵنەدا 

بێ ئەنجام مایەوە و نەیتوانی سەردانی ئێران بكا.

ره حمان پیرۆتی
نزیک بە نۆ دەیە لە پەیوەندی فەرمیی 
تێ دەپەڕێ.  سعودی  عەرەبستانی  و  ئێران 
مەلیک عەبدولعەزیز بن سەعود و رەزا شای 
پەهلەوی...                                          ل٧

ره سووڵ سێله که 

ــە ســـیـــاســـی یـــه کـــان هـــەمـــان       ــمـ ــژیـ  رێـ
سیاسین  دەسەاڵتی  رێکخستنی  مۆدێلی 
ل٨کە دەتوانرێ بە چەند شێوەی...                

تاهیر قاسمی
رابـــردوو   ــووی  ــەوت ح دوو 

شاری سنە پێشەنگایەتی رزگارکردنی 
کرد.          سێدارەی  پەتی  ژێر  بەندیەکی 
...                                  ل٧                                                                   

ته های ره حیمی

بــەنــاوی  ســەرهــەڵــدانــەکــانــی  چەقینی 
ــە و  ــ ــووری ــە ســ ــی لـ ــ ــەرەب ــ ــاری ع ــ ــەه ــ ب
دەسەاڵتی  توندوتیژانەی  هەڵسوکەوتی 
ئەسەد دەگەڵ جەماوەری...        ل١١         

                               

ئێران و عەرەبستان؛ نۆ دەیە 
ئۆتۆریتاریزم)اقتدارگرایی(پەیوەندی چێژی شیرینی به خشین له  

حاند تامی تاڵی تۆڵه 
داعش بۆ کورد نامۆ نیه 

ناسر ئێرانپوور،
پیاوێک لە رەگەزی رووناکی

قادر وریا

هۆلوکاستی شەستەکان

رزگار ئه مین نژاد

زانستە  ــی  ــ الوازی هــۆکــارەکــانــی 
مرۆڤی یه کان لە ئێران دا 

عه زیز شێخانی

مەریوان، 
شارێک بۆ لێ فیربوون

سمایل شه ره فی

سه ردانی هەیئەتێکی کۆنسولی ئەمریکا لە هەولێر 
له  دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

هەڵبژاردنی راپۆرتنێری نوێی شووڕای مافی مرۆڤ بۆ پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران

ل4

ل5

ل9

ل4

،،شەڕی شاری حەسەکە لە رۆژئاوای کوردستان لە نێوان سوپای رێژیمی سووریە کە لە الیەن هێزەکانی سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی یەوە پشتیوانی 
دەکران، لەگەڵ شەڕوانانی کورد لە الیەک و لە الیەکی دیکەش هێرشی بەرباڵوی لەشکەری تورکیە بۆ شاری جرابلۆس بە بیانووی شەڕ لەگەڵ داعش و لە راستی دا 
بۆ بەرگری کردن لە لکاندنەوەی کانتۆنی عەفرین بە کۆبانێ و بۆمبارانی خەستی شەڕوانانی کورد، ئاماژەیەکی روون بوون بۆ سیاسەتی هەمیشەیی داگیرکەرانی 
تورکیە بۆ هێزەکانی پەیەدە لە دەورووبەری جرابلۆس، ئەوە رێژیمی بەشار ئەسەد و دەوڵەتی تورکیە بوون کە ناچار بوون ئاگربەس رابگەیه نن،،کوردستان و هەڵدانەوەی الپەڕەیەکی نوێ لە دژایەتی لەبن نەهاتوویان لەگەڵ نەتەوەی کورد. بەو حاڵەش هەروەک دەرکەوت چ لە شەڕی حەسەکە و چ لە هێرشی 
                                                                             ل6

وێنه ی هێرشی تورکیه  بۆ سه ر جه رابلۆس

هێرشی تورکیه  بۆ سه ر جه رابلۆس دیسان سه ملاندی که :

دژایه تی کردنی کورد، خاڵی پێک گه یشتنی داگیرکه رانی کوردستانه 



رۆژنامەیژماره:687  15یخهرمانانی1395  _ 5یسێپتامبری2016 هەواڵ و راپۆرت2

سه ردانی هەیئەتێکی کۆنسولی ئەمریکا لە هەولێر له  دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

بە سەردانێکی رەسمی گەیشتە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کاک  بە سەرپەرستیی  رێبەریی حیزب  هەیئەتیکی  الیەن  لە  و  کوردستان 

خالید عزیزی، سکرتیری گشتی حیزبەوە پێشوازی لی کرا .
خۆیان  خوێندنەوەی  و  بۆچوون  الیەن  دوو  سەرەتا  دانیشتنەدا  لەو 
تیشکی  ژێر  لە  و  باس  بەر  هێنایە  ناوچە  سیاسی یەکانی  پرسە  سەر  لە 
ئاڵوگۆڕی  هاوکێشانەدا  لەو  کوردستان  سیاسیی  دۆخی  بۆچوونانە  ئەو 

بیروڕایان لەسەر کرا.
باسی  وردی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتی  باسانەدا  لەو 
ئێران دا  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی  بارودۆخی  لە 
کرد و رەفتار و سیاسەتی کۆماری ئیسالمی لە پێوەندی لەگەڵ ئیدارەی 
کوردستان و پراکتیک و بەرنامەی بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ئێران 

خستە بەرباس.
کە  ئەوەی  سەر  خستە  تیشکیان  باسەکانیان دا  لە  حیزب  هەیئەتی 
سەرەڕای سیاسەتی حاشای کۆماری ئیسالمی لە پرسی کورد لە ئێران و 
زاڵکردنی کەشی ئەمنیەتی و سەرکوت لە کوردستان، بەاڵم چین و توێژە 
جۆراوجۆرەکانی کوردستان لە بەرامبەر ئەو کردەوانەدا خۆڕاگری دەکەن 
و بە هەڵسوڕانی مەدەنی لە مەیدانی تێکۆشان بۆ مافەکانیان دان. هەر لەو 
هەمبەر  لە  دێموکرات  حیزبی  بۆچوونی  و  سیاسەت  لە  باس  پێوەندییەدا 

جموجۆڵ و تێکۆشانی مەدەنیی خەڵکی کوردستان کرا.
دوو الیەن لە درێژەی ئەو دانیشتنەدا باسیان لە سیاسەتی دەستێوەردانی 
کۆماری ئیسالمی لە پرسە نێوخۆییەکانی واڵتانی ناوچە کرد و تیشکیان 
شەڕی  قوڵکردنەوەی  دەستێوەردانە  لەو  مەبەست  ئەوەی  سەر  خستە 
ئایینی و مەزهەبی و تاییفی لە نێوان پێکهاتەکانی ئەو واڵتانەیە کە کۆماری 

ئیسالمی قازانجی خۆی لەو ناکۆکی یانەدا دەبینێتەوە.
خەبات دژی تێرۆریسم لە ناوچە و پێویستیی هاوخەباتیی بەرەی دژی 

تێرۆر بابەتێکی دیکەی باسەکانی ئەو دیدارە بوو.

درێژە لە الپەڕەی )1( ـەوه 

ئێوارەی رۆژی شەممە، 30ی گەالوێژ وەفدێکی ئەنجوومەنی نیشتمانی 
ئەو  سەرۆکی  برۆ،  ئیبراهیم  سەرپەرەستیی  بە  سووریە  لە  کورد 
الیەن  لە  و  کرد  دێموکراتی  حیزبی  سکرتاریای  سەردانی  ئەنجوومەنە، 
گشتیی  سکرتێری  عەزیزی،  خالید  سەرپەرەستیی  بە  حیزب  شاندێکی 

حیزب پێشوازییان لێکرا.
رۆژئاوای  رەوشی  باسی  برۆ  ئیبراهیم  دانیشتنە دا  ئەو  سەرەتای  لە 
کوردستان و کێشە و ئاریشەکانی ئەو پارچەیەی نیشتمانی کرد. ناوبراو 
رۆژائاوای  لە  الیەن  هەندێک  تاکڕەوانەی  هەڵسوکوتی  لە  رەخنەی 
سیاسی یەکانی  رێکخراوە  و  حیزب  کە  کرد  داوای  و  گرت  کوردستان 
پرسە  ئەو  گۆڕی  هێنا  بە  خۆیان،  گوێرەی  بە  هەرکامیان  کوردستان، 
لەگەڵ الیەنی دەسەاڵتدار لە رۆژئاوای کوردستان، داوای لێ بکەن کە واز 
هەموو حیزبە  کە  بکا  هەڵسوکەت  بە شێوەیەک  و  بێنێ  رەفتارانەی  لەو 
و  ئازادانە  شێوەیەکی  بە  بتوانن  کوردستان  رۆژئاوای  سیاسی یەکانی 

ئاشتیانە چاالکیی سیاسی بکەن.
لە درێژەی ئەو دانیشتنە دا کاک خالید عەزیزی وێڕای ئاماژە کردن بەوەی 
کورد دا  نێو  لە  ئاژاوەنانەوە  هەوڵی  کوردستان  دراوسێی  دەوڵەتانی  کە 
دەدەن و بە داخەوە لە نێو کوردیش دا هەندێک هێز و الیەن بە شێوەیەکی 
دەستێوەردان  دیکەدا  پارچەکانی  لە  و  دەکەن  هەڵسوکەوت  پاوانخوازانە 
دەکەن، کە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەو جۆرە هەڵسوکەوتانە 
رەت دەکەینەوە و داوا دەکەین هەموو حیزبە سیاسی یەکانی کوردستان 
رەچاوی دۆخی ژێئۆپۆلیتیکی کوردستان و تایبەتمەندی یەکانی پارچەکانی 

کوردستان بکەن و لە دەستێوەردان لە پارچەکانی دیکەدا خۆبپارێزن. 
ئەگەر  گوتی:  باسەکەی دا  درێژەی  لە  حیزب  گشتیی  سکرتێری 

لێکحاڵیبوون لە نێوان حیزبەکانی هەر پارچەیەک دا هەبێ و لەگەڵ یەکتر 
کۆک و تەبا بن، ئەوا حیزبی پارچەیەک ناتوانێ دەستێوەردانی پارچەیەکی 
دیکەی کوردستان بکا. کاک خالید پێداگری کرد لە سەر ئەوەی کە حیزبی 
دێموکراتی کوردستان دژی هەرچەشنە هەڵسوکەوتێکی نادێموکراتیک و 

تاکڕەوانەیە، جا لە الیەن هەر هێزێکەوە بێ.
رۆژهەاڵتی  رەوشی  لە  باسیان  دانیشتنەکەدا  کۆتایی  لە  الیەن  دوو 
کوردستان و دۆستایەتیی نێوان الیەنەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان 

لە چوارچێوەی کۆنسێپتێکی نەتەوەیی دا کرد.

سەالحەدین دمیرتاش، هاوسەرۆکی پارتی دێموكراتیكی گەلی توركیە 
لە دیدار لەگەڵ كەسوكاری قوربانیانی هێرشی خۆكوژیی غازی عینتاب دا 
روو بە دەوڵەتی توركیە گوتی، بۆ دەربازبوون لە شەڕی تیرۆریزم دەبێ 

هاوكاری یەکتر بین.

سەالحەدین دمیرتاش روو بە ئەردۆغان گوتی، گوێ بدە ئێمە، دەنگی 
دەنا  بپرسەوە،  دەوڵەتەکەت  نێو  دەوڵەتەکەی  لە  ببیستە،  ئۆپۆزیسیۆن 
كوشتنەکان بەردەوام دەبێ و هەموو رۆژێ دەمانكوژن، با لە تەنیشت 
یەك بین، لێگەڕێ با ئەو كەسانەی ئەم كوشتارەیان كردوە سزا بدرێن 

و با پێكەوە بۆ شەڕی ئەم كەسانە بچین.
دەمیرتاش گوتی ئەگەر ئەم واڵتە هی ئێمەشە، ئەگەر ئێمەش هەقمان 
بەسەر هەموو خاكی توركیەوە هەیە كەواتە وەرە با پێكەوە واڵتەکەمان 

لەسەر بنەمای ئاشتی و ئارامی دروست بكەینەوە.
لە الیەكی دیكە یەكیەتیی كۆمەڵگەی كوردستان كە لە هەموو رێکخراوە 
کوردی یەکانی باکووری کوردستان و یەک لەوان پ ك ك پێکهاتووە، 
لە بەیاننامەیەدا بۆ گەڕانەوە بۆ سەر مێزی وتووێژەكان لەگەڵ توركیە 

ئامادەیی خۆیان دەربڕیوە.
شاییەك دا  لە  گه الوێژ،  شەممە،30ی  شەوی  کە  بیرهێنانەوەیە  جێی 
لە باكووری كوردستان الوێكی خۆكوژ خۆی  لە شاری غازی عینتاب 
کە  بوون  بریندار  و  كوژران  كەس  دەیان  بە  ئاكام دا  لە  و  تەقاندەوە 

هەموویان خەڵکی مەدەنی و زۆربەیان ژن و منداڵ بوون.

لە ئیالم، سنە و كرماشان چەند كۆبوونەوەی ناڕەزایەتی دەربڕین لە 
كارمەندانی  و  كرێكاران  هەقدەستی  و  مووچە  نەدانی  لەگەڵ  پێوەندی 

دەوڵەتی بەڕێوەچوو.
له  ماوه ی رابردوودا گرووپێك لە كارمەندانی رێكخراوی ژینگەپارێزیی 
ئەم  لە شوێنی  ئیالم بەهۆی دواكەوتنی مووچەی دوو مانگیان  شاری 
ئیدارەیە لە شەقامی مودەریس كۆبوونەوە و داوای پێدانی مووچەكانیان 

کرد.
رێكخراوی  گرێبەستیی  كارمەندانی  لە  كۆمەڵێك  سنەش  شاری  لە 
وەرنەگرتنی  و  شوغڵی  بارودۆخی  خراپیی  هۆی  بە  ئاگركوژێنەوە 
لە  ئیدارەیە  ئەم  بەردەم  لە  گەالوێژیان  و  پووشپەڕ  مانگی  مووچەی 

شەقامی تاڵەقانی كۆبوونەوە و ناڕەزایەتییان دەربڕی.
ئیدارەی  خانەنشین کراوانی  لە  گرووپێك  كرماشانیش  لە  هەروەها 
لە  كە  سااڵنە  پاداشتی  هەقی  پێنەدانی  هۆی  بە  سازەندەگی  جیهادی 
داوای  و  كۆبوونەوە  ئیدارە  ئەم  بەردەم  لە  نەدرابوو،  رابردووە  ساڵی 

وەاڵمدانەوە بە داواکانیان بوون.
هەر لەم پێوەندییەدا دیسان لە شاری كرماشان كۆمەڵێك لە كرێكارانی 

 ٤ مووچەی  وەرنەگرتنی  هۆی  بە  كرماشان  ریل«ی  »مێنۆ  شیركەتی 
ناڕەزایەتیی  و  كۆبوونەوە  كرماشان  ئیرشادی  چوارڕێیانی  لە  مانگیان 

خۆیان سەبارەت بەوە دەربڕی.

وەفدێکی ئەنجوومەنی نیشتمانی کورد لە سووریە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کرد

سەالحەدین دمیرتاش: ئەگەر توركیە هی ئێمەیە با پێكەوە دروستی بكەینەوە

بەڕێوەچوونی چەند كۆبوونەوەیەکی ئێعترازی لە شارەكانی ئیالم، سنە و كرماشان

چەند  تەقەی  ئاکامی  لە  بانە  ئینتیزامی یەکانی  هێزە  سەرگوردێکی 
چەکدارێکی نەناسراو کوژرا.

٢ی  رۆژی سێشەممە،  کورد  و  کوردستان  پەیامنێری  راپۆرتی  بەپێی 
خەرمانان ماشێنێکی هێزە ئینتیزامی یەکان کە چوار کەسی تێدا بووە، لە 

پشتی بڵەسەنی بانە درایە بەر دەستڕێژی چەند چەکداری نەناسراو.

لەو رووداوەدا هەموو سەرنشینەکانی ئەو ماشێنە بریندار دەبن و بۆ 
نەخۆشخانە دەگوازرێنەوە، بەاڵم دواتر سەرگورد بەهائەدین محەممەدی، 

یەک لەو کەسانە بەهۆی سەختیی برینەکەی گیانی لە دەست دا.
فەرماندانەی  لەو  یەک  سنە  خەڵکی  محەممەدی،  بەهائەدین  سەرگورد 
هێزە ئینتیزامی یەکان بوو کە خەڵکی ناوچە لە دەستی وەزاڵە هاتبوون. ئەو 
کە فەرماندەی بازاڕچەی ماڵەدۆم بوو، فشارێکی یەکجار زۆری خستبووە 

سەر کاسبکارانی ئەو سنوورە .
هێرشەی  ئەو  بەپرسایەتیی  الیەنێک  هیچ  ئێستا  تا  کە  باسە  شایانی 

وەئەستۆ نەگرتوە.

ناوەندە ئەمنیەتی یەکان بەپێی پیالنێکی چەپەڵ لە ژێر ناوی »دڵدانەوەی 
بنەماڵەی کوژراوەکانی سەردەمی شەڕ« سەردانی بنەماڵە شەهیدکانی 
خۆیان  الی  بۆ  سەرنجیان  دەدەن  هەوڵ  و  دەکــەن  دێموکرات  حیزبی 

راکێشن.
دیکەدا  هەوڵێکی  لە  کورد  و  کوردستان  پەیامنێری  راپۆرتی  بەپێی 
بنەماڵەی  سەردانی  بانە  لە  ئەمنیەتی یەکان  ناوەندە  بە  سەر  کەسانی 
شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان کردوە و لەگەڵ خۆیان چەند 
بۆ  کوردستانیان  شەڕی  چەواشەکاریی  لە  سیدییەک  و  شیرینی  قوتو 
لە  بیرەوەرییانە  ئەو  لێکردوون  داوایان  دڵدانەوەیان  وێڕای  بردوون و 
کۆماری  لە  روو  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  لە  پشت  و  بیرکەن 

ئیسالمیی ئێران بکەن.
ئەندامانی بنەماڵە شەهیدکانی حیزبی دێموکرات لە هەموو ئەو سەردان 
و کۆبوونەوانەدا رایانگەیاندوە کە کوڕ و رۆڵەکانی ئێمە بە ناحەق لە 
سەر خاک و نیشتمانی خۆیان شەهید کراون و ئێمە ناتوانین لە خوێنیان 

خۆش بین و شەرمەزاریان بین.
ناوچەکانی  و  لە هەموو شار  تەرحێکی گشتی یە  ئەوە  باسە  شایانی 
ناوەندە  نێو  کەسێکی  داننانی  پێی  بە  و  دەچــێ  بــەڕێــوە  کوردستان 
ئەمنیەتی یەکان لە شاری بانە، هیچ کام لەو هەواڵنەی رێژیم بۆ راکێشانی 
سەرنجی بنەماڵەی شەهیدانی حیزب سەرکەوتوو نەبوون و بە قەولی 

خۆیان خێریان بۆ رێژیم نەداوەتەوە.

بە  مەحکوم  کوردی  سیاسیی  زیندانیی  دوو  مــرادی،  زانیار  و  لوقمان 
ئێعدام لە حاڵێک دا هەشت ساڵ لە بەندکرانیان تێدەپەڕێ، هێشتا دوابڕیار 

لەسەر پەروەندەکەیان یەکال نەبۆتەوە و مەترسیی لەداردانیان لە سەرە.
لە  کوردستان،  مرۆڤی  مافی  و  دێموکراسی  ناوەندی  راپۆرتی  بەپێی 
بە  پێداچوونەوە  بۆ دادگای  لەوە پێشەوە هیچ هەوڵێک  نیو  دوو ساڵ و 
پەروەندەی ئەو دوو زیندانی یە نەدراوە تا بارودۆخیان بە یەکجاری یەکال 

بێتەوە.
١3٩3ی  گەالوێژی  لە  ئــەوان  دادگاییکردنی  کۆبوونەوەی  دوایین  لە 
هەتاوی دا، ساڵح نیکبەخت، پارێزەری مرادی یەکان داوای کردبوو کە سێ 
شایەت کە بێ تاوانیی ئەو دوو کەسە دەسەلمێنن بانگ بکرێنە دادگا، بەاڵم 
قازیی پەروەندەکە بە بیانووی تەکمیل نەبوونی پەروەندەکە، کۆبوونەوەی 
دادگای خستە دواوە. ئەو پەروەندەیە تا ئێستا سێ جار بۆ تەکمیلکرانی 
تاران  بەرێی  گۆڕانکاری یەک  هیچ  بەبێ  بــەاڵم  کــراوە،  مەریوان  بەڕێی 

کراوەتەوە.
لەالیەن   ١3٨٨ ساڵی  گــەالوێــژی  لە  ــرادی  م لوقمان  و  ــرادی  م زانــیــار 
لە  ئــەوان  کــران.  دەسبەسەر  مەریوانەوە  ئیتالعاتی  ئیدارەی  هێزەکانی 
لەرێگەی  خــودا  »دژایەتیکردنی  تۆمەتی  بە  ســاڵ دا  هەمان  بەفرانباری 
ئەندامەتی لە حیزبێکی کوردیی دژبەری ئیسالمی« و » دەست تێداهەبوون 
لە کوشتنی کوڕی ئیمام جومعەی مەریوان« کە مانگێک پێش لە گیرانی 

ئەو دوو ئامۆزایە کوژرابوو، حوکمی ئێعدامیان بەسەردا سەپا.
ئەو حوکمە لە دادگای پێداچوونەوەی پارێزگا و دیوانی بەرزی واڵتیش 
لە زیندانی رەجایی  لوقمان مرادی  زانیار و  ئێستا  پشتڕاست کرایەوە و 

شاری کەرەج لە ژێر پەتی سێدارە دان.

کوژرانی سەرگوردێکی هێزە ئینتیزامی یەکانی بانە

هەوڵی ناوەندە ئەمنیەتی یەکان بۆ هەڵگێڕانەوەی 
بنەماڵە شەهیدەکان لە حیزب

راپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی پەروەندی زانیار و لوقمان مرادی



رۆژنامەی3 ژماره : 687  هەواڵ و راپۆرت15ی خه رمانانی 1395  _ 5ی سێپتامبری 2016

سەیردا  بڕیارێکی  لە  و  ئەمساڵ  كونكووری  لە 
لە  ئێران  پزیشكیی  زانكۆكانی زانستی  لە زۆربەی 
بەشە جیاجیاكان پزیشكی دا، بوورسیەی تایبەت بۆ 

سپای پاسداران داندراوە.
بەپێی ئەو راپۆرتە زیاتر لە ٢0 زانكۆی زانستی 
پزیشكیی ئێران بوورسیەی سپای پاسدارانیان بۆ 
دیاری كراوە و بۆ یەكەم جار كۆمەڵێكی بەرچاو لە 
ئەندامانی سپای پاسداران لە زانكۆكان وەرگیران. 
 ٢0 سەدی  ئێران  زانكۆكانی  لە  هێندێك  دەگوترێ 
سپای  ئەندامانی  لە  خوێندكارەکانی  ســەدی30  تا 
ئاسایی  خوێندكارانی  تەنیشت  لە  کە  پاسدارانن 

لەسەر پۆلەكان دادەنیشن.
لەم وەرگرتنە تایبەتەدا ئەولەوییەت بە بەسیجی 
و بنەماڵەكانیانن و پێشتر دەبێ ئەم كەسانە ئەندامی 
الیەن سپاوە  لە  پاشان  و  بووبن  پاسداران  سپای 

لە  تایبەت  مەبەستی  بە  پــێــدەدرێ  بوورسیەیان 
زانكۆكان دەخزێندرێن.

ــاســداران  پ چــاودێــرانــی سیاسی دەڵــێــن ســپــای 
كادری  و  پزیشك  هەموو  بەم  پێویستیی  هیچكات 
دەكــرێ  ئــەوە  شیمانەی  بــەالم  نابێ  دەرمــانــی یــە 
رێگەیەوە  لەم  و  بێ  پشت  لە  دیكەی  ئامانجی  كە 

بیانەوێ ئاسانتر زانكۆكان كۆنتڕۆڵ بكەن.

بەپێی ئاماری بانكی جیهانی هەموو ساڵێ زیاتر لە 
300 هەزار كەس لە ئێران دەڕۆن و لە پێناو ژیانێکی 
باشتردا واڵتی خۆیان بەجێ دێڵن، بەاڵم  ئامارەکانی 
 ٥٢0 لە  خــۆی  حەشیمەتە  ئــەو  دەڵێن  پێشوو  ساڵی 

هەزار كەس داوە.
ئێستا  الوان  تایبەت  بــە  ئــێــران  لــە  خــەڵــک  کــۆچــی 
ئامارەكانی  و  ئێرانە  رۆژەڤــی  لە  زەق  دیاردەیەکی 
لە  دەڵــێــن  ئێرانیش  ئــەحــواڵــی  و  سەبت  رێــكــخــراوی 
لە واڵتانی  ئێرانی  میلیۆن   ٥ تا   ٤ بە  نزیك  سەرجەم 

دەرەوەدا دەژین.
لەوالش جەواد قەوام شەهیدی، سكرتێری شورای 
بە  واڵت  دەرەوەی  لە  ئێرانیان  كــاروبــاری  بــەرزی 
بە  نزیك  راگەیاندوە  »فەرهیختەگان«ی  ڕۆژنامەی 
 ٦ تا   ٤ بە  نزیك  یانی  ئێران  حەشیمەتی  ٧ی  سەدی 

میلیۆن ئێران لە دەرەوەی واڵت دەژین.
كە  هۆكارانەیە  لەو  یەكیك  خوێندن  بە  درێـــژەدان 
زۆربەی خەڵكی ئێران رەکێشی کۆچ بۆ دەرەوەی واڵت 
بڕوایەن  ئەم  لەسەر  كارناسان  زۆربــەی  بەاڵم  دەکا، 
ناڕەزایەتیی  ئێران،  لە  كــۆچ  سەرەكیی  هۆكاری  كە 

كۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابووری یە.

میللی  بنیادی  جێگرەوەی  پــوور،  سۆهراب  سەعید 
شەپۆلی  تەئیدكردنی  وێــڕای  ئێرانیش  لە  بــژاردەكــان 
نوێی راكردنی بژاردەكان لە ئێران گوتی لە ماوەی 3 
ساڵی رابــردوودا سەدی ٤0 براوەكانی میداڵی زێڕی 
ئۆلەمپیادی خوێندكاری و قوتابی یان ئێران بەجێ دێڵن 

و روو لە واڵتانی ئه مریكا و كانادا دەكەن.
دەری  دراو  نێودەوڵەتیی  سندووقی  ئامارەكانی 
دەخەن كە ئێران لە نێو ٩١ واڵتی جیهان دا  لە پلەی 
یەكەمی راكردنی مێشكەكان و بژاردەكان دا جێی گرتوە، 
ئەم مەسەلەیە بە مانای چوونەدەرێ و بەفیڕۆچوونی 

سااڵنە ٥0 میلیارد دۆالر بۆ واڵتی ئێرانە.

ــی كــۆمــاری  ــەوت ــە، وەزیــــری ن ــگــەن ــژەن زەن ــی ب
گەمارۆی  ئێران  كە  كاتێك  دەڵێ  ئێران  ئیسالمیی 
ــەدی ١0 پــووڵــی  ــەســەر بـــوو سـ نــێــودەوڵــەتــیــی ل
١٧ی  ســەدی  و  چین  لە  ئێران  نەوتی  فرۆشتنی 
ــۆرەی بــاشــوور  پــووڵــی نــەوتــی فــرۆشــتــراو بــە كـ

چووەتە گیرفانی كەسانێکی نەناسراو.
بیژەن نامدار زەنگەنە، وەزیری نەوتی ئێران لە 
پرێس كۆنفرانسێك دا لە عەسەلویە، رایگەیاند لەم 
لەسەر  نێودەوڵەتی  گەماڕۆی  ئێران  كە  سااڵنەی 
بوو بە میلیارد دۆالر پوڵی نەوتی ئەم واڵتە خورا.
نموونەیەك  چەند  بە  ئــامــاژە  وێــڕای  زەنگەنە 
گوتی، لە كورەی باشوور پوڵی نەوتی ئێمە سەدی 
١٧ی و لە واڵتی چینیش سەدی ١0  کەمتر درا، 
ئێمە  دۆالر،  میلیارد  یــەك  هــەر  لە  شێوەیەك  بە 

٩00 میلیۆن دۆالرمان وەردەگــرت و ١00 هەزار 
دۆالری نەدەهاتەوە جێ.

كە  نەمانزانیوە  ئێستاش  تا  ئێمە  گوتی  ناوبراو 
کراوە،  كەسانێك  چ  گیرفانی  لە  پوڵە  هەموو  ئەم 
بەاڵم ئەوە خەڵكی ئێرانن کە ئەم تێچوویەیان بۆ 

داوە.
زەنگە بە ئاماژە بە هەڵاڵی مووچەی نجوومیی 
هێندێك لە كاربەدەستان و بەڕێوەبەرانی دەوڵەت 
تمەنی  میلیۆن  نەگونجاوی٤0  مــووچــەی  گوتی، 
و  سەمەرەیە  و  سەیر  خەڵك  بۆ  کــەس  هیندێک 
خەڵك لەمە تێدەگا، لە حاڵێك دا كە لە ماوەی چەند 
ساڵی رابردوو بە میلیارد دۆالر پووڵی ئەو خەڵکە 
ئەم  نە  بووە  نجوومی  ئەوە  راستی دا  لە  و  خورا 
حقووقەی کەم کەسێک وەریان دەگرت و لێیان بڕا.

سەرۆكی ئەنجومەنی یارمەتیدەرە كۆمەاڵیەتی یەکانی 
كەس  هــەزار  ساڵێ٤  هەموو  ئێران دا  لە  دەڵــێ  ئێران 
خۆیان دەكوژن، ئەوە جیا لەوەی خۆكوژیی دیكەش 
بە  ناکرێ  باس  میدیاکان دا  لە  بــەاڵم  دەدا  روو  زۆر 

بێدەنگی تێدەپەڕن.
ســەیــد حــەســەن مـــووســـەوی چــەلــیــك، ســەرۆكــی 
ئێران  كۆمەاڵیەتی یەکانی  یارمەتیدەرە  ئەنجومەنی 
دەڵێ بێ هیوایی لە هۆکارە سەرەکییەکانی خۆكوژی یە 
بــوارەدا  لەم  ئێمە  كۆمەڵگەی  تایبەتمەندی یەكانی  و 

هیوابەخش نییە.

كۆمەاڵیەتی،  رەزامەندیی  ئێمە  واڵتی  لە  دەڵێ  ئەو 
لە  کەچی  ــە  دای نــزم  ئاستێكی  لــە  متمانە  و  خۆشی 
بەرز  یەكجار  ئاستێكی  لە  توندوتیژی  بــەرامــبــەردا 
سەرمایەی  و  پێشكەوتن  ــواری  ب لە  هــەروەهــا  ــە.  دای
خەمۆكی  نین.  باشدا  بارودۆخێكی  لە  كۆمەاڵیەتیش 
نیشانەی  كۆمەڵگه ش  لە  دەروونی یەکان  تێكچوونە  و 

ئەوەیە كە ئەم كۆمەڵگایە شاد و هیوادار نییە.

تەرخانکرانی سەدان کورسیی 
زانكۆكانی زانستی پزیشكی بۆ سپای پاسداران

لە یەك ساڵی رابردوودا 
٥2٠ هەزار کەس لە ئێران باریان کردوە

 
زەنگەنە: 

بە میلیارد دۆالر پووڵی خەڵک خورا و کەس دەنگی دەرنەهات

لە ئیران سااڵنە ٤ هەزار كەس خۆیان دەكوژن 

ئەندامێكی كۆمیسیۆنی حقووقی و قەزایی مەجلیس 
بە  سزادراو  زیندانیی   ٥00 و  هەزار   ٤ كە  رایگەیاند 
داوای  و  ناڕوونە  چارەنووسیان  ئێعدام  حوكمی 

پێداچوونەوە بە پەروەندەكانیان كردوە.
3١ی  یەكشەممە،  رۆژی  حەزرەتپوور  روحوڵاڵ 
ئێعدام  بە  پێوەندیدار  قانوونی  کە  رایگەیاند  گه الوێژ، 
كرد  داوای  و  کێشە خوڵقێنن  زیندان«ی  »سزاكانی  و 
ئێعدامەکان دا  پەروەندەی  بە  پێداچوونەوە  دووبارە 

بکرێتدەوە.
زیندانەكان«  »سزای  گوتی  هەروەها  حەزرەتپوور 
پێنەگەڕاوەتەوە  كەسی  و  نەبوە  کاریگەریی  ئێران  لە 
دووپاتبوونەوەوی  نقوستانی  چەرخەی  ئێستا  ئێمە  و 

تاوانەكان دەبینین.
قانوونەكانی  لە  هێندێك  بە  پێداچوونەوە  بابەتی 
لە  ئێران  لە  ئێعدام  سزای  لەگەڵ  پێوەندی  لە  قەزایی 
كاربەدەستانی  الیەن  لە  رابردوودا  ساڵی  ماوەی 

قەزاییەوە هاتۆتە بەرباس.
مرۆڤی  مافی  ستادی  سكرتێری  الریجانی،  جەواد 

 ٩3 ساڵی  سەرماوەزی  مانگی  قەزاییش  دەزگای 
رایگەیاندبوو كە دەکری تەنیا بە گۆڕینی یەك قانوون 
پێش بە ئێعدامكردنی سەدی ٨0 بەندكراوان بگیردرێ.

پاش  جیهاندا  لە  ئێعدام  سەرانەی  بواری  لە  ئێران 
و هەموو  دایە  پلەی دووهەمی جیهان  لە  واڵتی چین 
ساڵێ بە سەدان كەس لەو واڵتە بە تۆمەتی جۆراوجۆر 

ئێعدام دەكرێن.

لە مانگی گەالوێژی ئەمساڵ دا النیكەم ٧٦ بەندكراو لە 
شارە جیاجیاكانی ئێران ئێعدام كراون كە ٢٩ كەسیان 
لەبەر  كەسیشان   ٧ و  ئەمنیەتی  ـ  تۆمەتی سیاسی  بە 

چاوی خەڵكدا لە دار دراون.
بەپێی راپۆرتی كانوونی بەرگریی لە مافی مرۆڤ لە 
ئێران، شەپۆلێکی نوێی ئیعدام لە ئێران دەستی پێكردوە 
بە  كەس   ٧٦ النیكەم  رابردوودا  مانگی  ماوەی  لە  و 

ئاشكرا ملیان بە دارەوە كراون.
ئامارەکان دەڵێن لە گەالوێژی ئەمساڵ دا گەورەترین 
عەقیدەتی  و  سیاسی  بەندكراوانی  بەكۆمەڵی  ئێعدامی 
لە بیست ساڵی رابردوودا جێبەجێ کرا. رۆژی ١٢ی 
لە  مەزهەب  سوننی  بەندكراوی   ٢٥ النیكەم  گەالوێژ 
كرا  بەدارەوە  ملیان  كەرەج  شاری  ڕەجایی  زیندانی 
عەبدوڵاڵهی،  محەممەد  دیكە  حەوتوویەكی  پاش  و 
ناوەندیی  بەندیخانەی  لە  كورد  سیاسیی  بەندكراوی 

ورمێ حوكمی ئێعدامەكەی جێبەجێ كرا.

ئێران  لە  ئێعدام  بەرزی  رێژەی  كە  باسە  شایانی 
وایکردوە کە واڵتانی رۆژاوا، ناوەندە نێودەوڵەتی یەكانی 
مافی مرۆڤ و پێشتریش ئەحمەد شەهید راپۆرتنێری 
تایبەتی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ كاروباری 
مافی مرۆڤ لە ئێران بەردەام رەخنەی توندی لێبگرن، 
بەاڵم ئێران تا ئێستا پێملی هیچ فشار و داوایەک نەبووە.

ڕۆژانە  كە  رایگەیاند  ئێران  گشتیی  دادستانی 
3٨٥0 كانتینێر لە رێگەی بەندەر عەباسەوە بە بێ 

پشكنین و چاودێریی دێنە ئێرانەوە.
گواستنەوەی  مونتەزێری  جەعفەر  محەممەد 
مادەی هۆشبەر لە رێگەی ئاو و وشكانی یەوە بە 
گوتی،  و  ئێرانە  سنوورەكانی  سەرەكی  کێشەی 
سنوورەكان  كۆنتڕۆڵ نەكردنی  بۆ  هۆكارەكەی 

دەگەڕێتەوە.
ناوبراو هەروەها دەڵێ رۆژانە ٤ هەزار ماشێنی 
گەورە و كانتینێر لە بەندەر عەباسەوە دێنە ئێران 
و  كۆنتڕۆڵ  بارەکانیان  دانەیان   ١٥0 تەنیا  كە 

چاودێری دەکرێن.
 3 ئەم  كە  دەكا  ئەمە  شیمانەی  مونتەزێری 
ناكرێ،  لێ  چاویان  كانتینێرەی   ٨٥0 و  هەزار 
جا مادەی هۆشبەر بێ یان هەر شتێكی دیكە بە 

قاچاخ هاوردەی ئەم واڵتە دەكەن.
پێشتر حەبیبوڵال حەقیقی، سەرۆكی رێکخراوی 
بەربەرەکانی لەگەڵ کااڵی قاچاغ و دراو گوتبووی 
کە رۆژانە ٤ هەزار كانتینێر لە رێگەی بەندەری 
رەجایی یەوە دێنە نێو خاكی ئێرانەوە، لە حاڵێک دا 
ئەم بەندەرە رۆژانە دەتوانێ بە دەزگایەكی ئیكس 

رەی، تەنیا ٢00 كانتینێر چاودێریی بكا.
گرینگترین  لە  یەكێك  ئێران  لە  كااڵ  قاچاخی 
گەندەڵی  نوێنگەی  و  ئابووریی  دیاردەكانی 
لە  هێندێك  كە  دایە  حاڵێك  لە  ئەمە  و  ئێرانە  لە 

راگەیەنەكان ئاشکرایان کردوە کە كاربەدەستانی 
بەرپرس لە پشتی پەردەی قاچاغی مەشرووب و 

چەكوچۆڵ بۆ ئێران دایە.
ناوەندە  زۆربەی  دەڵێن  سیاسی  چاوەدێرانی 
دەستیان  حكومەتی یەکان  و  ئەمنیەتی  ـ  نیزامی 
لە  ئەوەش  دایە،  كااڵدا  قاچاخی  بە  هاوردەی  لە 
حاڵێکدایە رۆژانە لە کوردستان کۆڵبەرانی کورد 
لە سەر هێنان و بردنی بارێک بە سەر شانیان 

دەدرێنە بەر دەستڕێژ و دەکوژرێن.
بەپێی راگەیەندراوی مانگی خەزەڵوەری ساڵی 
رێكخراوی  سەرۆكی  جەمشیدی،  عەلیڕەزا   ٩٤
لە  قاچاخ  سااڵنەی  نرخی  حكومەتی یەکان،  سزا 

ئابووریی ئێران زیاتر لە ٢0 میلیارد دۆالرە.

ئێران  لە  شەهید  بنیاتی  گه نده ڵی یه کانی  پەروەندەی 
سەرەڕای بەدواداجوونی مەجلیس دیزە بەدەرخۆنە کرا.

ئیسالمی  شواری  مەجلیسی  سەرۆكی  الریجانی  عەلی 
بنیادی  گەندەڵی یەکانی  پەروەندەی  لە  لێكۆڵینەوە  دەڵێ 
شەهید چەند سەد میلیۆنی خەرج لەسەر دەستی مەجلیس 
دانا، کەچی لە كۆتایی دا هەر نەمانزانی ئاکامەکەی بوو بە 

چی؟
هاوكات  و  نۆیەم  خولی  لە  ئیسالمی  مەجلیسی شورای 
گەاڵڵەی  نژاد،  ئەحمەدی  دووهەمی  دەوڵەتی  لەگەڵ 
لێكۆڵینەوە و بەدواچوون لە الدانەکان لە بنیادی شەهیدی 

پەسند کرد و کاری لەسەر کرا.
ئەندامانی  زمان  لە  کە   ٩3 ساڵی  كۆتایی  راپۆرتەكانی 
شورای  مەجلیسی  بەدواداچوونی  و  لێكۆڵینەوە  هەیئەتی 

کە  خست  دەری  باڵوكرایەوە،  راگەیەنەكان  لە  ئیسالمی 
گەندەڵی و دزیی میلیاردی لەم ناوەندەدا کراوە كە لە ژێر 

دەسەاڵتی عەلی خامنەیی دایە.
لێكۆڵینەوە  كومیتەی  سەرۆكی  خۆجەستە،  ئەمیر 
پێشتر  نۆیەم  مەجلیسی  لە  شەهید  بینادی  پشكنینی  و 
 30 بدا  ئیزن  مەجلیس  سەرۆكی  ئەگەر  كە  رایگەیاندبوو 
دەخاتە  دەوڵەتی یە  ناوندە  ئەم  الدانی  لەسەر  بەڵگە  هەزار 
سەردەمی  لە  گەندەڵی یانە   ئەو  زۆربەی  دەڵێ  ئەو  ڕوو. 

ئەحمەدی نژادا کراوە.
گەندەڵی یەکان  بۆ  بەدواداچوون  و  لێكۆڵینەوە  راپۆرتی 
و  نەخوێندرایەوە  نۆهەمدا  مەجلیسی  لە  بینادی شەهید  لە 
لە »فشارە سیاسییەکان« بۆ  خۆجەستە چەند جار باسی 
رێگری لە خوێندنەوەی ئەم راپۆرتە كرد. ئێستاش سەرۆكی 
و  لێكۆڵینەوە  لەسەر  کار  مەجلیس  چیدی  دەڵێ  مەجلیس 

بەدواداچوون بۆ ئەو بابەتە ناکا.
كە  دانا  بەوە  دانی  بنەمایە  ئەم  لەسەر  الریجانی  عەلی 
لە  گەندەڵی یەکان  لە  دووبارە  بەدواداچوونی  و  لێكۆڵینەوە 
دەبێ،  خەرج  دیكەشی  میلیۆنی  سەد  چەند  شەهید  بنیادی 
هەر بۆیە مەجلیس جارێکی دیکە ئەوە ناخاتەوە دەستووری 

کاری خۆی.
بڕیاری  بە   ١3٥٨ ساڵی  شەهید  بنیادی  باسە  شایانی 
ئیسالمی  كۆماری  كاتی  ئەو  رێبەری  خومەینی،  روحۆڵاڵ 

دامەزرا و ئێستاش لە ژێر دەسەاڵتی خامنەیی دایە.

لە مانگی رابردوودا النیكەم ٧٦ كەس لە ئێران ئێعدام كراون٤٥٠٠ حوكمی ئێعدام لە ئێران چارەنووسیان ناڕوونە

رۆژانە 3٨٥٠ كانتینێر بە بێ پشکنین 
لە بەندەر عەباسەوە دێتە ئێرانەوە پەروەندەی گه نده ڵی یه کانی بنیاتی شەهید لە ئێران دیزە بەدەرخۆنە کرا
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لە هەر کۆمەڵێک  و لە نێو هەر نەتەوەیەک دا کەسانێک 
نین،  بنەماڵەکەیان  هی  هەر  و  هەر هی خۆیان   کە  هەن 
نێویان دا  لە  کە  نەتەوەیەن  کۆمەڵ  و  ئــەو  هەموو  هی 
رێکەوت  بە  کەسانەش  جۆرە  ئەو  دیــارە  هەڵکەوتوون. 
نابن بە سامان  و مڵکی کۆمەڵ  و نەتەوەی خۆیان، بەڵکوو 
خزمەتیان بەو کۆمەڵ  و نەتەوەیە  و رۆڵیان لە بوارێک لە 
بوارە گرنگەکانی ژیانی ئەو کۆمەڵ  و نەتەوەیە دایە کە 

ئەم جێگە  و پێگەیەیان بۆ پێک دێنێ.
خوێندنەوە   ئەهلی  ــەی  ــەوان ئ بــۆ  ئــێــرانــپــوور،  نــاســر 
نەتەوەییەکانی  سیاسی  و  پــرســە  بــەدواداچــوونــی  و 
ناوێکی  ئێرانن،  و  کوردستان   رۆژهەاڵتی  بە  پێوەندیدار 
ئاشنایە. ئەو نووسەر  و رووناکبیرە کوردە رۆژهەاڵتی یە، 
خۆی  کاتی  و  تــوانــا   لــە  گـــەورە  بەشێکی  ساڵە  مێژ  لــە 
نەتەوەیی  و  مافی  بــواری  لە  نووسین  بۆ  وەرگێڕان  و 
بەرگری لە رەوابوونی پرسی کورد بە گشتی  و لە ئێران 
کــردوە.  تەرخان  تایبەتی  بە  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی   و 
وەرگێڕانەکانی کە لە زمانی ئەڵمانی یەوە بۆ سەر زمانی 
دۆکیۆمێنتی  و  پەسندکراو  و  یاسا  کۆمەڵێک   فارسین، 
زمانی یەکان  و،  نەتەوەیی  و  مافە  بە  پێوەندیدار  گرنگی 
سیستمی سیاسی  و بەڕێوەبەری لە واڵتانی فرە نەتەوە 
و فرەزمانی جیهان دەگرنە خۆیان. کاک ناسر بەم کارەی 
سیاسیی  قانوونی  و  زانیاریی  لە  نرخ  بە  گەنجینەیەکی 
پێویستی بۆ ئەو کەسانەی بەشداری خەباتی نەتەوەیی  و 
زمانیین، دابین کردوە. نەک هەر تاک تاکی ئەو مرۆڤانەی 
شێوەی  بە  خۆیان-  زمانی یەکانی  و  نەتەوەیی   مافە  بۆ 
تێکۆشەری  ئەندام  و  وەک  یا  سەربەخۆ  تاکەکەسی  و 
بەڵکوو  تێ دەکۆشن-  سیاسی یەکان  رێکخراوە  حیزب  و 
ئەگەر  کوردی یەکانیش،  ریکخراوە  و  حیزب   رێبەرانی 
بیانەوێ بە زانیاریی بە نرخ  و بەڵگەی پتەو بچنە شەڕی 
بەرگریکردن لەو مافانە لەگەڵ نەیارانی دابینبوونی مافە 
نەتەوەیی  و زمانی یەکان، پێویستە ئەم وەرگێردراوانەی 
لەو  بە سوود وەرگرتن  و  بخوێنینەوە   ئێرانپوور  بەڕێز 
زانیاری یانەی لێیان هەڵدێنجن، لەگەڵ دژبەران  و نەیارانی 
زمانی  و  نەتەوەیی   پرسی  دادپــەروەرانــەی  چارەسەری 
بکەونە دیالۆگ  و پۆلیمیکی سیاسی.  لیستی ئەو جۆرە 
ئێرانپووری ماندوویینەناس کە هێندێکیان  وەرگێڕانانەی 

نامیلکەیەکی تەواون، خۆ لە نزیکەی 30 ناو دەدا.
دۆکیۆمێنتی  وەرگێڕانی  بە  ئێرانپوورهەر  ناسر  بەاڵم 
وتار  نووسینی  بە  ئەو  نەوەستاوە.  بــوارە دا  لەم  بەنرخ 
رادیۆیی  و  تەلەڤیزیۆنی  وتــووێــژی  لە  بــەشــداری  بە  و 
لەم  سیاسی  کۆبوونەوەی  سمینار  و  لە  ئامادەبوون   و 
ــاری هــەبــووە هــەم لە  ــردوو دا، رۆڵێکی دی ــ ســاالنــەی راب
روانگە   ئیستیداللیی  و  تیۆریک   پایەی  بەرزکردنەوەی 
رەوای  پرسی  الیەنگرانی  و  بەرگریکاران   بۆچوونی  و 
هەم  گشتی،  بە  نەتەوەیی  مەسەلەی  و  کورد   نەتەوەی 
نارەوای  هێرشی  چەواشەکاری  و  پەرپەرچدانەوەی  لە 
نەیارانی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد بە تایبەتی لە نێو 
هێزەکانی  بە  لە خاڵە  یەکێک  ئێرانی یەکان دا.  شوڤێنیستە 
پڕکار  و  نــووســەرە  ئــەم  نووسین  و وەاڵمــدانــەوەکــانــی 
ئەگەر  فارسی یە.  زمانی  بە  نووسرانیان  پڕبەرهەمە، 
و  با   کــوردیــنــووس  هــەر  مەمانان  وەک  ناسریش  کــاک 
کوردزمان  خوێنەرانی  کەڵکی  بە  تەنیا  نووسراوەکانی 
هاتبان، هەرگیز ئەم سوود  و بایەخەی ئێستایان نەدەبوو. 
بە  فارسی  لە زمانی  کــوردی  ئــەوەی زمانی  لەبەر  نەک 
لەگەڵ  پێویستە  کە  هۆیەوە  بەو  بەڵکوو  بزانم،  کەمتر 
بە  پرسی کورد،  فارسیزمانەکانی  و  فارسیخوێن   نەیارە 
زمانێک کە لێی تی دەگەن باس  و پۆلیمیک بکەین ، چەوتی 
راستی یەکانی  و  بسەلمێنین    بۆچوونەکانیان  ناڕاستیی   و 
پێوەندیدار بە نەتەوەکەمان  و خەباتە رەواکەی خۆمانیان 
تێ بگەیەنین. ژمارەی ئەو کەسانەی لە ماڵپەرە فارسی 
فارسزمانی  دژبــەرانــی  هــۆگــران  و  لەگەڵ  زمانەکان  و 
پرسی نەتەوەیی  و زمانی، بە الیەنگری لە بزووتنەوەی 
نەتەوەیی لە کوردستان  و پرسی رەوای نەتەوەی کورد، 
قورس  دەنووسن  و  فارسی  زمانی  بە  ناسر  کاک  وەک 
بەاڵم  نین.  داخــەوە زۆر  بە  هاتوون،  قاییم وەدەســت   و 
هێز   بە  ئیستیداللی  بە  جار  زۆر  کەمە  ژمــارە  ئەو  هەر 
نەیارە  لە  توانیویانە رووی زۆر  باسی دەوڵەمەندیان  و 
و  نەتەوەکان   مافی  و  نەتەوەیی   پرسی  ئێرانی یەکانی 
بزووتنەوەی نەتەوەیی لە کوردستان  و ئێران کەم بکەنەوە 
و پێش بە مەیدانداریی یەک الیەنەیان لە راگەیەنەکان دا 

بگرن.
حیزبە  لە  یەک  هیچ  ئەندامی  مێژ ساڵە  لە  ناسر  کاک 
سیاسی یەکانی کوردستان  و ئێران نیە. بەاڵم بە شاهیدیی 
نووسین  و وتووێژەکانی، هەر کات حیزب  و ریکخراوێکی 
سیاسیی کوردستان، پرس  و بابەتێکی نوێ  و بە سوودی 
یا  بۆنەی هەنگاوێکی سیاسی  و  بە  یا  خستووەتە روو، 
بە  ــاڕەوا،  ن هێرشی  بەر  کەوتووەتە  رەوا  چاالکی یەکی 

دەستوبردتر لە رێبەری  و کادرە دیارەکانی ئەو الیەنە  و 
دەتوانم بڵێم زۆر جار موستەدەلتر، راشکاوتر  و قورس 
ئەو جۆرە حیزب  و  رێبەران  و سیماکانی  لە  قاییمتر   و 
کامڵبوونی  لێ کردنیان.  داکۆکی  کەوتووەتە  رێکخراوانە، 
فکری ، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی  و رەوانیی ئەو رووناکبیرە 
ئەو  ــارن.  دی تایبەتمەندی یەکانییەوە  لە  زۆر  بە  کــوردە 
هەر خەمخۆری پرسی رەوای نەتەوەکەی لە رۆژهەاڵتی 
سەر  لــە  سەرنجی  و  هــۆش   بەڵکوو  نییە،  کــوردســتــان 
رووداو  و ئاڵوگۆرەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستانیش 
وەستاوەتەوە  و لە کاتی خۆی دا نووسین  و هەڵوێست  و 
و  هۆگران   ئێمە  زۆربەی  ئەوەی  لەگەڵ  هەبووە.  دەنگی 
خوێنەرانی، ئەو نووسەرە وەک شەڕڤانێکی بزووتنەوەی 
کـــورد لــە ســەنــگــەری بیر  و قــەڵــەم  و کـــاری فــکــری  و 
بندەستەکانی  نەتەوە  بــەاڵم  دەکــەیــن،  سەیر  سیاسی دا 
بڕوانن.  لێی  بەم چاوە  وایە هەر  ئێرانیش، حەق  دیکەی 
چونکە ئەو وەک رووناکبیرێک  و بە شێوەیەکی مەبدەئی 
 و وەک پرەنسیپ، مەسەلەی هەموو نەتەوە بندەستەکانی 
ئێران بە مەسەلەی خۆی دەزانێ  و لە جێی خۆی  و لە 
کاتی خۆی دا، هەوڵی داوە قسە  و هەڵویستی گونجاوی 
روانین  و  هیزیی  بە  گەورەیی  و  هەبێ.  بارەیانەوە  لە 
هێندێک  الوازە،  جەستە  بە  مرۆڤە  ئــەو  بیرکردنەوەی 
ئازادبیر  لەوانە:  هەیە  دیکەشیان  سەرچاوەی  و  هۆکار 
سیاسی،  بیروڕای  جۆراوجۆریی  لە  رێزگرتن  و  بوون  
ــەروەریــی  دادپ بە  هــەبــوون  بــاوەڕ  واتــای  بە  چەپبوون 
دەستی  بە  مرۆڤ  چەوسانەوەی  نەمانی  و  کۆمەاڵیەتی  
لە هەست  و روانینی دژەمرۆیی  مرۆڤ، خۆپاککردنەوە 
 و، لە روانگەیەکی ئینسانی  و ئینساندۆستانەوە روانین بۆ 

پرس  و دیاردە  و بابەتەکان  و هتد. 
داوەری  و هەڵسەنگاندن لە بارەی ژیان  و تێکۆشانی 
کاک ناسر ئێرانپوور، عەیبێکی گەورەی تیدا دەبێ ئەگەر 
دوو راستی لە بارەی ئەو رووناکبیرە بە نرخە نەزانین. 
یەکەم ئەوە کە  ناسر هەموو ئەو وەرگێڕان  و نووسینە 
کە   - ــەی دا  ــ رۆژان قورسی  کــاری  پەنا  لە  نرخانەی  بە 
کارەیەوە  بەو  بنەماڵەکەی  بەڕێچوونی خۆی  و  و  ژیان  
رووناکبیر و  ئەو  وەک  ئەو  داون.  ئەنجام  بــووە-  بەند 
دەیانژێنێ  الیەنێک  کە  نەبووە  خۆاپێداوانە  نــووســەرە 
کاریان  نیە  و  ژیان  و گوزەرانیان  نان  و   و هیچ خەمی 
ئەوەیە  راستییش  دووهەم  نووسینە.  خوێندەوە  و  تەنیا 
ناسر ئیرانپوور لە مێژ ساڵە لە بەشی زۆری رووناکیی 
عیالجی  بۆ  هەر  خۆشی)١٩٨٤(  کاتی  بێبەشە.  چاوێکی 
ئەم نەخۆشی یە هاتووەتە ئەڵمان  و لەوێ گیرساوەتەوە . 

هەر بە رووناکایی ئەو چاوە ساغەشی ، سەرەڕای کار 
و چاالکیی زۆری سیاسی، سەرکەوتوانە خوێندوویەتی  و 
خۆی پێ گەیاندوە و بووە بەو ناسرەی ئەمڕۆ لە سایەی 
باش  رادەیەکی  تا  ئەوانەی  هەموو  زۆرەکانی،  خزمەتە 

دەیناسین، خۆشمان دەوێ  و شانازیی پێوە دەکەین.
شێوەی  بە  و  جــاروبــار  ساڵیکە  چەند  ناسر،  کــاک    
دەکــا.  ون  لێ  خۆیمان  نووسین دا  گۆرەپانی  لە  کاتی 
ونبوونێکی  بەڵکوو  دڵخواز،  نەک خۆحەشاردانێکی  ئەوە 
چارەسەر  ژێر  لە  کە  کاتانەیە  ئەو  ئەمە،  نــەخــوازراوە . 
لەگەڵ نەخۆشی یەکەیەتی.  بەربەرەکانی  دایە و خەریکی 
کــەوتــووە،  لــە نەخۆشخانە  کــە  کــاتــانــەش دا  ــەو  ل بـــەاڵم 
نەحەجمیوە. بیری هەر الی پرسە رەواکانی نەتەوەکەی 
 و هاونیشتمانانی بووە. لە ئاکام دا، چەکەرەی پڕۆژەیەکی 
نووسین  لە  دەنگ  هاتنە  چۆنیەتیی  و،  نووسین   دیکەی 
 و لێدوانێکی تازەی نەیارێکی پرسی رەوای نەتەوەکەی، 
داوە.  پێ  جینگڵیان  نەخۆشی یەکەی،  ئازارەکانی  وەکوو 
بە  ئەو خۆشەویستەی  زەینی  بیر  و  کە  بابەت  نوێترین 
بەرەوڕووبوونەوە  چۆنیەتیی  کردوە،   خەریک  خۆیەوە 
لە  جۆرەکانی یەوە  هەموو  بە  جاشەتی  دیــاردەی  لەگەڵ 
کاربەدەستانی  کە  دیاردەیەک  کوردستانە.  رۆژهەاڵتی 
باسکردنی  کاتی  لە  ساڵێکە  چەند  ئیسالمی،  کــۆمــاری 
رێکخراوەکانی  چاالکیی  لە سەرکوتی  سەرکەوتنەکانیان 
بەشدار لە بزووتنەوەی کوردستان، سەرکەوتوانە  و بە 
شانازی یەوە و لە ژێر ناوی »هاوکاریی خەڵکی خۆجێی 
لەگەڵ هێزەکانیان«، لێی دەدوێن. پێویستیی وەڕێخستنی 
هەوڵێکی بەرینی فکری  و سیاسی  و میدیایی لە دژایەتی 
لەگەڵ ئەم دیاردەیەدا، ئەو بیرۆکەیە کە ناسری ئێرانپوور 
سیاسی یەکان  و  ریــکــخــراوە  حــیــزب  و  دەکـــا  پێشنیار 
چاالکانی بواری سیاسی لە رۆژهەاڵتی کوردستان بیکەنە 

هەوێنی پڕۆژەی ئێستای خۆیان.
ئه ده بیاتی  ده وڵه مه ندکردنی  بۆ  ئێره   هه تا  ناسر  کاک 
پرسه   له   بــه رگــری  پێناوی  له   و  کوردستان  سیاسیی 
ره وای نه ته وه که ی دا، که می نه کردووه . ئه و گه نجینه یه ک 
که   هێناوه   بــه رهــه م  به نرخی  نووسینی  و  ــڕان  ــێ وه رگ
پشت  و  لێ فێربوون  و  خوێندنه وه   شایانی  راستی  به  
پێ به ستن له  دیالۆگ و موناقشه ی سیاسی دان. سه ره ڕای 
ئه مه ش بزووتنه وه ی نه ته وه یی و گۆڕه پانی رۆشنبیریمان 
پێویستیی زۆریان به  ناسره کان و خاوه نانی ئه م جۆره  
هزره  و به هره  ده وڵه مه ندانه  هه یه . هه ر بۆیه  له  قوواڵیی 
خۆشه ویست  ناسری  بۆ  به رده وام بوون  ئاواتی  دڵمه وه  

ده خوازم.

کۆمەڵە جموجۆڵێکی  ناوەناوە  دوایی داو  لەم سااڵنەی 
مەدەنی و جەماوەری لە شاری مەریوان دا دەبیندرێ کە 
نەتەنیا لە سەر ئاستی رۆژهەاڵتی کوردستان، بەڵکوو لە 
سەر ئاستی ئیرانیش دا، ئەم شارەیان کردۆتە نموونەیەکی 

بەرچاو بۆ لێ فێربوون و قسە لەسەر کردن.
ئەو جموجۆڵ و چاالکی یانەی کە لە شاری مەریوان دا 
لە ژیر ناوی »خەباتی  بەڕێوەدەچن و ئەم سااڵنە زیاتر 
دەکرێن، خوێندنەوەی  پێناسە  و جەماوەری«دا  مەدەنی 
جۆراوجۆر هەڵدەگرن کە پێش ئەوەی بپەرژێینە سەریان، 
بە پێویستی دەزانم بە پرسیارێکی گشتی_ کە لەوانەیە 
دەست  زیاتر_  بەرچاوروونی یەکی  بۆ  بدا  یارمەتیمان 

پێ دەکەین؛
ئەوتۆ  مەوقعییەتێکی  توانیویەتی  مەریوان  شاری  بۆ 

پەیدا بکات؟!

ــەم پـــرســـیـــارە پــێــویــســتــمــان بە  ــ بـــۆ واڵمــــدانــــەوە ب
و  سیاسی  رەفتاری  بە  دوور  زۆر  نە  ئاوڕدانەوەیەکی 
بزانین  ئەوەی  بۆ  هەیە  شارە  ئەم  خەڵکی  کۆمەاڵیەتیی 
کە چ هۆکارگەلێک وای کردوە کە شاری مەریوان وەها 

مەوقعییەتێکی مەدەنی_جەماوەری پەیدا بکات.
ئەگەر لە رێپێوانە مەزنەکەی ئێوارەی 30ی پووشپەڕی 
بە  شــارە  ئــەم  خەڵکی  کــە  پێ بکەین  دەســت  ١3٥٨ەوە 
هێزە  هاتنی  بە  بەرانبەر  دەربڕین  ناڕەزایەتی  نیشانەی 
سەرکوتکەرەکانی رێژیم بۆ نێو شار وەرێیان خست و 
بە هەزاران کەس شاریان چۆڵ کرد، دەکرێ لە پاشخانی 

ئەم جووڵە مەدەنی و جەماوەری یانە تێ بگەین.
تایبەت  بە  و  هــەتــاوی  چلی  دەیــەی  کۆتاییەکانی  لە 
و  مەدەنی  هەوڵێکی  کۆمەڵە  هەتاوی دا  ٥0ی  دەیــەی  لە 
سەندیکای  و  ئەنجوومەن  رێــکــخــراوەیــی)دامــەزرانــدنــی 
خاوەن  کەسێکی  کۆمەڵە  الیــەن  لە  شــارە  لەم  پیشەیی( 
ــواد  ؛ کـــاک ف ــووز و جــێــی مــتــمــانــەی خــەڵــک وەک  ــف ن
و  پیرخزری  حوسێن  رۆستەمی،  عەتا  مستەفاسوڵتانی، 
سیما  وەک  هێندێکیان  دواتــر  کە  دیکە  کەسی  کۆمەڵێک 
ناسراوەکانی بەشێک لە بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان 
ــن، رێــک خــران کە  ــەوت و بــە تایبەت لــە کــۆمــەڵــەدا دەرک
رەفتاری  سەر  لە  تاریخی یان  شوێنەوارێکی  بێ گومان 

جەماوەریی خەڵکی ئەم شارە دانا.
هەر ئەم پاشخانە لە کاری رێکخراوەیی وای کرد لە 
دەرفەتێکی تایبەت دا بە شێوەیەکی زۆر سەرسووڕهێنەر 
رۆژی  ئێوارەی  کاتژمێردا،  چەند  لە  کەمتر  مــاوەی  لە 
کەس  هـــەزاران  بە  هــەتــاوی،  ١3٥٨ی  ی  پووشپەڕ   30
و  کۆببنەوە  یەک  دەوری  لە  مەریوان  لە خەڵکی شاری 
نیشانەی  بە  و،  خوێن رشتن  لە  پێشگرتن  مەبەستی  بە 
ناڕەزایەتی لە هاتنی هێزە سەرکوتکەرەکانی رێژیمی تازە 
بە دەسەاڵت گەیشتووی کۆماری ئیسالمی بۆ نێو شار، لە 
رێپێوانێکی جەماوەری و تاریخی دا شار چۆل بکەن کە 
دیتمان بە نیسبەت شارەکانی دیکەی کوردستانەوە هێزە 
رەشەکوژ  خەڵک  نەیانتوانی  رێژیم  سەرکوتکەرەکانی 
جموجۆڵە  ئەم  مێژووییەوە،  رووی  لە  کەوابوو  بکەن. 
مەدەنی و جەماوەری یانە لە شاری مەریوان دیاردەیەکی 

تازە نیە و خاوەنی پاشخانێکی پڕشنگدارە.
یەکریزی یەی  و  یەکگرتوویی  جۆرە  ئەم  کاریگەریی 
خەڵک لە شاری مەریوان دواتریش لە قالبی یەکێتی یەکانی 
بوو  جۆراوجۆردا  سەندیکای  و  کرێکاران  و  جوتیاران 

بە هەوێنێک بۆ کاری جەمعی لە داهاتووی جموجۆڵ و 
چاالکی یەکانی خەڵکی ئەم شارەدا.

مەریوان  شاری  جەماوەری یەکانی  و  مەدەنی  جووڵە 
بە تایبەت لە ماوەی یەک دەیەی رابردوودا، توانیویەتی 
و  پڕڕەنگتر  شێوازێکی  بــە  و  بــبــڕێ  قۆناغیک  چــەنــد 
گشتگیرتر خۆی بنوێنێ؛ چاالکیی فەرهەنگی لەم شارەدا 
نەتەنیا سنووری خودی شاری بڕیوە، بەڵکوو توانیویەتی 
بۆ  شوێنێک  ببێتە  و  بترازێ  ئێرانیش  سنوورەکانی  لە 
واڵتانی  لە  دیکە  گەالنی  کلتووری  و  هونەر  پێشاندانی 
ــامــاژە بە  ــرێ ئ ــەم نــمــوونــە دەکـ دەورووبـــــەر. کــە بــۆ ئ
بکەین  مەریوان«  سەرشەقامی  »شانۆی  فستیڤاڵەکانی 
لە  ژینگەپارێزی  دەچێ.  بەڕێوە  شــارەدا  لەم  سااڵنە  کە 
کوردستان لە شکڵی گشتگیری خۆی دا هەر لەم شارەوە 
و  شــار  ســەرجــەم  بــە  نیشتمان دۆستی  پەیامی  تــوانــی 
ناوچەکانی کوردستان بگەیەنێ و هەر ئێستا بە هەزاران 
کوڕو کچی کوردستان لە ژێر ناوی »ئەنجومەنی سەوزی 
ئەنجوومەنەکانی دیکەی هاوشێوەدا  چیای مەریوان« و 

کار لە بواری ژینگەپارێزی دا دەکەن.
مەریوان توانی لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا ببێتە 
بۆنەکان  و  دەرفــەت  لە  وەرگرتن  کەڵک  بۆ  نموونەیەک 
لە  کوردستانی  ناوچەکانی  و  لە شار  زۆرێک  دواتر  کە 
بــەدوای  مەدەنی یەکان دا  چاالکی یە  و  جموجۆڵ  بــواری 
نەورۆزی یەکان  رێورەسمە  بەڕێوەبردنی  راکێشا.  خۆدا 
لە شکڵ و شێوازێکی جەماوەری و گشتی دا سەرەتا لە 
ئاواییەکانی سەربەشاری مەریوانەوە بوو بە سەرەتایەک 
کوردستان  دیــکــەی  شوێنەکانی  لــە  زۆرێـــک  دواتـــر  کــە 

کردیان بە نموونەیە بۆ خۆدەرخستن و چاالکی نواندن.
ئاواییەکانی  و  مەریوان  شاری  خەڵکی  سەرەتا  ئەوە 
نیشاندانی  دزێــو  و  بــردن  لەنێو  بۆ  کە  ئەم شــارەبــوون 
کوردستان،  کۆمەڵگای  ناشیرینی  دیاردەیەکی  کۆمەڵە 
وەک؛ راوکردن و قلیانکێشان، قەفەسەکان و قلیانەکانیان 
شارەکانی  لە  دیتمان  دواتــر  کە  تێکشکاند  و  سووتاند 
دیکەی کوردستان و تەنانەت ئێرانیش بوون بە نموونە 
مەریوان  چاالکانی شاری  ئەوە سەرەتا  لێ فێربوون.  بۆ 
و  »لێبووردەی«ی  نەفسی  پتەوترکردنی  بۆ  کە  بــوون 
رووداوە  قوربانیانی  بنەماڵەی  سەردانی  »گوزەشت« 
ــان لێ دەکـــردن کە  نــەخــوازراوەکــانــیــان دەکــرد و داوایـ
کەسی تاوانباری مەحکووم بە مەرگ ببەخشن و »گیانی 
لە  دیتمان  دواتر  کە  بکەن«،  لە مەرگ رەزگــار  کەسێک 

ئەوە  نموونە.  بوو  کوردستان  دیکەی  شوێنیکی  چەند 
کچان و ژنانی شاری مەریوان بوون کە یەکگرتووانە و 
بە شێوازێکی مەدەنی و جەماوەری لە زۆر بواردا هاتنە 
مەیدان و دژ بە کۆنەپەرەستی و بێ رێزی کردن بە »ژنی 
بەسەر  خۆیان  ئیرادەی  کــردو  مەیدانداری یان  کــورد« 
نموونە  دوایــیــن  وەک  دەکــرێ  کە  سەپاند  دەســـەاڵت دا 
ئاماژە بە ناڕەزایەتیی کچانی دوچەرخەسواری ئەم  شارە 
بکەین کە بۆ دژایەتی بەرانبەر بە قسەکانی ئیمام جومعەی 
شار، رژانەسەر شەقامەکان و وێڕای بەدەستەوەگرتنی 

دوچەرخەکانیان، داکۆکی یان لە مافەکانی خۆیان کرد.
و  مەدەنی  جووڵە  و  چاالکی  ئەو  زۆرن  گشتیی  بە   
شاری  رابـــردوودا  ساڵی  چەند  لە  کە  جەماوەری یانەی 
جێی  لێ فێربوون.  بۆ  نموونەیەک  کردۆتە  مەریوانیان 
خۆیەتی لە کۆتایی دا بە ڕێزو پێزانینەوە بڕواندرێتە کارو 
لە هەموو  کە  ئەم شارە  مەدەنیی  تێکۆشەرانی  چاالکیی 

بوارەکان دا شارەکەیان کردۆتە نموونە بۆ لێ فێربوون.

سیاسی

ناسر ئێرانپوور، پیاوێک لە رەگەزی رووناکی

مەریوان، شارێک بۆ لێ فیربوون

مـــاوەی  ــە  ل ــی  ــوان ت ،،مەریوان 
ــاڵـــی رابـــــــــردوودا بــبــێــتــە  ــد سـ ــەنـ چـ
ــک وەرگــرتــن  ــەڵ ــەک بــۆ ک ــەی ــوون ــم ن
ــر  لــە دەرفـــەت و بــۆنــەکــان کــە دوات
ــی  ــان ــاوچــەک ن و  ــار  ــە شــ لـ زۆرێـــــک 
و  جموجۆڵ  بــواری  لە  کوردستانی 
بــەدوای  مــەدەنــی یــەکــان دا  ،،چاالکی یە  راکێشا  خۆدا 

شاری  له   فەرهەنگی  ،،چاالکیی 
خودی  سنووری  نەتەنیا  مه ریوان دا 
توانیویەتی  بەڵکوو  بــڕیــوە،  شــاری 
و  بترازێ  ئێرانیش  سنوورەکانی  لە 
هونەر  پێشاندانی  بۆ  شوێنێک  ببێتە 
واڵتانی  لە  دیکە  گەالنی  کلتووری  و 
ــۆ ئـــەم نــمــوونــە  ــە ب دەورووبــــــەر. ک
فستیڤاڵەکانی  ــە  ب ــاژە  ــام ئ دەکـــرێ 
»شــانــۆی ســەرشــەقــامــی مــەریــوان« 
دەچێ ،،بکەین کە سااڵنە لەم شارەدا بەڕێوە 

قادر وریا

سمایل شه ره فی
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گەالوێژدا،  مانگی  لە  و  ساڵێک  هەموو 
دەبــێ   ١3٦٧ قــوربــانــیــانــی ســاڵــی  یـــادی 
رووی  بـــە  و  تــەنــگ  ــی  ــەکـ ــەیـ دەالقـ بـــە 
ــاوی دا دەکــرێــتــەوە.  ــەم ــەکــی ت ــردووی راب
زندانیانی  کوشتاری  یــادی  ئەمسالیش 
و،  رێــژەیــی  جــیــاوازی یــەکــی  بــە  سیاسی 
ئەم  ــەوە.  ــ رۆژەڤ هاتە  دی  جارێکی  بــۆ 
جیاوازی یە لە پێوەندی بە باڵوکردنەوەی 
دەفــتــەری  کــە  دەردەکـــەوێ  کاسێتێک دا 
ئایەتواڵ مونتەزه ری بۆ یەکەمجار باڵوی 
کـــردەوە و لــە ئــەنــجــام دا کــاردانــەوەی 
بــەرپــرســانــی حــکــوومــی لــێ کــەوتــەوە و، 
وەک  دی  جارێکی  بــۆ  خومەینی  ــاوی  ن

ئارا. هاتە  کوشتارە  ئەم  فتوابێژی 
 ١3٦٧ گــەالوێــژی  ٢٤ی  لە  کاسێتەکە 
ئــەم  ــی  ــی ــگ ــرن گ و،  ــراوە  ــ ــ ک ــار  ــۆمـ تـ دا 
سه ر  لــه   پــەردە  کــە  ــە  دای ــەوە  ل بەڵگەیە 
مونتەزەری  نێوان  لە  زیندوو  دیالۆگێکی 
سامناکە  جەنایەتە  ئەم  موهەندیسانی  و 
الدەدا. نێوەرۆکی ئەم دیالۆگە بە رواڵەت 
باس لە نیگەران بوونی مونتەزەری دەکا 
له   ــدە«  »رەوەن ئەم  کارتێکەریی  لەمەڕ 
و  ئیسالمی  ئینقالبی  چارەنووسی  سه ر 
هەوڵ  ــارە  وت ئــەم  خومەینی.  بەتایبەت 
دیاردەشوناسانە  خوێندنەوەیەکی  دەدا 
بکا بۆ دوو خاڵی گرینگ کە لەو کاسێتەدا 

داننانی  خاڵ؛  یەکەم  لێ کراوە:  باسی 
ناشەرعی  بــە  مــونــتــەزەری  ئــایــەتــواڵ 
»بەرەوەند  پرسی  و  سزاکان  بوونی 
کــردنــی« کــوشــتــاری جــیــابــیــرانــە لە 
دووهــەم؛  خاڵی  ئیسالمی.  کــۆمــاری 
کۆشتارەکەیە  موهەندیسانی  قسەی 
ئەم  تیۆریکی  بەشی  بە  پێوەندیی  کە 
ئەوان  ئەگەرچی  هەیە.  وتــارەشــەوە 
دان بــە نــاڕەوابــوونــی ئــەم بــڕیــارەدا 
ـــه  ســه ر  ــری ل ــداگـ ــێـ ــەاڵم پـ ــ ــن، بـ ــنـ دێـ
شەرعی«  »تەکلیفی  بەجێ گەیاندنی 
ناتەواو  کارێکی  کردنی  جێبەجێ  و 
لە  مــونــتــەزەری  نموونە  بــۆ  دەکـــەن. 
زمانی  لە  و  بیرەوەری یەکانی  کتێبی 
»ما  دەڵێ:  شەرع دا  حاکمی  نەییەری 
اعدام  تهران  در  را  نفر   750 االن  تا 
عنوان  به  هم  را  نفر   200 کــرده ایــم، 

کلک  کــرده ایــم  جــدا  بقیه  از  سرموضع 
بفرمایید.« بعد هرچه  بکنیم  هم  را  اینها 
نــێــوان چەمکی  پــێــوەنــدی  ئـــەوەی  بــۆ 
ــەی  ــی دەی ــانـ هــۆلــوکــاســت و رووداوەکـ
ــەوە،  ــتـ ــێـ بـ روون  ــران  ــ ــێ ــ ئ ــتـــی  ــەسـ شـ
ــی  ــورت ک ــە  بـ دەدەم  هــــەوڵ  ســـەرەتـــا 
چەمکی  لەمەڕ  تێرمینۆلۆژیک  باسێکی 
ــە  ــن ــەم، دواتـــــر رەخ ــکـ هـــۆلـــوکـــاســـت بـ
هۆلوکاست  کــارەســاتــی  بنەماییەکانی 
دواجار  و،  باس  بەر  دێتە  وتارەدا  لەم 
ــکــی کــورت لــەمــەڕ دیـــاردەی  بــەراوردێ
دەیەی  هۆلوکاستی  »خومەینی-یزم«و 

دەکەم. ئێران  لە  شەست 
ــوکــاســت لــە »هــیــلــۆکــافــســتــۆن«  هــۆل
و  التینی یە  وتەزایەکی  کە  وەرگــیــراوە 
لــە دوو وشــەی هــێــلــۆس)بــەتــەواوی( و 
کــافــســتــۆس)ســووتــانــدن( پــێــک هــاتــووە و 
سوتاندن.  بــەتــەواوی  دەبێتە؛  ماناکەی 
ــە لــە پــێــوەنــدی بە  ــەزای ــەم وت ســەرەتــا ئ
دەکار  کەسانە  ئەو  سووتاندنی  ســزای 
ــوو. لە  ــ ــن الیـــان دابـ ــات کــە لــە دیـ ــ دەه
وەک  هۆلوکاست  نــۆزدەهــەم دا  ســەدەی 
نێو  هاتە  ژینۆساید  ماناکانی  لە  یەکێک 
بەڵگەی  چەند  لە  و  سیاسی  ئەدەبیاتی 
قڕکردنی  بە  پێوەندی  لە  و  مێژوویی دا 
لێ کراوە.  باسی  تورکیا  ئەرمەنی یەکانی 
جیهانی،  دووهــەمــی  شــەڕی  دوابـــەدوای 
کەیسی  ــە  ب پــێــوەنــدیــی  ــە  ل هــۆلــوکــاســت 
یەهودی یەکان،  قڕکردنی  و  سووتاندن 
ــەرەج و  ــ ئــۆتــیــســت و کــەم ئــەنــدامــان، ق
ــی  ــە دەســت ــان بـ ــەک ــت ــی ــکــســوال هــۆمــۆســێ
نــازی یــەکــانــی ئــاڵــمــان تــۆمــار کـــراوە کە 
ــەم کــارەســاتــە  هــەژمــاری قــوربــانــیــانــی ئ

کەس. ملیۆن  دەگاتە شەش 
کۆمەڵناسی  بــاومــان)٢00٥(  زیگمۆند 
بەناوبانگەکه ی دا  کتێبە  لە  پۆستمۆدێڕن، 
ــیــتــە« دەڵـــێ؛  ــوکــاســت و مــۆدێــرن »هــۆل

تێگێشتن لە کارەساتی هۆلوکاست نایەتە 
سەرهەڵدانی  بنەماکانی  لە  ئەگەر  دی 
سڕینەوە  پرۆژەی  تێ نەگەین.  مۆدێڕنیتە 
ــان،  ــاوم ب بــۆچــوونــی  ــە  ب فــاشــیــزم،  الی 
ــەبــوو  ــت ن ــکــی ســەرشــێ ــاوێ ــی ــاری پ ــڕیـ بـ
بوو  بەشێک  ســڕیــنــەوە  چەمکی  بەڵکە 
ــە مــاهــیــەتــی مــودێــڕنــیــتــە. مــۆدێــرنــیــتــە  ل
لەو  جیهان  تــاکــوو  هــەڵــدا  ســەری  بۆیە 
گرێ  کە  بکاتەوە  خاوێن  ناپاکانە  شتە 
ــەت«  ــی ــان ــەردەم »شــارەســت ــ دەخـــەنـــە بـ
ــەر مــۆدێــرنــیــتــە  ــەگ ئ و »پــێــشــکــەوتــن«. 
نەکردبایە  پێشکەوتنی  و  شارستانیەت 
دڵــنــیــایــیــەوە پرسی  بــە  ئــایــدۆلــۆژیــا،  بــە 
ســـڕێـــنـــەوەش نـــەدەبـــوو بـــە ئــامــانــجــی 
گیا  دەسکەنەی  ئەنجام دا  لە  و  فاشیزم 
شارەستانیەتی  بێستانی  هــەرزەکــانــی 
باومان  زیگموند  چەشنە  بەم  نەدەکرد. 
پرسی هۆلوکاست نەک وەک رووداوێکی 
نامرۆڤانە،  کارەساتێکی  یاخۆ  مێژوویی 
مــەعــریــفــی  ــی  ــەکـ ــاردەیـ دیـ وەک  ــکــە  بــەڵ
مەعریفە  ــە  ل مــەبــەســت  ــا.  ــ دەک ــە  شــرۆڤ
جیهانبینی  کە  بنەماییانەن  چەمکە  ئەو 
باومان  دامەزرا.  سه ر  له   مۆدێرنیتەیان 
ــنـــەگـــەرانـــەی خـــۆی له   روانـــگـــەی رەخـ
 /١ ــەوە:  ــات دەک چــر  چەمکانە  ئــەم  ســه ر 
دی«  »ئەوانی  ٢/چەمکی  شارستانیەت، 
ــاری  ــک رێ  /3 ســـڕیـــنـــەوە،  پـــرۆســـەی  و 
سۆسیال   /٤ ــروکــراســی،  ب و  عــەقــاڵنــی 
جینایەت  کردنی  بەنۆرمال   /٥ دیستانس، 

گوێرایەاڵنە. ئەخالقی   /٦ و 

ــەی  ــەرانـ ــەگـ ــنـ ــتـــۆدۆلـــۆژیـــای رەخـ ــێـ مـ
ئــێــمــەش  ــە  کـ دەدا  هـــانـــمـــان  ــان،  ــ ــاوم ــ ب
ــە ســەیــری  ــان ــە روانــیــنــێــکــی رووکــەشــی ب
بەڵکە  نەکەین،   ٦٧ ساڵی  رووداوەکانی 
پێویست  کارەساتە  لەم  تێ گه یشتن  بۆ 
ــی ژێــرخــانــی  ــان ــەک ــی ــوواڵی ــا ق ــەت ــا ه ــ دەک
لەوێوە  و  لێ بدەین  رەهەند  خومەینیزم 
بگەڕێین.  جینایەتە  ئــەم  رەگــەکــانــی  بــۆ 
ئەم  ســه ر  له   ســەرەتــا  پێویستە  کــەواتــە 
خاڵە هاوڕا بین کە کوشتاری زیندانیانی 
بــەڵــکــە  نـــەبـــوو  رووداو   ١3٦٧ ــی  ســاڵ
لە ماهیەتی »سڕینەوە« کە  بوو  بەشێک 
داڕێژاوە.  سه ر  له   خومەینیزمی  بنەمای 
ناچارین  کارەساتە  لەم  تێ گه یشتن  بۆ 
بە  گەشتێک  و  دواوە  بــۆ  بگەڕێینەوە 
شەست دا  دەیــەی  خوێناوی  دااڵنــی  نێو 
ــکــەیــن، کــەمــێ دوورتــــر بــچــیــنــەوە بۆ  ب
ــەرەو  بـ ــا  ــەروەهـ هـ و   ١3٥٧ ئــیــنــقــالبــی 
بــگــەڕێــیــن.  دا  ١3٤٢یــــش  جـــۆزەردانـــی 
هەڵبەت رێگای ئەم کاروانە زۆر درێژە، 
دەیــەی  بۆ  دەگــاتــەوە  کە  دوورە  هێندە 
ــەوەش دوورتــــر بۆ  ــ ل ســی هــەتــاوی و 

ئێمە  ئەگەر  مەشرووتییەت.  سەردەمی 
بە  ــە  ــ رووداوان زەنــجــیــرە  ئــەم  نەتوانین 
دڵنیاییەوە  بە  بدەینەوە،  گــرێ  یەکەوە 
تێ ناگەین.  ــش  ٦٧ی ساڵی  جینایەتی  لــە 
چۆن  نەکەوینەوە،  دوور  هێندە  ئەگەر 
فیتنەی  مودەریس،  کێشەی  لە  دەتوانین 
ساڵی  لــە  خومەینی  هــەرای  و  کاشانی 
کە  سروشتی یە  زۆر  تێ بگەین؟   ١3٤٢
ــکــی وەهـــا کــــورت دا مــەجــالــی  ــارێ ــە وت ل
ــەکــی مــێــژوویــی بـــۆ ئــەم  ــەوەی ــدن ــن خــوێ
هەوڵ  بۆیە  هــەر  نەرەخسێ،  دیــاردەیــە 
مــۆدێــلــی  بـــە  پــشــت بــەســتــن  بـــە  دەدەم 
بخەمە  تیشک  بــاومــان،  رەخنەگەرانەی 
ــدە مــەعــریــفــی یــەکــانــی  ــ ــەنـ ــ ــەر رەهـ ــ سـ
مەکتەبی  لە  کە  »سڕینەوە«  دیــاردەی 

کراوە. نیهادینە  خومەینیزم دا 
چەمکی  ــان؛  ــاوم ب بــۆچــوونــی  پــێــی  بــە 
داهێنانەکانی  لە  یەکێکە  دی«  »ئەوانی 
سۆنگەی  لە  دی«  »ئەوانی  مۆدێڕنیتە. 
ــە  ــاوازی ی ــەدا بــە مــانــای جــی ــت ــی ــڕن مــۆدێ
لــێــرەدا  ــاوازی  ــی و، هــەڵــبــەت چــەمــکــی ج
شارستانیەت  نــۆڕمــەکــانــی  پــێــوەری  بــە 
ــەریــەت هــەڵــدەســەنــگــێــنــرێ. ئــەو  ــەرب و ب
شـــتـــانـــەی کـــە بـــــەالی مــۆدێــڕنــیــتــەوە 
مانای  بە  و  جیاوازە  ئەوا  نەبێ  نۆڕماڵ 
جیاوازیش  نەهێشتنی  بۆ  و،  بەربەریەتە 
بۆ  بکرێ  ــاری  دی پرۆسەیەک  پێویستە 
کردنی  جێبەجێ  بــۆ  ــردن.  کـ دەســکــەنــە 
رێکاری  بە  پێویست  پرۆسەیەک  وەهــا 
کە  وایــە  پێی  باومان  و،  دەکــا  عەقاڵنی 

گرینگترین  و  عه قاڵنی ترین  بروکراسی 
کە  بوو  سڕینەوە  پرۆسەی  میکانیزمی 
بە  کرد.  رەچاویان  ئاڵمان  نازی یەکانی 
ــتــوانــی پـــرۆژەی  تــەنــیــا بــروکــراســی دەی
بەدسیپلین تر  هۆلوکاست خێراتر، وردتر، 
ــا بـــەرێـــوە.  ــب ــوە ب و بـــە کـــاراتـــریـــن شــێ
کارکردەکانی  کاریگەرترین  لە  یەکێک 
باومان،  بۆچوونی  پێی  بە  بروکراسی 
دەردەخــا.  خۆی  ئەخالق دا  زەمینەی  لە 
دەستیان  کەسانەی  ئەو  دەڵــێ:  باومان 
دڵنیاییەوە  بە  هەبوو،  هۆلوکاست دا  لە 
هەبوو،  باوکیان  و  دایک  بــوون،  مرۆڤ 
بەشێکیان ژن و منداڵیشیان هەبوو، تامی 
دەیانزانی  چێشتبوو،  خۆشەویستی یان 
تەنانەت  و  چییە  لــێــبــوردن  و  بــەزەیــی 
ــەوە،  دەدات مانایەک  چ  ئــازار  دەیانزانی 
ژن  پــۆل  پــۆل  کەسانە  ئــەو  هــەر  کەچی 
لە کورەی  یەهودیان  پیاوانی  منداڵ و  و 
بۆ  سووتاندن.  بۆ  دەپەستاوت  ئــاگــردا 
ئەخالقی یە  پارادۆکسە  لەم  تێ گه یشتن 
کاردکردی  بۆ  خوێندنەوەیەک  باومان 
ئەخالق  ئەڵتەرناتیڤی  وەک  بروکراسی 

ــا. بــەئــەخــالقــی کــردنــی بــروکــراســی  دەکـ
نایەتە دی ئەگەر پرۆژەیەک بۆ سوسیال 
مەبەست  و،  نەبێ  ئــارادا  لە  دیستانس 
مەودایەیە  ئــەو  دیستانس  سوسیال  لە 
ــانــی دا چێ  کــە لــە نــێــوان بــکــوژ و قــورب
دەبــێ،  زیاتر  مــەودایــە  ئــەو  هەتا  دەبــێ. 
لە  ئــاســان تــرە.  کوشتنیش  بۆ  بــریــاردان 
ناوی  بە  دیاردەیەک  دایە  دۆخێک  وەها 
سیستم  و،  ئــــاراوە  ــە  ــت دێ »ســیــســتــم« 
سیستماتیک  شێوەی  بە  کوشتن  بڕیاری 
ــۆ خـــــوارەوە دابـــەش  ــە ســــەرەوە ب و ل
کەس  ئیدی  سیستم دا  بوونی  لە  دەکــا. 
وایە  پێی  چونکە  نابێ،  ئەخالقی  گرفتی 
ــرۆســەی  ــۆی بــەشــێــکــی بــچــوکــە لــە پ خـ
نییە  بەرپرسیار  راستەوخۆ  و  قڕکردن دا 
ــەم رەوەنـــدە وەهــا  لــە جــیــنــایــەتــەکــەدا. ئ
ــەک  ــەوە کــە هــەمــوو الی ــت ــێ نــۆرمــاڵ دەب
و  دەخــۆن  سیستمەکە  کــارایــی  لە  خــەم 
تێ دەکۆشن کارەکان بە رێکوپێکی تەواو 
لە  ئەخالقی  بنەمای  چەشنە  بەم  بکەن. 
جێبەجێ  باشتر  هۆلوکاست دا  کارەساتی 

بوو. گوێرایەڵی  و  ئەرکەکان  کردنی 
ــزم لــه   ــیـ ــنـ ــەیـ ــومـ ئــــایــــدۆلــــۆژیــــای خـ
ــەرام«  ســـه ر بــنــەمــای دیــالــێــکــتــیــکــی »حــ
دیالێکتیک  لە  بــاس  کاتێک  دامـــەزراوە. 
واتــە  ــە،  روونـ مەبەستەکەمان  دەکــەیــن 
بـــۆچـــوونـــی  دوو  ــی  ــ ــردن ــ ــەرک ــارەســ چــ
تیۆریه کی  نێو  لە  بەیەک  دژ  فەلسەفی 
دیالێکتیکی  تێز(.  ئانتی  و  گونجاودا)تێز 
شەڕ)تێز(  هاودژیی  ئەنجامی  لە  حەرام 
یاسای  کە  پێک هاتووە  تێز(  خێر)ئانتی  و 
ــەرع چــارەســەریــی ئـــەو هــاودژی یــە  شـ
لەو  یەکێکە  حـــەرام  دیالێکتیکی  دەکـــا. 
بێ  ــەگــەڵ دا  ل ئێستاشی  کــە  ــەی  ــاردان دی
مۆدێڕن دا  سەردەمی  لەگەڵ  نەیتوانیوە 
لە  بــاس  کاتێک  هەڵبەت  بکا.  تەعامول 
مەبەستمان  دەکەین  حەرام  دیالێکتیکی 
نەریتی  رەوەندێکی  یاخۆ  ترادیشۆن  لە 
شێوازێکە  حەرام  دیالێکتیکی  بەڵکە  نییە، 
ــال  ــی)ســۆســی ــەت لـــە مــامــه ڵــەی کــۆمــەاڵی
کــار  سیستم  وەک  کــە  ئــیــنــتــەراکــشــۆن( 
ــێــرە بــــەدواوە کــاتــێــک بـــاس لە  ــا. ل ــ دەک
»ســیــســتــم« دەکـــەیـــن مــەبــەســتــمــان لە 
ــکــار بۆ  »تــەکــلــیــفــی شــەرعــی یــە« کــە رێ
چارەسەریی پرسی پارادۆکسی ئەخالقی 
 ١٤ لــە  خومەینی  هــەرای  دەکــا.  دیــاری 
جۆزەردانی ١3٤٢، لە راستی دا زەمینەی 
بوو.  حەرام  دیالێکتیکی  پراکتیزەکردنی 
بە  خومەینی  فــتــوای  کــە  دەزانــیــن  ئێمە 
و  کاپیتوالسیۆن  یاسای  بــڕیــاری  دژی 
بوو  دەنــگــدان  بۆ  ژنــان  مافی  بەتایبەت 
یاسای  سەر  بۆ  هەڕەشەیەک  وەک  کە 
یەکەم  لە  کاتێک  ئەژمار.  دەهاتە  شەرع 
 ١3٥٧ ئینقالبی  سەرکەوتنی  رۆژەکانی 
تەفسیری  مــەیــدانــی  ــەوە،  ــن ــی دەب نــزیــک 
ــراوان  ــەرف ب هێندە  ــەرام  حـ دیالێکتیکی 
دیالۆگ،  ئــازادی،  تەنانەت  کە  دەبێتەوە 
دێموکراسیش  و  ژن  ــادی،  شـ ــەر،  هــون
دەخاتە خانەی »شەڕ«. بیری ئازادی لە 
کە  گرتبوو  باڵی  وەها  ١3٥٧دا  ئینقالبی 
حەرام دا  دیالێکتیکی  بازنەی  لە  تەنیا  بە 
هێندێ  لــە  ئــەگــەر  و،  دەکـــرا  دەســتــەمــۆ 
ئــازادی دەهاتە  ــی  ــەت دا زەروورەت دەرف
سڕینەوە  ماشینی  بە  سیستم  ئەوا  ئارا، 
هێچ  لە  دەکــرد.  قڕی  و  مەیدان  دەهاتە 
ئایدۆلۆژیا یەدا  ئەم  مێژووی  قۆناغیکی 
ــی ســازنــدە  ــول ــام ــەع ــاوی ت ــەنـ شــتــێــک بـ
و  سڕینەوە  هەوڵی  بەڵکە  ناکرێ،  بەدی 
کە  کراوە  نیهادینە  وەها  بردن  لەخشتە 

خومەینیزم. ماهیەتی  لە  بەشێک  بۆتە 
دی«  »ئەوانی  چەمکی  کردنی  پێناسە 
سڕینەوە  بەستێن سازی  بۆ  گرینگە  زۆر 
کــە سیستم  دایـــە  دۆخــێــک  وەهـــا  لــە  و، 
»ئــەوانــی  دەپــێــکــێ.  خــۆی  ئامانجەکانی 
لە  خــۆی  حــەرام دا  دیالێکتیکی  لە  دی« 
سروشتی یە  و  دەبــیــنــێــتــەوە  »شـــەر« دا 
نەهێشتنی  خزمەت  لە  شەرع  یاسای  کە 
شەڕدا چاک کار دەکا و حدوودی خێریش 
ــی  ــدن ــا. دامــەزران ــاری دەکـ بــە بــاشــی دیـ
دیاری کردنی حاکمی  و  ئینقالب  دادگای 
پراکتیزەکردنی  یەکەمی  فــازی  شــەرع، 
خێراییەکی  بە  کە  بوو  دیالێکتیکی حەرام 
واقع.  ئەمری  بە  بوو  سەرسووڕهێنەر 
ئەگەر تیۆری »ئەوانی دی« و پرۆسەی 
بــەهــێــز  وەهــــا  خـــەڵـــک  ســـڕیـــنـــەوە الی 

لە  کە  ئێران  کۆمەڵگه ی  چــۆن  نەبوایە، 
خاوەنی  ئینقالب دا  پێش  دەساڵی  ماوەی 
بوو  دادگــوســتــەری  سیستمی  باشترین 
پێملی  دەیتوانی  ناوین،  رۆژهــەاڵتــی  لە 
دووهــەمــی  فــازی  بــێ؟  شــەرع  سیستمی 
سیستم  تاقیکاریی  حــەرام  دیالێکتیکی 
کە  گرینگە  زۆر  دۆخێک دا  وەها  لە  بوو. 
خێرایی،  کارایی،  لە  حەرام  ئایدۆلۆژیای 
دڵنیا  سیستم  نــەزمــی  و  وردبـــوونـــەوە 
سیستم  تاقیکاری یەکانی  یەکەم  بێتەوە. 
کارگێڕانی  و  ئەفسەر  کەیسی  ســه ر  له  
ــەوە کە  ــرای رێــژیــمــی پــاشــایــەتــی تــاقــی ک
ســزای  شــەرع  حاکمی  بــڕیــاری  پێی  بــە 
گــولــەبــارانــکــردنــیــان بــە ســـەردا ســەپــا و 
حــوکــمــەکــەش لــه  ســه ر بــانــی جــەمــاران، 
دەژیا،  لێ  خومەینی  شوێنەی  ئەو  واتە 
ــە ژێــر  ــە دڵــنــیــایــیــەوە ل ــوە چـــوو. ب ــەرێ ب
تاقیکاری یە  ئەم  خومەینی دا  چاوەدێریی 
لە  چونکە  هێنا،  بــەدەســت  سەرکەوتنی 
و  مەحاکمە  مەیدانی  دیکەدا  قۆناغەکانی 
گــوازرایــەوە.  ئەوین  زیندانی  بۆ  مــەرگ 
دیکەی  قۆناغێکی  سیستم  تاقیکاریی 
دڵنیا  ــەواوی  تـ بــە  تــاکــوو  مــابــوو  لــەبــەر 
سه ر  له   تاقیکاری یە  ئــەم  و،  بکرێتەوە 
خومەینی  و  ئینقالب  لــە  نــزیــک  یــارانــی 

کرایەوە.  تاقی 
ــە گــرفــتــەکــانــی ســەر رێــگــای  یــەکــێــک ل
ــی  ــەتـ ــیـ ــرووعـ ــەشـ ــی مـ ــرســ ــ ســـیـــســـتـــم پ
سۆسیال  رێــگــای  لــە  کــە  کۆمەاڵیەتی یە 
شەرعی بوونی  زەمینەی  دیستانسەوە 
مەودای  چێ کردنی  کرا.  خۆش  سیستم 
ــوان »ئـــێـــمـــە« و  ــێـ ــە نـ کـــۆمـــەاڵیـــەتـــی لـ
ئەگەر  نەدەکرا  مسۆگەر  دی«  »ئەوانی 
ئارادا  لە  »فتوا«  ناوی  بە  دینامیزمێک 
خەڵکی  سەر  بۆ  جیهاد  فتوای  نەبوایە. 
سنووری  کردنی  دیــاری  و  کوردستان 
ــی بە  ــدان ئــیــســالم، مــەی ــوان کــوفــر و  ــێ ن
ــەر چـــاوی هــەمــوو  ــەب ل ــە  ســیــســتــم دا ک
بۆمب  هـــەزار  ئــێــران، ســـەدان  ــی  گــەالن
ــار و  بــەســەر شـ ــارە  ــپ ــۆپ و خــۆم تـ و 
گــونــدەکــانــی کـــوردســـتـــان دا بــبــارێــنــێ 
لـــە کــەس  نـــاڕازی بـــوونـــیـــش  و دەنـــگـــی 
تاقیکاری یەدا،  ئەم  بــەدوای  دەرنــەیــەت. 
ئەوجار  کە  کرایەوە  دڵنیا  وەها  سیستم 
چووەوە  هاوپەیمانەکان دا  حیزبە  دەگژ 
ئیمپریالیزمەوە  دژی  جــبــهــەی  ــە  ل کــە 
لــێ دەدا.  سیستم  کــارایــی  بــۆ  چەپڵەیان 
ــووە  ــەس نـــەمـــا ئـــەوجـــار چـ ــ ــک ک ــێ ــات ک
ــی زیــنــدانــیــانــی بــێ پــەنــا کە  ــت ســەرەوەخ
زیندانیان  سزای  شەرع  حاکمانی  پێشتر 
ئەوانیشان  و  بــڕانــدبــوونــەوە  بــەســەردا 
ــەرار  ق سیستمە  ــەم  ئ کــرد.  بێکەسکوژ 
ــک  رۆژێ ــێ،  راوەســت شــوێــنــک دا  لــە  نییە 
جاری  دەبێتەوە،  چــاالک  کەهریزەک  لە 
ــەوێ  ــ ــە کــۆنــســێــرتــەکــان دەردەکـ ــە ل وایـ
باڵەکانی  درگـــای  بــە  ــەر  ب هێندێجار  و 
سیستم  کارایی  دەگــرێ.  رێژیمیش  نێو 
تەنانەت  کە  ســەرکــەوتــووە  بــەرادەیــەک 
جینایەتەکانی  و  دەرکــەوتــەکــان  هەموو 
دێتە  ئیالهی  و  نۆرماڵ  رەوەندێکی  وەک 
بەرچاو ولە ئەنجام دا بووە بە بەشێک لە 
لە  شەرعی  تەکلیفی  ئیسالمی.  ئەخالقی 
ئەخالقی  مانای  بە  حــەرام دا  دیالێکتیکی 
کەسێکە  ئەخالقی  تاکی  و،  گوێرایەاڵنەیە 
بوونی  گوێڕایەڵ  شیوە  باشترین  بە  کە 
سیستم  کــارەکــانــی  و  بسەلمێنێ  خــۆی 
بە  کەسە  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  بکا،  تەواو 
بکا. ئیختەالس  تمەنیش  ملیارد  هەزاران 

ــیــانــی ســیــاســی لە  ــاری زیــنــدان کــوشــت
بەڵکە  نەبوو،  جینایەت  هەر  دا   ٦٧ ساڵی 
دەبــوایــە  کــە  بــوو  نــۆرمــاڵ  پرۆسەیەکی 
زیگمۆند  بکا.  تەواوی  باشی  بە  سیستم 
دەیگوت:  ئەگەر  بوو  خۆی  مافی  باومان 
جیهان دا  چـــاوی  لــەبــەر  ســـەدام  کاتێک 
دەکرد  کیمیاباران  کــوردی  هــەزاران  بە 
ژینۆساید  پــانــەوە  بــە  تامیر  خەڵکی  و، 
لە رەهەندە  ئێمە  دڵنیا بووم کە  دەکران، 
ــاســت  ــوک ــۆل کـــارەســـاتـــاوی یـــەکـــانـــی ه
ــدەی هــۆلــوکــاســت  ــی ئ تــێــنــەگــێــشــتــویــن و 
کەیسی  بــەراســتــی  نـــەکـــراوە.  خــاشــەبــڕ 
کاتێکدا  لە  دادەخــرێ  چۆن  هۆلوکاست 
ــڕن  دیــالــێــکــتــیــکــی حــــەرام عــەقــڵــی مــودێ

دەکا؟ چالنج  تووشی 

سیاسی

دیاردەشوناسانە  خوێندنەوەیەکی  دەدا  هەوڵ  وتــارە  ،،ئەم 
یەکەم  لێ کراوە:  باسی  کاسێتەدا  لەو  کە  گرینگ  خاڵی  دوو  بۆ  بکا 
سزاکان  بوونی  ناشەرعی  بە  مونتەزەری  ئایەتواڵ  داننانی  خاڵ؛ 
کۆماری  لە  جیابیرانە  کوشتاری  کردنی«  »بــەرەوەنــد  پرسی  و 
کە  کۆشتارەکەیە  موهەندیسانی  قسەی  دووهەم؛  خاڵی  ئیسالمی. 
ئەگەرچی  هەیە.  وتــارەشــەوە  ئــەم  تیۆریکی  بەشی  بە  پێوەندیی 
پێداگری  بــەاڵم  دێنن،  بــڕیــارەدا  ئەم  ناڕەوابوونی  بە  دان  ئــەوان 
کردنی  جێبەجێ  و  شەرعی«  »تەکلیفی  بەجێ گەیاندنی  سه ر  ،،له   دەکەن  ناتەواو  کارێکی 

هۆلوکاستی شەستەکان

رزگار ئه مین نژاد
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کۆماری  له   خه رمانان  یه که می  حه وتووی 
ئیسالمیی ئێران دا به  حه وتووی ده وڵه ت ناوزه د 
ده وڵه ت  عه مه لکردی  حه وتوویه  دا  له و  کراوه . 
زیاتر له  هه رکاتێکی دیکه  ده خرێته  ته رازووی 
سااڵنه ش  نه ریتی  پێی   به   هه ڵسه نگاندنه وه . 
سه رکۆمار و ئه ندامانی هه یئه تی ده وڵه ت له گه ڵ 
دیــدار  ئیسالمی،  کــۆمــاری  رێــبــه ری  خامنه یی، 
گوێبیسی  هه م  دیدارانه  دا خامنه یی  له و  ده که ن. 
راپۆرتی عه مه لکردی ده وڵه ت ده بێ و هه م دید 
و تێ بینی و ره خنه کانی له  سه ر عه مه لکردی یه کساڵه ی ده وڵه ت له  چوارچێوه ی 
وتاردانێک دا ده خاته  روو. ئه وه نده ی له  بیرم بێ، راوێژی ره خنه کانی ئه مساڵی 
به  به راورد به  ساڵی رابردوو نه رمتر بوو! هۆکاره که ی بۆ ئه وه  ده گێڕمه وه  که  له  
دوای ٧ی ره شه مه ی ٩٤ه وه ، که  به ره ی ریفۆرمخواز و میانه ڕۆ سه رکه وتنێکی 
رێژه ییان له  هه ڵبژاردنه کان دا به  ده ست هێنا، شه پۆلێکی به ربه رینی رووشێنه ر 
ئه و  دیاره   ـ  به رده وامه   هه نووکه ش  تا  و  پێ کرد  ده ستی  ده وڵه ت  نیسبه ت  به  
شه پۆله  رووی له  هه ڵبژارنه کانی سه رکۆماریی مانگی گواڵنی ساڵی داهاتووشه ـ. 
بۆیه  خامنه یی به  پێویستی نه زانی که  ئاماژه  و ئاراسته یه ک به  باڵی راست)ی 
له   خامنه یی  که   باسه   شایانی  بدا!  ده وڵــه ت  کردنه  سه ر  هێرش  بۆ  توندئاژۆ( 
که   ده دا  توندئاژۆکانی  الیه نگره   به   ده وڵــه ت  سه ر  بۆ  هێرش  کۆدی  کاتێک دا 

فه زایه کی تا راده یه ک هێدی له  هه مبه ر ده وڵه ت بوونی هه بێ!
که   ئه وه ی  وێڕای  ده وڵــه ت دا  هه یئه تی  له گه ڵ  ئه مساڵی  دیداری  له   خامنه یی 
چه ند جار تانه ی له  عه لی جه ننه تی، وه زیری ئیرشاد دا و ره خنه ی توندی له  
بواری ژێر به رپرسایه تیی ناوبراو گرت، گوتی پرسی سه ره کیی واڵت، پرسی 
ئابووری یه . به  سه رنجدان به  دۆخی ناله بار و قه یرانیی ئابووریی ئێران راستیی 
ئابووریی  عه مه لکردی  ئیمکان  پێی  به   وتــاره دا  له م  ده رده کــه وێ.  قسه یه   ئه م 
ده وڵه ت هه ڵده سه نگێنم و  دید و خوێندنه وه ی هه رکام له  باڵه کانی نێو نیزام له  

مه ڕ عه مه لکردی ده وڵه ت باس ده که م.
ئابووریی ئێران به  سه ختی هه ناسه  ده کێشێ و ئه م راستی یه ش حاشاهه ڵنه گره  
راستی یه   ئه م  رێژیمیش  خودی  ئاماره کانی  و  داتا  و  ئابووری  کارناسانی  و 
دوازده یه مین  له   مه جلیس  سه رۆکی  الریجانی  عه لی  ده کــه نــه وه .  پشت راست 
دۆخی  دوایین  داتــا   و  ئامار  زمانی  به   بناژۆخواز دا  ئه ندازیارانی  کۆنگره ی 
ئابووریی ئێران باس ده کا؛ به  پێی پێوانه کانی سه رانه ی ناخالیسی میللی، ئازادیی 
ده ره کی،  نرخی »تورم«، پشکی سه رمایه گوزاریی  بێکاری،  رێژه ی  ئابووری، 
جیهان دا  واڵتانی  له نێو  ئێران  هتد،  و  ده وڵه تی  سیاسه تداڕێژی  له   شه فافیه ت 
پله ی  ئاماژه ،  جێی  داتاکانی  و  ئامار  پێی  به   و  ئاخردا جێ ده گرێ  پله کانی  له 
ئابووریی ئێران له  نێو ١٤0 واڵت دا، ١0٢یه . که واته  تا ئێره ی پرسه که  هه موو 
دان به  خراپیی دۆخی ئابووریی ئێران دا دێنن. پرسیار یان پرسی جێی مناقشه  
توانیویه تی  چه نده   تا  ده وڵه ته که ی دا  ساڵی   3 مــاوه ی  له   روحانی  که   ئه وه یه  
ئه مه  دا  داوی  به   که   دیکه   پرسیارێکی  بێنێ و  به جێ  ئابووری یه کانی  به ڵێنی یه  
دێته  ئارا ئه وه یه  که  کاریگه ریی به رجام)رێککه وتنی ناوکی( له  سه ر ئابووری  

چی بووه ؟
بااڵی  راوێژکاری  نیلی  مه سعوودی  وریفۆرمخوازان:  ده وڵه ت  ١(ئۆردوگای 
له   ئێران  ئابووریی  به   که   زه ربه یه ک  ده ڵێ:  ئابووری  کاروباری  بۆ  روحانی 
قه ره بووکردنه وه که ی  که   بــوو  گــه وره   ئــه وه نــده   کــه وت   ٩٢ و   ٩١ ساڵه کانی 
سااڵنێکی زۆری ده وێ. به  قسه ی نیلی ئابووریی ئێران بۆ ئه وه ی که  بگه ڕێته وه  
بۆ پرۆسه ی دێژماوه ی دوای شه ڕی »داسه پاو«، ده بێ له  ٥ ساڵی داهاتوو دا 
گه شه یه کی زیاتر له  ٦ و نیو له  سه دی هه بێ. ئه و هه روه ها ده ڵێ ئه گه ر مشوور 
و به رنامه کانی ده وڵه ت و ده ره نجامه کانی الچوونی گه مارۆکان نه با، ئابووریی 

ئێران وه ک ئابووریی وێنێزۆئێالی لێ ده هات.
یه زد »دا  »ئافتابی  رۆژنامه   له گه ڵ  وتووێژ  له   فه راهانی  سه فایی  موحسین 
و  ده وڵــه ت  رێگه ی  سه ر  گیروگرفته کانی  هه موو  گرتنی  به رچاو  له   به   ده ڵــێ: 
له   ده وڵــه ت  الوازیــی  ناتوانین  دیسان  ئابووری،  هێواشی  باش بوونی  ره وتــی 
بواری ئابووری دا نادیده  بگرین. ده وڵه ت ده یتوانی باشتر کار بکا. که واته  ئه وه ی 
دژبه رانی ده وڵه ت ده یڵێن هه رچه ند گه وره کردنه وه ی تێدایه  به اڵم بێ جێش نیه . 
ده ڵێ  به رجامیش  ئابووری یه کانی  ده ره نجامه   به   سه باره ت  فه راهانی  سه فایی 
که  ده بێ پرسیاره که  ئه وه  بێ ئه گه ر رێککه وتنی ناوکی نه کرابا ئابووریی ئێران 

تووشی چ دۆخێکی کاره ساتبار ده هات. 
سه عیدی له یالز ئابووریزانی الیه نگری ده وڵه ت له  وتووێژ له گه ڵ رۆژنامه ی 
»اعتماد« دا ده ڵێ که  به رجام و سیاسه ته کانی ده وڵه تی روحانی، ئێرانی له  لێواری 
داڕووخانی ئابووری، سیاسی، نیزامی و کۆمه اڵیه تی  نه جات دا. دابه زینی توانای 
کڕینی خه ڵک له  ماوه ی ساڵه کانی ٨٩ تا ٩٢ به  راده یه ک بوو که  له  شه ڕی ٨ 
پێی  نیلی  مه سعوودی  له گه ڵ  هاوبۆچوون  له یالزیش  نــه داوه .  رووی  ساڵه ش 
وایه  زیانه کانی به رکه وتوو به  ئابووریی ئێران له  سه رده می  ئه حمه دی نژاد دا به  
راده یه ک به رفراون و گه وره  بوون که  سااڵنێکی زۆری ده وێ که  بگه ڕێینه وه  
ئه لف(  ئــه وه یــه :  میانه ڕۆکان  ئــۆردوگــای  نـــه زه زری  کورتی  به   یه که م.  خاڵی 
ده کێشێ.  ئازار  ناهه ماهه نگی  چه شنێک  له   و  هه یه   الوازیی  روحانی  ده وڵه تی 
ب(ده وڵه ت هه رچه ند به  باره ته قای وه عده کانی هه نگاوی نه ناوه  و ده سکه وتی 
نه بووه  به اڵم سه قامگیری یه کی ئابووریی دروست بووه و ئابووریش ره وتێکی 
به ره و باش بوونی ده ست پێکردووه  هه رچه ند تا خه ڵک هه ستی پێبکه ن ماویه تی. 
به  واتایه کی دیکه  راده ی وێرانی یه کان ئه وه نده  زۆر بووه  که  ده سکه وته کانی 
ده وڵه ت هه ست پێ ناکرێن؛ قه باره ی خراپیی ئابووریی ئێران زۆر بووه  ئه گینا 
ده وڵه ت هه نگاوگه لێکی پۆزه تیڤی له و بواره دا ناوه . ٢(هه رچی به ره ی ئوسوولگه را 
و  نه بووه   ده سکه وتێکی  هیچ  به رجام  ده ڵێن  توندئاژۆیه   راستی  تایبه ت  به   و 
ساڵه ی   3 له   به ڵکوو  نه هێناوه   به جێ  ئابووری یه کانی  وه عده   نه ته نیا  روحانی 
ئۆردوگای  پێچه وانه ی  به   و  بووه   خراپتریش  ئابووری  دۆخی  ده وڵه ته که ی دا 
ده سکه وتێک)ی  هیچ  و  نه کردووه   گــه وره ی  کارێکی  ده وڵــه ت  ده ڵێن  میانه ڕۆ 

مه لموس(ی ئابووری نه بووه . 
-نه قلی قه وله کان به  نێوه رۆکن.

راده ی وێرانی یه کان زۆره  یان...؟
حــەوتــووی  چەند  سیاسی یەکانی  رووداوە 
واڵتانی  نــێــوان  پێوەندی یەکانی   لــە  رابـــردوو 
لە قەیرانی سووریەدا، سەلمێنەری ئەو  بەشدار 
هیچ  مەیدانی سیاسەت دا  لە  کە  بوون  راستی یە 
و  نییه    هەمیشەیی  دوژمنایەتی یەک  و  دژایەتی 
هەموو هاوبەندی و دۆستایەتی   یەکانیش لە نێوان 
الیەن و دەوڵەتەکان دا، لەسەر بەستێنی قازانج و 

بەرژەوەندی یە هاوبەشەکان دا دادەمەزرێ.
دوای  لـــە  بـــەتـــایـــبـــەت  و  ــەدا  ــ ــاوەیـ ــ مـ لــــەو 
ــە رۆژئــــاوای  ــان ل ســەرکــەوتــنــەکــانــی کـــوردەکـ
ــە دژی  ــەڕ بـ ــانـــی شــ ــەرەکـ ــە بـ ــان لـ ــتـ ــوردسـ کـ
ــاراســتــەی  ــەک ئ ــ ــ ــە تــا رادەی ــش دا، تــورکــی ــ ــ داع
لەگەڵ  پێوەندی  لە  خۆی   دەرەوەی   سیاسەتی 
زوو  زۆر  تورکیە  گــۆڕی.  ســووریــەدا  قەیرانی 
پێوەندی یەکانی لەگەڵ رووسیە ئاسایی کردەوە 
ــرد و  ــەی ک ــەو واڵتـ ــی ئ و ئـــەردۆغـــان ســەردان
بەشێوەی فەرمی داوای لێبووردنی لە رووسیە 
کرد بۆ خستنەخوارەوەی فرۆکە شەڕکەرەکەی 
ئەو واڵتە لە سووریەدا. هەروەها بەپەلە پێوەندی 
مەترسیی  و  گــرت  ئیسالمی یەوە  کــۆمــاری  بە 
هاوبەشیان، واتە کێشەی لەمێژینەی کوردەکانی 

وەبیر ئەو رێژیمە هێنایەوە و سەرەڕای ناکۆکی 
قووڵیان لە زۆر بواری ناوچەیی دا، هەر دووک 
پــێــوەنــدی لەسەر  لــە  بـــوون  ال هــاوهــەڵــوێــســت 
دژایەتی  و  سووریە  خاکی  یەکێتیی  پاراستنی 
کردن لەگەڵ هەر چەشنە مافێکی کوردان. جگە 
لەسەر  پێشووی  پێداگری  ســـەرەڕای  ــەوەش  ل
وەالنانی رێژیمی بەعسی بەشار ئەسەد، تورکیە 
ئامادە بوو لەگەڵ ئەو رێژیمەش و رۆڵی بەشار 
ــەو واڵتـــەدا دانــوســتــان بکات.  لــە داهــاتــووی ئ
لەسەر  مانەوە  دەکرا  شیمانە  هــەروەک  چونکە 
دیکتاتۆری  و  خوین ڕێژ  رێژیمێکی  دەسەاڵتی 
لە  ســووریــەدا  لە  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  وەک 
ــی تــورکــیــەوە  ــەت ــەی ئـــەردۆغـــان و دەوڵ ــگ روان
لە  بەشە  لــەو  کــوردەکــان  ــەوەی  ل باشترە  زۆر 
کوردستان خاوەن کیانێکی لە چەشنی باشووری 

کوردستان بن.
رۆژئــاوای  لە  حەسەکە  شاری  شەڕی  دیارە 
سووریە  رێژیمی  سوپای  نێوان  لە  کوردستان 
ــی  ــاســداران ــای پ ــەن هــێــزەکــانــی ســپ ــ ــە الی ــە ل ک
کۆماری ئیسالمی یەوە پشتیوانی دەکران، لەگەڵ 
شەڕوانانی کورد لە الیەک و لە الیەکی دیکەش 
بۆ شاری  تورکیە  لەشکەری  بەرباڵوی  هێرشی 
و  داعــش  لــەگــەڵ  شــەڕ  بیانووی  بــە  جرابلۆس 
لکاندنەوەی  لە  کردن  بەرگری  بۆ  راستی دا  لە 
ــە کــۆبــانــێ و بــۆمــبــارانــی  کــانــتــۆنــی عــەفــریــن ب
روون  ئاماژەیەکی  کــورد،  شەڕوانانی  خەستی 
داگیرکەرانی  هەمیشەیی  سیاسەتی  بۆ  بــوون 
لە  نوێ  الپەڕەیەکی  هەڵدانەوەی  و  کوردستان 
دژایەتی لەبن نەهاتوویان لەگەڵ نەتەوەی کورد. 
لە شەڕی  چ  دەرکــەوت  هــەروەک  حاڵەش  بەو 
هێزەکانی  بۆ  تورکیە  هێرشی  لە  چ  و  حەسەکە 
پەیەدە لە دەورووبەری جرابلۆس، ئەوە رێژیمی 
ــوون کە  ب ئــەســەد و دەوڵــەتــی تورکیە  بــەشــار 

ناچار بوون ئاگر بەس رابگەیه نن.
شــاراوە  دەوڵەتێک  و  الیــەن  و  کەس  هیچ  لە 
پێوەندی  ســەرەتــاوە  لــە  هــەر  تورکیە  کــە  نییە 
لەگەڵ  ــابــووری  ئ و  سیاسی  و  فــکــری  پــتــەوی 
رێکخراوی تێرۆریستی داعش هەبوە و هەزاران 
لە  جیهان دا  واڵتانی  لە  رێکخراوە  ئەو  ئەندامی 
بــوون.  پەیوەست  داعــش  بە  تورکیەوە  خاکی 
کە  جرابلۆس  شــاری  گرتنەوەی  بۆیەش  هــەر 
بەبێ  و  خێراییە  بــەو  بــوو  داعـــش دا  دەســت  لە 

بەربەرەکانی داعش ئەو گومانەی بەهێز کردوە 
کە ئەو پێوەندی یانە هەروا بەردەوامن و تورکیە 
رێکخراوە  ئــەو  لەگەڵ  دەدا  نیشان  چەند  هــەر 
ئاراستەی  بــەاڵم  ــە،  دای شــەڕ  لە  تێرۆریستی یە 
دیارە  کوردین.  هێزەکانی  شەڕەکانی  و  هێرش 
ــۆ ئـــەوان  ــە ب ــەوە ک ــشــاردۆت ــان ــەی ــان ن ــەک ــورک ت
شــەڕوانــانــی کــورد و داعــش هــەر یــەکــن و لە 
شەڕدا فەرقیان پێ ناکات. هەرچەند لە سەرەتاوە 
لە  رۆژئــاوایــی  واڵتانی  و  رووسیە  و  ئه مریکا 
ــاوای  رۆژئ ســەر  بۆ  تورکیە  هێرشی  بەرانبەر 
ئەو  تەنانەت  و  هەڵبژارد  بێدەنگیان  کوردستان 
لە  واڵتانە  ئــەو  کە  ئــاراوە  هاتە  مەترسی یەش 
ئاست تورکیەدا بەشێوەیەک کوردەکان پشتگوێ 
دەخەن، بەاڵم هەروەک دەرکەوت ئەو هێرش و 
واڵتانەش  ئەو  نارەزایەتیی  لەگەڵ  داگیرکاری یە 

بەرەوروو بوو. 
دەزانـــن  ــاش  ب هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا 
ئەوەی لەسەر ئەرزی واقع لە عێڕاق و سووریە 
لــەگــەڵ داعـــش دەجــەنــگــێ و تــوانــیــویــەتــی ئەو 
شەڕوانانی  و  پێشمەرگە  تێکبشکێنێ،  سەرەتانە 
ئه مریکا  بۆ  هێزانە  ئــەو  بۆیەش  هــەر  کــوردن. 
و  هەیە  تایبەتی یان  گرینگی  هاوپەیمانەکانی  و 
ــن لە داهــاتــوودا دەتــوانــن لە شــەڕی دژە  دەزان
تێرۆڕدا پێیان پشت ئەستوور بن. رەنگە ئه مریکا 
و هاوپەیمانەکانی و هەروەها رووسەکان ئیزن 

بەاڵم وەک  وەمێنێ،  لە جرابلۆس  تورکیە  بدەن 
»یەکینەکانی  لــەگــەڵ  شــەڕ  ــەردەوامــی  ب دیــارە 
پاراستنی گەڵ« کە بۆخۆیان ئەرکی راهێنان و 
دەوڵەتی  لە  گرتوە  وەئەستۆ  کردنیان  پڕچەک 
تورکیە قەبووڵ ناکەن. جگە لەوەش هەرچەشنە 
ــە بـــۆ ســەر  ــی ــورک هــێــرشــێــکــی درێــژخــایــەنــی ت
شەڕوانانی  کە  دێمۆکرات  سووریای  هێزەکانی 
کورد لەودا رۆڵی سەرەکی یان هەیە لەسەر ئەو 

واڵتە گران دەکەوێ.
بووە  کە  رابــردوو  کوودتاکەی  پاش  تورکیە 
هۆی هەڵتەکانی ئەڕتەش و، زۆربەی دام و دەزگا 
قەیرانێک  تووشی  ئیداری یەکانی  و  دادوەری 
بووە کە هەر ئێستاش بەردەوامە. هەر بۆیەش 
رەدەبـــااڵی  کاربەدەستانی  نییە  رۆژ  دەبینین 
کار  لەسەر  لەشکەری  و  دادوەری  و  دەوڵەتی 
کارکێشانەوە  لە  بە دەست  ناچار  یان  النەدرێن 
لە  ئێستا شـــەڕ  هـــەر  ــەوەش  ــ ل جــگــە  نــەکــرێــن. 
باکووری کوردستان لە نێوان هێزەکانی پێ کاکا 
بەردەوامە  خەستی  بە  واڵتــە  ئەو  ئەرتەشی  و 
گــرتــۆتــەوە.  گەورەکانیشی  شــارە  تــەنــانــەت  و 
بوونی  و  الیــەک  لە  نائارامی یانە  و  شــەڕ  ئــەو 
لە الیەکی دیکە  ئاوارەی سووری  چەند میلیۆن 
ئابووریی  لەسەر  نەرێنی  کاریگەری  بەتەواوی 
بـــەردەوام  نییە  لـــەوەدا  و شک  دانـــاوە  تورکیە 
بوونی شەڕ لە دوو بەرەی نێوخۆیی و دەرەوە 
تــورکــیــەدا  کــۆمــەڵــگــه ی  لــە  ــی گشتی  ــەت ــارەزای ن
واڵتە  ئەو  خەڵکی  کە  بەتایبەت  دەبێ.  بــەدواوە 
دەزانن پاش زیاتر لە 30 سااڵن دەسەاڵتدارانی 
بڕ و  و  بە شەڕ و کوشت  نەیانتوانیوە  تورکیە 
لەو  کــورد  نــەتــەوەی  کێشەی  کــردن  سەرکوت 

بەشە لە کوردستان پووشبەسەر بکەن. 
جگە لەوەش هەرچەند هەتا ئێستا شەڕوانانی 
نەکردوە  تورکیە  لە  هەرەشەیەکیان  هیچ  کورد 
بەرانبەر  لە  کوردستان  رۆژئـــاوای  لە  تەنیا  و 
کردوە،  خۆیان  لە  بەرگری یان  تورکیە،  هێرشی 
ــەدوور نـــازانـــدرێ لــە ئــەگــەری  ــ ــەو حــاڵــەش ب ب
واڵتــە  ــەو  ئ ئــەڕتــەشــی  هێرشی  درێژەکێشانی 
پەیەدە  ــاوا،  رۆژئـ گوندەکانی  و  شــار  ســەر  بۆ 
حاڵەتی  ــە  ل گـــەل،  پــاراســتــنــی  یــەکــیــنــەکــانــی  و 
سەر  بۆ  هێرش  ــڕای  وێ و  بێنەدەرێ  بەرگری 
ــەرەو  هــێــزە تــورکــی یــەکــان، ئــاراســتــەی شــەڕ ب

کوردستان  بــاکــووری  واتــە  سنوور،  ئــەوبــەری 
بگوازنەوە. لە حاڵەتێکی وەهادا بێ گومان ئەوەی 
زەرەرمەندی سەرەکی یە تورکیەیە و ئەو واڵتە 
بەرەی  دوو  لە  الیەک  لە  ناتوانی  دەزانــێ  باش 
کوردستان  ــاوای  ــ رۆژئ و  نــێــوخــۆیــی)بــاکــوور( 
کە  کارامە و شەڕدیتوەکانی کورد  لەگەڵ هێزە 
پشتیوانی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانیان لەگەڵە 
بدات  نیشان  وا  دیکەش  الیەکی  لە  و  بجەنگێ 
کە وێڕای رووسیە و ئه مریکا و هاوپەیمانەکانی 
تێرۆڕیزم دا  داعــش و  ــەدژی  ب ــەرەی شــەڕ  ب لە 

بەشدارە.
تەنانەت  و  هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا  دیارە 
مانەوەی  الیەنگری  کـــەم و زۆر  کە  رووســیــەش 
ــە، لــێــبــڕاون  ــ ــە دەســــەاڵت دای ــەســەد ل ــەشــار ئ ب
ــەرەی  ــش و بـ ــ رێــکــخــراوی تــێــرۆڕیــســتــی داع
نــووســرە... لە بەین بــەرن و درەنــگ یــان زوو 
تێکدەشکێندرێ.  ســووریــە  و  عێڕاق  لە  داعــش 
ــەو دوو  ــەوەی کـــورد ل ــەت ــرەدا بــۆ ن ــێ ــەوەی ل ئـ
نەخشەی  و  داهاتوو  کە  ئەوەیە  گرینگە  واڵتەدا 
دەبــێ و کورد  ئــەو دوو واڵتــە چــۆن  سیاسیی 
لە  و  فــیــداکــاری  ئــەو  بــری  لــە  دەسکەوتێکی  چ 
ــە دەســـت دەکــــەوێ؟! دەســەاڵتــی  خــۆبــردووی ی
حکوومەتی  و  کوردستان  باشووری  لە  کــورد 
هــەرێــم بــۆتــە ئــەمــری واقـــع و ئـــەوە بــۆ زیاتر 
لە ٢٥ ســاڵ دەچــێ کە کــورد دەســەاڵتــی خۆی 

نێوخۆیی  شــەڕی  ــەرەڕای  سـ و  بەدەستەوەیە 
بە  ئێستاش  کــە  نەرێنی یەکانی  ئــاســەوارە  و 
پیالنە  هەروەها  و  دیارە  باشوورەوە  جەستەی 
و  عێڕاق  ناوەندی  دەوڵەتی  رەنگاوڕەنگەکانی 
ئەگەر  دەسەاڵتە  ئەو  کوردستان،  داگیرکەرانی 
کــوردی  مــاڵــی  نێو  یەکگرتوویی  و  یــەکــریــزی 
نیشانەکان  و  نییە  بۆ  گــەڕانــەوەی  بــێ،  لەگەڵ 
کۆمەڵگه ی  یــەکــەمــجــار  بــۆ  کــە  وادەردەخــــــەن 
دەوڵەتی  بوونی  لەدایک  شاهیدی  نێودەوڵەتی 

کوردی لەو بەشە لە کوردستان دا دەبێ.
ــاوای  ــ ــووی ســـووریـــە و رۆژئـ ــاتـ بـــەاڵم داهـ
ــی داعــــش زۆر  ــان ــەم کـــوردســـتـــان لــــــەدوای ن
کارتێکەری  ــەوە  ئ بڵێن  دەکــرێ  و  نییە  روون 
و  الیــەک  لە  جیهانی یەکان  و  ناوچەیی  زلهێزە 
یەکگرتوویی و یەکریزیی گەلی کورد لە الیەکی 
ــاری  دی کــورد  پێگەی  و  جێگە  ــی  ــوان دەت دیــکــە 
شوێندانەربوونی  و  کارتێکەری  باری  لە  بکات. 
دیارە کورد و  ئێستا  ئەوەی کە هەتا  دەرەکــی، 
لە  نەک هەر  نەتەوەیەک  چارەنووسەکەی وەک 
رۆژەڤی داگیرکەرانی کوردستان دا نییە، بەڵکوو 
لەجێ دا  هەر  پێکرا،  ئاماژەی  پێشتر  هــەروەک 
کیانێکی کوردین  ئەو واڵتانە دژی هەر چەشنە 
تورکیەش  و  سووریە  ئەم داوییەی  هێرشی  و 
پێوەندی  لە  دەگرێ.  راستی یەوە سەرچاوە  لەو 
روونــی  بــە  جیهانی یەکانیش دا  زلهێزە  لــەگــەڵ 
دیارە هەر هەموویان لەگەڵ مانەوەی قەوارەی 
نەتەوەیەکی  وەک  کورد  و  سووریەن  سیاسی 
حەقخواز لە ئەولەوی یەتی پالن و بەرنامەکانیان 

دا نییە.
ناتوانن  ــانــە  واڵت ــەو  ل ــام  ک هیچ  بــەوحــاڵــەش 
سووریەدا  داهاتووی  لە  کورد  پێگەی  و  جێگە 
ــن بـــارودۆخـــی  ــوان ــات لــە بـــەرچـــاو نــەگــرن و ن
واڵتــە،  ئــەو  ناوخۆیی  شــەڕی  پێش  ســەردەمــی 
لە داهاتووی  بەسەر کورددا بسەپێننەوە. کورد 
بمێنێتەوە(  یەکپارچەیی  بە  ســووریــەدا)ئــەگــەر 
رۆڵی دەبێ و بە النی کەمی ویست و مافەکانی 
ــەردەوام  ــوون و بـ ــەاڵم دەســتــەبــەر ب ــات، ب دەگـ
و  یەکریزی  گــرەوی  لە  مافانە  ئەو  ئەو  بوونی 
بە  کە  نەتەوەکەمانە  لە  بەشە  ئەو  یەکگرتوویی 
داخەوە تا ئێستاشی لەگەڵ بێ، پێوەی دیار نییە.

ناوچه یی

هێرشی تورکیە بۆ سەر رۆژئاوا

حەسەن شێخانی

رەزا محەممەدئەمینی
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چێژی شیرینی بەخشین
 لە حاند تامی تاڵی تۆڵە

 دوو حەوتووی رابردوو شاری سنە پێشەنگایەتی رزگارکردنی بەندیەکی ژێر 
پەتی سێدارەی کرد. سێ ساڵ لەوە پێش دوو الو، دوو ئاواڵ و دوو هاوڕێ، لە 
تەک یەک تووشی دمەقاڵە هاتن، یەخەی یەکتریان گرت و لێکیان دا. لە ئەنجامی 
ئەو لێکدانەدا »دلێر ئەحمەدی« کوژرا و »رەشاد رەشیدی«یش دەستبەسەر و بە 
»قصاص« حوکم درا. سێ ساڵ چاوەڕوانیی رەشاد بۆ گەیشتنی رۆژی ئیعدام، 
سێ ساڵ تالنەوەی بنەماڵەی دلێر بە خەمی رۆڵە ئازیزەکەیان  و دژواریی بڕیار 
بێوچانی  هەڵسووڕانی  ساڵ  سێ  سەرەنجام  و،  رەشــاد  بەخشینی  یان  تۆڵە  بۆ 
مرۆڤدۆستان بۆ رزگارکردنی گیانی ئینسانێک، کۆتایی هاتبوو. بەرەبەیانیی رۆژی 
سێ شەممە ١ی خەرمانانی ١3٩٥ی هەتاوی بوو. رەنگە زۆر کەسی دیکەش وەک 
رەشاد، شەوی تێپەڕیویان بە ئازار و نیگەرانی تێپەڕ کردبێ و خەو لە چاویان 

نەکەوتبێ. هەموان چاوەڕوانی گەیشتنی هەواڵی ئیعدامی رەشاد رەشیدی بوون.
لە  پێیان  بوو  ساڵ  سێ  مابوو.  هیوا  لە  تروسکاییەکیان  تەنیا  مرۆڤدۆستان   
رزگارکردنی  بۆ  خۆیان  هەوڵی  هەموو  نەبڕیبوو.  دلێر  و  رەشــاد  باوانی  ماڵی 
ئاکامێکیان  بەاڵم  دابوو  مرۆڤێکی تر  مەرگی  دووپاتنەبوونەوەی  و  رەشاد  گیانی 
لە هەوڵەکانیان نەچنیبوو. سیمین چایچی، نووسەر و چاالكی مەدەنی لە سنە لەم 
پێوەندی یەدا گوتی: »ماوەی سێ ساڵ لە هەوڵ دا بووین بۆ وەرگرتنی رەزایەت لە 
بنەماڵەی دلێر بۆ ئەوەی ئەو حوکمە هەڵوەشێنینەوە بەاڵم دایكی دلێر نەیدەویست 
قسە لەگەڵ كەس بكا«. سێ رۆژ پێش لە وادەی بەڕێوەچوونی حوکمی قەساس 
بوو کە سەردانی ماڵی دلێریان کرد. دایکی دلێر ئەمجارە بە پێچەوانەی جارانی 
رووناکاییەکی  هومێدیان  چرای  بەوەش  وەریگرتن.  خۆشەوە  رووی  بە  پێشوو، 
تێگەڕابوو بەاڵم هەروا کز دەسووتا. ئەو کرانەوەیە ئەگەر نیشانەیەکی دڵخۆشکەر 
بوو بۆ رزگاریی گیانی ئینسانێک، دەکرا پێچەوانەش بێ. ئەو رووخۆشی یە دەکرا 
دەرەنجامی یەکالیی بوونەوەی ناخی گڕگرتووی دایکێک بۆ چۆنیەتی بەرەوڕوو 
دەکرا  بێ.  رۆڵەکەی  بکوژی  ئیعدامی  بەڕێوەچوونی  چۆنیەتی  لەگەڵ  بوونەوە 
شادیی ناخی مرۆڤێک لە گەیشتنی رۆژی تۆڵە بێ. دەشکرا گەیشتن بە ترۆپکی 
مرۆڤایەتی، لێبوردەیی  و بەخشینەوەی ژیان بە ئینسانێک  و پێشگرتن لە سووتانی 

هەناوی دایکێک لە الیەن دایکێکی جگەرسووتاوی تر بێ.
ساتی ئیعدامی رەشاد گەیشتبوو. بە پێی یاسا، بنەماڵەی دلێر لە حەوشی زیندان 
و  هیوا  نێوان  لە  دەرەوە،  لە  مرۆڤدۆستانیش  و  مەدەنی  چاالکانی  بوون.  ئامادە 
نیگەرانی، چاوەڕوان مابوونەوە. رەشاد بە چاوی بەستراو، ملی بە پەت و پێ لە 
سەر پایەیەکی لەرزۆک، لە ژێر داری ئیعدام دا چاوەڕوانی مەرگ بوو. دایکی رەشاد 
بەاڵم  بێ.  سەرپشک  رەشــاد،  هەڵواسینی  یان  پەتەکە  هەڵماڵینی  نێوان  لە  دەبوو 
ئەو پێشتر لەگەڵ خۆی و لە ناخی خۆی دا ساخ ببۆوە. بەو راستی یە گەیشتبوو 
کە البردنی پایە لەرزۆکەکە و بەتاڵکردنی ژێر پێی رەشاد یان شەتەکدانی پەتی 
ئەو  وەک  دیکەی  دایکێکی  دڵی  دەستێنێ،  دیکە  ئینسانێکی  گیانی  تەنیا  سێدارە، 
دەسووتێنێ  و بنەماڵەیەکی دیکە داخدار و تازیەبار دەکا بەاڵم هیچ لە مەرگی دلێر 
ناگۆڕێ. ئەو لێبڕاوانە پەتەکەی لە ملی رەشاد هەڵماڵی و چێژی شیرینی بەخشینی 

بەسەر تامی تاڵیی تۆڵەدا هەڵبژارد.
باڵوبوونەوەی هەواڵی رزگاریی مرۆڤێکی هەرچەند تاوانبار، شادیی و خۆشی 
رۆڵــەی دا  دەیــان  ئیعدامی  سەر  بە  حەوتوو  دوو  هێشتا  کە  شارێک  دڵی  خستە 
تێنەپەڕیبوو. بزەی خستە سەر لێوی خەڵکی شارێک کە هێشتا خەمی ئیعدام کرانی 
زیاتر لە بیست الوی ئەو شارە بە سەر لێویانەوە بار بوو. ئەو الوانەی کە دوای 
و سێدارەوە  پەت  کۆماری  الیەن  لە  زیندان،  و  بەند  و  ئەشکەنجە  چەندین ساڵ 
بە  شەرعیەتدان  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  جەلالدانی  و  دەسەاڵتداران  کران.  ئیعدام 
ئیعدامی ئەو ئینسانانە، پەنایان بۆ هەر درۆ و دەهۆیەک برد تا لە سێدارەیان بدەن 
و کۆمەڵکوژیان بکەن. بەرامبەر بەوە لێبوردەیی، دڵگەورەیی و مرۆڤدۆستیی دایکی 
دلێر و سەرجەم بنەماڵەی ئەحمەدی بە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی و یاسا 
لە سەرووی هەموانەوە  ئینسانیەکانی سەلماند کە خەڵکی کورد و  و رێسا دژە 
دایکانی کورد چەندە لەگەڵ هەڵسوکەوتی دژە مرۆڤانەی ئەم رێژیمە و یاسا دژە 

ئینسانیەکانی ناتەبا و نەیارن.
بە دوای گەیشتنی هەواڵی رزگاریی رەشاد و بڕیاری بەخشین و لێبوردن لە 
بەرهەمی  دلێر، چاالکانی مەدەنی و مرۆڤدۆستانی شار  بنەماڵەی  دایک و  الیەن 
تێکۆشانی مرۆڤدۆستانەی سێ ساڵی رابردووی خۆیان چنیەوە. بەاڵم ئەوە کۆتایی 
کاریان نەبوو. بۆ رێزگرتن لەو بڕیارە مرۆڤانەیە، رێگای گۆرستانی سنەیان گرتە 
بەر و بە کۆبوونەوە لە سەر گڵکۆی دلێر و گوڵباران کردنی، سەری رێزیان بۆ 

رۆحی لێبوردەیی بنەماڵەکەی بە تایبەت دایکی دلێر ئەحمەدی دانواند.
رۆڵەکانی  جــۆراوجــۆر  شێوەی  بە  مێژوو  درێژایی  بە  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگای 
خۆی ئیعدام کردوە. زۆربەی کۆمەڵگه  رۆژهەاڵتی یەکان هەتا ئێستاش بە هەراوی 
حوکمی ئیعدامیان تێدا بەڕێوە دەچێ. بەاڵم لێکۆڵینەوەکان دەریانخستوە کە ئیعدام 
لەو  بەڵکو زەبروزەنگ  نەکردۆتەوە  ئیعدامیان کەم  ئەنجامدانی هۆکارەکانی  نەک 
کۆمەڵگه یانە هەروا لە پەرەگرتن دایە. ئیعدامەکان سێ بەشن: ئیعدامی دەوڵەتی، 
ئیعدام بە پێی یاسا و ئیعدام بۆ قەساس و تۆڵە. لە ئیعدامی دەوڵەتی دا، دەسەاڵتداران 
و  نەیاران  جــۆراوجــۆردا،  تۆمەتی  و  ناو  ژێر  لە  خۆیان  دەسەاڵتی  پاراستنی  بۆ 
جیابیرانی خۆیان ئیعدام دەکەن. لە ئیعدامی بە پێی یاسادا تاوانکار تاوانێک )بۆ وێنە 
بازرگانیی مادە هۆشبەرەکان لە ئێران( ئەنجام دەدا کە بە پێی یاسا حوکمی ئیعدامی 
هەیە. بەاڵم تەنیا جۆری سێهەم واتە ئیعدامی بۆ تۆڵە و قەساسە کە بەڕێوەبردن 
یان هەڵوەشانەوەی لە دەست خاوەن پرس دایە و چۆنیەتی به ره وڕوو بوونه وه ی 
ئەو کۆمەڵگه یە  تێگەیشتویی  پێگەیشتویی و  ئاستی  لە حاندی،  خەڵک و کۆمەڵگه  
نیشان دەدا. نمونەی بەخشینی رەشاد لە الیەن بنەماڵەی دلێر، نیشانەیەکی گرینگە 
لە ئاستی پێگەیشتویی و تێگەیشتویی کۆمەڵگه ی رۆژهەاڵتی کوردستان و بێزاریی 
خەڵکی کورد لە کوشتنی مرۆڤ تەنانەت ئەو مرۆڤەش کە بکوژی رۆڵەی ئازیزیانە.

ناوچه یی

تاهیر قاسمی
نــزیــک بــە نــۆ دەیـــە لــە پــەیــوەنــدی فەرمیی 
تــێ دەپــەڕێ.  ســعــودی  عەرەبستانی  و  ئــێــران 
ــن ســەعــود و رەزا  ب مــەلــیــک عــەبــدولــعــەزیــز 
حاڵێکدا  لە  و   ١٩٢٨ ساڵی  لە  پەهلەوی  شای 
دامــەزرانــی  لە  ســاڵ  چــوار  تەنیا  ئێران  لە  کە 
عەرەبستان  و  تێ دەپەڕی  پەهلەوی  سلسلەی 
ــدنـــی حــکــوومــەتــی  ــە بـــەرەبـــەرەی دامـــەزرانـ ل
پاشایەتی عەرەبستانی سعودی بوو، پەیوەندی 
پەیوەندییەک کە هەر  دیپڵۆماتیکیان دامەزراند. 
کۆتۆبەندی  لە  خــۆی  نەیتوانی  ســەرەتــاوە  لە 
و  ســەفــەوی-وەهــابــی  مێژووییەکانی  کێشە 
ناکۆکی یە مەزهەبی یەکانی سوننی-شیعە رزگار 
دوو  هەر  لە سەردەمی  بە گشتی  بەاڵم  بکات، 
پاشای پەهلەوی، ئەو پەیوەندی یە سەقامگیر و 

هەندێک جار دۆستانە بوو. 
ئیسالمی،  کۆماری  هاتنەسەرکاری  بە  بەاڵم 
بەسەر  شیعە  مەزهبی  رەنگی  تۆخبوونی  بە 
سیاسەت و ئیستراتژی درێژماوەی حکوومەت، 
ــنــەی شــیــعــە لە  ئـــێـــران پــشــتــیــوانــی لـــە کــەمــی
ئەوان  هاندانی  رێگەی  لە  و  کرد  عەرەبستان 
بۆ بەشداریی سیاسی و داواکردنی مافەکانیان 
ئاراستەی  و  ئیدئۆلۆژی  جێخستنی  هــەوڵــی 
سیاسی ـ مەزهەبی خۆی دا. ئەوە کاردانەوەی 
هەڵوێستی  دیارترین  لێ کەوتەوە.  عەرەبستانی 
رێپێوانی  بــە  ــەوەی  ــاردانـ کـ لــە  عــەرەبــســتــان، 
 ١٩٨٧ ساڵی  حەجی  رێوڕەسمی  لە  سیاسی 
کەس  چوارسەد  لە  زیاتر  تێیدا  کە  دەرکــەوت 
لێ ئەستێندرا.  گیانیان  بــەشــدار  حاجیانی  لــە 
باڵیۆزخانەی  رووداوە،  ــەو  ب کـــاردانـــەوە  لــە 
و  کران  داگیر  تاران  لە  کوەیت  و  عەرەبستان 
گیانی  برینداری  بە  سعودیش  دیپڵۆماتکارێکی 
لە دەست دا. عەرەبستان ساڵێک دواتر واتا لە 
کۆماری  لەگەڵ  پەیوەندی یەکانی   ١٩٨٨ ساڵی 
پێداگری  ساڵ  سێ  تا  و  هەڵپەسارد  ئیسالمی 

لەسەر ئەو هەڵوێستەی کرد. 
لە ١٩٩١ هاوکات لەگەڵ دەورانی سه رکۆماریی 
پەیوەندی یە  عەرەبستان  رەفسەنجانی،  هاشمی 
ئێران دەست پێ کردوە  لەگەڵ  دیپڵۆماتیکەکانی 
لە  هـــەر دوو حــکــوومــه ت  ــش  ــی ــەک ــا رادەی ت و 
هاوبەشیان  دوژمنی  بەرامبەر  هەڵوێست گرتن 
واتا سەددام حوسێن هاوئاهەنگ بوون. هاشمی 
کەس  زۆر  الی  ئێستاش  تا  کە  رەفسەنجانی 
سیاسی  پەیوەندیی  شـــارەزای  و  مێعمار  بــە 
ئاستی  دادەنــرێ،  سعودی  عەرەبستانی  لەگەڵ 
پەیوەندی یەکانی دوو واڵتی لە دوژمنکاری یەوە 

بەرەو حاڵەتی پاسیڤ بوون برد. 
ــە پــەیــوەنــدیــی  ــان ل ــەرخـ بـــەاڵم خــاڵــی وەرچـ
عەرەبستانی  و  ئیسالمی  کۆماری  دۆستانەی 
ــە ســـەردەمـــی ریــفــۆڕمــخــوازان و  ــودی ل ســع
کایەوە،  هاتە  خاتەمی  محەممەد  سەرکۆماریی 
کــاتــێــک خــاتــەمــی بــە دنــیــابــیــنــی »وتـــووێـــژی 
شارستانیەتەکان« سەردانی ئەو واڵتەی کرد و 
لە ریاز بە گەرمی پێشوازی لێ کرا. سەردانێک 
کە لە سااڵنی دواتردا رێککەوتننامەی ئەمنیەتی 

و سیاسی لێ کەوتەوە. 
رەنــگــە  عـــێـــراق  نـــاوچـــەیـــیـــەوە،  رووی  لـــە 
الوازکـــەری  یــان  بەهێزکەر  خاڵی  گرینگترین 
پـــەیـــوەنـــدی یـــەکـــانـــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی و 
دەیەی  سێ  درێژایی  بە  سعودی  عەرەبستان 
رابردوو بێ. ئەگەر لە سەردەمی سەرۆکایەتی 
ســەددام  هێرشی  دوابـــەدوای  و  رەفسەنجانی 
هاوپەیمانی  وەکــوو  کوەیت  سەر  بۆ  حوسێن 
چەشنێک  کــەنــداو  شــەڕی  و  سعودیە،  نزیکی 
بۆ  ــە  ــ ــەو دوو واڵت ئـ ــوان  ــێ ــەن ل هــاوئــاهــەنــگــی 
پەیدا  عــێــراق  رێژیمی  رووبـــەڕووبـــوونـــەوەی 
سەرۆک  دەورانــی  کۆتاییەکانی  لە  ئەوا  ببوو، 
حکوومه تی  رووخانی  بە  و  خاتەمی  کۆماری 
و  کێشە  هەوێنی  بووە  واڵتە  ئەو  هەر  بەعس 

ناکۆکی قووڵتری نێوانی ئەو دوو واڵتە. 
بە  عێراقێک  ــەددام،  ســ ســەردەمــی  عێراقی 
چەند  هەر  و  بــوو،  سوننی  عەرەبی  شوناسی 
دۆستانەی  پەیوەندی یەکی  عەرەبستان  لەگەڵ 
بەرامبەر  لە  توندی  بە  النیکەم  بــەاڵم  نەبوو، 
کــۆمــاری  پێشەنگایەتی  ــە  ب شیعە  تــــەوەری 
حکوومه تی  نەمانی  بە  راوەستابوو.  ئیسالمی 
سەددام حوسێن، الیەنەکانی شیعە کە زۆربەیان 
تەنانەت  بوون،  ئیسالمی  کۆماری  هاوپەیمانی 
هەڵبژاردنی  یەکەمین  لە  کە  ئەوەی  ســەرەڕای 
پاش  کورسی،  یەک  جیاوازیی  بە  پەرلەمانی 
الیــەن  لــە  پاڵپشتیکراو  سوننیەکانی  لیستی 

دەسەاڵتیان  ــوون،  ب دووەم  لیستی  سعودیە، 
ــی دا  ــرت؛ عــەرەبــســتــان هــەوڵ ــەوە گـ ــەدەســت ب
سێناریۆیەکی  دووبـــارەبـــوونـــەوی  ئیزنی  تــا 

هاوشێوە لە شوێنەکانی دیکە نەدات. 
ــدەری چەشنێک  هــان عــێــراق،  چــارەنــووســی 
لــە خــودی  ــوو کــە ســەرەتــا  ب نیابەتی  شـــەڕی 
عێراق و لە رووبەڕووبوونەوەی نێوان گرووپە 
لە  و  سوننی  و  شیعە  جیاوازەکانی  توندڕەوە 
رەنگی  ئەمنی  رەوشــی  دەرچــوونــی  کۆنترۆڵ 
دایەوە. لە قۆناغی دواتر ئەو رووبەڕووبوونەوە 
بۆ شوێنەکانی دیکەی وەک لوبنان و فەلەستین 
ــر نــێــوەڕۆکــی  ــات ــد، بـــەاڵم زی تــەشــەنــەی ســەن

ملمالنێی سیاسی هەبوو.
لە  پشتیوانی یەکانی  عەرەبستان  لوبنان،  لە 
سەعد  سەرۆکایەتی  بە  »المستقبل«  رەوتــی 
کۆماری  بەرامبەردا  لە  و  کرد  زیاتر  حەریری 
حیزبوڵالی  رێــگــەی  لــە  دا  هــەوڵــی  ئیسالمی 
ــە قــۆڕخ  لــوبــنــان مــەیــدانــی ســیــاســی ئـــەو واڵتـ
و  ساڵە  چەندین  ئاڵۆزیی  ئاکامەکه ی  کە  بکات 
پێکهێنانی حکوومه ت  ناکام مانەوەی هەوڵەکانی 
پەرڵەمانی  هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی  ســەرەڕای 
فەتحی  رێکخراوی  بۆ  هاوشێوە  دۆخێکی  بوو. 
لە  زیاتر  کە  حماس،  بزووتنەوەی  و  میانەڕەو 
عەرەبستانی سعودی نزیکە، لە فەلەستین هاتە 

کایەوە. 

بە  ناسراو  ئاڵۆزی یەکانی  و  سەرهەڵدان  تا 
بەهاری عەرەبی، ملمالنێی کۆماری ئیسالمی و 
بەرژەوەندی یەکانی  بەدژی  زیاتر  عەرەبستان 
بــوون.  یــەک  هاوپەیمانی  واڵتــانــی  لــە  یــەکــدی 
ئەتۆمیی  ـ  نیزامی  چاالکیی  ئاشکرابوونی  بە 
هاوتەریبی  عەرەبستان  ئیسالمی،  کــۆمــاری 
دا  هــەوڵــی  ئــورووپــا  و  یەکگرتووەکان  ــە  واڵت
بڕیارنامەی  چەند  پەسەندکرانی  بۆ  کۆدەنگی 
ــەدژی حــکــوومــه تــی  ــ ئــەنــجــومــەنــی ئــاســایــش ب
ــە،  ــەک دەی ــاران دروســـت بــکــات. نــزیــک بــە ی تـ
تەوەرە  لە  یەکێک  ئێران،  ئەتۆمی  پەروەندەی 
لەگەڵ  عەرەبستان  سیاسەتی  سەرەکی یەکانی 
سعودئەلفەیسەل،  و  بــوو  ئیسالمی  کــۆمــاری 
عــەرەبــســتــان،  ئــەوکــاتــی  دەرەوەی  ــری  ــ وەزی
ئاشکراکردنی  تەرخانی  واڵتەکەی  دیپلۆماسی 
ــی کــۆمــاری  ــن ــشــت ــەی ــڕاگ ــرســی دەســت وێ ــەت م
ئیسالمی بە چەکی ناوکی کرد تا لەو رێگەیەوە 
بە بەرتەسک کردنی بازنەی گەمارۆکان، هەوڵی 
لەنێوچوونی  ــەت دا  ــای ــەه ن ــە  ل و  الوازکـــــردن 

کۆماری ئیسالمی دابێ. 
و  عەرەبستان  نێوان  کێشەکانی  و  ناکۆکی 
بەهاری  سەرهەڵدانی  بــە  ئیسالمی  کــۆمــاری 
وێستگەی  ــەکــەم  ی ــوون.  ــ ب قــووڵــتــر  عــەرەبــی 
رووبەڕووبوونەوەی ئەو دوو واڵتە لە بەحرەین 
بەحرەین،  شیعەی  ئۆپۆزیسیۆنی  کاتێک  بوو. 
هاندانی  بە  و  مافەکانیان  دەستەبەرکردنی  بۆ 
کۆماری ئیسالمی بەدژی حکوومه تی پاشایەتی 
هاتنەسەر شەقام،  ئەو واڵتە  سوننی مەزهەبی 
نیزامی  هێزی  رەوانــەکــردنــی  بە  عەرەبستان 
ماوەیەکی  لە  و  کــرد  حکوومه ت  لە  پاڵپشتی 

کەم دا خۆپێشاندەران سەرکوت کران. 
بە  ــوو.  ــ بـ ــه   ــ ــووری ســ دووەم  ــەی  ــگ ــســت وێ
ــەســەد،  ــی حــکــوومــه تــی بـــەشـــار ئ ــ ــوون ــ الوازب
و  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک نــەریــتــی  هــاوپــەیــمــانــی 
خاوەن  واڵتانی  ــەی  زۆرب لوبنان،  حیزبوڵالی 
کارتێکەری لە پرسە سیاسی یەکانی رۆژهەاڵتی 
ئــەســەدیــان  حکوومه تی  گــۆڕیــنــی  نــێــوەڕاســت 

درێژەکێشانی  بە  کارەکانیان.  بەرنامەی  خستە 
و  ئەسەد  دەسەاڵت خستنی  لە  بۆ  هەوڵەکان 
الوازیی هەڵوێستی واڵتە یەکگرتووەکان، دەیان 
جوخەی مەرگ و گرووپی توندڕەوی ئیسالمی 
واڵتانی  لە  نوێنەرایەتی  بە  تا  دران  سازمان 
ــه  و لــەو  ــەڕی حــکــوومــه تــی ســووری ــکــە، شـ دی
رێگەشەوە حکوومه تی کۆماری ئیسالمی بکەن. 
ــان  دەی و  شــام  فەتحی  گــرووپــی  و  داعـــش 
رێکخراوی تێرۆریستی توندڕەوی دیکە وەاڵمی 
سووریه   و  عێراق  لە  قــودس  سپای  تەڕاتێنی 
و  شیعە  کەوانەی  ستراتێژی  تا  بوو  لوبنان  و 
پالنە زێدەخوازەکانی دیکەی کۆماری ئیسالمی 
ئێستا  تا  بەرهەمەکەشی  بن.  سەقەت  نوتفە  لە 
سووریه   لە  فه رسایشی  و  درێژماوە  شەڕێکی 
ماڵی  و  ئینسانی  تێچووی  کە  بــووە  عێراق  و 

لێکەوتۆتەوە. بەرفراوانی 
ــی  ــەمـ ــیـ ــێـ ــەی سـ ــ ــگـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ یــــــــەمــــــــەن، وێـ
یەک  لە  واڵتە  دوو  ئەو  رووبــەڕووبــوونــەوەی 
ــی،  ــاری عــەرەب ــەه ــووە. ب ــ ــردوو ب ــ ــەی رابـ ــ دەی
یەمەن  لــە  ــی  دەســتــاودەســت کــردنــی دەســەاڵت
بەرهەم هێنا، بەاڵم زۆری نەخایاند کە کارشکنی 
و دەســتــێــوەردانــی دەرەکـــی رەوشـــی هێوری 
شیعە  کە  حوسی یەکان  دا.  تێک  ــەی  واڵت ئــەو 
مەزهەب و نزیک بە سی دەرسەدی حەشیمەتی 
دەرفەتی  قۆزتنەوەی  بە  دەهێنن،  پێک  یەمەن 

کۆنترۆڵی  نــاوەنــدی،  حکوومه تی  الوازبــوونــی 
خۆیان بەسەر پارێزگاکانی سەعدە و عمران و 
تەعێز زیاتر کرد و دواتر بە پشتیوانی دەرەکی 
شــاری  ئیسالمی،  کــۆمــاری  گرینگترینیان  و 
بەرامبەر  لە  کرد. عەرەبستان  داگیر  سەنعایان 
ئەو هەواڵنە دژکردەوەی توندی نیشان دا و بە 
پشتگیری کردنی حکوومه تی یاسایی ئەو واڵتە، 
لە رێگەی ناردنی هێز و داگیرکردنەوەی سەنعا 
و گەڕاندنەوەی سەرۆک کۆمار عەبد مەنسوور 
بەرتەسک  حوسی یەکانی  دەســەاڵتــی  هـــادی، 
ئێستاش  تــا  کــە  کێشەیەک  و  شــەڕ  کـــردەوە. 

بەردەوامی هەیە.
ئەو  نین  کــەم  نــاوخــۆیــیــەشــەوە،  رووی  لــە 
دەستێوەردانی  ــەرەداوی  سـ کە  ــەی  ــ رووداوان
لە  بــووە.  ئاشکرا  تێدا  عەرەبستانیان  و  ئێران 
هەوڵی تیرۆری باڵیۆزی عەرەبستان لە بەیروت 
و واشنگتۆن لە الیەن ئێرانەوە بگرە تا کوژرانی 
حاجیان لە رێوڕەسمی حەج و بێ حورمەتی بە 
ماوە  کە  عەرەبستانەوە  الیەن  لە  زیارەتکاران 
بە ماوە دەبیتە هۆی مشتومڕی ئەو دوو الیەنە. 
لە سێدارەدرانی شێخ نەمر، روحانی شیعە و لە 
عەرەبستان،  لە  شیعە  کەمینەی  سەرکردەکانی 
دوایین هەڵوێستی ریاز بەرامبەر بە هەوڵەکانی 
شیعەی  ئۆپۆزیسیۆنی  ورووژاندنی  بۆ  تاران 
لە بەرەنجام دا هەڵوێستی  عەرەبستان بوو؛ کە 
توندی دوو الیەن و تەنانەت هەڕەشەی نیزامی 

لێ کەوتەوە.
ناکۆکی یەکانی  و  کێشە  لە  بەرچاو  بەشێکی 
رکەبەری  هەناوی  لە  نێوەڕاست  رۆژهــەاڵتــی 
دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی و عەرەبستانی 
هەڵداوە.  هاوپەیمانەکانیان سەریان  سعودی و 
هەرچەند لە سیاسەت دا ناکڕی بە قەتعییەتەوە 
ئێران  پەیوەندی  بەدڵنیاییەوە  قسە بکرێ بەاڵم 
و عەرەبستان النیکەم لە داهاتوویەکی نزیک دا 
رەنگە  و  ناڕوا  ئاشتی  و  پێکەوەسازان  بەرەو 

کێشە و ناکۆکی دیکەشی لێ بکەویتەوە.  

ئێران و عەرەبستان؛ نۆ دەیە پەیوەندی 

ره حمان پیرۆتی

دوو حه وتووانه ی رۆژهه اڵت

،،بەشێکی بەرچاو لە کێشە و ناکۆکی یەکانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
عەرەبستانی  و  ئیسالمی  کۆماری  دوژمنکارانەی  رکەبەری  هەناوی  سعودی و هاوپەیمانەکانیان سەریان هەڵداوە. ،،لە 
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ــان      مــۆدێــلــی  ــ ــەم ــ  رێــژیــمــە ســیــاســی یــه کــان ه
بە  ــرێ  ــوان دەت کــە  سیاسین  دەســەاڵتــی  رێکخستنی 
چەند شێوەی جۆراوجۆرپۆلێن بەندی بکرێن، وەکوو 
شێوازی  سیاسی،  دەسەاڵتی  بەڕێوەبەرانی  ژمارەی 
ئەو  نێوان  جیایی  بــەڕێــوەبــەران،  دەستنیشانکردنی 
جۆری  هەروەها  و  دەکەن  حکوومەت  دامەزراوانەی 
ئەو  پێی  بە  هەر  خەڵک.  و  حاکمان  نێوان  پەیوەندیی 
هەیە،  بوونیان  جــیــاواز  رێژیمی  چەندین  پێوەرانە 
تۆتالیتاریزم،  دیــکــتــاتــۆری،  دێــمــوکــراســی،  ــوو  وەکـ

هتد. و  پاڕلمانی  کۆماری،  پاشایەتی، 
خوێندنەوەیان  روانگەوە  دوو  لە  زیاتر  رێژیمەکان 
بۆ کراوە: یەکەمیان روانگەی حقووقی یە کە زیاتر ورد 
دامەزراوەکانی  و  دەستووری  بنەمای  سەر  بۆتەوە 
روانگەی  دووهــەمــیــان  روانــگــەی  گشتی.  دەســەاڵتــی 
کەمتر  شــێــوەیــەکــی  بــە  کــە  سیاسی یه کانە  زانــســتــە 
لەو  رێژیمەکان،  دەڕوانــێــتــە  سنوور  بێ  و  رەسمی 
ــەوە رێــژیــمــە ســیــاســی یــه کــان لــە رەهــەنــدی  ــەی ــگ روان
ناکرێنەوە  ــوردار  ســن یــاســایــیــەوە  و  دامـــەزراوەیـــی 
دەگیرێن  بەرچاو  لە  دیکەش  ئەکتەری  رۆڵی  بەڵکوو 
کــە دەیــانــهــەوێ کــاریــگــەری یــان لــە ســەر دەســەاڵتــی 
میدیاکان،  سیاسی یه کان،  پارتە  وەکوو  هەبێ،  گشتی 

هتد. و  سەندیکا 

کۆمەڵناسی  ــاڕۆن«  ــ ئ ــد  ــمــۆن »رای  ،١٩٦٥ ســاڵــی 
ــە پــێــی  ــی، رێـــژیـــمـــە ســیــاســی یــه کــان بـ ــەیـ ــسـ ــەڕانـ فـ
رکابەریی  ئەویش  دەکا،  پۆلێن بەندی  پڕەنسیپێکی تر 
ــەو پــێــیــوایــە ئــەو  نــێــوان پــارتــە ســیــاســی یــه کــانــە، ئـ
دێموکراسی  دەتوانێ  کە  پێورێکە  تەنیا  رکابەری یە 
پــێــوەری  هــەروەهــا  بــکــاتــەوە.  جیا  تۆتالیتاریزم  لــە 
چەند  رێژیمێکی  لە  دێموکراسی  دەستنیشانکردنی 
بەڵکوو  نیە،  حیزبەکان  ژمارەی  زۆربوونی  حیزبی دا، 
نێو  لە  کۆمەاڵیەتی یە  و  سیاسی  کەلێنی  و  بۆشایی 
ئەو رێژیمەدا، وکوو دابەشبوونی حیزبەکان بە سەر 
دیدگایەشەوە،  لــەو  هــەر  راســـت دا.  و  چــەپ  ــەرەی  ب
رەفتاری  و  کردەوە  و  کار  دەڕواننە  سیاسەتزانەکان 
و  حقووقی  الیەنی  تەنیا  نەک  سیاسی یه کان  رێژیمە 
سیاسی  سیستمی  چه مکی  شێوەیە  بەو  دەستوری. 
زیاتر  سیاسی یه کان دا  زانسته   نێو  لە  و  کایه وه   دێنه  
سیستمی  چەمکی  دەکــرێ.  سیاسی  سیستمی  باسی 
رێژیمی سیاسی  لە چەمکی  فراوانتر  و  بانتر  سیاسی 
چەند  دەتــوانــێ  سیاسی  سیستمێکی  ــرێ.  دەک سەیر 
سەرۆکایەتی،  پارلمانتاری،  وەک  سیاسی  رێژیمی 
جیاواز  ــەی  دان چەند  لە  تێکەڵەیەک  یــان  پاشایەتی 
و  سیاسی  سیستمی  جــیــاکــردنــەوەی  بــگــرێ.  خــۆ  لــە 
رێژیمی سیاسی زۆر ئاسان نیە، هەر بۆیە هەر دوو 

دەهێنرێن. بەکار  چەمک 
جۆرێک  بیستەمەوە  سەدەی  دووهەمی  نیوەی  لە 
ــمــە ســیــاســی یــه کــان هــاتــۆتــە  ــژی لــە پــۆلــێــنــکــردنــی رێ
دێموکراتیک  ســەر  بە  دابەشکردن  ئەویش  کــایــەوە، 
سیاسی یه کان  رێژیمە  واتــە   ، دایــە  نادێموکراتیک  و 
بــە هــەر دەســتــوور  ــن و  ــژڕاب بــە هــەر شێویەک داڕێ
دوو  ئەو  سەر  بە  بووبن،  دروســت  بنەمایەکەوە  و 
دەستەدا دابەش دەبن. بۆ نموونە: رێژیمی پاشایەتی، 
بە  تەنیا  ئایینیش  تەنانەت  یــان  پاڕلمانی  کــۆمــاری، 
دەبن. دابەش  نادێموکراتیک دا  یان  دێموکراتیک  سەر 
بــەاڵم  پــاشــایــەتــی یــە  سیاسی  رێــژیــمــی  بریتانیا  ــە  )ل
کۆماری یە  سیاسی  رێژیمی  ئێران  لە  دێموکراتیکە، 

نادێموکراتیکە(. بەاڵم 
بە  نزیک  جیهان دا  رێژیمەکانی  نێوان  لە  ئەمڕۆکە 
رێژیمە  ریزی  لە  دەتوانرێ  نە  کە  هەن  رێژیم   ١00
دێــمــوکــراتــەکــان پــۆلــێــن بــەنــدی بــکــرێــن، نــە لــە ریــزی 
رێژیمی  بە  رێژیمانە  ئەو  تۆتالیتێرەکان دا.  رێژیمە 

ناسراون. )اقتدارگرا(«  یان  »ئۆتۆریتەر 
دەسەاڵتی  لەودا  کە  رێژیمێکه   ئۆتۆریتەر،  رێژیمی 
هەوڵی  خۆی،  زیاتری  هەرچی  مانەوەی  بۆ  سیاسی 
ئەوەی  بێ  دەدا  کۆمه ڵگه   و  خەڵک  یەکدەستکردنی 
رکێفی خۆی. ژێر  بهێنێتە  زۆر  بە  کۆمه ڵگه   تاکەکانی 

جیاوازی  و  چیە  ئۆتۆریتاریزم  تایبەتمەندیی 
چیە؟ تۆتالیتاریزم  لەگەڵ 

سەرەکی  تایبەتمەندیی  سێ  ئۆتۆریتەر  رێژیمێکی 
لە:  بریتین  هەن کە 

سیستمی  لە  رێژیمانە  ئەو  سنووردار:  پلۆرالیزمی 
هەروەها   ، دەکرێنەوە  جیا  تۆتالیتێر  و  حیزبی  تاک 
تایبەتمەندیی  کــە  حیزبیش  چــەنــد  و  پــلــۆرالــیــزم  لــە 
ئــەوەی کــە  لــەبــەر  ــەوە.  ــن دێــمــوکــراســی یــە جیا دەکــرێ
پاوانی  لە  کۆمه ڵگه   هەموو  دەیهەوێ  تۆتالیتاریزم 
یەک ئیدۆلۆژی دا بێ، بەاڵم ئۆتۆریتاریزم تەحەممولی 
سیاسی  و  ئایینی  ئیدۆلۆژیکی،  جیاوازیی  هەندێک 
دەکا. واتە چەندین پارت و گرووپی سیاسیی جیاواز 
دەسەاڵتی  نێو  لە  تەنانەت  و  بکەن  چاالکی  دەتوانن 
بە  پلۆرالیزمە  ئەو  بەاڵم  هەبێ.  بوونیان  سیاسی دا 
ئازادیی  ئەوەی کە  یەکەم  سنووردارە:  هۆکار  چەند 
ــە الیـــەن حــکــوومــەتــەوە  گـــرووپـــە ســیــاســی یــه کــان ل
ئەوەشدا  لەگەڵ  دانــدراوە.  بۆ  چوارچێوەی  هەندێک 
رێگە  سەندیکا  یان  ئۆپۆزیسیۆن  گرووپی  بوونی  کە 
بۆ  چاالکی یان  و  کار  چوارچێوەیەکی  بەاڵم  پێدراوە، 
دان.  چاودێری  ژێر  لە  بەردەوام  و  دەستنیشانکراوە 
لە  ناڕەزایەتی یەکان  کە  ئەوەیە  بۆ  رێگە پێدانەش  ئەو 
ببن بە هێزێکی  کۆمه ڵگه دا نەگەنە ئەوپەڕی خۆی کە 
دووهەمی  هۆکاری  دەســەاڵت.  بە  دژ  مەترسیداری 
سنوورداربوونی پلۆرالیزم ئەوەیە کە، هەرچەندە لەو 
پێشاندانی  بۆ  تەنیا  رێژیمانەدا هەڵبژاردن هەیە بەاڵم 
ــبــژاردن  رۆخــســارێــکــی دێــمــوکــراتــیــکــە، چــونــکــە هــەڵ
پلە  دەسەاڵتدارانی  سەر  لە  ئەوتۆی  کاریگەری یەکی 
پلەکانی  لە  ئاڵوگۆڕی  هەندێک  تەنیا  و  نیە،  یەکەم 
موهەندیسی  یان  هەڵبژاردن  دێنێ.  پێک  خوارووتردا 
دەکرێ یان ساختەکاری و دەستێوەردان لە ژمارەی 
لە  چەندحیزبی  و  پلۆرالیزم  ــرێ.  دەک دەنگەکانی دا 
بۆ  خەڵک  هێنانی  بۆ  و  رووکەشانەیە  هەڵبژاردن دا 
کەسی  وەردەگــیــرێ.  لێ  کەڵکی  سندووقەکان  ســەر 
یەکەم دەیهەوێ بەردەوام و بۆ ماوەیەکی زۆر درێژ 
و  دەستکاری  شێوەی  بە  چ  جا  بێ،  دەســەاڵت دا  لە 
رادەستکردنی  بە  چ  بێ،  هەڵبژاردن  ئاراستەکردنی 
کــارتــۆنــی  میراتگرێکی  و  جــێــگــرەوە  بــە  ــەاڵت  دەســ
کــە راســتــەوخــۆ لــە ژێــر دەســەاڵتــی خــۆی دا بــێ یان 
شێوەی  نــمــوونــە:  ــۆ  )ب بــێ  تایبەتی  شــێــوەیــەکــی  بــە 
سێهەمی  رووســیــا(.هــۆکــاری  لــە  پۆتین-مێدڤێدێف 
بۆ  هێزە  بەکارهێنانی  پلۆرالیزم،  سنوورداربوونی 
کە  کاتەی  ئەو  ناڕازیان،  سەرکوتی  و  کەمکردنەوە 
دەبن بە کێشە بۆ سەر دەسەاڵت: هەتا پڕەنسیپەکانی 
زیاتر  کۆمه ڵگه دا  لە  دێموکراتیک  بەشەرعیکردنی 
چــوارچــێــوەدار بــن، ئــۆتــۆریــتــاریــزم خــراپــتــر خــۆی 
زیاتر  خــۆی  مــانــەوەی  و  پاراستن  بۆ  و  دەسەپێنێ 
چونکە  وەردەگــرێ،  توندوتیژی  لە  و  هێز  لە  کەڵک 
الیەن  لە  ئۆتۆریتەر  رێژیمی  کە  مانایەیە  بەو  ئەوە 
لە واڵتی  )بۆ نموونە:  خەڵکەوە کەمتر پەسند دەکرێ 

شیلی(.
لە  خەڵک:  نەکردنی  بەسیاسی  و  نەکردن  تەیار 
تەیارکردنی  و  قــابــدان  لە  تۆتالیتێرەکان دا  رێژیمە 
بەهێزه،  زۆر  رێژیم  بە  کردنیان  پەیوەست  و  خەڵک 
تــەیــارکــردن و  ئــۆتــۆریــتــێــرەکــان دا  رێژیمە  لــە  ــەاڵم  ب
و  الوازه  زۆر  کۆمه ڵگه   و  خەڵک  بەسیاسی کردنی 
بە  واتە  بپارێزن.  کۆمەاڵیەتی  نەزمی  دەدەن  هەوڵ 
ئۆتۆریتێرەکان  تۆتالیتێرەکان،  رێژیمە  پێچەوانەی 
دەســتــکــاری  کــۆمــه ڵــگــه   پێکهاتەکانی  نـــادەن  هـــەوڵ 
نیە.  تازەیان  مرۆڤی  دروستکردنی  پڕۆژەی  و  بکەن 
دەمێنێتەوە،  خۆی  وەک  کۆمەاڵیەتی  نەزمی  ئەوەیکە 
ئەویش  هەیە،  سێهەمەوە  تایبەتمەندی  بە  پەیوەندی 

ئیدۆلۆژی یە. الوازبوونی  یان  نەبوون 
الوازبوونی ئیدۆلۆژی: لە رێژیمە ئۆتۆریتێرەکان دا 
رێژیمە  وەک  نیە  هــێــزەیــان  ــەو  ئ ئــیــدۆلــۆژی یــەکــان 
پێکهاتەکانی  هەموو  سەر  بە  دەست  تۆتالیتێرەکان 
ــەوەی ئــۆتــۆریــتــاریــزم لە  کــۆمــه ڵــگــه دا بــگــرن. واتـــا ئـ
ئەوە  کە خواستی  ئەوەیە  دەکاتەوە  تۆتالیتاریزم جیا 

بکرێ.  یەکڕەنگ  کۆمه ڵگه   تەواوییەتی  کە  الوازە 
ئۆتۆریتێرەکان  و  تۆتالیتێر  رێژیمە  نێوان  جیاوازی 
رێگە خۆشکەرە بۆ ئەوەی جیاوازیی نێوان دوو فۆڕمی 
ئۆپۆزیسیۆن  لە سەر  دەسەاڵت  کۆنتڕؤڵی  گەوەرەی 
کۆنتڕۆڵی  تۆتالیتێرەکان،  رێژیمە  بزانین.  ناڕازیان  و 
تەواویان بە سەر کۆمه ڵگه دا هەیە و تەنانەت مۆدێل 
دەکەن،  دیاری  خەڵک  بۆ  بیرکردنەوەش  شێوازی  و 
زیاتر  فشارەکان  ئۆتۆریتێرەکان  رێژیمە  لە  بــەاڵم 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ئۆپۆزیسیۆنن.  و  ناڕازیان  سەر  لە 
رێژیمانە  دوو  ئەو  نێوان  سنوورەکانی  دیاریکردنی 
رێژیمی سیاسی  نموونە  بۆ  نیە.  ئاسان  زۆر  کارێکی 
بکرێ،  بەندی  پۆلێن  هیچکامیان  لەگەڵ  ناکرێ  ئێران 
تۆتالیتاریزمی  پێکهێنەرەکانی  لە  بەشێک  هەم  چونکە 
تێدایە وهەم بەشێک لە پێکهێنەرەکانی ئۆتۆریتاریزمی 
کە  پێیانوایە  سیاسی  بــواری  زانایانی  بۆیە  تێدایە. 

تایبەتە. سیاسی  رێژیمێکی  خاوەنی  ئێران 
گرنگە  سیاسی  چاودێرانی  بۆ  ئەمڕۆ  کە  ئــەوەی 
هۆی  بــە  رێــژیــمــەکــانــە  کــردنــی  پــۆلــێــن بــەنــدی  کەمتر 
شیکردنەوەی  زیاتر  بەڵکوو  تایبەتمەندی یەکانیانەوە، 
رێژیمانەیە  ئەو  رەفتاری  واتە  رێژیمەکان،  دینامیکی 
ــات دەبـــێ  ــراودا و بـــە پــێــی کـ ــکـ ــاریـ لـــە کــاتــێــکــی دیـ

بکرێ. بۆ  هەڵسەنگاندنیان 

ئۆتۆریتاریزم)اقتدارگرایی(

حەسەن حاتەمی

رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە گرینگەکانی رەسووڵ سێلەکە
لە ئێران دا)بەشی شه شه م(

رێژیمەکانی  نــێــوان  لــە  ،،ئەمڕۆکە 
جیهان دا نزیک بە ١00 رێژیم هەن کە نە 
دەتوانرێ لە ریزی رێژیمە دێموکراتەکان 
رێژیمە  ریزی  لە  نە  بکرێن،  پۆلێن بەندی 
ــە بە  ــمــان ــژی ــەو رێ ــان دا. ئـ ــرەک ــێ ــت ــی ــال ــۆت ت
)اقــتــدارگــرا(«  یــان  »ئۆتۆریتەر  ناسراون،،رێژیمی 

پاشماەوی ئەنجومەنی حوججەتییە 
ئه نجومه ن له  په نا  ـ مه دره سه ی عه له وی ـ که  »علی ا صغر کرباسچی« دامه زرێنه ری بوو-، هه وڵیان دا، 
ئیسالمی شیعه مەزهەب  بۆ نێو دنیای نوێ راکێشن. ئه وه  جێی سه رنجه که  چاالکانی ئه نجومه ن هه وڵیان ده دا 
له گه ڵ به هاییه کان به ربه ره کانی بکه ن. به اڵم لێشیان فێر ده بوون!؟ بۆ وێنه:  له  ئامێر و راگه یه نه ره  گشتی یه کانی 

ئه وان، که ڵکیان وه رده گرت.
هه تا پێش کرانه وه ی »حسینیه ی ارشاد« لە ساڵی ١3٤٦)١٩٦٧( - یه که مین ساڵۆنی سوخه نڕانی له  باکووری 
تاران-، ئه نجومه ن، مینبه ر و فه ڕشی، له گه ڵ تریبوون و کورسی ئاڵۆگۆڕ کرد. هه روه ها ئه ندامانی ئه نجومه ن ، 
جل و به رگی جوانیان له به ر ده کرد هه تا له  شوێنه ئامووزشی و حیرفه یه کانی سێکۆالر دا، سه رنجڕاکێش بن.
ئه نجومه ن به  رێبه ری حه ڵه بی توانی، ئیزنی که ڵک وه رگرتن له  »عشریه ها)سهم امام(«  له  »مراجع  تقلید« 
ه کان وه ر گرێ. چاالکیی ئه وان له  یه که م رۆژه کانی دا، سه رنجی »سازمان امنیت و اطالعات کشور« )ساواک( 
و ده زگا ئه منییه تی یه کانی دیکه ی رێژیمی په هه له وی دوویه می، بۆ الی خۆی را کێشا. به  هۆی ئه و به ڵگانه ی 
دوای شۆڕش باڵو بوونه وه ، ده ری ده خه ن که  رێبه ری ئه نجومه ن له ژێر فشار دا بوو، هه تا به  شێوه ی ره سمی 
رێکخراوێکی »غیرانتفاعی« )خێرخوازی( به  ناوی »ئه نجومه نی خیریه ی حوججه تیه ی مێهد وی » ناونووس 

بکا و به ڵێن بدا له  چاالکیی سیاسی خۆ بپارێزێ.
-ویکی پێدیا-

چاالکی یه کان له  حه وزەی عیلمییه ی قوم دا
»حجت االسالم خمینی«  پاش کۆچی دوایی ئایەتوڵاڵ برووجێردی - خاکه لێوه ی ١3٤0)١٩٦١(-، ده چێته  
حه وزه ی عیلمییه ی قوم. ئه و کات له و شوێنه دا چاالکیی سیاسی نه ده کرا. دینی مه دەنی پتر بره وی هه بوو. - 
ئه و شێوه  دینه  کە پتر پێوەندی بە تاکەکانی کۆمەڵگه  هەیە، حورمه ت و ئیعتباری له  نێو خه ڵک دا زۆر بوو-. 
به اڵم  بیری ئیسالمی سیاسی له  قۆناخی نوێ دا، له  حه وزه ی عیلمییه ی قوم و له  ده یه ی ٤0 ی هه تاوی و 
به تایبه تی له  ساڵه کانی ٤٢- ١3٤١ دا، ده ستی پێکرد . جم وجۆڵه کان له  چوارچێوه ی حه وزه ش چونه ده ر و تا 

راده یه کی زۆر، خه ڵکی شه قام و بازاریشی گرته وه. 
له  ساڵی ١3٤١ دا، له  مه جلیسی شووڕای میللی الیحه ی ئه نجومه نه  ئه یاله تی و ویالیه تی یه کان په سند کرا.  به  
پێی په سندی ئه و الیحه یه  مەرجی سوێندخواردنی نوێنه رانی مه جلیسی شووڕای میللی - له  کاتێک دا ئه ندامی 
ئه و ئه نجومه نانه  بن-، به  قورئان البرا. نوێنه ره کان ده یانتوانی به  پێی باوه ڕی خۆیان به  کتێبه کانیان سوێند 
 - قوم  له   ماڵی  خۆی  له   ناوبراو  لێ کەوتەوە.  توندی خومه ینی و الیەنگرانی  ناڕه زایه تیی  کاره   ئه و  بخۆن. 

گه ڕه کی یه خچاڵی قازی-، دژی ئه و الیحه یه  قسه ی کرد.
کرا، الیحه که ی  ناچار  بوو. رێژیمی شا  ناڕه زایه تی چێ  دیکه   قوم و چه ند شاری  علمییه ی  له  حه وزه ی 
وه رگرێته وه . دواتر  ناڕه زایه تی یه کان به  دژی رێفۆرمی شا - که  له  ٢١ ی به فرانباری ١3٤١ دا، راگه یاندرا-، 

په ره ی گرت.
به  قه ولێک  ئه و ریفۆرمه  کە- به هۆی فشاری کێنێدی سه رکۆماری دێموکراتی ئه وکاتی ئه مریکا به  شا کرا-، 
له  الیه ن ژماره یه ک له  ئیسالمی یه کان به  تایبه تی خومه ینی، موخالیفه تی توندی له گه ڵ ده ربڕدرا. ناوبراو له  
٢ ی رێبه ندانی ١3٤١)١٩٦3(  دا، راگه یاندراوی ته حریمی دژی راپرسی)همه پرسی(  باڵو کرده وه. - له  ٦ ی 
رێبه ندان راپرسی ئه نجام درا و ده نگی ئه رێنی پێ درا.-   هه روه ها حوجەتولئیسالم خومەینی له  رێکه وتی ١0 ی 
ره شه مه ی ١3٤١)١٩٦3( دا، نامه یه کی بۆ شا نووسی و دژایه تێی خۆی له گه ڵ مافی ده نگدان به  ژنان ده ربڕی 

و ئه و کاره ی به  ناته بایی له گه ڵ قورئان له  قه له م دا؟!
خاکه لێوه -،  دواتــر-٢ی  رۆژ  دوو  راگه یاند.  )ماتەمین(ی  »عزا«  ١3٤٢)١٩٦3( دا،  نــه ورۆزی  له   خومه ینی 
بۆ  کۆ کردوه، »روضــه »ی  ماڵی  خۆی  له   )فه قێ (ی  ژماره یه ک »طلبه »  مه رگی »امام صادق«  به  بۆنه ی 
خوێندنه وه   و قسه ی بۆ کردن. دوانیوه ڕۆی ئه و رۆژه  له  مه دره سه ی فه یزییه »آیت الله  گلپایگانی«   پرسه ی 
دانابوو. ساواک و شاره بانی هێرشی پێ کردن و ته قەیان  لێ کردن. ژماره یه ک کوژران و کەسانێک بریندار 
بوون و زۆریش گیران. دوای چله ی رووداوی فه یزییه ، له  ١٥ی جۆزه ردانی ١3٤٢دا - که  هاوکات له گه ڵ 
عاشووڕا بوو- ، خومه ینی سوخه نڕانی یه کی توندی به  دژی شا کرد و ناڕەزایەتیی خۆی له گه ڵ کرده وکانی 

ئه و ده ربڕی، و خه ڵکێکی زۆر پشتیوانیان لێ کرد.
خومه ینی - نا ئایەتوڵاڵ-، به  هۆی کاربه ده ستانی رێژیمی  په هله وی دووهه م )محەممەد  ره زا شا( گیرا، بۆ 
تاران برا و زیندانی کرا. له و کات دا، بە پێی یاسا، ئایه توڵاڵکان نه ده کوژران. بۆیە » آیت الله  شریعتمداری« به  
هاوکاری« آیت الله   سید جالل تهرانی«  و سه رجه م ١٢ ئایه توڵاڵ - به  هۆی رێنوێنی پاکڕه وان –سه رۆکی 

ئه وکاتی ساواک-  ئیمزایان کرد که  خومه ینی »آیت الله »یه و له  کوشتن رزگاریان کرد.
حوجەتولئیسالم خومەینی بە«آیت الله » کرا و، ماوه ی ١0 مانگ له  زیندان مایه وه . دوای ئازادکرانی له  
خاکه لێوه ی ١3٤3دا، به  بیانووی دژایه تی له گه ڵ کاپیتاالسیۆن؛ یانی محاکه مه  نه کرانی ئه مریکاییه کان له  ئێران 
»مصونیت قضایی« بۆ ئەوان، موخالیفه تی خۆی ده ست پێ کرده وه . له  ١3ی گه الرێزانی ١3٤3)١٩٦٤( دا، ئا. 
خومه ینی یان سه ره تا بۆ تورکیه  دوور خستەوە. بەاڵم دواتر- لەسەر داوای خۆی- نێردرایە شاری نه جه فی 

عێراق و لەوێ نیشتەجێ بوو. 

نێهزه تی ئازادیی ئێران
نێهزه تی ئازادیی ئێران له  ١٤ی مه ی ١٩٦١)٢٧ ی بانه مه ڕی ١3٤0(، له  الیه ن موهەندیس »مهدی بازرگان. 
آیت الله  سید محمود طالقانی و د. یدالله  سحابی« له  نێو ئێران و« د. علی شریعتی، د. ابراهیم یزدی، صادق 
قطب زاده  و مصطفی چمران«  له  ده ره وه ی واڵت دامه زرا. زۆربه ی دامه زرێنه رانی ئه و رێکخراوه  له  چاالکانی 

پێشووی جبهه ی میللی و حیزبی ئێران بوون، جگه  له  بازررگان، تاڵقانی و یه دوڵاڵ سه حابی.
یه دوڵال  و  تاڵقانی  بازرگان،   ،١3٤٤ ساڵی  له   و  پێ کرد  ده ست  شا  دژی  خۆی  چاالکیی  رێکخراوه   ئه و 
سه حابی گیران و ٤ تا ١0 ساڵیان زیندان بۆ بڕایه وه . ئه وان پشتیوانیان له  ناڕه زایه تی یه کانی ١٥ی جۆزه ردانی 
١3٤٢ کردبوو. له و کاتی به والوه  تێکۆشانی نێهزه ت قه ده غه  کرا. »ساواک« له  ده یه ی ٧0 ی زایینی دا به  
د.  کرد.  به کار  ده ستیان  ئه مریکا  و  ئۆرووپا  له   رێکخراوەیە،   ئه و  لقه کانی  به اڵم  کردن.  سه رکوتی  توندی 
عه لی شه ریعه تی و د. ئیبراهیمی یه زدی له  دەره وه ی ئێران،  له  درێژه دانی چاالکی یه کانی نێهزه ت دا نه خشی 
به رچاویان گێڕا. نووسراوه کان و قسه کانی شه ریعه تی له نێو نێهزه ت و توێژی الوانی شۆڕشگێڕی ئیسالمی 

و تا راده یه ک غه یره ئیسالمی یه کانیش دا، کارێگه ری به هێزی هه بوو.
ئه و رێکخراوه، له  چوارچێوەی بیروبۆچوون دا، که  سااڵنێک له  دوای سه رکه وتنی راپه ڕینی گه النی به رایی 
ئێران،  به   میللی ـ مه زهه بی خۆیان پێناسه  کرد؛ ده چنه  نێو ئه و بنه ماڵه یه .  ئه وان  خۆیان به   ئێرانی، ئیسالمی 

و موسه دیقی پێناسە دەکەن.
 لەم دوایانە دا، سەبارەت بە مێهدی بازرگان و ئایەتوڵاڵ خومەینی وەک دوو بیرمەندی ئیسالمی جیاواز 
، نووسراوە کە: بازەرگان گەرەکی بوو لە رێگای ئیسالمەوە، خزمەت بەئێران بکا. خومەینیش هەوڵی دا: لە 

رێگای ئێرانەوە خزمەتی بە ئیسالم بکا. – نەقل بە مفهووم-
- سایتی گویا نیوز-
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زانستی

کۆمەڵێک  ــە  ب ــه کــان  مــرۆڤــی ی زانــســتــە 
ــرێ کــە مـــرۆڤ و  ــوت لــە زانــســتــەکــان دەگ
بوارەکان دا  هەموو  لە  مرۆڤ  تێکۆشانی 
کە  باسە  شایانی  لێکۆڵینەوە.  ژێر  دەخنە 
بەشێک  بە  کۆمه اڵیه تی یه کانیش  زانستە 
دەکرێن.  پێناسە  مرۆڤی یه کان  زانستە  لە 
زانستە مرۆڤی یه کان لە بوارە جیاوازەکانی 
کۆمەڵگه ،  هەڵسوکەت،  کولتوور،  وەک  
ــرۆڤ، هــزر و  کـــردەوە و دژکـــردەوەی م
ناخی مرۆڤ  کاران. جێگای ئاماژەپێکردنە، 
بــواری  لە  کۆمه اڵیه تی یه کان  زانستە  کە 
کۆمەڵناسی،  وەک   مــرۆڤ  کۆمەاڵیەتی 
مێژوو  سیاسەت،  ئابوری،  ئیدارە،  زمان، 
لەگەڵ  زانستەکان  دەکــۆڵــنــەوە.  هتد.   و 
لە  و  لێکگرێدراون  زۆر  و  کــەم  یەکتردا 
مەیدانی لێکۆڵینەوە و کارکردن دا لە میتۆد 
دەستەبەرکردنی  بۆ  تێکەاڵو  شێوازی  و 
ئاکامی باشتر کەڵک وەردەگیرێ. لە سەر 
لە  مــرۆڤــی یــه کــان  زانستە  بناخەیە،  ــەو  ئ
زانستەکانی  ــەی  زۆرب شێوازی  و  میتۆد 

دیکە کەڵک و سوود وەردەگرن. 

تێگەیشتنی  بــۆ  مــرۆڤــی یــه کــان  زانستە 
ــان،  ــ ــۆی، کــۆمــه ڵــگــه ، زم ــ ــە خـ ــرۆڤ لـ ــ مـ
چۆنیەتی  و  ــژوو  مــێ و  ئــایــیــن  هـــونـــەر، 
ــەگـــەڵ مــــرۆڤ و  هــەڵــســوکــەوتــکــردن لـ
کولتوورەکانی دیکە کاریگەر و بەسوودن. 
لە رێگای تایبەتمەندی یە جۆراوجۆرەکانی 
ئایین  و  کۆمه ڵگه   مرۆڤ،  کولتوور،  وەک 
دەکرێ پرسە گەورەکان شی بکرێنەوە. لە 
روانگەی جیاوازە چاو لە گرینگی و بایەخی 
زانستە مرۆڤی یه کان کراوە و لە کۆمه ڵگه  
و  رۆڵ  دواکــەوتــوەکــان دا  و  پێشکەوتوو 
جیاوازە.  مرۆڤی یه کان  زانستە  نەخشی 
دابەشکاری  کە   ئاماژەپێکردنە   شایانی 
لە واڵتانی جیهان دا  زانستی  ئاکادێمیک و 
جیاوازە و هەر واڵتەی مێژوو و پاشخانی 
تایبەت بە خۆی هەیە. بە واتایەکی دیکە، 
واڵت،  هەمەالیەنەی  پێشکەوتنی  ئاستی 
و  ئــابــووری  ئــیــداری،  سیاسی،  سیستمی 
لە  زانست  نەخشی  و  رۆڵ  و  تێکنۆلۆژی 
کولتووری  و  مێژوو  لەگەڵ  کۆمه ڵگه دا 
لە کۆمه ڵگه   گرێدراون.  نەتەوە و گەالن دا 
ــی و  پــێــشــکــەوتــوەکــان دا پــرســی شــارەزای
و  بایەخدارە  جیاوازەکان  زانستە  رۆڵــی 
بــە میتۆد و شــێــوازی کـــراوە و  زانــســت 
دیــاردەکــان  و  رووداو  لەگەڵ  بێالیەنانە 
هەڵسوکەوت دەکا. بێجگە لەوە، پاشخانی 
ئازادی  زانستی،  لێکۆڵینەوەی  و  زانست 
ــتــووری  ــەوە،  کــول ــن ــژی ــوێ ــڕیـــن و ت دەربـ
پەروەردە و فێرکردن،  مێژووی دامەزراوە 
کەرەستەی  دابینکردنی  و  زانستی یه کان 
زانستەکان  سروشتی  سەر  لە  پێویست، 
رۆڵی  مرۆڤی یه کان  زانستە  تایبەت  بە  و 

کاریگەریان هەیە. 

ــه کــان لە   مــێــژووی زانــســتــە مــرۆڤــی ی
واڵتی  نییە.  درێــژ  و  دوور  زۆر  ئــێــران دا 
ئێران لە قۆناخە جیاکانی کاروانی زانست 
پەراوێز و دوور راگیراوە. دەرکەوتەکانی 
ــان و رۆم  ــۆنـ یـ ــە  لـ ــت  ــسـ زانـ مـــێـــژووی 
ئێرانی  ــە ســـەر  ل ــان  ــ ــەواری زۆری ــن شــوێ
ــاوە. لــە ســەردەمــی نــاســراوی  ــەن کــۆن دان
گــەشــەکــردنــی کــولــتــووری و زانــســت لە 
لەگەڵ  زیــاتــر  ئــێــران  ئــیــســالم دا،  جیهانی 
ئاشنا  ئایینی  و  ســـەردەم  زانستەکانی 
جیهانی  لە  زانست  درەوشانەوەی  دەبێ. 
زایینی  یــازدەی  دوای سەدەی  لە  ئیسالم 
ــا دەبێتە  ــورووپ ئ تـــەوژم دەکـــەوێ و  لــە 
چەقی رەوتی گەشەکردنی هەمەالیەنە. لە 
مێژووی  هاوچەرخی ئێران دا  کولتووری 
کۆپیکردن و چاولێکەری جێگای خوڵقاندن 
لە  گرتۆتەوە.  ئاکادێمیکی  رەخنەگرتنی  و 
ئێران دا بە گشتی زانستەکان لە سەردەمی 
و  بوون  الواز  هۆکار  زۆر  بە  مۆدێڕن دا 
نەهێناوە.  بــار  خوڵقێنەریان  و   بیرمەند 
ــژووی  ــێ ــورت بـــە م ــ چــاوخــشــانــدنــێــکــی ک
جۆراوجۆرەکانی  خوێندنگا  و  دامــەزراوە 
ئێران دەیسەلمێنێ، کە الوازیی کولتووری 
لێکۆڵینەوە، پێداچوونەوە، هەڵسەنگاندن و 

مێژوو،  لە  ریشەیان  و  رەگ  رەخنەگرتن 
هەلالجی  هەیە.   ــەروەردەدا  پ و  کولتوور 
لەو  مرۆڤی یه کان  زانستە  پرسی  کردنی 
واڵتەدا پێویستی بە زنجیرە لێکۆڵینەوەیەکی 
تێروتەسەل هەیە و بە کورتە نووسین و 
نووسینەدا  لەو  راناپەڕێ.  هەڵسەنگاندنێک 
ئاوڕ لە ژمارەیەک فاکتەر دەدرێتەوە، کە 
کەم و زۆر بەستێنی الوازی زانستەکانیان 
باسە  شایانی  بەرهەمهێناوە.  ئێران دا  لە 
زۆر  لە  فاکتەرانە  لەو  زۆر  بەشێکی  کە 
تەوژمی  و  شێواز  بە  جیهان دا  ناوچەی 
زانستە  پاسیڤکردنی  ســەر  لــە  ــاواز  جــی

مرۆڤی یه کان کاریگەر بوون. 

فێرکردن  و  پەروەرد  بناخەی   الوازیی 
الوازی یـــە  ــەو  ئ ســەرەکــی  هۆکارێکی  بــە 
و  پـــەروەردە  سیستمی  لە  ــردرێ.  ــێ دەژم
فێرکردنی ئێران، قوتابی و خوێندکارەکان 
ــاکــان  ــارە و دات ــ ــەبــەرکــردنــی ژم فــێــری ل
ــای بــیــرکــردنــەوە و  ــوان ــن، بـــەاڵم ت ــرێ دەک
رەخنەگرتنی بابەتیانەیان تێدا دەخنکێندرێ. 
وانەی  نێوەرۆکی  الوازیی  لە  باس  لێرەدا 
مرۆڤ  کە  ناکەین،  مرۆڤی یه کان  زانستە 
سیستمی  لە  دەکــەن.  بێزار  و  سەرشکاو 
پەروەردە و فێرکردنی سەردەمی مۆدێرن 
ناخی  رۆچوونە  ئازادیی  پێشتریش دا،  و 
زانستخواز  تاکی  لە  دیاردەکان  و  بابەت 
تەنانەت  و  ئایینی  پــەروەردە  وەرگیراوە. 
ــان، مــەیــدانــی  ــ ــراوەک ــ ــی ک ــە کــۆپ ــرن ــۆدێ م
ــە بــازنــەی بــیــرکــردنــەوەی  دەرچـــــوون ل

کالسیکی بەربەست کردوە. لە ئاکام دا تاک 
بە گوێرەی عورف و یاسا باوەکان کەمتر 
لەگەڵ زانستە باوەکان بە تێگەیشتن، بیر و 
کراوە و رەخنەگرانە جواڵوەتەوە.  هزری 
فــێــرکــردن دا  و  ــەروەردە  ــ پـ سیستمی  لــە 
ــوون و ســەرکــەوتــن لــە ئــەزمــوون  دەرچــ
ئەو  و  ئامانج  کراونە  تاقیکاری یەکان  و 
رێچکەیە لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەی دواتر 

گواستراوەتەوە.

فێرکاری یەکان  ناوەندە  و  قوتابخانە  لە 
گرینگی بە کولتووری داڕشتن و نووسینی 
بــابــەتــیــانــە نــــادرێ. مــیــتــۆدی دەربــڕیــن، 
لێکۆڵینەوە، ئانالیز و لێکدانەوە لە نووسین 
ــەوێ، نەک  ــ ــن دا زیــاتــر دەردەکـ و داڕشــت
ــنــی زارەکــــی. ئــەو  ــڕی قــســەکــردن و دەرب
کاتێک  نەرێنیەکانی  کاریگەری یە  هۆکارە 
گەالنی  لە  زۆر  بەشێکی  کە  دەردەکــەون 
ئــێــران لــە زمــانــی دایـــک دادەبــڕێــن و لە 

زمان  لە  باسێک  زانکۆکان دا  و  قوتابخانە 
لێکۆڵینەوە  نــاکــرێ.  ــەوان  ئ ناسنامەی  و 
کە  دەیسەلمێنن  راشکاوانە  زانستی یه کان 
باشتر  دایــک  و  زگماک  زمانی  بە  مــرۆڤ 
و  بیروڕا  و  بگات  بابەتەکان  لە  دەتوانن 
واڵتەدا  لەو  دابڕێژێ.  خۆی  لێکۆڵینەوەی 
مرۆڤ  دەرفەتی سرووشتی گەشەپێدانی 
نییە  ئاکادێمیک  شێوازی  بە  دایکی  زمانی 
و لە زمانی دووهەم کەڵک وەردەگرێ، کە 
تێگەیشتن  فێربوون و  لە سەر  کاریگەری 
هەیە.  قوتابیەکان  بواری  زۆر  تەنانەت  و 
و  کۆمه اڵیه تی یه کان  و  مرۆڤیی  زانستە 
زانــســتــەکــانــی دیکە،  تــەنــانــەت ســەرجــەم 
ــک باشتر  ــی دایـ ــە ســـەر بــنــاخــەی زمــان ل

زانست  و  فکر  بەرهەمی  و  جــێ دەکــەون 
زیاتر پەرە پێ دەدەن. 

 تاکی ئێرانی لە دەرەوەی واڵتیش کەمتر 
و  ــردوو  راب بازنەی  لە  خۆی  توانیویەتی 
رزگار  نەدیتراوەکان  دیوارە  چوارچێوەی 
دەرەوە  لە  ئێرانی یەکان  خوێندکارە  بکا. 
گۆڕەپانی  لە  ئــەمــڕۆش دا  و  رابـــردوو  لە 
خۆیان  واڵتی  وەک  مرۆڤی یه کان  زانستە 
وانەکان  تيپەڕاندنی  و  وەرگرتنی خاڵ  بۆ 
هزر  بەرهەمهێنانی  لە  ئەوان  تێکۆشاون. 
لە  و  دەرکەوتوون  الواز  بیرۆکەکان دا  و 
و  پۆست  بــە  رەنــگــە  ــەت دا  حــاڵ باشترین 
کتێبێک  و  نــووســراوە  چەند  وەرگــێــڕانــی 
پاش  بژاردەیە  ئەو  بکەن.  تێپەڕ  تەمەنیان 
نییە  چاالک  ئەکتەری  ئێران  بۆ  گەڕانەوە 
گەشەپێدانی  کولتووری  راگواستنی  لە  و 
دەرەوەی  لە  ئاکادێمیک  هزری  و  زانست 
واتایەکی  بە  نین.  کــارا  نێوخۆ  بۆ  واڵت 
ــەوە لە  ــە پــاش گــەڕان ــژاردەی دیــکــە، ئــەو ب
کاری  و  قوتابی  پــەروەردەکــردنــی  ســەر 
ــن و لە  ــ مــامــۆســتــایــەتــی بــــــەردەوام دەب
کولتووری  خەالقی  مەیدانی  خوڵقاندنی 

زانستی و ئاکادمێک خۆدەبوێرن.

باڵوکردنەوەی  و  بەرهەم  کەمبوونی   
نێوخۆیی  لە گۆڤارە  لێکۆڵینەوەی زانستی 
ــان دا هــۆکــارێــکــی دیــکــەی  ــەکـ ــیـ و دەرەکـ
الوازیی بەردەوامی زانستە مرۆڤی یه کانە. 
ــنــەوە لـــە زانــســتــە  ــی ــێــکــۆڵ ســـرووشـــتـــی ل
ــازادی،  ــ ئ ــە  ب پێویستیان  مــرۆڤــی یــه کــان 
گۆڕەپانی دەرکەوتن و زمانی ئاکادێمیکە، 
کە خوێندکار و مامۆستایانی ئێرانی کەمتر 
ئەمڕۆدا  لە سەردەمی  بەهرەمەندن.   لێی 
دەرگا  ئاکادێمیک  زمانی  لە  شارەزابوون 
بەو مرۆڤانە دەبەخشێ،  و دەرفەتی زۆر 
لێکۆڵینەوە  و  تــوێــژیــنــەوە  ــری  ــۆگ ئ ــە  ک
ئێرانی و  توێژەرەکانی  بۆ  زانستی یه کانن. 
ئینگلیسی  زمانی  دیکە،  واڵتانی  زۆربــەی 
زمانی دووهەمە، کە زۆر جار بەربەستی 
بێجگە  بەپێزن.  ليکۆڵینەوەی  و  نووسین 
کولتووری  ئــێــران دا  کۆمه ڵگه ی  لە  ــەوە،  ل
بــابــەت  نــاخــی  رۆچــوونــە  و  لێکۆڵینەوە 
و دیـــاردەکـــان بــە شــێــوەی شــارەزایــانــە 
بینراوە  کەمتر  دەخوڵقێنێ.  بــەربــەســت 
لەگەڵ  ئێرانی  لێکۆڵەری  و  خوێندکار  کە 
دەرفەت،  بێ.  ئاوێتە  بیرۆکەکان دا  و  هزر 
ویست و کولتووری ساغبوونەوە لە سەر 
بیرۆکەکان و رەخنە لێ گرتنیان زۆر الوازە 
ئاستی  لە  زیاتر  ئێرانی  زانستخوازی  و 
تێدەکۆشێ.  گشتی دا  و  رواڵەتی  زانیاری 
الوازی لەو مەیدانەدا دەرفەتی بۆ کەسانی 
رۆژئاوایی خوڵقاندوە کە لە سەر مێژوو، 
زمانی  و  سیاسەت  کولتوور،  ئــابــووری، 
ئــێــرانــیــەکــان بــنــووســن و زانــســتــخــوازە 

ئێرانیەکانیش بە خوێندنەوە و وەرگێڕانی 
کتێب و نووسراوەکان دڵخۆش بن.

ــی زانــســتــە  ــۆپ ــان زیـــاتـــر ک ــەک ــســت  زان
رۆژئـــاوایـــیـــەکـــانـــن و کــەمــتــر ئــاوێــتــەی 
ــان و ســەرخــانــی  ــرخــ ــ ژێ ــی  ــتـ ــرووشـ سـ
کۆمه ڵگه ن. لە ماوەی چەند دەیەی رابردوو 
رێــچــکــەی  و  ــوە  ــێ چــوارچ دراوە  هـــەوڵ  
بکرێ  کۆپی  واڵت  دەرەوەی  لە  جیاواز 
لەبەر  کــراون.  جێبەجێ   نیوەچڵی  بە  کە 
ئێرانی یەکان  خوێندکارە  بژاردەی  ئەوەی 
لە  دواتـــر  فەڕانسە و  لــە  زیــاتــر  ســەرەتــا 
مرۆڤی یەکانیان  زانستە  توخمی  ئەمریکا 
جۆرە  جــارەو  هەر  واڵت،  بۆ  راگواستوە 

و  لێکۆڵینەوە  بەستینی  لــە  کولتوورێک 
چۆنیەتی کارکردن بە زانستە مرۆڤی یه کان 
و  چوارچێوە  رێڕەوی  لە  کایەوە.  هاتۆتە 
و  ــارە  ژم ئەمریکایی،  بە  نــاســراو  شكڵی 
جڵەوی  رواڵــەتــی  لێکدانەوەی  و  داتــاکــان 
گرتۆتە  مرۆڤی یه کانی  زانستە  جــوڵــەی 
تــیــۆری، فەلسەفە و  ئــاکــام دا  لــە  دەســـت. 
روانــیــنــە مــێــژوویــیــەکــان لـــەو مــەیــدانــەدا 
لە  یەکێک  ــوون.  بـ هــــەژاری دا  ــەڕی  ــەوپ ل
مرۆڤی یه کان  زانستە  تایبەتمەندی یەکانی 
ــاردە و رووداوەکـــــان لە  ــ ــە کــە دی ــەوەی ئ
لێکۆڵینەوە.  ژێر  رەهەندی جیاواز دەخاتە 
رێبازە  بەکارهێنانی  دیکە،  واتایەکی  بە 
لە زانستە  تیۆری یەکان  زانستی، میتۆد و 
مرۆڤی یه کان خاوەنی هەستیاری خۆیانن، 
هەوڵدان  دەخـــوازن.  زیاتر  وردبینی  کە 

لێکۆڵینەوەیەکی  ئاکامی  کۆپیکردنی  بۆ 
بە  ئــابــووری  یــان  سیاسی  کۆمەاڵیەتی، 
مەبەستی تایبەت، رۆڵی زانست الواز دەکا 
و کۆمه ڵگه  و تاکەکان زۆرتر لەگەڵ کاکڵی 

زانستە مرۆڤی یه کان  نامۆ دەکا.

ــۆژی،  ــ ــدۆل ــ ــای ــ ــە ئ ــ  گــــیــــرۆدەبــــوون ب
زاڵبوونی  شیعەگەری،  خــۆگــەورەبــیــنــی، 
کولتووری قسەکردن بە سەر نووسین و 
الوازبوونی  هۆکاری  تێکڕا  بە  لێکۆڵینەوە 
وینە  بۆ  مرۆڤی یه کانن.  زانستە  بناخەی 
پــلــەی  ماستەر  زۆر شـــارەزا و خـــاوەن 
دەرەوەی  و  ــران  ــێـ ئـ ــە  لـ ــورا  ــ ــت ــ دوک و 
ــەون، کــە هێشتا  ــ ــاو دەکـ ــەرچ ب ئـــێـــران دا 
لێکۆڵینەوە  بێی  و  ئەلف  لــەگــەڵ  خــۆیــان 
لەگەڵ  ئـــەوان  رانــەهــێــنــاوە.  بێالیەنەکان 
بێالیەنانە  شێوەی  بە  بیرۆکەکان  و  هزر 
و  ئایدۆلۆژی  و  ناجوڵێنەوە  هزریانە  و 
بە سەر چوارچێوە  ناڕاست  کف و کوڵی 

هێشتا  ئــێــران دا  لە  ــە.  زاڵ زانستی یه کان دا 
زانستە  لە  لێکۆڵینەوە  کولتووری  الوازیی 
دەرفــەتــی  کۆمه اڵیه تی یه کان  و  مرۆڤیی 
ــەداوە، لــە کێشە و  بــە تــاک و هــاواڵتــی نـ
خوێندەوارە  زۆرجــار  و  تێبگا  پرسەکان 
راستی یەکانی  دیتنی  ــە  ل ئــێــرانــی یــەکــان 
هێشتا  دەبــــوێــــرن.  ــان  ــۆیـ خـ ــگــه   ــه ڵ کــۆم
لە ئێران  پێشڕەوانی زانستە مرۆڤی یه کان 
پرس و بابەتی تایبەت بە  نەتەوە، کولتوور، 
تایبەتمەندی یەکانی  و  جۆغڕافیا  ــان،  زم
شەن  هەیە  وەک  واڵتــیــان  ســنــووری  نێو 
پێشکەوتوو  واڵتانی  لە  نەکردوە.  کەو  و 
چارەسەرکردنی  خزمەتی  لە  زانستەکان 
ــان دا ســـوودیـــان  ــ ــەک ــرســ ــ پ و  ــران  ــ ــەی ــ ق

لێ وەردەگیرێ. 
ئایینی  و  سیاسی  دیــکــتــاتــۆری یــەتــی   
و هــەروەهــا زاڵــبــوونــی کــولــتــووری فرت 
مرۆڤی یه کان  زانستە  بــازنــەی  لە  فێڵ  و 
زانستە  ــی  ــوون الوازب دیــکــەی  هۆکارێکی 
رەخنەگەری  توخمی  ئاماژەپێکراوەکانە. 
رامان  سەرەکی  کۆڵەکەی  نوێگەرایی،  و 
لە  دوو بەرەی  لە رووداو و دیاردەکان 
ــەژمــار دێـــن. لە  زانــســت و ئــایــیــن دا بــە ئ
حوکمی  بــە  بـــەرە  دووک  هــەر  ئــێــران دا 
کۆمه ڵگه   ــی  ــان ــۆزەک ــاڵ ئ هــــەودا  و  زۆر 
زانستخواز  رەخنەگەرە  تیغی  لە  خۆیان 
سەردەمی  لە  پاراستوە.  نوێخوازەکان  و 
ناو شارەزا  بە  بــژاردەی  ئاخونددا  و  شا 
ئـــازایـــەتـــی دەرچــــــوون لە  و کـــارنـــاس، 
کــولــتــووری  و  دیــکــتــاتــۆری یــەت  توخمی 
ــە قـــەرەی  ــوە و خـــۆی ل ــەب فــێــڵــبــازانــەی ن
نــەداوە.  نێوخۆییەکان  دیــاردە  و  رووداو 
کولتوورە  ئەو  درێژەکێشانی  ئاکامی  لە 
تەوژمی خۆ و ئەوانی دیکە ناسین هێشتا 
ئازاد  لێکۆڵینەوە  رێچکەی  سەر  نەچۆتە 
لە  دیکە،  واتایەکی  بە  مەیدانی یەکان.  و 
پێناوی درێژەکێشانی کولتوور و سیستمە 
سرووشتی  هـــەوڵـــدراوە  ســیــاســی یــەکــان 
لێکۆڵینەوە و ئامانجی زانستە مرۆڤی یه کان 
بکرێن.  الڕێ  جیاواز  و سیاسەتی  ناو  بە 
زانستی یه کان  ناوەندە  و  زانکۆ  ئێران  لە 
و  روخسار  رازاندنەوەی  ئەرکیان  زیاتر 
بوە  دەسەاڵتدارەکان  و  سیاسەت  سیمای 
و لە رێڕەوی لێکۆڵینەوەی رەخنەگرانە و 

زانستی دوور خراونەوە. 
سمیناری  و  ــەوە  ــوون ــۆب ک نــەبــوونــی   
زانستی بە شێوەیەکی بەردەوام و کراوە، 
پێشکەشکردنی  و  تێڕوانین  دەرفەتی  کە 
بڕەخسێنێ.  رەنــگــاوڕەنــگ  بیری  و  هــزر 
ــار و کـــۆبـــوونـــەوە  ــن زۆربــــوونــــی ســمــی
بـــەردەوامـــبـــوونـــیـــان  و  ــان  ــه ک ــی ی ــســت زان
وەگەڕخستنی  بــۆ  گونجاو  رێچکەیەکی 
پێشکەشکردنی  و  دەربــڕیــن  کــولــتــووری 
بێجگە  دەخوڵقینێ.  ئاکادێمیک  رەخنەی 
باڵوکردنەوەی  وێــڕای  کارانە  ئەو  لــەوە، 
نووسین لە گۆڤارە زانستی یه کان، مەیدان 
ــۆ گــەشــەکــردن  و دەرفـــەتـــی کــێــبــەرکــێ ب
ــڵ و  ــام ــاک ــە بـــازنـــەی ن و دەرچـــــــوون لـ
توێژینەوە  و  لێکۆڵینەوە  نــەگــونــجــاوی 
لێکۆڵەرەوەی  و  دەخوڵقینێ  زانستی یه کان 
دێنێ.  بەرهەم  بیروڕا  خــاوەن  و  بیردۆز 
ــیــنــەوەکــان و  ــێــکــۆڵ لـــەو بــــارودۆخــــەدا ل
ــر یــەکــتــر دەدۆزنــــــەوە و  ــات کــۆمــه ڵــگــه  زی
ئەمڕۆ  دوێنێ،  لەگەڵ  لێکۆڵینەوە  بابەتی 
دەبــن.  یەکانگیر  کۆمه ڵگه دا  سبەینێی  و 
کۆی  تەنانەت  و  توێژینەوە  و  لێکۆڵینەوە 
و  خــراون  پەراوێز  مرۆڤی یه کان  زانستە 

بوونیان لە مەنا بەتاڵ کراوە. 

و  ماڵ  چاوەڕوانی یەکانی  و  کۆمه ڵگه    
و  کار  سەر  لە  و  تاک  سه ر  لە  کۆمه ڵگه  
کە  کــاریــگــەرە  مــرۆڤــانــە  ــەو  ئ تێکۆشانی 
ئاکادێمیکن.  ــاری  ک و  فێربوون  ئــۆگــری 
یەکێک لە روخسارەکانی کولتووری ئێرانی 
خۆدەرخستن و دەرکەوتنە، کە لە کۆنەوە 
کۆشک  خستۆتە  نــەبــڕاوەی  ئــاژاوەیــەکــی 
لە  تاکەکان.  مێشکی  و  بنەماڵە  تەالری  و 
کۆمه ڵگه  و کولتووری ئێران دا دەرکەوتنی 
پلە رەگ  و  پــۆســت  وەرگــرتــنــی  و  خــێــرا 
ئەوە،  ســەرەڕای  هەیە.  کۆنیان  وریشەی 
ئەو کۆمه ڵگه یە دەرفەتی جیاوازبوون زۆر 
بە هاواڵتیان نادات. بۆ وێنە، ئەگەر تاکێک 
ناسینی  خەریکی  خۆی  تەمەنی  زۆربــەی 
هزر و بیری بیرمەندێک...            ل١١

هۆکارەکانی الوازیی زانستە مرۆڤی یه کان لە ئێران دا 

عه زیز شێخانی

هاوچەرخی  مێژووی   ،،لە 
کۆپیکردن  کولتووری  ئــێــران دا  
خوڵقاندن  جێگای  چاولێکەری  و 
ئــاکــادێــمــیــکــی  ــی  ــن ــرت ــەگ رەخــن و 
گشتی  بە  ئێران دا  لە  گرتۆتەوە. 
ــی  ــ ــەردەم ــە ســ ــ زانـــســـتـــەکـــان ل
الواز  هۆکار  زۆر  بە  مــۆدێــڕن دا 
بار نەهێناوە ،،بوون و بیرمەند و  خوڵقێنەریان 

لە  مرۆڤی یه کان  ،،زانستە 
گۆڕەپانی چارەسەرکردنی  کێشە 
و  ناوچەیی  جیهانی،  قەیرانە  و 
نەخشی  و  رۆڵ  لۆکاڵی یەکان دا 
کارا دەگێڕن.   ئێران و زۆر واڵتی 
تێپەڕاندنی  ــۆ  ب جــیــهــان  ــکــەی  دی
لەمێژینەکانیان  و  کــۆن  قەیرانە 
خاوەن پێوەری زانستی یە،،پێویستیان بە لێکۆڵینەوەی قوڵ و 
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 باریکه  رێی نێوان مااڵن و سه ر »چاک«ی، وه ک مارێکی 
هه موو  وه ک  رۆژه ش  ئه و  دابوویه .  پێچه ی  و  خــوار  ره ش 
رێچکه ی  باوه ڕمه ندان  نه پچڕاوه ی  ریزی  زیــاره ت،  رۆژانــی 
و  راز  خۆیان  »پیر«ی  ده گه ڵ  هه تا  گرتبوو  گردیان  به ره و 
نیاز بکه ن. هه ر که س ئاواتێکی هه بوو: کیژان و کوڕانی گه نج 
ده کرد.  له  »پیر«  یارمه تی یان  داوای  به  دڵــدار  گه  یشتن  بۆ 
موسیبه تیان  و  به اڵ  له   بوون  دوور  دوعــای  به ساڵداچووان 
بــوون.  کــوڕ  منداڵی  یه که م  چــاوه ڕێــی  بوکان  نــوێ  ده کـــرد. 
له   ژن  ده ویست.  به ره که تیان  و  پڕپیت  ساڵیکی  وه رزێــڕان 
ده ست ئازاری مێرد شکایه تی هه بوو. پیاو به  سرته  هێندێک 
شتی ده درکاند و... له پڕ، له و به ری ئاوایی ڕا ریزی چه ک له 
دووری  رێگا یه کی  ئه وان  که وتن.  وه دیا ر  به هه یبه ت   شانانی 
دوای تێکهه ڵچوونیان بڕیبوو، ده بوایه  له  شوێنێک بحه سێنه وه . 
هه ر که   دوایین ده سته ی رێچکه  به ستووانی به ره و »چاک« 
کۆڕی خه باتکارانیان دی، رێگایان گۆڕی و سه ربه ره وخوار 
ئازادی  ئه ویندارانی  شه پۆلی  ئه وانیش دا  دوای  به   داگــه ڕان. 
ده وری  گۆڕه پانی  هاویشت.  »پێشمه رگه  »  ده باوه شی  خۆی 
ئاوایی بوو به جێ زیاره ت و ده وری »چاک« چۆل کرا. دواتر 
ره شبه ڵه کی کچان و کوڕان ده ست له  نێو ده ستی پێشمه رگه  
دڵی  نێو  لــه   دیکه  »مــاســی« خــۆی  داهـــات. جارێکی  ــه رم  گ

»ده ریا«دا دیته وه .  هه موو به  ئاواتی دڵ گه یشتن.
     کاتێک هێزی وه گــه ڕخــه ری کۆمه ڵ په کی ده کــه وێ، 
ســه ری  ــم  زوڵ کــه   ــوورێ.  ــ ده گ ــم  زوڵ سه رهه ڵدانی  نوتفه ی 
بێ  نه کبه تی  زاده ی  ترس،  ده گرێ.  په ره   بێ ده ره تانی  هه ڵدا، 
ده ره تانی یه  و هه ر خۆشی په ره  پێده ری زوڵمی زیاتره . هه تا 
مه یدانی زوڵم به رینتر بێ، زاڵم غه ڕڕه تر ده بێ. هه ر که  ترس 
له  زاڵم دڵی مرۆڤه کانی رێک گوشی، مێشکیشیان له  تێکۆشان 
ده وه ستێنی و هه ر بۆیه  مه یدانی رمبازێنی زاڵم زیاتر ده بێ. 
بۆ  مل  ئینسانه کان  زۆری  به شی  کۆمه ڵگایه ک دا  له  وه هــا 
»چاره نووس« که چ ده که ن و چاوه ڕیی ده ستێکی یارمه تیده رن 
ناهومێدی یه دا،  و  بێدادی  دنیای  ئه و  نێو  له   بکا.  رزگاریان 
»پێشمه رگه » دێته  مه یدان و شه ق له و »چاره نووس«ه هه ڵ 
ده دا. ئه و خاوه ن غیره ت و خاوه ن بڕیار و خاوه ن ئیراده یه ، 

هه ر بۆیه  خۆشه ویسته .
***
    

ئازادی  رێی  تێکۆشه رانی  ریزی  له   باڵه کی  عومه ر  ناوی   
و  ئاشنا  ته واو  ناوێکی  چه کداری دا،  خه باتی  مه یداندارانی  و 
جێ که وتوویه . هه ر که س مانای فیداکاری بزانێ و ده گه ڵ ترس 
بێگانه  بێ، باڵه کی ده ناسێ. هه ر که س خه ڵکی خۆش بوێ و 
له  رێی ئامانجه کانی گه ل دا خۆی ماندوو بکا، باڵه کی ده ناسێ. 
هه ر که س چه کی شانازی له  شان کردبێ و هه وراز و لێژی 
پێشمه رگه   که س  هه ر  ده ناسێ.  باڵه کی  بڕیبێ،  کوردستانی 
بێ،  خۆشه ویست  پێشمه رگه   و  مابێته وه   پێشمه رگه   بووبێ، 
زیندوو« دا  »مێژووی  ئه مجاره ی  باسی  له   ده ناسێ.  باڵه کی 
رێز له  خه باتکارێک ده گیرێ که  له پڕ چه کی تاو داوه تێ، خۆی 
ره وتی  ده گــه ڵ  کردۆته وه ،  تاقی  به ربه ره کانی دا  مه یدانی  له  
شۆڕش هاتوه  و هه دای نه داوه ، کۆڵه بارێکی له  ئه زموون و 
ده رسی به رخۆدان ده گه ڵ خۆ هێناوه  و خه ریکه  دڵ ئاوااڵیانه  
و  به وه فا  پێشمه رگه   له و  عومه ر  کاک  ده کــا.  رۆ  ئێمه ی  بۆ 
به ئه مه گانه ی کورده  که  پێویسته  ده رسی لێ فێر بین و بیری 

تێکۆشه رانه ی خۆمانی پێ ده وڵه مه ند بکه ین. 
بزانین کاک عومەر چۆن ریزی پێشمەرگەی هەڵ  با      
بژاردوە: »لە نیوەی دووهەمی ساڵی ١3٥٧دا لەگەڵ حیزبی 
دێموكرات ئاشنا بووم و وردە وردە  بەرەو تەشكیالتی ئەو 
پێشمەرگە«.  ببوومە  هاتمەوە  كاتێك وەخۆ  حیزبە چووم و 
به نێو شه پۆله  سامناکه کانی  ته کانێک و خۆ  هه ڵگرتنی چه ک 
که   عــومــه ر  ــوو.  ب دیکه   ته کانێکی  چــه کــداری کــردن،  شــه ڕی 
ئێستا ئیدی نه ک هه ر پێشمه رگه ی ده دی، به ڵکوو بۆخۆشی 
وه بیر  منداڵی  ــی  ده ورانـ داستانانه ی  ئــه و  بــوو،  پێشمه رگه  
ده هاتنه وه  که  له  باره ی پیشمه رگه  بیستبوونی و جا ئه وجار 
نه بوو  له مێژ  هه یه .  قووڵی  مانایه کی  چ  پێشمه رگه   ده یزانی 
چه کی هه ڵ گرتبوو که  بۆ به ره کانی شه ڕ له  ناوچه ی سه قز و 
مه ریوان ناردرا و له  به ر بێ ئه زموونی ئێستاش نه یزانی چی 

کرد و چۆن گه ڕایه وه .
به  خه بات  بوون  باوه ڕمه ند  و       خۆشه ویستیی واڵت 
ــه وره ،  یــارانــی چــاونــه تــرس و ب و تێکه اڵوی ده گـــه ڵ کــۆڕی 
کرد.  پێشمه رگایه تی سه رخۆشتر  به   درێــژه دان  له   عومه ری 
هاواری  نه بوو.  بۆ  پاشگه زبوونه وه ی  دابــووی  که   بڕیارێک 
ئه و، وه ک هاواری هه زاران تێکۆشه ری دیکه ، هه دانه دان هه تا 
مه به ست،  به   گه یه شتن  بۆ  بوو.  گه ل  ئاواته کانی  وه دیهێنانی 
له  بــوون  دوور  و  ژیــان  مه ترسی یه کانی  و  رێگا  سه ختیی 
 بنه ماڵه  هیچ گرینگ نه بوو. ئه وه ی بیری ئه و الوه ی به خۆیه وه  
که متر  ئیدیعای  و  زیاتر  کردنی  خۆماندوو  کردبوو  خه ریک 
بوو. ماوه یه ک مانه وه  له  ناوچه ی مه هاباد و دوایه  گیرسانه وه  
ده گــه ڵ  بـــوون  تــێــکــه اڵو  و  ســه رده شــت  سوێسنایه تیی  لــه  
ده گه ڵ  بوون  هاوسه نگه ر  و  ده وه ره   ئه و  خۆڕاگری  خه ڵکی 
پێشمه رگه ی قه ت نه به زی موعینی )دواتر بوو به  گیاره نگ(، 

خۆڕاگریی  فێری  و  عــومــه ر  کــاک  بــه   دا  باشی  ده رسێکی 
که   ئه و  کرد.  هه ر جۆره  سه ختی یه کی  ته حه ممولی  و  زیاتر 
وه ک  نیزامی یه کانی  کارناسه   ده گــه ڵ  مه هاباد  له  مه ڵبه ندی 
کاری  چیا  هه ژار و سه رهه نگ  کاک  و  عه بباسی  سه رگورد 
به  هاوڕێی چه ندین  بوو  له  ناوچه ی سه رده شتیش  کردبوو، 
فه رمانده ی هەڵکەوتووی ئەو دەوەرە. دوای چه ندساڵ مانه وه  
وه رگرتنی  و  سه رده شت  ناوچه کانی  خه باتکارانی  ریزی  له  
کادری   و  سه رده سته   و  سه رپه ل  وه ک  به رپرسایه تی  چه ند 
له  ساڵی ١3٦٧ی هه تاوی دا وه ک  سیاسیی لک ، سه رئه نجام 
دیاری کرا و  ناوچه ی سنه   له   فه رمانده ری هێزی زاگرۆس 
هێزی  فه رمانده ی  کرایە   شوێنه   له و  مانه وه   مانگ   3 پاش 
مه ڵبه ندی  دیــداری  به   دووبــاره   به مجۆره   و  پێشه وا  شه هید 

دڵبه ندی خۆی شاد بۆوە.
     که  لێی ده پرسم ئه رکی فه رمانده ری هێزی پێشمه رگه  
چیه ؟ باڵه کی واقیع بینانه  جواب ده داته وه  و ده ڵێ:« فەرماندەی 
تەرحی  و  گەاڵڵە  دەبێ  كە  ئەوە  ســەرەڕای  پێشمەرگە  هێزی 
هەبێ بۆ جێبەجێكردن، دەبێ خۆشی یەكێك بێت لە شەڕكەرە 
ئەركی  ســەرەڕای  پێشمەرگە  فەرماندەری  ئــازاكــان.  و  باش 
سیاسی  باشی  كادرێكی  دەبێ  خۆی،  هێزەكەی  فەرماندەریی 
بێت  حیزبەكەی خۆی  پرۆگرامی  و  بەرنامە  ئاگاداری  و  بێت 
بكاتەوە  شی  خەڵك  بۆ  سیاسی  ئەهدافی  و  ئامانج  بتوانێ  و 
پێشمەرگەی  و  خەڵك  تێگەیاندنی  توانای  دەبــێ  بەتایبەت  و 
ئاماده ییه وه   به و  فه رمانده رێک  دیاره   مەسەلەكان«.  لە  هەبێ 
و بــه  لــه  بـــه رده ســـت دا بــوونــی ئــه زمــوونــی چــه نــد ســاڵــه ی له  
راده ی  زیاتر و  به ربه ره کانی دا، شانسی سه رکه وتنی  مه یدانی 
بوو،  واش  هه ر  پتره .  هاوسه نگه رانی دا  نێو  له   خۆشه ویستیی 
مان  شه ڕی  سه ختانه ی  ئه وساڵه   هه موو  له   باڵه کی  عومه ری 
فه رمانده ریی  لێزانانه   پێشمه رگایه تی کرد،  ئازایانه   نه مان دا،  و 
و  کرد  هاورێیه تی  ره فیقانه  کرد،  حیزبایه تی  دڵسۆزانه   کرد، 

ئه مه گدارانه  په یمانی برده  سه ر. 
     به خۆشی یه وه  کاک عومه ریش وه ک زۆر پێشمه رگه ی 
نێو سه نگه ر، هاوکات له  چه ند بواردا شاره زایی په یدا کردوه  
و هه رکات پێویست بووبێ ئه رکی دیکه شی وه ئه ستۆ گرتوه . 
تێکۆشانی  و  دەیــە خه بات   3 لە  زیاتر  مــاوه ی  له   به  گشتی 
بێ ئه زموون  به   له و رۆژه وه   ئـــازادی دا،  رێی  له   بـــه رده وام  
چه کی تاو داوه تێ و ره گه ڵ ده ریای چه کبه ده ستان که وتوه،  
هه تا ئێستا که  ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبەکەیەتی ئەم 

بەرپرسایەتی یانەی هەبوە: 
لک،  سیاسیی  کــادری  سەردەستە،  سەرپەل،  پێشمەرگە، 
فەرماندە هێز، بەرپرسی کۆمیتە شارستان، موشاویر، ئەندامی 
بەرپرسی  سیاسی،  دەفتەری  ئەندامی  و  ناوەندی  کۆمیتە 

پێوەندی یەکانی دەرەوە و گەلیک بەرپرسایەتیی دیکەش.
کاک عومه ر له ساڵی ١3٥٧ه وه  هه تا ساڵی ١3٧٥ به رده وام له  
ریزی پێشمه رگه دا شاخ و کێو و ده شت و ده ری کوردستانی 
ــه وه ،  کــردۆت بــه ســه ر  ــه ڕاوه ، خه ڵکی  ــ گ بــه  دێ  کـــردوه ، دێ 
حیزبه که ی  کردوه ، سیاسه ته کانی  پیشمه رگه ی  فه رمانده ریی 
بردۆته  نێو کۆمه اڵنی خه ڵک، پێشی په الماری هێزی دوژمنی 
ــای  ده زگ و  دام  و  مۆڵگه   ســه ر  بــردۆتــه   هێرشی  و  گــرتــوه  
له   جار  ده یــان  به   سااڵنه دا  ئه و  هه مووی  له   به کرێگیراوان. 
مه ترسی که وتوه ، چوارجار بریندار بوه  و هه موو جارێ پاش 
سارێژ بوونه وه ی برینه کانی، خۆی گه یاندۆته وه  مه یداندکانی 
مه رگی  بۆ  جــار  ده یــان  مــاوه یــه دا  لــه و  شــانــازی خوڵقاندن. 
خه می  و  ــدوه   وه ران هه ڵ  فرمێسکی  هاوسه نگه ری  ســووری 
هه مووی  گوشیوه .  رێک  ئه وکی  کورد  رۆڵه ی  له ده ست دانی 
ئه وانه  له  پێناو وه ده ست هێنانی ئازادی بۆ گه له که ی دا کراون 
و خۆی گوته نی چه ندی دیکه ش پێویست بێ ئاماده ی به ڕێوه  
بردنه . به ڕاستی ئێمه  له  به رامبه ر ئیراده یه کی ئاوا به  هێز و 
و  ئافه رین  له   بڵێین جگه   ده توانین چی  قایم دا  ئاوا  ئیمانێکی 

داوای سه رکه وتن؟  
ئــه و که  نــه وه ســتــاوه .  به وانه   هــه ر  باڵه کی  تێکۆشه ر       
تێ  بۆی  گیان  به   و  به  دڵ  و  گه له که یه تی  رزگاریی   ئاشقی 
ده کــۆشــێ، بــاش ده زانـــێ رۆژێــک بــه و ئــاواتــه ی  ده گــا. هه ر 
بۆیه  هه ر له  ئێستاوه  خۆی بۆ ئاماده  کردوه  هه تا به  بیر و 
عومه ر  کاک  بکا.  نیشتمانه که ی  خزمه تی  پڕتره وه   مێشکێکی 
و  وه رگــرتــوه   که ڵکی  که وتوه   هه ڵ  بۆی  ده رفه تێک  هه ر  له  
خه رمانەی زانیاری یه کانی خۆی گه وره تر کردۆته وه . خوێندن 
یاسا  لیسانسی  بڕوانامه ی  وه رگرتنی  و  کۆیه   زانستگای  له  
له و ناوه نده  زانستی یه ش به شێکی دیکه  له  هه وڵ و ته قه الکانی 
له وانه   جگه   کــردوه .  ــه واوی  ت سه رکه وتووانه   که   نــاوبــراون 
خۆی  وه رگێڕانیش دا  و  نووسین  مه یدانی  له   باڵه کی  رێزدار 
تاقی کردۆته وه  و هه تا ئیستا چه ند به رهه مێکی خستۆته  سه ر 

کتێبخانه ی کوردی یه وه .
ئه و  ده کـــه ن،  فه تح  لووتکه کان  به رزترین  ئــه وانــه ی       
که سانه ی هه تا قووڵترین قوواڵییه کان ده چنه  خوار، که سانی 
ئینسانه   ــه و  ئ نه بیستراوه کان،  و  نــه دیــتــرا  ــنـــه ره وه ی  دۆزێـ
و  خۆشتر  جیهانێکی  هێنانی  پێک  هه وڵی  خۆبه ختکه رانه ی 
و  ئیمان  خاوه ن  و  ئیراده   خاوه ن  هه موو  ده ده ن،  ئاوه دانتر 
خاوه ن غیره تن. پێشمه رگه ش که  سه رتۆپی غیره ت و ئیمان 
نێو  له   باڵه کی  نییه . عومه ر  له  به رزیی دا هاوتای  ئیراده یه   و 
بازنه ی ئه و سه ربه رزانه دا جێگای گرتوه  و هیوادارم هه روا 

قورس و قایم له و جێگایه دا راوه ستێ.

هەیاس کاردۆ

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی 
تێکۆشەر عومەر باڵه کی

بیروڕای ئازاد

ناسر قادر پوور

واته     Liber التینی   وشــه ی  له    ( لیبراڵیزم 
ــســه فــه یــه کــی کــۆمــه اڵیــه تــی و  ئـــــــازادی(، فــه ل
و  تــاک  ئــازادی  که   رامیاری یه   ئیدئۆلۆژیه کی 
وه ک  لیبراڵیزم  ئامانجیه تی.  و  بنه ما  یه کسانی، 
و  هیومانیستانه   ره وتێکی  فه لسه فی،  ره وتێکی 
رامیاری،  ره وتێکی  وه ک  و  مۆدێرنیستانه یه ، 

سێکواڵر و دێموکراسیانه یه .
و  فــه لــســه فــه   هـــه مـــوو  وه ک  لــیــبــراڵــیــزم 
ــی چــه نــد  ــاوه نـ ــە خـ ــک ــی دی ــان ــه ک ــۆژی ی ــۆل ــدی ــی ئ
قوتابخانه کان  هه موو  ــه اڵم  ب قوتابخانه یه که،  
لیبراڵیزم  سه ره کی یه کانی  بۆچوونه   له سه ر 

کۆکن. له وانه :
مافه کانی  ئــازادی یــه کــان،  مــســۆگــه رکــردنــی 
نه مانی  تــاک،  مافه کانی  دابینکردنی  مـــرۆڤ، 
رامیاری،  و  کۆمه اڵیه تی  پلوراڵیزمی  هــه ژاری، 
به رزکردنه وه ی  هۆشمه ندی،  هــه ل،  یه کسانی 
پله ی وشیاری و زانیاری، ، لێبورده یی، ده وڵه تی 
سێکوالر، مافی خاوه نداریه تی، ئابووریی بازاڕی 
ئازاد، رێ نه دان به  مۆنۆپۆل، ئازادیی رکه به ریی 
ــووری و فــکــری، ئـــازادی دیــنــی، ده وڵــه تــی  ــاب ئ
جیاکردنه وه ی  کۆمه اڵیه تی،  خۆشگوزه رانی 
ده سه اڵته کانی ده وڵه ت، بێالیه نی داموده زگاکانی 
ــی یــاســا، ســنــووردارکــردنــی  ــه ت ــه ت، ده وڵ ــ ده وڵ
مه ده نی،  کۆمه ڵگه ی   ، حکوومه ت  ده ســه اڵتــی 
ئالوگۆڕی  دێموکراسیی سیاسی،  دادپه روه ری، 
ده سەاڵت، رێ نه دان به  ده سه اڵتی ره ها، لیبراڵ 
پاراستنی  ئــازاد،  هه ڵبژاردنی  و  -دێموکراسی 
تاک له  چه وسانه وه ، رێ نه دان به  تۆتالیتاریزم، 
رێ نه دان به  تاکڕه ویی و به خته وه ریی مرۆڤ لە 

کۆمەلگه یەکی لیبراڵ-دیمۆکرات دا.

لیبراڵیزم له  روانگه یه کی مێژووییه وه 
ــکــی  ــێ رامــان وه ک  لـــیـــبـــراڵ-دێـــمـــوکـــراســـی 
دوو  خــاوه ن  سه ره تاکانی یه وه  له   کۆمه اڵیه تی  

بیرۆکه ی سه ره کی بووه :
له   مــرۆڤ  شــادیــی  کــه   ــوو   ــه وه ب ئ یه که میان 

هه موو شتێک گرینگتره  له  جیهان دا.
دووهه میشیان که  مرۆڤه کان بێ ره چاوکردنی 
له   که س  و  به رابه رن  یه کتر  له گه ڵ  جیاوازی، 

که س باشتر نییه .
ــه ،  ــی ی ــه ت ــه  کــۆمــه اڵی ــانـ بــه رهــه مــی ئـــه م رامـ
ــازادی  و  ــ ئ کــه   ــوو  ب رامــیــاریــی  ئیدیۆلۆژیکی 
ــاک، مــه بــه ســت  و  ــ ــن لــه  مــافــه کــانــی ت ــرت ــزگ رێ

نێوه رۆکیه تی .
له   هه ر  لیبراڵ-دێمۆکراسی  رامیاری  تیۆری 
ئازادی  جۆره   دوو  پێناسه ی  سه ره تاکانی یه وه  

کردووه :
ـ ئــازادیــی له  ژێــرده ســتــی، ئــازادیــی تاک،   ١
سه ربه خۆیی نه ته وه یی، سه ربه خۆیی رامیاری، 
سه ربه خۆیی ئابووری، نه بوونی چه وساندنه وه 
هاتوچۆ  ئازادیی  سانسۆر  و،  ئه شکه نجه  و    و 

ده گرێته وه .
مرۆڤه   مافه کانی  له   هه ڵبژاردن:  ئازادیی  ـ   ٢
بدا.  بڕیار  ئــازادانــه   هه ڵبژێرێ  و  ئــازادانــه   که  
ــه ش، ئــازادیــی  ــازادی یـ لــه  نــمــوونــه کــانــی ئــه م ئـ
ــن  و چــاپــه مــه نــی  و،  ــڕیـ ــاوه ڕ  و راده ربـ ــروب ــی ب
شوێنی  کار  و  جۆری  و  خوێندن   هه ڵبژاردنی 
 )Forbruker ژیانه . هه روه ها مافی به کارهێنان
( که  له  بازاڕێکی ئازاددا بتوانێ ئازادانه  کااڵ  و 
دامه زراندنی  خزمه تگوزاری هه ڵبژێرێ   و مافی 

بزنس  و کۆمپانیا  و کاری سه ربه خۆی هه بێ.
لیبراڵیزم هه ر له  سه ره تاکانی سه رهه ڵدانی یه وه ، 
واتــه  لــه  ســـه ده ی شــازده هــەمــەوه، شۆڕشێک 
به ده ســه اڵتــی ره هــا و  هه موو جۆره   بــوو دژ 
و  بیر  تاکه   ژێرده ستیی  چ  جا  ژێرده ستی یه ک. 
هزرێک بێ، ژێرده ستی داگیرکه ر بێ، ژێرده ستیی 
ده سه اڵته   ژێرده ستی  زۆرداربێ،  فه رمانڕه وای 
دینی یه کان بێ، یاخود ژێرده ستیی چینایه تی بێ.

لیبراڵیزم له  جیهانی ئه مڕۆدا
ئــه م  ئـــه مـــڕۆدا  پــێــشــکــه وتــووی  جیهانی  ــه   ل
ــواره   بـ لـــه   ریـــشـــه ی  ره گ  و  ــه   ــۆژی ی ــۆل ــدی ــی ئ
کۆمه اڵیه تی  و رامیاری  و ئابووری یه کان دا وه ها 
جودا  ژیانەکه   خــودی  له   ناکرێ  که   داکــوتــاوه 
ته وه رێکی  بیرێک  و  وه ک  ته نیا  و  بکرێته وه   
له   لیبراڵ-دێموکراسی  بڕوانین.  لێی  سیاسی 
ئیدئۆلۆژی یەک  وه ک  پێشکه وتودا  ــیــای  دون
نه ماوه، به ڵکو بووه  به  ره وشتێکی کۆمه اڵیه تی، 
بــووه  بــه  )مێتا ئــایــدیــۆلــۆژی(، واتــه  بــووه  به  
ئــیــدئــۆلــۆژی یــەک لــه نێو ئــیــدئــۆلــۆژیــه کــان دا و 
بووه   لیبراڵیزم  فه لسه فه کان.  له   فه لسه فه یه ک 

دان وستانی  بۆ   فکری  ژێرخانێکی  نه ریت  و  به  
لیبراڵ  کــۆمــه اڵیــه تــی.  ــووری  و  ــاب ئ رامـــیـــاری، 
دێموکراسی ئه مڕۆ خووره وشتی مرۆڤی ئازاده .

ــا بۆ  ــ لــیــبــراڵــیــزمــی رامـــیـــاری خـــه بـــات ده ک
تێیدا  که   بارودۆخێک  هێنانه دی  دامه زراندن  و 
خۆشه   ژیانه   به و  بتوانن  کۆمه ڵ  تاکه که س  و 

بگه ن که  خه باتی بۆ ده که ن  و ئامانجیانە.
ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێ که  لیبراڵ-دێموکراسی 
ده بێ  و  جیهانیزمانه یه    روخسارێکی  خــاوه ن 
کۆمه ڵێک دا  گشت  نێو  له   شوێنێک  و  گشت  له  
په یڕه و بکرێ. لیبراڵیزم ئیدیۆلۆژیه که  که  که س 
له  گه شه کردن و باڵوبوونه وه ی  نییه   پێویستی 
بترسێ چونکه  بیرێکه  که  به  یه ک چاو ته ماشای 

خواستی هه موو الیه ک ده کا.
ــه  چـــه پـــڕه وه   و نه   ــیــبــراڵ-دێــمــوکــراســی ن ل
راستڕه و، به ڵکو میانه ڕه وه . ئیدئۆلۆژی چینێک  و 
گروپێک  و )جنسێک، ژن یان پیاو(  و ده سه اڵتێک 
مــرۆڤ  و  ئــازادیــی  ئــایــدۆلــۆژیــای  به ڵکو  نییه . 
ئاماژه   ده بێ  له مانه ش  جگه   تاکه .  له   رێزگرتن 
دێموکراسی  لیبراڵیزمی  که   بکه ین  ئــه وه ش  بۆ 
باوه ڕی به  بوونی ئیدیۆلۆژیەک یاخود هزرێکی 
)کامل(  و ره ها)موتڵه ق( نییه . بیری هه میشه  له  
بۆ  که  سه ره کی یه   ئه وه ی  گۆڕاندایه .  پرۆسەی 
لیبراڵه کان، گرینگیی ئازادیی مرۆڤ  و رێزگرتنه  

له  مافه کانی. 

لیبراڵ-دێموکراسی
ــۆی شــێــوە  ــ ــ ــی خ ــراســ ــ ــوک ــ ــم ــ ــراڵ-دێ ــ ــب ــ ــی ــ ل
دەستەاڵتداری یەکە کە نوێنەرایەتی دێموکراسی 
کە  هەڵبژێردراوەکان،  توانای  گوێرەی  بە  دەکا 
لە  خۆیان  سیاسەتی  دەتــوانــن  رادەیـــەک  چ  تا 
مەڕ دابینکردنی عەداڵەت بەڕێوەبەرن. هەڵبەت 
له پەیوەندی له گه ڵ ئازادیی تاک و مافەکانیان دا 
مەبەستی  بە  دەســەاڵت  ســەر  دەخەنە  زەخــت 
الیــەن  لــە  کەمایەتی  مــافــی  گرتنی  لــەبــەرچــاو 
زۆرایەتی یەوە. راده ی لەبەرچاو گرتنی ئازادی 
پێکهاتەکانەوە جیاوازیان  لە الیەن  مافەکان  و 
ــەاڵم نــێــوەرۆکــی هەمـــوویـــان مافی  ــ هەیــــە، ب
ئەمنییەت، ژیانی تایبه تی، دارایی و یەکسانی لە 
هه مبه ر قانوون و ئازادی رادەربڕین لە کۆڕ و 
خۆ  له   دینیش  ئازادیی  تەنانەت  و  کۆبوونەوە 

ده گرن.
له  دێموکراسی لیبراڵی دا ئەو مافانە دەتوانرێ 
یان  کــرابــن  تەزمین  ئــەســاســی دا  قــانــوونــی  لــه  
داده مه زرێن  پێکهاتە  هێندێک  که   واشە  جاری 
جێبه جێ  گه ره نتی  و  پاراستن  چــاوەدێــری  کە 
هەروەها  لیبراڵی  دێموکراسی  بــن.  کردنیان 
پلوراڵیزم  و  تەحەممول  به ستێنی  دروستکه ری 
کۆمەڵگه دا  له   بەرچاوه   سیاسیی  جیاوازیی  و 
سیاسی  رکــەبــەرایــەتــیــی  و  ــوون  بـ ئیزنی  و، 
بــە هــه مــوو بــیــروبــۆچــوونــه  جــیــاوازه کــان، بە 
مەبەستی بەدەستەوەگرتنی دەستەاڵت، دەدرێ. 
دێموکراسی لیبراڵی بۆیە باوەڕی بە دەنگدانە تا 
جیابیران بە بۆچوونی جیاوازیانەوە بەشدار بن 
دەستەاڵتیان  بەدەستەوەگرتنی  هەلومەرجی  و 
بەو  سەرکەوتن  هەمیشە  کــردەوەدا  له   هه بێ. 
لیبراڵین  دێموکراسی  الیه نگری  کە  بووە  تاقمە 
خۆی  مانەوەی  بە  درێــژە  خۆی  سیستمێکە  و 
لیبراڵی دا  دێموکراسی  له   لیبراڵ،  هزری  دەدا. 
نییه  کە قەوارەی دوڵەت سەبارەت  به و مانایه  
بە رەچاوگرتنی ئیدۆئۆلۆژی سیاسیی لیبراڵیزم 
ئاماژەیەکە  تەنیا  ئــەوە  فــشــاره وه .  ژێــر  بخاته  
بـــەو راســتــی یــه  کــە دێــمــوکــراســی لــیــبــراڵــی لە 
هه مبه ر دەسەاڵتدارانی سیاسی، پارێزەری ئەو 
قانوونی یه کانی  بنەما  مافانەی شارۆمەندانه  کە 
روناکبیری دا  سەردەمی  لە  جار  یه که مین  بۆ 
گه ره نتی کراون و لە الیەن ئەو فەیلەسوفانەوە کە 
نوێنەرایەتیی بیری ئازادیان دەکرد، داڕێژراون 
ئه و  ــەی  زۆرب نێوەرۆکی  له   ئێستاش  هەر  کە 
دێموکراسی  کە  سیاسی یانه  دا  ئیدئۆلۆژی یه  
دێموکراسی  ــە.  هەی سەلماندووە،  لیبراڵی یان 
یان  کۆماری  پێکهاتەیەکی  له   دەتوانێ  لیبراڵی 

پێکهاتەیەکی پادشایی دا بگونجێندرێ.

سەرچاوە.
https://snl.no/liberalisme

https: / /no.wikipedia.org/wiki /
Liberalisme

)Libralisme( لیبراڵیزم
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بەهاری  بەناوی  سەرهەڵدانەکانی  چەقینی 
ــە و هــەڵــســوکــەوتــی  ــووریـ ــی لـــە سـ ــەرەبـ عـ
تــونــدوتــیــژانــەی دەســەاڵتــی ئــەســەد دەگــەڵ 
دواجار  و،  واڵتە  ئەو  راپەڕیوی  جەماوەری 
ــەڕی نــێــوخــۆیــی ســـووریـــە بۆ  گـــۆڕانـــی شــ
زلهێزە  و  ناوچە  هێزەکانی  هێژمۆنی  شەڕی 
بە  ناشیرینی  دیــاردەیــەکــی  جیهانی یەکان، 
ــاوی داعــش  ــە نـ بـــیـــروڕای گشتی جــیــهــان ب
هێزە  و  ناشیرین  ــاردە  دیـ ئــەو  ــرد.  ک ئاشنا 

کــردەوە  بە  کە  قێزەونەی  پێکهاتە  و  دڵــڕەق 
پەیمانی  کێشراوەکانی  زۆرەملی یە  سنوورە 
بە هەڕەشە  بوو  و،  پیکۆی سڕییەوە  سایس 
ــۆ ســـەر گــشــت جــیــهــان. هــەر  و مــەتــرســی ب
بەس  جیهان  سەر  بۆ  بوونە  مەترسیی  ئەو 
پۆیەکانیانەوە  و  لک  بە  زلهێزەکان  کە  بوو، 
سیاسی یە  چوارچێوە  خاکی  سەر  لە  شــەڕە 
لەرزۆکەکانی ئێراق و سووریە بە مەبەستی 
جۆراوجۆری ئابووری، سیاسی و سەربازی 

جیهانی  شــەڕی  بکەنەوە.  قوڵتر  و  بەرینتر 
نێوخۆیی  شــەڕی  چوارچێوەی  لە  هێژمۆنی 
مرۆڤ  بەتاڵبوونەوەی  لووتکەی  سووریەدا 
پێشکەوتنە  بــەهــۆی  کــە  ــی،  ــەت ــای ــرۆڤ م لــە 
میدیا  بەتایبەت  و  جۆراوجۆرەکانی سەردەم 

ئینتێرنێت  و  راگەیاندن  و 
گشتی،  ــەرچــاوی  ب خــرایــە 
تاڵتری  زۆری  بیرەوەریی 
پارچە  هەموو  لە  کــوردی 
خستەوە  داگیرکراوەکانی 
تاکەکانی  شڵەژاوی  زەینی 
کورد.  کۆمەڵگەی  و  کورد 
ــە لـــوتـــفـــی ئــیــنــتــێــرنــێــت  ــ ب
خــەڵــکــی  تــەکــنــۆلــۆژیــا  و 
ئەو  نزیک  و  جیهان دوور 
مێژوویەکە  کــارەســاتــەی 
ــوون و  ــ ــەزم ــ ــورد ئ ــ ــۆ کـ بـ
ژیانە، بینی، دیاردەیەک کە 
بیروڕای جیهانی شڵەژاند و 
رەکێشی سەر  زلهێزەکانی 
مــردووی  مانگای  کەالکی 
گـــۆریـــن کــــرد، کــــورد بە 
شــیــوەی جـــۆراوجـــۆر لە 
و  تورکیە  ــێــران،  ئ ــێــراق،  ئ
کــردۆتــەوە  تاقی  ســووریــە 

ئەو  هــەر  بەرەنگارییەتی.  ئێستاش  هەتا  و 
لەمێژیانەیە،ئەمڕۆ  تاقیکاری یە  و  ئەزموون 
و  تیرۆر  دژی  شــەڕی  مەیدانی  لە  کــوردی 
بەتایبەت داعش سەربەرز کردوە. ئەگەر بیر 
مەودای دواوە بدا و هێندێک لەو کارەساتانەی 
لە سەردەمی حکوومەتەکانی ئێراق و بەتایبەت 
بە  داعش  دەبینین،  کەینەوە،  بەسەر  سەددام 
بەناوبانگەکانی  کۆشکە  کە  دڕندەیی  هەموو 
کۆشکی  هەمووشیانەوە  ســەروو  لە  جیهان 
ســپــی و کــرمــلــیــنــی وەهـــــژان خــســتــۆتــە بۆ 
تیتۆڵێکی  دژەمرۆیی  ئاکاری  و  وەحشیگەری 
لە سەددام دانەدڕییەوە، کە بە چەند کاتژمێر 
بۆمبی  بە  کــوردی  هــەزار  پێنج  هەڵەبچە  لە 
لەش  ــەزار  هـ ــەزاران  ــ ه و  کوشت  شیمیایی 
هــەر کەس  کــرا.  گەرمی خۆڵیان وەســەر  بە 
جارێک بیرەوەرییەکی دایک و باوکێکی کوڕ و 
کچ ئەنفال کراوی گوێ لێ بێ، دەزانێ داعش 

خەلیفەی بەغدادی نوێنەرێتی یان ....
رۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان نــزیــک بــە چــوار 
دەیەیە لە ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی داعشی 
ئەبوبەکر  ئەگەر  دەچەوسێتەوە.  رەســـەن دا 
ئیزەدی  کوردانی  دەرکــرد  بڕیاری  بەغدادی 
رێ  ئەو  خومەینی  بفرۆشترێن،  و  بکرێن  قڕ 
گەالنی  ــوو  ب بــڕیــار  ــەرەی  ــب رێ و  نیشاندەر 
فتوای  بپەڕێنێتەوە،  نیل  ئــاوی  لە  موسلمان 
قڕکردن و ناموسلمان بوونی کوردی بەگشتی 
لە رۆژهــەاڵت دەرکــرد و، ئەگەر بەرگری و 
ئــازایــەتــی رۆڵــەکــانــی کــورد نــەبــووایــە خــودا 

دەیــزانــی رۆژهـــەاڵت چ کــورد قــڕان و کڕین 
کە  پاشانیش  دەهــات.  بەسەر  فرۆشتنێکی  و 
قڕ کەن، کۆماری  بەمجۆرە کورد  نەیانتوانی 
ئیسالمی، کە بنەچەیە بۆ هەر بیر و هێزێکی 
رێگەکانی  هــەمــوو  ــاوچــەکــەدا  ن لــە  ــدڕۆ  ــون ت

کــردەوە  تاقی  ــوردی  ک سڕینەوە  و  کوشتن 
بەردەستی  ئامرازەکانی  و  هێز  هەموو  بە  و 
هەتا ئێستاش لەسەر بەردەوامە لەسەر ئاکارە 
داعشی یەکانی دەرهەق بە کورد. لە باکووری 
ئاتاتورکەوە  جەنایەتەکانی  لە  کوردستان 
بگرە وەک ژینۆسایدی خەڵکی دەرسیم هەتا 
لە  ئەگەر  ئــەردۆغــان  ئەمڕۆی  کردەوەکانی 
نین.  کەمتر  نەبن  زیاتر  داعش  کردەوەکانی 
رۆژاوای کوردستانیش چ لە سەردەمی حافز 
لــە ســەردەمــی بــەشــار ئەسەد  ئــەســەد و چ 
نموونەیان  هاتووە  بەسەر  کارەساتی  دەیان 
دەمەوێ  بەگشتی  بەرزترە.  هەڵسوکەوتی  لە 
بڵێم داعشی لە چەشنی بەغدادی دەیان ساڵە 
کۆمەڵگەی  تەنانەت  و  زلهێزان  چاوی  لەبەر 
ئەو واڵتانەی کوردیان داگیر کردوە، دەرهەق 
بە کورد کارەسات و جینایەت ئەنجام دەدەن 
ــەر داعــشــی  ــب ــەران ــە ب ــورد ل و خـــۆڕاگـــری کـ
بەغدادی دا، ئاکامی خاران و راهاتنی چەندین 
داعشەکانی  ــەگــەڵ  ل کـــوردە  گــەلــی  ســاڵــەی 

پێشوو.
ماکە  وتـــرا  هـــەروەک  ئیسالمی  کــۆمــاری 
و  بیر  زۆری  هــەرە  ــەی  زۆربـ پشتیوانی  و 
تەنانەت  و،  ناوچەیە  توندڕۆکانی  حەرەکەتە 
رۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەت  واڵتیش  نێوخۆی  لە 
بزووتنەوەی  کردنی  دژایەتی  بۆ  کوردستان 
بیری  چاندنی  و  کورد  گەلی  رزگاریخوازی 
پوتانسییەلی  و  وزە  کاناڵیزەی  و  توندڕەوی 
کۆمەڵگە بەرەو ئاقارێکی توندوتیژانە چەندین 

تاقمی  و  گــرووپ  هەندێک  بۆ  رێگەی  ساڵە 
توندوتیژ خۆش کردوە هەتا پەرە بگرن، بەاڵم 
مێژووی  درێژایی  بە  کە  کــوردی  کۆمەڵگەی 
هــزرانــە،  و  بیر  چەشنە  ــەو  ل بــووە  بێبەری 
رەوتانە خۆش  ئەو  بۆ گەشەی  بــواری  قەت 

نەکرد. کەچی کۆماری ئیسالمی کە بانگەشەی 
بەتایبەت  و  ئیسالمی  جیهانی  رێبەرایەتی 
پیالنەکانی  لە  دەکــا،  شیعە  بــەرەی  رێبەریی 
ــن  ــی لـــە کـــوردســـتـــان نــاوەســتــێ و لـــە دوای
هەواڵ دا چەند کەس لە نێو شار کرماشان لە 
تێکهەڵچوون دەگەڵ هێزەکانی رێژیم کوژراون 
کە لە الیەن رێژیمەوە بە داعشی ناسێندران. 
کۆمەڵگەی  و  مێدیا  هــەواڵــە  ئــەو  ئەگەرچی 
کوردی رانەچلەکاند و بزووتنەوەشی بەخۆوە 
خەریک نەکرد، بەاڵم لە راستی دا دەبێ بڵێین 
دەسپێکی گەورەترین پیالنی رێژیمە بۆ شەق 
لە  نێوماڵی کــوردەوە  کردن و کەلێن خستنە 
و  ژیــر  بیرێکی  هیچ  ئەگەرچی  ــەاڵت.  ــ رۆژه
کە  ــەوەی  ئ ســەر  ناچێتەوە  بــۆی  لێکدەرەوە 
النیکەم  هەبێ  لە رۆژهەاڵت  داعشیش  ئەگەر 
لە کرماشان کە نزیک بە هەمووی بە ئایینزا 
شیعە و پاشان یارسانن، ناتوانێ پێگەی هەبێ، 
بەاڵم رێژیم زۆر زیرەکانە چەند قەشمەرێک 
لــە نێو شـــاری لــە ســنــاریــۆیــەک دا دەکـــوژێ 
یارسانان  و  شیعە  ئایینزا  بە  کــوردی  هەتا 
لە  لێکهەڵبەزینەوە  بەمجۆرە  و،  هەڵخڕێنن 
و  شیعەنشینەکان  ــە  کــوردی ی شــارە  نــێــوان 
بکەن.  ســاز  ــەاڵت  ــ رۆژه سوننی نشینەکانی 
رزگاریخوازی  بزووتنەوەی  النیکەم  چونکی 
ــاری جــۆراوجــۆر  ــۆک ــە ه ــورد کــە ب گــەلــی کـ
بهاوێتە  پەل  پێویست  بەگوێرەی  نەیتوانیبوو 
شەپۆلی  هەنووکە  شیعەنشین،  کوردستانی 
بزووتنەوەی  و  هەڵیگرتوە  شووناسخوازی 

مەدەنی لە ناوچەکانی باشووری رۆژهەاڵتی 
لە  رێژیم  دیــارە  گەشەیە.  بــەرەو  کوردستان 
سەرەتای سەپانییەوە بەسەر گەالنی ئێران دا 
تێچوویەکی  شیعەبوونیانەوە  هۆمێدی  بــە 
ژینوسایدی شووناس  و  دابڕاندن  بۆ  زۆری 
خــاوەن  کە  کــرد،  ناوچانە  ئــەو  فەرهەنگی  و 
دواجار  بەاڵم  ستراتیژین،  هەڵکەوتووییەکی 
ئاو.  سەر  بڵقی  بوونەوە  هەوڵەکانی  هەموو 
هەر بۆیە هەنووکە ئەگەرچی لە الیەک رێژیم 
بانگەشەی شەڕ دژی داعش دەکا، لە الیەکیش 
وەک نیعمەتێک لێێ دەڕوانێ هەتا بۆ بواری 
کەڵکی  کورد  نێوماڵی  دابڕاندنی  و  نێوخۆیی 
کورد  گەلی  دڵنیاییەوە  بە  بــەاڵم  لێوەرگرێ. 
مــاوەی  لە  رێژیم  پیالنەکانی  لە  ئەزموونی 
رابـــردوودا وەرگــرتــوە و، هــەروەک چۆن لە 
بـــەرەی شــەڕی داعــشــی بــەغــدادی دا لەچاو 

جیهان سەربەرزە، لە بەرانبەر داعشی رەسەن 
دەردەچێ.  فەقیهیش دا سەربەرز  ویالیەتی  و 
دەگەڵ ئەوەشدا بزووتنەوەی کورد دەبێ زۆر 
بەرەنگاری  یەکڕیز  و  هەماهەنگ  و  ژیرانە 
هیچ  لە  کە  ببێتەوە،  رێژیم  تازەکانی  پیالنە 
فیکری  و  فیزیکی  سڕینەوە  بۆ  بیانوویەک 

تاکەکانی کورد ناپرینگێتەوە.

یان تیۆریەک بێ، رەنگە کەم و زۆر بکەوێتە بەر پالری 
کولتوور،  زانست،  سەنعەت،  چەرخەکانی  ئــەو.  و  ئەم 
و  خەلالقیه ت  سەر  لە  ئیدەکان  و  بیرۆکە  و  ئابووری 
و  پــەروەرد  کولتووری  لە  دەبەستن.  چــەق  خوڵقاندن 
لە  مانەوە  دیکەدا  کۆمه ڵگه ی  زۆر  و  ئێران  فێرکردنی 
کڵیشەی تایبەت دا دەبێتە بایەخ و شکاندن و دەرچوون 

لە چوارچێوە باوەکان کەوتن و سزای لە دوایە.
لە ژێر تیشکی هۆکارە کولتووری یەکان دا گونجاوە،   
پێگەی کۆمەاڵیەتی  لە ستڕوکتۆر و ساختاری  کە باس 
لە  بکرێ.  زانستەکان  ســەر  لە  کۆمەڵگه   تێڕوانینی  و 
لە  بەشێک  لــە  تــەنــانــەت  و  دواکــەوتــوەکــان  کۆمه ڵگه  
دەستخستنی  کەڵکەڵەی  کە  پێشکەوتوەکان دا،  کۆمه ڵگه  
سەردایە،  لە  کۆمەاڵیەتی یان  کەسایەتی  و  خێرا  پارەی 
بە  بـــەراورد  بە  کۆمه اڵیه تی یه کان  و  مرۆڤیی  زانستە 
زانست و پیشەکانی دیکە جێگە و پێگەی شیاویان نییە. 
لەو کۆمه ڵگه یانەدا زۆر کەس وەک دایک و باب حەزیان 
لەوەیە، کە منداڵ و نەوەکانیان ببنە دوکتور، ئەندازیار و 
خاوەن پیشەی پارەساز. لە کولتووری خەڵکی شەقام و 
ئاسایی دا زانستە مرۆڤی یه کان رۆڵ و نەخشی زۆریان 
زۆر  و  کەم  تێڕوانینە  ئەو  نییە.  کۆمه ڵگه دا  بنیاتنانی  لە 
داڕشتنی  لە  و  دەدات  فیرۆ  بە  نەوەکان  توانای  و  وزە 
پــالن و بــەرنــامــەی خــوێــنــدکــاران دا کــاریــگــەرە، چونکە 
ئەوان لە جیاتی ویست و توانای خۆیان  دەکەونە ژێر 

پاڵەپەستۆی ویستی گەورە ساڵ و حەزی کۆمه ڵگه .
ــازاد  ئ دەربــڕیــنــی  ــی  ــەت دەرف و  بەستێن  کــزبــوونــی   
مرۆڤی یه کانە،  زانستە  الوازبــوونــی  دیکەی  هۆکارێکی 
کە لە ماوەی زیاتر لە ١00 ساڵی رابردوو راهێنانی لە 
لێکۆڵینەوە  پێشکەوتوەکان دا  کۆمه ڵگه   لە  دەکرێ.  سەر 
ئەنجامی  ــی  ــدن ــان ــەی راگ و  ــەکــان  ــەت ــاب ب و  ــاردە  ــ دیـ ــە  ل
لێکۆڵینەوەکان رێچکەی سروشتی خۆیان تێپەڕ دەکەن. 

لە کۆمه ڵگه  داخراو و سیستمە سیاسی یە تاکڕەوەکان دا 
پــێ نــەدراوە.  رێگە  ــان  رووداوەکـ راستەقینەی  ئانالیزی 
رێگه پێشاندەری  ئایدۆلۆژیەکان  کۆمه ڵگه یانەدا  لــەو 
زانکۆ  جیاواز  ناوی  بە  دراوە  هەوڵ  و  کایەکانن  کۆی 
لە  مرۆڤی یه کان  و  کۆمەاڵیەتی  زانستە  تایبەت  بە  و 
رێڕەوی راستەقینەی خۆیان البدەن. بە واتایەکی دیکە، 
سیستمی  و  دەســەاڵت  خزمەتی  زانستەکان  هەوڵدراوە 
کۆمه ڵگه یانەدا  لەو  بکەن.  واڵت  وئایدۆلۆژی  سیاسی 
مرۆڤەکان  و  دیاردە  دەبێتە  مێشکەکان  هەاڵتنی  پرسی 
دەرفەتی  و  ئــازادی  چوونکە  هەڵدەبژێرن،  کۆچ  رێگای 

کار و تێکۆشانیان نییە. 

فێرکردن،  و  پــەروەردە  لەگەڵ  مرۆڤی یه کان  زانستە   
کولتوور و سیاسەت و کۆی کایەی کۆمه ڵگه دا گرێدراون. 
بە  تێکنۆلۆژی  زۆر  دوایـــی دا  سااڵنەی  لــەو  ئەگەرچی 
ئاسانی و بە زەبری پارە لە واڵتە پێشکەوتوەکان کڕاون 
و بۆ ئێران راگــوازراون، بەاڵم ئەوانیش وەک پێویست 
نەبوون.  کاریگەر  زانست  گەشەکردنی  رەوتی  سەر  لە 
زانستەکان و بە تایبەت زانستە مرۆڤی یه کان لە واڵتان 
کە  واڵتێک دا  لە  واڵتــن.  بــارودۆخــی گشتیی  دەرخــەری 
ناوەندە  و  زانکۆ  بێگومان  داخــراوە،  سیاسی  سیستمی 
ئازادانە  لێکۆڵینەوەکانیان دا  لە  ناتوانن  لێکۆڵینەوەکان 
دابنێن.  هەستیارەکان  خاڵە  سەر  لە  قامک  بێالیەنانە  و 
نیزامێکی  چوارچێوەی  لە  مرۆڤی یه کان  زانستە  ئەگەر 
پرسە  ســەر  لــە  لێکۆڵینەوە  کـــران،  قەتیس  ســیــاســی دا 
رێڕەوی  هزریەکان  و  مێژوویی  سیاسی،  کۆمەاڵیەتی، 

سروشتی ناگرنە بەر. 

بــەردەم   لــە  زەوی  گــۆی  دوارۆژی  و  مرۆڤایەتی   
مــەتــرســی جـــۆراوجـــۆردان. زانــســتــە مــرۆڤــی یــه کــان لە 

جیهانی،  قەیرانە  و  کێشە  چارەسەرکردنی   گۆڕەپانی 
ناوچەیی و لۆکاڵی یەکان دا رۆڵ و نەخشی کارا دەگێڕن.   
ئێران و زۆر واڵتی دیکەی جیهان بۆ تێپەڕاندنی قەیرانە 
قوڵ  لێکۆڵینەوەی  بە  پێویستیان  لەمێژینەکانیان  و  کۆن 
و  کۆمەاڵیەتی  زانستە  زانستی یە.  پێوەری  خــاوەن  و 
مرۆڤی یه کان وەک زانستەکانی دیکە دەتوانن بیرۆکە و 
رێکاری گونجاو بەرهەم بێنن، کە پێوەندیان بە کۆمەڵگه ، 
دامەزراوە و پێوەندی یە کۆمه اڵیه تی یه کانە. بەهێزبوونی 
شیاو  رێگای  و  جێگا  پێدانی  و  مرۆڤی یه کان  زانستە 
پتەوکردنی  لە  و  دەکا  مرۆڤایەتی  کۆی  بەوان خزمەتی 
کۆڵەکەکانی دێموکراسی و سیستمێکی خەڵک سەروەردا 
رەوتە  ئەو  گەشەکردنی  و  دێموکراسی  دەبێ.  کاریگەر 
رێکارە  و  زانیاری  لێکدانەوەی  و  ئانالیز  بە  پێویستی 

ئەرینی یەکانی زانستە مرۆڤی یه کانە. 

زیاتر  ئازادەکان دا  کۆمه ڵگه   لە  مرۆڤی یه کان  زانستە 
بەرهەم  زانکۆکان  رووناکبیری  بناخەی  و  دەکەن  گوڵ 
خوێندنەوەی  دەرفەتی  ئاماژەپێکراوەکان  زانستە  دێنن. 
دیاردە و رووداوەکان لە روانگەی جیاواز دەخوڵقێنن و 
خوێندنەوە  هاندەرانەی  و  رەخنەگرانە  توخمی  بە  پەرە 
بۆ  زانستانە  ئــەو  گەشەپێدانی  دەدەن.  زانستی یه کان 
هــەروەهــا  و  زانستەکان  نــێــوان  بااڵنسی  خوڵقاندنی  
هەڵسەنگاندنی پێوەندی نێوان مرۆڤ و تێکنۆلۆژی و ژینگە 
یارمەتیدەرن. سەرکەوتن و گەشەکردنی کۆمه ڵگه کان لە 
بەندە  پــەروەردە  و  لەشساغی  کۆمەاڵیەتی،  بوارەکانی 
بە کارابوونی زانستە مرۆڤی یه کان. بۆ بەرپەرچدانەوەی 
قەیران و کێشەکانی دوارۆژ، پێویستە گەشە بە زانستە 
و  ئــازاد  لێکۆڵینەوەی  پەرەپێدانی  بــدرێ.  مرۆڤی یه کان 
بە  مرۆڤی یه کان  زانستە  ئەکتیوکردنی  و  شارەزایانە 
دەرمان و چارەسەری قەیرانەکانی دوارۆژ دەژمێردرێن. 

تێرۆریزم،  و  ئـــاژاوە  ــەژاری، شــەڕ،  هـ کــەمــکــردنــەوەی 
پاراستنی  ــەالن،  گـ و  مـــرۆڤ  مــافــی  دەســتــەبــەربــوونــی 
بە  پێویستیان  ــەرەڕۆی  ســ لــە  رزگـــاربـــوون  و  ژینگە 
زانستانە دواڕۆژ  ئەو  بە کورتی،  زانستە مرۆڤی یه کانە. 
دروست دەکەن. بارودۆخی شڵەژاو و قەیراناوی ئێران، 
مــرۆڤ،  مافی  پێشێلکردنی  ئیستبداد،  درێژەکێشانی 
توندوتیژی  بەرهەمهاتنەوەی  بیروڕا،  ئازادی  نەبوونی 
تایبەت  بە  و  زانست  الوازبوونی  ئاکامی  و سەرەڕۆیی 

زانستە مرۆڤی یه کانە.

ژێدەرکان: 
 Yhteiskuntatieteet rakentavat

tulevaisuutta
h t t p : / / w w w . k s m l . f i / m i e l i p i d e /
mielipidekirjoitus/Yhteiskuntatieteet-

3٧٦٤3٢/rakentavat-tulevaisuutta
 ٢٥.١0.٢0١٥

 Politics of culture in Iran. Nematollah
  by Routledge .٢00٦ .Fazeli

اسفبار  ایــران  در  انسانی  و  اجتماعی  علوم  وضعیت 
است!: گفت وگو با ناصر فکوهی، بابك مهديزاده 

٢١١٢3/http://anthropology.ir/article  
چالش های علوم انسانی در ایران 

http://www.farhangshenasi.ir/persian/
١٨٤/node

عقب ماندگی علوم انسانی در ایران، صادق زیبا کالم، 
مجله: بازتاب اندیشه، اسفند ١3٨٧ - شماره ١0٧ 

داعش بۆ کورد نامۆ نیە

هۆکارەکانی الوازیی زانستە مرۆڤی یه کان لە ئێران دا 

تەهای رەحیمی

سیاسی

ــی  ــســالم ــی ،،کـــــــۆمـــــــاری ئ
پشتیوانی  و  ماکە  وترا  هــەروەک 
بــیــر  زۆری  ــەرە  ــ ــ ه زۆربــــــــەی 
تـــونـــدڕۆکـــانـــی  حـــەرەکـــەتـــە  و 
نێوخۆی  لە  تەنانەت  و،  ناوچەیە 
رۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەت  واڵتیش 
کــوردســتــان بــۆ دژایــەتــی کردنی 
بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی 
کورد و چاندنی بیری توندڕەوی 
پوتانسییەلی  و  وزە  کاناڵیزەی  و 
ــی  ــک ــارێ ــاق کــۆمــەڵــگــە بــــــەرەو ئ
توندوتیژانە چەندین ساڵە رێگەی 
تاقمی  و  ــرووپ  ــ گ هــەنــدێــک  ــۆ  ب
بگرن،،توندوتیژ خۆش کردوە هەتا پەرە 

کورد  گەلی  دڵنیاییەوە  ،،بە 
ئەزموونی لە پیالنەکانی رێژیم لە 
رابـــردوودا وەرگرتوە و،  مــاوەی 
بەرەی شەڕی  لە  هەروەک چۆن 
جیهان  لەچاو  بەغدادی دا  داعشی 
داعشی  بەرانبەر  لە  ســەربــەرزە، 
فەقیهیش دا  ویالیەتی  و  رەســەن 
ــەڵ  ــەرز دەردەچــــــێ. دەگـ ــەربـ سـ
ئەوەشدا بزووتنەوەی کورد دەبێ 
زۆر ژیرانە و هەماهەنگ و یەکڕیز 
بەرەنگاری پیالنە تازەکانی رێژیم 
بیانوویەک  هیچ  لە  کە  ببێتەوە، 
فیکری  و  فیزیکی  ســڕیــنــەوە  تاکەکانی کورد ناپرینگێتەوە،،بــۆ 

درێژەی
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به ر له  مااڵوایی

عەلی بداغی

کوردستان و فەرهەنگێک بۆ 
لێ فێربوون

کۆتایی هاتنی خولێکی دیکه ی فێربوونی زمانی کوردی له  بۆکان

مەسعوود زەنگەنە مااڵوایی لە ژیان كرد

سینەما »پیروزی«ی کرماشان بۆتە کەالوە

دووهه مین مێهره جانی موسیقای  »له یالخ« له  شاری دێوالن

لە دوو حەوتووی رابردوودا دوو رووداو لە کوردستان 
ئەگەرچی تەنیا بۆ چەند رۆژێک مانشێتی رۆژنامە و کاناڵە 
خەبەری یەکان بوون، بەاڵم تەعبیر لە جووڵە و حەڕەکەتێکی 

مەدەنیی زۆر بە پرێستیژیان دەکرد کە خەریکە لە کوردستان دەبێتە کلتوور.
لە روانسەر لە کاتێک دا هێزی ئینتیزامی و دەزگای قەزایی و میدیا دەوڵەتی یەکان 
بۆ  خەڵکیان  و  دابوو  جاڕ  تاوانبارێکیان  ئێعدامکردنی  هەواڵی  بوو  رۆژ  چەند 
سەیری ئەو ئێعدامە لە شوێنێکی دیاریکراوی شار بانگ کردبوو، بەاڵم جیا لە 
پەتی  تاوانبارێک  کاتێک دا  لە  سنەش  لە  شوێنەکە؛  نەچووە  کەس  ئیعدام  تیمی 
و  ئەوەی رۆڵەی الو  دایکێکی جەرگسوتاو ســەرەڕای  کرابوو،  لە مل  ئێعدامی 
سەمای  نەدا  بڕوای  دڵی  چووبوو،  کوشت  بە  تاوانبارەکە  دەستی  بە  شیرینی 

تەرمێک بە چاوی خۆی ببینێ و گوتی: » بێهێننە خوارێ، بەخشیم...«
ئەوی باس کرا هەر تەنیا دوو رووداو ئەویش لە دوو شوێنی جیا لە کوردستان 
سااڵنێکە  کوردستان  مەدەنیی  چاالکانی  کە  بزاوتێکە  دەرکەوتەی  بەڵکوو  نییە، 
بۆ  بەڵگە  ئەوانە  هەڵدەگرینەوە،  بەرهەمەکەی  ئەمڕۆکە  و  دەکەن  لەسەر  کاری 
لە  حەزی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  چەندەی  کە  راستی یەن  ئەو  لەسەر  باس 
و  دار  پەتی  لە  و  بێزرا  ئەوەندە  تۆڵە و کوشتنە، خەڵکی کوردستان  و  ئێعدام 

خەنکاندن و ناشتنە.
خەڵکی کوردستان کە بە ئێسک و پێست و لە ناخەوە هەموو زوڵم و زۆری و 
سەرکوت و توندوتیژییەکی لە کۆماری ئیسالمی هەست پێکردوە، باش دەزانێ 
لە ئێعدام تەنیا ترساندنی کۆمەڵگه یە و ئێعدام  کە مەبەستی کۆماری ئیسالمی 
بە وێنەی ئامرازی پاراستنی دەسەاڵتەکەیان رەچاوی دەکەن؛ بۆیە بەرهەڵستی 

دەبنەوە.
خەڵکی کوردستان تێگەیشتوون کە شوێنی مندااڵن یاریگە و کتێبخانە، کۆاڵن 
و فێرگە و سەرقاڵییان بە نەقاشی و سەیری فیلم و فێربوونی زانستە لە مەکۆی 
خۆی، نەک کۆبوونەوە لە شوێنی ئێعدام و سەیری مەرگی کەسێک؛ بۆیە خۆیان 

و مندااڵنەکانیانی لێ بە دوور دەگرن.
دەزانــن  کە  جێ یە  ئەو  گەیوەتە  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵیەتیی  شعووری 
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە چوار دەیەی رابردوودا، بە دەیان هەزار کەسی بە 
بیانووی کوشتن، ماددەی هۆشبەر، شەڕ و شاڕالتانی، دەستدرێژی و بیانووی 
کۆمەڵگه یەکە  و  ئێرانێک  مــاوە  ئــەوەی  بــەاڵم  داوە،  دار  لە  دیکە  جــۆراوجــۆری 
هەمیسان پڕ لە کوشتن، پڕ لە قەیران و پڕ لە هەموو ئەو شتانەی بە بیانووی 

ئەوانەوە ئێعدام درێژەی هەیە؛ هەر بۆیە نەفرەتی لێ دەکەن.
خەڵکی کوردستان دەزانێ ئەوانەی ئەمڕۆکە دەچنە سەیری ئیعدام و لنگەفرتەی 
کە  چاوترساون  کەسێکی  سبەی  خۆیان  بۆ  دەبینن،  گیانەڵاڵدا  لە  تاوانبارێک 
بکا، بۆیە سڵ دەکەن و  لەگەڵ رەفتار  ئاوایان  حکوومەت دەتوانێ چۆنی بوێ 
بە چوونە سەیری  نایانەوێ  ئەوان  دەوەستنەوە.  بە دژی  نافەرمانی یەک  وەک 
بۆیە  بدەن،  ئیسالمی  کۆماری  رەفتارەی  بەو  و  بڕیار  بەو  شەرعییەت  ئیعدام 

بایکۆتی دەکەن.
خەڵکی کوردستان دەزانن کە ئەگەر دەسەاڵتی راگرتن و نەهێشتنی ئێعدامیشان 
نەبێ، ئەوەندەی پێوەندیی بە خۆیانە هەیە دەیبەخشن، بۆ ئەوەی دیکەش هێڵی 
سوور بەسەر شانۆگەریی ئێعدام لە شوێنە گشتی یەکان دا دێنن و خۆیان لەگەڵ 

رێژیم لەو تاوانەدا و لەو کلتوورە سەقەتەدا ناکەن بە شەریک.
خەڵکی کوردستان لە چەند ساڵی رابردوودا بە کردەوە نیشانیان دا کە خەبات 
دژی ئێعدام دەتوانێ ببێتە بزووتنەوەیەکی مەدەنی و کۆمەاڵیەتی و، ئەوەندەی 
نیزامی کۆماری ئیسالمی دەیەوێ پەرە بە سزای ئێعدام و کلتووری ئێعدام بدا، 
ئەوان دەتوانن بەو رادەیە کار بۆ جێخستنی فەرهەنگێکی دژ بەوە، واتە کلتووری 

لێبوردن و بەزەیی لە کۆمەڵگه دا بکەن.
خەڵکی کوردستان دەزانن ئەوە کۆماری ئیسالمی یە کە بۆ چارەسەری هەر 
تەنیا  فەرهەنگی  تەنانەت  و  کۆمەاڵیەتی  ئابووری،  قەیرانێکی سیاسی،  و  کێشە 
بە  زۆر  هۆکارەکان  دوای  بە  گەڕان  بێ  دەبا،  و سڕینەوە شک  ئێعدام  چەکی 
دەستوبرد کەسێک یان دوو کەس یان کۆمەڵە کەسێک دەگرێ و تاوانەکانیان 
بەسەردا ساغ دەکاتەوە و ملیان بە پەتەوە دەکا تا دەوروبەر لێی فێربن!، لەو 

سۆنگەیە کە خەڵکی کوردستان پشتی تێدەکەن.
ئێران سیاسین و بنەمای  لە  ئیعدامەکان  خەڵکی کوردستان دەزانن زۆربەی 
حقووقییان نییە، دەزانن نیزامی داد و دادئەستێنیی کۆماری ئیسالمی ناسەربەخۆ 
ئابووری و سیاسی یەکان  قەیرانە کۆمەاڵیەتی،  دەزانن  بێ عەداڵەتی یە،  لە  پڕ  و 
بۆیە  هەر  ــاون،  دان بۆ  ئێعدامیان  سزای  کە  رەفتارانەن  ئەو  زۆربــەی  پاڵنەری 
نایانەوێ بەشێک بن لەو رەوایی پێدانە و، نایانەوێ بە بەشداری یان لە پڕۆسەی 
ئیعدام دا ئەو بیانووە بە کۆماری بدەن چەکی ئێعدام وەک کەرەستە و ئامرازێک 

بۆ راگرتنی خۆی لە تەختی دەسەاڵت دا بەکار بێنێ. 
کۆمەڵگه یەک  هــەر  لە  ئێعدام  ســزای  نەمانی  کە  ئەمەیە  مەبەست  پوختەی 
بەوە  تەنیا  ئەوەش  واڵتەیە،  ئەو  سزادانی  قانوونەکانی  گۆڕینی  بە  پێویستیی 
دەکرێ خواستێکی بەهێز لە هەناوی کۆمەڵگه  هەبێ و دەنگێکی بەرز کە »نا«یەکی 
گەورە بەو قانوونە بڵێ. لێرە دایە کە بایکۆتکردنی سەیری ئێعدامەکان، هەوڵدان 
بۆ رەزامەندیی بنەماڵەی قوربانیان لە وازهێنان لە تۆڵە و، بەخشینی تاوانباران و 
گۆڕینی بە سزایەکی دی دەتوانێ سەرەتایەک بێ بۆ بزاوتێکی بەهێز لە کۆمەڵگه ، 

بزاوتێک بۆ کۆتاییهێنان بە ئێعدام.
دیکەی  ناوچەکانی  خەڵکی  و  پێکردوە  دەستی  کوردستان  لە  سەرەتایە  ئەو 

ئێران دەتوانن بیکەن بە سەرمەشق و لێی فێربن. 

بۆکان  شاری  لە  ئەدەب  فەرهەنگیی  و  فێرکاری  کۆڕی 
کوردی  زمانی  فێربوونی  دیکەی  خولێکی  تەواوکردنی  بە 

بڕوانامەی بە بەشدارانی ئەو دەورەیە بەخشی.
لە کۆبوونەوەیەکدا کە رۆژی چوارشەممە، ٣ی خەرمانان 
بۆ رێزگرتن لە بەشداریی ئەو کەسانە لە کۆرسێکی زمانی 
دیکەش  ئەدەبیی  چاالکیی  کۆمەڵێک  پێکهاتبوو،  کوردی دا 

پێشکێش کران.
لەو کۆرەدا سەرەتا مستەفا ئیلخانیزادە، بەرپرسی کۆڕی 
وتارێکی  بۆکان  شاری  لە  ئەدەب  فەرهەنگیی  و  فێرکاری 
و  ئەدەبی  ناوەندە  ئەو  چاالکی یەکانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
فێرکاری یە پێشکێش کرد و لە بڕگەکانی دیکەی بەرنامەکەدا 
پوالدرەک،  مستەفا  مەجیدی،  سەعدوڵاڵ  عەسگەری،  خالید 

الوالو بەهرامبەگی، زیبا کەرامەت، ئامینە چاک، منیرە فەیزە و 
حسێن گوڵۆاڵنی شێعریان خوێندەوە و ، سووسەن حەسەنزادە، 
یەکێک لە مامۆستایانی کۆرسەکە باسێکی لە زمانی زگماکی و 

گرینگیی خوێندن بە زمانی دایکی کرد.

و  حەیران  هونەریی  بڕگەی  چەند  بە  ئەدەبی یە  کۆڕە  ئەو 
فروتەن درێژەی  فەیزی  و عەلی  لەالیەن رەحمان  سەربەند 
پێ درا و لە کۆتایی دا بڕوانامەی کۆتایی ئەو خولە بە بەشدارانی 

دەورەکە درا.

مامۆستا مەسعوود زەنگەنە، ژەنیار و یەکێک لە مامۆستایانی 
ناسراوی كرماشان لە بواری موسیقی رۆژی یەكشەممە، ٣١ی 
مااڵوایی  كرماشان  رەزای  ئیمام  نەخۆشخانەی  لە  گه الوێژ،  

یەكجاری لە ژیان كرد.
مامۆستایانی  لە  یەكێك  زەنگەنە  مەسعود  خوالێخۆشبوو 

ناسراو و دیاری فەرهەنگ و هونەر بوو كە لە پاش خۆی 
بواری  لە  كە  هێشتووە  بەجێ  بەتوانای  قوتابیی  کۆمەڵێک 

هونەری یەوە دەبێ شانازییان پێوە بكەی.
توانی  بیانی یە  سازێكی  كە  فلووت  سازی  بە  زەنگەنە 
بەرهەمی بەنرخ لە پاش خۆی بەجێ بێڵێ و بە سەبكی پاپ 

الوانیشی بۆالی هونەرەکەی راكێشابوو.
لە   ١٣26 ساڵی  موسیقی  ئەزموونەی  بە  مامۆستا  ئەم 
شاری كرماشان لە دایك بوو و بۆ یەكەم جار لە كرماشان 
و  هەڵبژارد  پسپۆڕانە  شێوەی  بە  كلیلداری  فلووتی  سازی 

رەدیفەكانی موسیقیی ئێرانی بەم سازە لێدا.
و  تەنبوور  ژەنیارانی  لە  كۆمەڵێك  كە  باسە  شایانی 
شاگردەكانی مەسعوود زەنگەنە لە كرماشان داوایان كردبوو 
كە لە كاتی ناشتنیدا موسیقیی »كرماشان كرماشان« بژەنن، 
ئەمنیەتی یەکانەوە دژایەتیی ئەو داوایە  ناوندە  لە الیەن  بەاڵم 

کراوە.

دەڵێن  کرماشان  پارێزگای  هونەریی  بەشی  بەرپرسانی 
شاری دوو میلیۆن کەسی کرماشان ناکرێ تەنیا یەک سینەمای 
هەبێ، بەاڵم بەو حاڵەش نایشارنەوە کە سینەما پیروزیی ئەو 

شارە لە ئێستادا تەنیا کەالوەیەکە.
عەباس سەروەری، بەرپرسی حەوزەی هونەریی پارێزگای 
واڵتێک  هەر  گەشەی  پێوەرەکانی  لە  یەکێک  دەڵێ  کرماشان 
 6٠ لە  زیاتر  کە  کرماشان  پیرزیی  سینەما  بەاڵم  سینەمایە، 

ساڵی تەمەنە، ئێستا تەنیا کەالوەیەکی لێ ماوەتەوە.

لە  چاویان  سینەمایە  ئەو  چاککردنەوەی  بۆ  دەڵێ  ئەو 
کە  حاڵێک دایە  لە  ئەوەش  دەوڵەتە،  کاربەدەستانی  دەستی 
چاککردنەوە و وەکارکەوتنەوەی سینەما پیروزیی کرماشان 

لە نێوان ١٠ تا ١2 میلیارد تمەنی پێویستە.
سینەمایە  ئەو  داخرانی  بە  سەبارەت  سەروەری  عەباس 
داوای لێبوردنی لە خەڵکی کرماشان کردوە، بەاڵم لە درێژەدا 
دەڵێ کە حەوزەی هونەری هیچ پووڵ و بودجەیەکی نییە کە 

بتوانێ ئەو سینەمایە وەگەڕ بخاتەوە.
نییە  کرماشان  بە  تایبەی  هەر  دۆخە  ئەو  باسە  شایانی 
و لە نێوان ١٩ سینەمای پارێزگای ورمێش ١٤ سینەمایان 

داخراون.
کاربەدەستانی هونەریی پارێزگای ورمێ هەروەها دەڵێن 
ئەو سینەمایانەیش کە بە تەواوەی دانەخراون، بە ناچاری و 

بە شێوەی نیوە وەخت کاردەکەن.
لە  ئێران  کاربەدەستانی  نەزانینی  بەرپرسیار  بە  خۆ 
هەمبەر کێشەی سینەماکانی کوردستان بۆتە هۆی داخستنی 
وەاڵمدەری  ناتوانن  کە  بارودۆخیان  نالەباری  و  سینەماکان 

ویستی الیەنگرانی فیلم لە کوردستان بن.

له  رۆژانی ١٤ و ١٥ی خه رمانانی 
ئه نجوومه نی  هاوکاریی  به   ئه مساڵ 
شاری  شووڕای  و  له یالخ  موسیقی 
به  پاڵپشتی  هه روه ها  و  دێوالن 
ئه و  ئیسالمیی  ئیرشادی  ئیداره ی 
مێهره جانی  دووهه مین  شاره ، 
»الله «  پارکی  له   له یالخ  موسیقای 
به  به شداریی گرووپه  هونه ری یه کان 
رۆژهه اڵتی  جیاجیاکانی  ناوچه   له  
و  به ڕێوه  ده چێ  کوردستان 

فستیڤاڵه   ئه م  سه ره کیی  ئامانجی 
و  ئاواز  به   په ره پێدانه   و  ناساندن 
کوردستانه .  فۆلکلۆریکی  مێلوودی 
فستیڤاڵه   ئه م  به ڕیوه به رانی 
ئاواته خوازن که  له  سااڵنی داهاتوو 
به  شێوه ی به رباڵوتر ئه م میهره جانه  

هونه ری یه  به ڕیوه  ببن.


	1-12 687
	2-11 687
	1-12 687

