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لە سووری دۆڕاندوە
 لە کایەی تێ هەڵدێنێتەوە
عەلی بداغی
دوای  ــە  ل ئیسالمی  ــوڕای  شــ مەجلیسی 
کەوتۆتە  بەفرانبارەوە  مانگی  ڕاپەڕینەکەی 
خۆ هەتا بە داڕشتنی پڕۆژە یاسایەک هەوڵی 
ئێراندا  لــە  گــەنــدەڵــی  بــەرەنــگــاربــوونــەوەی 
سامانی  و  پــارە  چاوەدێریکردنی  بە  و  بدا 
کاربەدەستانی پلەژووری نیزام، وەک خۆیان 
باسی دەکەن ئاوڕیان لە گلەیی و داخوازیی 
بە  پێشیان  ــەودوا  مـ لــە  و  دابــێــتــەوە  خەڵک 
گرتبێ. ــرســان  ــەرپ ب فــزیــیــەکــانــی  و  دزی 
نێو  ــە  ل سیستماتیک  گــەنــدەڵــیــی  بــابــەتــی 
تابۆ  چیدی  ئیسالمیدا  کۆماری  حاکمییەتی 
نیە، بگرە زۆر لە کارناسانی سیاسی تەنانەت 
گوتویانە  حوکمەتیش  بــە  ســەر  کــەســانــی 
بۆ  مەترسیی  زۆرترین  ئیستادا  لە  ئــەوەی 
ســەر مــان و مــانــەوەی کــۆمــاری ئیسالمی 
واڵتــانــی  هێرشی  و  دەســتــێــوەردان  هــەیــە 
پەرەسەندنی  و  ــدان  ســەرهــەڵ ــان  ی بــیــانــی، 
ناڕەزایەتیدەربڕینەکان لە نێوخۆی واڵت نیە؛ 
بەڵکوو گەندەڵییە کە وەک خۆرکە لە سەرتاپای 
دەخــوا. ســەری  خەریکە  و  داوە  ڕێژیمی 
مەجلیس  ئاخۆ  کە  ئەوەیە  پرسیار  ئێستا 
ئەم  بچێتە  یاسایەوە  ــڕۆژە  پ بــەم  دەتــوانــێ 
سامانەکەیان  ئەوانەی  کێن  قورسە؟  شەڕە 
ــاســایــی  ــن و ڕێـــگـــای ی ــ ــرێ ــ ئـــاشـــکـــرا دەک
چین؟  الدانــەکــان  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 
بەرهەڵستی  دەکـــرێ  جــێــدا  لــە  ــەر  ه ئــاخــۆ 
گەندەڵیی سیستماتیکی نێو سیستمی کۆماری 
لە  خۆڵ  تەنیا  ئــەوە  ئایا  ببیەوە؟  ئیسالمی 
مەجلیسی  الیــەن  لــە  کــردنــە  خەڵک  چــاوی 
ــی  ــداران شــــوڕاوە، یــان بــەڕاســتــی دەســەاڵت
کردوە؟  مەترسییە  بەو  هەستیان  ڕێژیمیش 
بۆ  چەشنە  لەو  هەوڵێکی  پێشینەی  دیــارە 
کە  دەگەڕێتەوە  بوو«  کوێت  »لە  الیەحەی 
گەشە  بەرنامەی شەشەمی  لە   1384 ساڵی 
و پەرەپێدانی واڵتدا گونجێندرا و دوای 10 
نەچووە  قــەت  ــەاڵم  ب ــرا؛  ک پەسندیش  ســاڵ 
کوێ  هیچ  لە  و  کــردنــەوە  جێبەجێ  ــواری  ب
هەتا  دەبینین  چۆن  وەک  نەکرا.  پێ  کــاری 
پرسینەوە  ئاکامی  قەزایی  دەزگای  ئێستاش 
لە گەندەڵییەکی ڕانەگەیاندوە و زۆربەی ئەو 
گەندەڵییانەش کە لەالیەن میدیاکانەوە ئاشکرا 
دەسەاڵت  نێو  باڵباڵێنی  یان شەڕی  کــراون، 
تاوانبارەکانی  هەڵداونەوە،  لەسەر  پــەردەی 
پێشوەختە لە ئێران باریان کردوە! ئەوانەش 
ــان لە  ــاری ــڕی ــەک زەنــجــانــی ب ــاب ب ــە وەک  ک
پــارەیــەی  لــەو  تمەنێک  تــاق  دراوە،  ســەر 
خۆی. جێی  نەهاتۆتەوە  لووشیوە  هەڵیان 
گەندەڵییەکان لە ئێران یەک و دوو نین، لە 
یەک دوو شوێن و جێگەی تایبەتیش نەکراون، 
ــەاڵت و  ــ ــوو پــێــکــهــاتــەی دەسـ ــەم بــەڵــکــوو ه
دەسەاڵتبەدەستان کەم و زۆر تێوەی گالون.
ل٢

»خۆکوژی«ی بەندییە سیاسییەکان 
جینایەت و سیناریۆی سواوی کۆماری ئیسالمی

سەروتار

کەس نا ڕەجەب!/٤

 کوردەکانی ئێران 
لەتە ونەکەی پازڵی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست/٣

مستەفا مەولوودی: خەڵک بۆ 
تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی.../٢

شۆرشی 1٣57 و 
ڕووحانییه تی شیعه/٦ 

مایک پێنس: دنه دانه  مه ترسیداره کانی ئێران بێ وه اڵم نابنبەڕێوەچوونی سیمیناری تایبەتیی ٨ی مارس لە قەاڵی دێموکرات

نافەرمانیی مەدەنی و ئاکامەکانی

تێچووی سیاسه ت و سیاسیبوون بوون 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان/7

ڕۆژی دووشەممە، 14ی ڕه شه ممه  کۆڕیادێک بۆ ڕێزگرتن لە 
شەهید تالب بەساتی وەند کە ڕۆژی ٧ی رەشەمە لە گرتووخانەی 
ئیتالعاتی ئیالم له  ژێر ئه شکه نجه دا گیانی لێ ئه ستێندرا، بەڕێوەچوو.

له و ڕێوڕه سمه دا قادر وریا، بەرپرسی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی 
له  ناڕه زایه تییه کانی ئەم  حیزبی دێموکراتی کوردستان باسی 
ئێران و کوردستان و هەروەها سیاسەتی  دواییانەی خەڵکی 
خستنه سه ر   تیشک  به   و  کرد  ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتی 
هۆکاره کانی ترس و دڵەڕاوکێی ناوەندە ئەمنیەتییه کان و پەنا 
بردنیان بۆ کوشتنی الوانی کورد، له سه ر تازەترین شەهیدی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان چەند خالیکی گرینگی باس کرد.

سه ر  له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  چواری  هەرێمی  بەرپرسی  شەهباز،  شوڕش  کۆڕیاده دا  له و 
حیزبی  تێکۆشانی  و  چاالکی  بە  ئاماژه   به   و  کرد  باس  کورته یه کی  تالب  شه هید  بەسەرهاتی  و  ژیان 
زانی. پێویست   بە  پارێزگایەی  بەو  زیاتر  گرینگیدانی  ئیالم،  و  کرماشان  پارێزگای  لە  کوردستان  دێموکراتی 
خوێندنه وه ی  و  سه لیمی  ڕه حمان  له الیه ن  کورد  خوێندکارانی  نه ته وه یی  یه کیه تیی  په یامی  خوێندنه وه ی 
بوون. ڕێوڕه سمه   ئه و  دیکه ی  بڕگه ی  چه ند  عەزیزییان  ئەنوەر  و  له یالخ  عه لی  له الیه ن  حه ماسی  شێعری 

به رز ڕاگیرا  بنکه ی ده فته ری سیاسیی حیزب  له   تالب بەساتی وەند  یادی شەهید 

ئه منیه تییه کانه وه   ناوه نده   له الیه ن  سیاسی  چاالکیی  تۆمه تی  به   که   ئیالم  زانکۆی  خوێندکاری  به ساتی وه ند،  تالب 
کردوه ! خۆکوژیی  که   ڕاگه یه ندرا  بنه ماڵه که ی  به   و  ئه ستێندرا  لێ  گیانی  گرتنی  پاش  حه وتوویه ک  گیرابوو، 

قه یسه ری  خالید  ئه شکه نجه (ی  ژێر  له   )کوژران  خۆکوژی  هه واڵی  سنه   ئه منیه تییه کانی  ناوه نده   کاربه ده ستانی  پێشتریش 
سارۆ  و  زه ندی  کیانووش  قادری،  حوسێن  سنه ش  شاری  له   دابوو.  بنه ماڵه کانیان  به   محه ممه دییان  غواڵمڕه زا  و 
کوشتووه ! خۆیان  که   ڕاگه یه ندرا  و  کوژران  ئه شکه نجه دا  ژێر  له   ئه منیه تییه کاندا  ناوه نده   گرتووخانه ی  له   قاره مانی 
کردوه   پێ  ده ستیان  به فرانباره وه   که   ناڕه زایه تییه کان  نوێی  شه پۆلی  دوای  هه موویان  شه هیدانه   الوه   ئه و 
شاره کانی  و  تاران  له   ئه منیه تییه کان  ناوه نده   که   ڕه وتێک  ئه ستێندرا،  لێ  گیانیان  ئه شکه نجه دا  ژێر  له   و  ده سته به ر 
ده که وێ. کوردان  به ر  هه ر  شێر  به شی  سیناریۆیه شدا  له و  و  دیسانه که   که   دیاره   وا  به اڵم  به ر،  گرتوویانه ته   دیکه ش 

ئه م  ناڕه زایه تییه کانی  له   له  هه موو شتێک بۆ زه نده ق و ترسی زۆری ڕێژیم  به ر  له  ژێر ئه شکه نجه دا  کوشتنی الوانی کورد 
دواییانه  ده گه ڕێته وه ، ئه وه ش که  له  کوردستان ده یه وێ تێچووی ناڕه زایه تییه کان بباته  سه رێ و له و ڕێگه یه  خه ڵک به  تایبه ت 
الوان چاوترسێن بکا، بێ ئاگا له وه ی ئه گه ر ئه و چه که  کاریگه ر بوایه  هه ر ئه و شه هیدانه  له  ژێر ئه شکه نجه دا به  چۆکدا ده هاتن.
که وێ. فریایان  ناتوانێ  سه رکوت  و  کوشتن  و  گرتن  چیدی  که   ئه وه یه   بیزانن  نایانه وێ  ڕێژیم  کاربه ده ستانی  ئه وه ی 

ڕۆژی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ژنانی  ناوەندی 
8ی  به بۆنه ی  سمینارێکی  ڕه شه ممه   15ی  سێشەممە، 
هێنا. پێک  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بنکه ی  له   مارس 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ژنانی  ناوەندی  پەیامی  سمیناره دا  له و 
لەالیەن سنوور حەنیفپوور و پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
و،  خوێندرانەوە  ئەحمەدی  ژیال  الیەن  لە  ئێران  کوردستانی 
ئەحمەدسادق پوور ناسراو بە سۆفی ئەحمەد، تێکۆشەری دێرینی حیزبی 
ڕازاندەوە. کۆڕەکەی  هەڵبەستێک  پارچە  بە  کوردستان  دێموکراتی 
له   فاتیمە عوسمانی باسێکی پێشکێش کرد  له م سمیناره دا خاتوو 
ژێرناوی »ئەسڵی ئازادی لە یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیدا« 
ئێران  دواییانەی  ئەم  »خۆپێشاندانەکانی  ژێرناوی  له   باسێکیش  و 
کرا. پێشکێش  قادری  سۆیال  خاتوو  له الیه ن  ژنان«  ڕۆڵی  و 
ناوەندی هاوکاریی ژنانی ڕۆژهەالتی کوردستان پێک هاتووه  له : 
کوردستان،  دیموکراتی  ژنانی  یەکیەتیی  کورد،  ژنی  ئاسۆی 
ئافرەتانی  کۆمەڵەی  ئێران،  کوردستانی  دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتی 
ئێران و کۆمەڵەی ژنانی ڕۆژهەاڵت. سازمانی خەباتی کوردستانی 

ساڵی  له   ئێران  گوتی  ئه مریکا  سه رکۆماری  جێگری 
گرووپه   یارمه تیی  دۆالر  میلیارد   4 له   زیاتر  ڕابردوودا 
دنه دانه   ده ڵێ  پێنس  مایک  کردوه .   تێرۆریستییه کانی 
نامێنه وه . وه اڵم  بێ  وا  هه ر  ئێران  مه ترسییه کانی  پڕ 

مایک پێنس که  له  کۆبوونه وه ی پێوه ندییه  گشتییه کانی ئه مریکا 
داگرت  ئه وه   له سه ر  پێی  ده کرد،  قسه ی   )AIPAC(ئیسرائیلدا و 
ئه وه  دوایین شانسه   له  خۆی بێ، چونکی  ئاگای  با  ئێران  که  
پێدا  پێداچوونه وه ی  یان  ئێران  له گه ڵ  ئه تومی  ڕێککه وتنی  و 
لێی  یه کالیه نه  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   یان  ده کرێ، 
خۆیان. جێی  دێنه وه    ئێران  دژی  گه مارۆکان  و   ده رێ  دێته  
واشنگتۆن  گوتی  هه روه ها  ئه مریکا  سه رکۆماری  جێگری 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  داعش  تێکشکانی  نادا  ئیزن 
خۆی  بۆ  سه رکه وتن  به   ڕێژیمه   ئه و  و  ده رفه ت  ببێته  
و  هه لومه رج  هیچ  له   ئه مریکا  گوتی  پێنس  مایک  بزانێ. 
بارودۆخێکدا ئیزن نادا ئێران ده ستی به  چه کی ئه تومی ڕابگا.
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درێژەی:

لە سووری دۆڕاندوە
 لە کایەی تێ هەڵدێنێتەوە

ــی  ــاری ــۆم ــک ــی ســەرۆک ــ ــەردەم ــجــار لـــە ســ ــەم ــەک ی
تمەنی  میلیارد   123 گەندەڵییەکی  ڕەفسەنجانیدا 
هەتا  گەندەڵی  زۆری  بڕێکی  وەک  کە  کــرا  ئاشکرا 
لە  ــوو،  بـ زاران  ســـەر  بنێشتەخۆشەی  مـــاوەیـــەک 
سەرەتا  ماڵی  گەندەڵیی  ئەحمەدینژاددا  ســەردەمــی 
ئێستا  و  درا  هەڵاڵ  لە  تمەن ڕا  میلیارد  هــەزار   3 لە 
هێشتووە. تمەنی جێ  میلیارد  هەزار  ڕێکۆردی 650 
ــخــراوی  ــک ــاردی لـــە ڕێ ــی ــل ــی ــی هـــــەزار م ــی ــدەڵ ــەن گ
یۆرۆیی  میلیۆن   650 ڕانتخۆریی  خانەنشینکراوان، 
نــاوەنــدی،  بانکی  لــە  ــوار«  اســت »سپید  کۆمپانیای 
 170 تمەنیی  میلیۆن   90 تا   30 بەرتیلی  وەرگرتنی 
نوێنەری خولی هەشتەمی مەجلیس لە محەممەدڕەزا 
گەندەڵیی  ئەحمەدینژاد؛  مەحموود  جێگری  ڕەحیمی، 
پاشەکەوتی  سندووقی  لە  تمەنی  میلیارد  هــەزار   8
تمەنیی  میلیارد  هــەزار   94 گەندەڵیی  فەرهەنگییان، 
»پدیدە شاندیز«، گەندەڵیی 3 هەزار میلیارد تمەنیی 
بانکی سادرات و ونبوونی 17 پەروەندەی پێوەندیدار 
تەنیا  ئەحمەدینژاد  دەوڵەتی  لە  الدان  و  گەندەڵی  بە 
لە  سیستماتیکەکان  گەندەڵییە  ــای  دەری لە  دڵۆپێکن 
قەزاییش  دەزگای  ئەوەیە  ئیسالمیدا. خۆش  کۆماری 
وەک  چ  بپرسێتەوە خۆی  گەندەڵییەکان  لە  دەبێ  کە 
وەک  چ  و  واڵت  بەڕیوەبەری  دەزگایەکی سەرەکیی 
لە  لــێــکــدانــەبــڕاو  بەشێکی  ســــەرووی،  بــەرپــرســانــی 
چەندمانگ  هەر  نیزامن.  نێو  سیستماتیکی  گەندەڵیی 
نوێنەری  مــەحــمــوود ســادقــی،  کــە  ــوو  ب پێش  لـــەوە 
شاری تاران لە مەجلیس لە پێوەندی لەگەڵ حیسابە 
دەزگای  سەرۆکی  الریجانی،  سادق  شەخیسییەکانی 
قەزایی لە عەلی تەیب نیا، وەزیری ئابووریی هەڵ پێچا.
ــای  دەزگ ســەرۆکــی  جەنابی  کــە  ئــەوەیــە  باسەکە 
بانکە  لــە  بانکیی  شەخسیی  حیسابی   63 قــەزایــی 
وەسیقە  و  پووڵ  ئەو  هەیە.  واڵتدا  جۆراوجۆرەکانی 
و بارمتە ماڵییانەی کە زیندانییەکان دەیدەنە دەزگای 
قەزایی دەخرێنە نێو ئەو حیسابانەوە و ئەگەرچی لە 
ڕواڵەتدا دوایە چییان بەسەرنایە، بەاڵم ئەو سوود و 
بەهرەیەی لە سۆنگەی ئەو پوواڵنەوە دەچێتە حیسابی 
ئاغای الریجانی لە مانگدا 20 میلیارد تمەن و لە ساڵدا 
250 میلیارد تمەن بووە.  هەروەها ئەو بڕە پووڵە لەو 
بڕیاری  بە  1388ەوە  ساڵی  لە  جەنابیان  کە  کاتەوە 
خامنەیی وەک سەرۆکی دەزگای قەزایی دیاری کراوە، 
دەکاتە 1600 میلیارد تمەنی ناقابیل. ئەو کارەی سادق 
الریجانی کردوویەتی گەندەڵییەکە ئاو نایپاڵێوێ، بەاڵم 
کێ دەبێ لێی بپرسێتەوە و مەگەر لە دەزگای داددا 
کەس هەیە لە سەرووی خۆی، هەتا متەقی لێوە بێ؟
لەالیەکی دیکەوە له  ته نیشت ئه و ورده  په روه ندانه ی 
ــارەدا  وت لــەو  و  ئاشکرابوون  گه نده ڵییه کان  له سه ر 
ســه روه ت  باسی  کــرا،  نموونەیان  چەند  بە  ئــامــاژە 
له   ئیسالمیش  کــۆمــاری  کاربه ده ستانی  سامانی   و 
بنەماڵەکەی  جێی خۆی که  هه ر سامانی خامنه یی و 
ئه وه نده ی پێی زاندراوە لە 92 میلیارد دۆالر تێپەڕیوە. 
جا بە دووی ئــەودا دەیــان و ســەدان ناو ڕیز دەبن 
سامانی  لە  و  ئیسالمی  کۆماری  خوانی  لەسەر  کە 
لە  میلیاردییان  حسێبی  واڵت،  و  خــەڵــک  گشتیی 
کردۆتەوە. خۆیان  بۆ  ئاسیادا  و  ئورووپا  بانکەکانی 
ئێستا بەو پێیە ئەگەر مەجلیس بیەوێ ئەو پڕۆژە 
بیخاتە  بیەوێ  حاکمییەتیش  و  بکا  پەسند  یاسایە 
بواری جێبەجێکردنەوە، لە هەموو پێکهاتەی سیستمی 
دەکەوێ  چنگ  دەستپاک  کەسی  ئیسالمیدا  کۆماری 
کە لە گەندەڵی نەگالبێ و وەدوای ئەو کارە بکەوێ؟
تەنیا  کە  هاتووە  یاسایەدا  پــڕۆژە  لەو  ئەمجاریان 
کاربەدەستانی  سامانی  و  ســەروەت  لە  لێپرسینەوە 
ــای یــاســادانــان، داد  ــەت، ســەرۆکــی ســێ دەزگـ ــ دەوڵ
بــەاڵم  ــرێ.  ــ دەک جێگرەکانیان  و  بــەڕێــوەبــەریــی  و 
بەڕێوەبەرانی  چــەکــدارەکــان،  هێزە  ڕێــبــەری،  بەیتی 
دەســـەاڵت،  بــە  ســەر  ئابووری_ئاینییەکانی  بنیاتە 
ڕێبەری،  بە  ئابوورییەکانی سەر  و  ناوەندە سیاسی 
ــە هــەمــوو  ــنــەرانــی خــامــنــەیــی و جــێــگــرەکــانــی ل ــوێ ن
لــێــپــرســیــنــەوەکــان مــەعــاف  ــە  ل پــارێــزگــاکــانــی واڵت 
کە  ئێستا  باشە  نایانگرێتەوە.  یاسایە  ئەو  و  کــراون 
و  تــااڵن  و  گەندەڵی  هەموو  سەرەکیی  ســەرچــاوەی 
هەر  نــراون،  وەال  لێپرسینەوە  لە  لە واڵت  بڕۆیەکان 
لە جێدا ئەو پڕۆژە یاسایە بە نەزۆکی لە دایک نابێ؟ 
هەناویدا  لە  گەندەڵی  ڕێژیمێکە  ئیسالمی  کۆماری 
دەســەاڵت  کە  ــەورە  گ بنەماڵەیەکی  ــێ.  دەب دروســت 
تەنیا لە پاوانی کۆمەڵە کەسێک دایە و بەڕێوەبەرانی 
شوێنێکی  بۆ  شوێنێکەوە  لە  ڕێژیمەکە  سەرەکیی 
رێژیمەکەیان  بــەشــەی  ــەو  ئ بــۆ  بــەشــە  ــەم  ل و،  دی 
دەچـــن. بــازنــەیــەک لــە کــەســانــی خــزم  و  خزمانی 
ــی بیرو  ــاوازی ــەرەڕای هــەمــوو جــی ــ ســیــاســی کــە سـ
ــیــە  ــدی ــە ســـەر بــەرژەوەن ــەاڵم ل بــۆچــوونــەکــانــیــان، بـ
هاوهەڵوێستن. گـــەورەکـــە!  بنەماڵە  گشتییەکانی 
ــێــن  بــەڵ و  وادە  ــە  ــ ک ئــــەوەشــــە  ــەر  ــ ــەب ــ ل ــەر  ــ هـ
بــۆ  دەوڵـــــــــەت  حـــکـــومـــەت  و  ــی  ــ ــان ــ ــارەک ــ ــڕی ــ ب  و 
گاڵتە  وەک  ــاتــر  زی ــی،  ــدەڵ گــەن بــەگــژداچــوونــەوەی 
بــدەن.  فریو  پــێ  خەڵکی  چیدیکە  ناتوانن  و  دەچــێ 

سیاسیی  نیزامێکی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بێشک 
زەبری  بە  تەنیا  واڵتدا  نێوخۆی  لە  و  نیە  سەقامگیر 
چەک خۆی ڕاگرتوە و هەمیشە ئەو پرسیارە بەڕۆژە 
کە بۆ خەڵکی واڵتی ئێمە تا ئێستا و دوای نیزیک بە 40 
ساڵ، لەگەڵ کۆماری ئیسالمی هەروا لە بەربەرەکانی 
کۆماری  ئەوەی  لەبەر  ڕوونە،  وەاڵمەکەش  دان؟ 
ئیسالمیی ئێران لە هیچ ئاستێکدا خۆشبژیوی، ئازادی، 
ئەمنیەت و ئارامیی بۆ خەڵکی ئێمە بەدیاری نەهێناوە؛ 
گەیشتووە  خەڵک  بە  ڕێژیمە  لەو  ئەوەی  بەڵکوو 
بووە. ڕۆژڕەشی  و  نەهامەتی  و  نەگبەتی  تەنیا 
و  ئابووری  و  سیاسی  ڕەهەندی  سێ  لە  دەکرێ 
بکەین. بارودۆخە  ئەو  بۆ  لێکدانەوە  کۆمەاڵیەتییەوە 
ئەگەر لە ڕووی سیاسییەوە سەیری بابەتەکە بکەین، 
خەڵکی واڵتی ئێمە زیاتر لە 100 ساڵە بۆ دێموکراسی 
تێ دەکۆشێ، بەاڵم خەباتەکەی بەهۆی لەسەرکاربوونی 
سەر  نادێموکراتەکان  و  سەرەڕۆ  و  دیکتاتۆڕ  نیزامە 
ئەوەی  سەرەڕای  ئابوورییەوە  ڕووی  لە  نەکەوتووە. 
ئەهلی  خەڵکەکەشی  و  دەوڵەمەندە  واڵتێکی  ئێران 
ئێستادا هەم دۆخی  لە  کار و خۆماندووکردنن، بەاڵم 
لەو  ئابووریی واڵت و هەم ژیان و گوزەرانی خەڵک 
ئەوە  دایە.  شپرزەیی  و  خراپی  لەوپەڕی  سۆنگەیەوە 
نەک قسەی ئێمەی دژبەر و ئۆپۆزیسیۆن، بەڵکوو داتا و 
ئامارە ڕەسمییەکانی سەر زاری خودی کاربەدەستانی 
نەک  واڵت  ئابووریی  دەنێن  بەوەدا  دان  کە  ڕێژیمە 
زۆرتر  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  بگرە  نادا،  هەڵ  و  ناکا  گەشە 
دادەڕمێ. کارخانەکان یان لە کار دەکەون یان ئاستی 
کۆمپانیاکانی  و  دادەبەزێ  بەردەوام  بەرهەمهینانیان 
وەبەرهێنەر مایەپووچ دەبنەوە، ئەوەش زیاتر پەرە بە 
بێکاریی هەوسارپچڕاو لە کۆمەڵگەدا دەدا و کاریگەریی 
ئەو  دادەنێ.  خەڵک  ژیانی  سەر  لە  خۆی  خراپی 
ئامارانەی کە باس لەوە دەکەن 12 تا 20 میلیۆن کەس 
لە خەڵکی واڵتی ئێمە بە تەواوی لەژێر هەژاری دان و 
لە نێوان 30 تا 50 میلیۆن کەس بە ڕێژەیی لە ژێر هێڵی 
هەژاریدا جێ دەگرن، پێمان دەڵێن کە خەڵکی ئێران لە چ 
دۆخێکی کارەساتباردا دەژین؛ ئەویش نەک لە سۆنگەی 
ئەوە کە ئێران واڵتێکی هەژارە، بەڵکوو لەبەر ئەوەی 
سەرچاوەکانی  هەموو  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کە 
کە  قەیرانخوڵقێنەکان  سیاسەتە  خزمەت  ناوەتە  واڵتی 
پێش. گرتوویەتە  سیاسییەکەی  نیزامە  پاراستنی  بۆ 
خۆ ئەگەر لە ڕووی کۆمەاڵیەتیشەوە بڕوانین دەبینین 
کۆمەڵگەیان  بینەقاقای  کۆمەاڵیەتییەکان  خەسارە  کە 
گرتوە و بڕستیان لێ بڕیوە. پەرەسەندنی ڕۆژ لە دوای 
ڕۆژ زیاتری ئێعتیاد بە مادە هۆشبەرەکان، چوونەسەرێی 
لە  تەاڵق  نائاسایی  زۆربوونی  تاوانکاری،  ئاماری 
ژیانی  پێکەوەنانی  تەمەنی  چوونەسەرێی  تەنیشت 
هاوبەش، سەرهەڵدانی زۆر دیاردەی وەک کارتۆنخەوی 
و لە گۆڕدا نووستن بەشێکی کەم و بچووکی کۆی ئەو 
زیان و خەسارانەن ژیانیان لە خەڵکی ئێران تاڵ کردوە.
واڵتێک  هەر  دەرەوەی  سیاسەتی  ئەگەر  هەروەها 
واڵتە  ئەو  و  خەڵک  بەرژەوەندییەکانی  خزمەتی  لە 
ئەو  زۆری  بەشی  سەرەکیی  هۆکاری  بەاڵم  دایە، 
دەرەوەی  سیاسەتی  بۆ  ئێران  خەڵکی  ڕۆژڕەشییەی 
لە  ئیسالمی  کۆماری  پشتیوانیی  دەگەڕێتەوە.  ڕێژیم 
کاروباری  لە  دەستێوەردانی  و  دەوڵەتی  تێرۆریزمی 
نێوخۆیی واڵتانی ناوچە کە بەشی هەرە زۆری بودجە 
تێچووەکەی  دەکرێ،  تەرخان  بۆ  واڵتی  ئیمکاناتی  و 
دەبێ  کە  ئەوانن  و  ئێرانە  خەڵکی  شانی  سەر  لە 
بدەن. ئیسالمی  کۆماری  سەرکێشییەکانی  باجی 
باسەکەم،  سەرەتای  سەر  دێمەوە  ئێستا 
جێ  واڵتدا  نێوخۆی  لە  ڕێژیمە  ئەو  ئەگەر  کە 
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دەرەوەی  لە  نیە،  سەقامگیر  و  خەڵک  متمانەی 
پێش؟  دەچێتە  بۆ  ئاوای  هەر  خۆیشی  سنوورەکانی 
ئیسالمی  کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی  ڕاستیدا  لە 
نێوخۆیی  بەڕیوەبەریی  و  ئیدارە  چەوتی  سیاسەتی  و 
ڕێژیمی بەرەوڕووی دنیایەک کێشە و ئاستەنگ کردوە 
و  بکا  قوتار  لێ  خۆیان  ناتوانێ  بیشیهەوێ  ئەگەر  کە 
مابێ،  زیاتریشی  قەیرانخوڵقێنیی  توانای  ئەگەر  خۆ 
چیدی توانای مودیرییەتی قەیرانەکانی نەماوە. بینیمان 
ته حریمه کان  شوێنه واری  و  ڕێژیمە  ئەو  ئێعتباری 
دەرەوەی  وەزیری  ئاڵمان  لە  کە  ڕادەیەک  گەیوەتە 
و  دادەمێنێ  بێنزین  لێدانی  بۆ  فڕۆکەکەی  ڕێژیم 
بیداتێ. سووتەمەنیی  نیە  ئامادە  کۆمپانیایەک  هیچ 
سیاسەتی دەرەوەی ئێران بووەتە هۆی ئەوەی پشتی 
ئەو واڵتە لە ژێر گەمارۆ جیهانییەکاندا بچەمێتەوە و لە 
»بەرجام«یش نەیتوانیوە فریای ڕێژیم بکەوێ، بەرجامێک 
کە ئێستا ئەمریکا و شەریک و هاوپەیمانەکانی خەریکن 
وەزیری  کە  بەرجامێک  دەکەن،  پێدا  پێداچوونەوەی 
ئەوتۆ و  قازانجێکی  ئێستا  دەڵێ هەتا  دەرەوەی ڕێژیم 
نەوتیش  وەزیری  نەبووە.  ئێران  بۆ  وای  خێروبێرێکی 
نەوت  بەرجامەوە  سایەی  لە  دەتوانن  کە  نایشارێتەوە 
لە سۆنگەی  بفرۆشن، بەاڵم کێشەی ئەوەیان هەیە کە 
گەمارۆکانی پێشوو پووڵ و دراوەکانیان بۆ ناگەڕێتەوە. 
خۆ ئەگەر هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ پێداچوونەوە بە بەرجام 
ئابوورییەوە  ڕووی  لە  ڕێژیم  کە  ڕوونە  بکەوێ  سەر 
دەبێتەوە. زێدە  قەیرانی  بەرەوڕووی  قات  چەند 
و  کرا  باس  بارودۆخەی  بەو  سەرنجدان  بە  بۆیە 
لە  ئێستا  هەلومەرجەی  ئەو  سەر  خستنە  تیشک  بە 
بە  نیە  توانایدا  لە  ڕێژیم  دایە،  ئارا  لە  واڵتدا  نێوخۆی 
سەر ئەو کۆسپانەدا سەرکەوێ و لە قەیرانێک چەقیوە 
کە بەرهەمی سیاسەت و شێوەی مودیرییەتی خۆیەتی. 
دروشمانەی  بەو  بەفرانباریش  مانگی  ناڕەزایەتییەکانی 
تێیان بەرز کرایەوە، دەکرێ بە سەرەتای قۆناغێکی نوێ 
خەڵکی  دابندرێ.  ڕێژیم  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە  لە 
ئێران کە ئیدی لە ڕێژیم لە تەواوەتیی خۆیدا هیوابڕاو 
بوون، ڕێگای خۆی بۆ دەربازبوون دیوەتەوە، ئەویش 
ڕێگای نارەزایەتیدەربڕینە، ڕێگای نافەرمانیی مەدەنییە، 
لەو  تێپەڕین  و  گۆڕین  بۆ  هەوڵەکانیانە  چڕکردنەوەی 
حکومەتە و ئەزموونەکانی پێشووش پێمان دەڵێن کە خەڵک 
دەتوانن سەرکەوتووی ئەو بەربەرەکانی و ملمالنێیە بن.
دۆخە  بەو  پێوەندیدار  دیکەی  گرینگی  بابەتێکی 
زاری  سەر  لە  ئەویش  ڕاپرسی  پرسی  ورووژاندنی 
کاربەدەستانی هەرە دەسەاڵتبەرزی حوکمەت و دوایەش 
سیاسییەکان  ناوەندە  و  حیزب  نێو  لە  کاردانەوەی 
بۆ  ڕاپرسی  لە  سەرۆککۆمار  ئەوەی  بێگومان  دایە. 
هەر  دەوێ  ئێرانی  قەیرانەکانی  و  کێشە  چارەسەری 
مەشرووعییەت وەرگرتنەوەیە بۆ ڕێژیم و حاکمییەت کە 
خەڵک نایانەوێ. ڕاپرسی لە ئێران_ بێ لەبەرچاوگرتنی 
دەرەتانی ئەنجامدانی لە چوارچیوەی قانوونی بنەڕەتیی 
کۆماری ئیسالمیدا_ ئەو کاتە دەتوانێ کاریگەر و بە کەلک 
بێ کە بواری تێپەڕین لەو نیزامە و چێکردنی نیزامێکی 
دێمۆکرات و سێکۆالر بۆ کۆمەڵگەی ئێران بڕەخسێنی. 
کردنی  ئیمکانی  تایبەتمەندییەوە  بەو  ئەگەر  ڕاپرسی 
هەبێ، دەتوانێ تێچوویەکی کەمتر بۆ تێپەڕین لە ڕێژیم 
و گۆڕینی ئەو نیزامە سیاسییە لە سەر دەستی خەڵکی 
دەمە کە  بەر  لە  ئەوە کۆسپی گەورەشی  بەاڵم  دابنێ، 
هەتا  ئیسالمی  کۆماری  بێگومان  ئیسالمییە.  کۆماری 
بڕیار  خەڵک  نادا  ڕێگە  بڕوا  دەسەاڵتی  جێیەی  ئەو 
لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن، چونکی لەوە دڵنیایە 
رێژیمەکەیان  چارەنووسی  و  خەڵک  چارەنووسی  کە 
سیاسییەی  نیزامە  ئەو  چاری  خەڵک  و  نین  یەک 

ڕێگای  لە  زەحمەت  بە  ڕێژیمە  ئەو  بۆیە  هەر  ناوێ. 
ناچارن  ئێران  هاسانەوە مەیدانەکە چۆڵ دەکا و خەڵکی 
لەو  یەک  بەر.  بگرێتە  پڕتێچووەکان  و  بەزەحمەت  ڕێگا 
و  سەرشەقام  ناڕەزایەتییەکانی  بەردەوامیی  ڕێکارانەش 
پەل و پۆ هاوێشتنیان بۆ هەموو شار و شوێنەکانی واڵتە.
بەفرانبار  مانگی  ڕاپەڕینەکەی  سەرکوتی  دوای  لە 
نوێ  ناڕەزایەتیی  کۆمەڵێک  ماوەیە  ئەم  هەر  کە  دەبینین 
دەروێشەکانی  ناڕەزایەتییەکانی  هەڵداوەتەوە.  سەریان 
سنوورییەکانی  ناوچە  خەڵکی  مانگرتنەکانی  گوناباد، 
زۆر  لە  کرێکاران  مانگرتنی  پیرانشار،  و  بانە  مەریوان، 
خەڵک  کە  دەڵێن  پێمان  ئەوانە  واڵت،  پارێزگای  و  شار 
سیاسییەکان  الیەنە  و  حیزب  و  بن  مەیداندا  لە  ئامادەن 
بن. پاڵپشتیان  و  هاندەر  داوای خەڵک و  لە پشتی  دەبێ 
و  ناڕەزایەتییەکان  ڕەوتی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
کوردستاندا پێویست بە گوتن ناکا کە خەڵکی کوردستان 
مافخوازی  و  ئازایەتی  لە  دریژیان  و  دوور  مێژوویەکی 
حیزبی  هەیە.  ئیسالمی  کۆماری  لەگەڵ  بەربەرەکانی  و 
پاڵپشتی  دێموکراتی کورستانیش هەموو کاتێ هاندەر و 
و  ئێعترازییەکان  حەڕەکە  مەدەنییەکان،  جموجۆڵە 
و  گرینگ  ئەوەی  بووە.  مافخوازییەکان  بزووتنەوە 
بوێرییەی  و  ئازایەتی  ئەو  بەپێی  کە  ئەوەیە  بەبایخە 
و  لەبار  بەستێنە  ئەو  بەپێی  و  هەیانە  ئێمە  خەڵکی 
ئامادەیەی ئێستا هەیە، کوردستان دەتوانێ شوێندانەریی 
هەبێ. ئێراندا  لە  گۆڕانکارییەکان  ڕەوتی  لەسەر  زۆری 
گەیشتن بەو شوێندانەرییەش ئەرکی زیاتر دەخاتە سەر 
شانی حیزب و الیەنە سیاسییەکان و ئێمە وەک حیزبی 
دێموکرات زۆر باش هەست بەو بەرپرسیارەتییە دەکەین. 
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەمساڵ  ڕووەوە  لەم 
و  حیزب   10 بە  نیزیک  لەگەڵ  توانیی  واڵت  دەرەوەی 
رێکخراوی سیاسی »شوڕای دێموکراسیخوازانی ئێران« 
پێک بێنن و تواناکانیان بۆ خەبات دژی کۆماری ئیسالمی 
ئێرانی  دروستکردنەوەی  لە  هاوبەشییان  و  بەشداری  و 
داهاتوودا بخەنە سەر یەک. حیزبی ئێمە لە ئێستادا لەگەڵ 
و  پێوەندی  لە  ئێران«یش  کۆماریخوازانی  »یەکیەتیی 
لە  کاریگەریی خۆی  لەوێش  بتوانێ  هەتا  دایە  دانوستان 
دابنێ. ئیسالمی  کۆماری  دژی  هاوبەش  خەباتی  ڕەوتی 
واڵتیشدا  نێوخۆ  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
و  هاوکاری  پەیامی  بتوانێ  بۆوەی  چاالکە  بوارەدا  لەو 
الیەنەکان  هەموو  لەگەڵ  دێموکرات  حیزبی  هاوخەباتیی 
نیو کۆرۆکۆمەڵ و چاالکانی سیاسی و مەدەنی.  بەرێتە 
دیار  سیاسییە  هێزە  لەگەڵ  دێموکرات  حیزبی  هەروەها 
گەیشتوونەتە  کوردستانیش  دیکەی  شوێندانەرەکانی  و 
پێکەوە  دەبێ  کە  هاوبەشە  باوەڕە  و  قەناعەت  ئەو 
سیاسیی  بزووتنەوەی  لە  ئادرەسێک  و  هاوپەیمانییەک 
مەبەسە  ئەو  بۆ  هەوڵەکانیش  و  بکەن  دروست  کورد 
هاوکاریی  »ناوەندی  پێکهێنانی  و  بووە  سەرکەوتوو 
حیزبی   5 بەشداریی  بە  ئێران«  کوردستانی  حیزبەکانی 
و  مێژوویی  پێویستییە  بەو  وەاڵمدانەوە  سیاسی 
هەنووکەییەیە کە خەباتی خەڵکی کوردستان بباتە مەیدانی 
ئیسالمی. کۆماری  دژی  لە  سەراسەرییەکە  خەباتە 

***

* ئەو نووسراوەیە پوختەی باسێکی سیاسی_تەشکیالتی 
بوو کە سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە کۆبوونەوەی  پێنجشەممە، 10ی سەرماوەز  لە ڕۆژی 
کرد. پێشکێشی  پێشمەرگەکاندا  و  کادر  گشتیی 
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جارێکی دی تاوان دژی الوانی شۆڕشگێڕی کورد

)ڕاگەیەندراو لەسەر شەهیدکرانی ئەندامێکی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان لە ئیالم لە ژێر ئەشکەنجەی دەزگا ئەمنیەتییەکاندا(

پیالنگێڕی لە دژی ساڵح موسلیم مەحکووم دەکەین

هێزە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران، تالب بەساتی وەند، الوی 
نهێنیی  تەشکیالتی  ئەندامی  و  ئیالم  خەڵکی  کوردی  نیشتمانپەروەری 
حیزبی دیموکراتی کوردستانیان، لە ژێر ئازار و ئەشکەنجەدا شەهید کرد .
»تالب  ڕێبه ندان،  ڕابردوو،  29ی  حەوتووی  یه کشه ممەی  ڕۆژی 
هیزه   له الیه ن  ئیالم  زانکۆی  له   پزشکی  خوێندکاری  به ساتی وه ند«، 
بۆ  و  کرا  ده سبه سه ر  خۆیدا  ماڵه که ی  له   شاره   ئه و  ئه منیه تییه کانی 
ڕەشەممەش  7ی  دووشەممە  ڕۆژی  ڕاگوێزرا،  نادیار  شوێنێکی 
خۆی  گرتووخانە  لە  ناوبراو  کە  کردەوە  ئاگادار  بنەماڵەکەیان 
تا  دایەوە  بنەماڵەکەی  تەحویلی  مەرجە  بەو  تەرمەکەیان  و،  کوشتوە 
بسپێرن. خاکی  بە  بێدەنگی،  بە  ئەمنیەتیدا  توندی  چاوەدێڕیی  لەژێر 
حه مدۆڵاڵ  کوری  هەتاوی،  1367ی  دایکبووی  لە   ، به ساتی وه ند  تالب 
هاوکات  و  پزیشکی  ئەرشەدی  خوێندکاری  »باوڵگ«،   ئاوایی  خه ڵکی 
تالب  بوو.  مەلەکشاهی  ئەرکوازی  شاری  لە  نەخۆشخانە  کارمەندی 
ئیالم_  هەرێمی  نهێنیی  تەشکیالتی  ڕێگای  لە  بوو  ساڵ  دوو  بە  نزیک 
هەبوو.  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  بە  پێوەندیی  کرماشانەوە، 
تێکۆشان  ڕێگای  لە  کە  بوو  ئازادیخواز  و  نیشتمانپەروەر  تالب الوێکی 
بۆ  کوردستاندا،  دێموکراتی  حیزبی  نهێنیی  تەشکیالتی  ڕیزی  لە 
بندەستی کورد  نەتەوەی  مافەکانی  نەتەوەکەی و  لە شوناسی  بەرگری 
دەکرد. خەباتی  حیزبەکەی  ئامانجەکانی   و  بەرنامە  ناساندنی   و 
بەڵکوو  نەکوشتوە  خۆی  بەندیخانەدا  لە  هەر  نەک  بەساتی وەند  تالب 
هەر لە جێدا تەحویلی هیچ بەندیخانەیەک نەدراوە. ناوبراو حەوتوویەکه  
ژێر  لە  و،  کراوە  بێسەروشوێن  ئەمنیەتییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
ئەشکەنجەدا بووە و سەرئەنجام ئەویشیان وەک چەندین الوی دیکەی 
ناوی  بە  دەیانەوێ  بەاڵم  کوشت،  دا  ئەشکەنج  ژێر  لە  ئێرانی  و  کورد 
خۆکوشتن بەرپرسیارەتیی گیان لێ ئەستاندنی لە خۆیان دوور بکەنەوە.
نوێترین  کوردستان،  دیموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی 
الوە  ئەم  دژی  ئیسالمی  کۆماری  ئەمنیەتییەکانی  دەزگا  تاوانی 
لەو  هەر  دەکا.  مەحکووم  توندی  بە  ئازادیخوازە  و  دیموکرات 
و  بنەماڵە  بە  خۆمان  قووڵی  هاودەردیی  و  سەرەخۆشی  کاتەدا 
ڕادەگەیەنین. سەربەرز  ئیالمی  کۆڵنەدەری  و  دڵسۆز  خەڵکی 
دڵنیا دەکەینەوە  تالب بەساتی وەند  ڕووحی الوی شەهیدی دێموکرات 
کە ڕێڕەوان و هۆگرانی ڕێباز و ئامانجەکانی حیزبی دێموکرات لە ئیالم، 
خوێنی بە ناحەق ڕژاوی ئەو لە بیر ناکەن و دەیکەن بە هەوێنی خەباتێکی 
ئیسالمی.   کۆماری  جینایەتکاری  و  دیکتاتۆر  رێژیمی  دژی  شێلگیرانەتر 
ساڵو لە گیانی تازەترین شەهیدی ڕیگای ئازادی و سەربەرزی کورد، 

شەهید تالب بەساتی وەند.
حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٩ی ڕەشەممەی ١٣٩٦ی هەتاوی

هاوسه رۆکی  موسلیم،  ساڵح  به ڕێز  هه واڵده رییه کان  خه به ری  پێی  په  
له  پڕاگ  پۆلیسه وه   له الیه ن  به رپرسێکی بااڵی ئێستای پ.ی.د  پێشوو و 
که   ده که ن  به وه   ئاماژه   هه واڵه کان  خراپتر  له وه ش  کراوه .  ده ستبه سه ر 
خه ته ری  بووه  و  تورکیه   ده وڵه تی  داوای  له سه ر  ده ستبه سه رکرانه   ئه و 
ئه وه  هه یه  که  ته حویلی کاربه ده ستانی ئەو واڵتە بدرێ و گومان له وه دا 
پڕه نسیپه    و  ڕێسا  و  و  یاسا  هه موو  پێچه وانه ی  به   کاره   ئه و  که   نیه  
گه لێکی  تێکۆشه ری  و  خه باتکار  موسلیم  ساڵح  به ڕیز  نێونه ته وه ییه کانه . 
به شخوراوه  و جگه  له  چاالکیی سیاسی که  به  پێی هه موو یاسا ئینسانییه کان 
ڕێگه پێدراوه ، هیچ کارێکی نه کردوه  تا بگیرێ و بخرێته  ژێر گوشاره وه . 
به سه ر  یاسایی  هیچ حه قێکی  تورکیه   که   ئه وه یه   دیکه ش  مه سه له یه کی 
بکا.  تورکیه   بۆ  ڕاده ستکردنه وه ی  داوای  بتوانێ  تا  نیه   به ڕێزیانه وه  
داوای  بتوانێ  واڵته   ئه و  تا  نیه   تورکیه   هاوواڵتیی  موسلیم  به ڕیز ساڵح 
له به ر ئه وه ی تورکیه  کێشه ی  گه ڕاندنه وه ی بۆ تورکیه  بکا، به  پێچه وانه  
سیاسیی له گه ڵ حیزبه که ی به ڕێز ساڵح موسلیم هه یه ، به  هیچ شێوه یه ک 
سه اڵحییه تی ئه وه ی نیه  که  له  هیچ بارێکه وه  لێکۆڵینه وه  له  به ڕێزیان بکا.

واڵت  ده ره وه ی  له   کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  نوێنه رایه تیی  وه ک 
ده ستبه سه رکرانی به ڕێز ساڵح موسلیم له الیه ن پۆلیسه وه  له  پڕاگ مه حکوم 
ده که ین و داوا ده که ین هه رچی زووتر ئازاد بکرێ. هه روه ها له  ڕێکخراوه کانی 
نێونه ته وه یی به رگری له  مافی مرۆڤ، له  حیزب و ڕێکخراوه  دێموکرات و 
ئازادیخوازه کان و له  واڵتانی دێموکڕاتیک و ئازاد، داوا ده که ین هه رچی 
زووتر گوشار بخه نه  سه ر واڵتی چێک  تا به ڕێز ساڵح موسلیم ئازاد بکه ن 
و به  هێچ شێوه یه ک ڕێگه  نه ده ن ناوبراو ته سلیمی واڵتی تورکیه  بکرێ.

کومیته ی به ڕێوه به ریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
له  ده ره وه ی واڵت

٢٠١٨/٢/٢5

 کوردەکانی ئێران 
لەتە ونەکەی پازڵی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

د. ئاسۆ حەسەن زادە

بۆتە  کورد  فاکتەری  داعشه وه،  شەڕی  له دوای 
نێوەڕاست.  ڕۆژهەاڵتی  لە  سەرەکی  توخمێكی 
بە  کورد  چارەنووسی  بە  سەرنجدانە  ئەم  به اڵم 
کوردەکانی  لەسەر  جەختی  سەرەکی  شێوەیەکی 
دەرکەوتنی  ڕێگای  هاوکات  کردووە،  عێراق 
و  تورکیە  کوردەکانی  بە  زۆرتری  سیاسیی 
لە  بەشە  ئەو  ئێران  کوردەکانی  داوە.  سووریە 
کوردن که لەالیەن بازنە سیاسی و ئاکادێمییەکانی 
دەدرێتەوە. لێ  ئاوڕیان  کەمترین  ڕۆژئاوایی 
بۆ شیکاریی هۆیه کانی پاشگوێخرانی کوردەکانی 
پێکهاتەیی و مێژوویی  ئێران دەتوانین ڕوانگەیەکی 
بە  دواییانە،  ئەم  ڕووداوەکانی  بکەین.  ڕەچاو 
سەربەخۆیی  گشتپرسیی  دوای  پێشهاتەکانی 
دی سەرکەوتنی  جارێکی  عێراقیشه وه،  کوردەکانی 
و  دا،  نیشان  ناوچەی  لە  ئێران  ستراتێژیی 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  بەبێ  کورد  تراویلکەی 
داکشان  و  پاشه کشه  هەستی  جۆرێك  ڕەنگبێ  و 
ناڕەزایەتییەکانی  بەاڵم  کوردێک.  گشت  الی  لە 
ئاقارێکی  ئاسۆی  لەوانەیە  ئێران  دواییانەی  ئەم 
جیاوازی بۆ ڕووادوەکانی داهاتوو ئاشکرا کردبێ.
بە  ئێران  کوردەکانی  فاکتەری  کە  ڕاستییە  ئەم 
شێوەی پێویست نەهاتۆتە ئەژمار شتێکی پارادۆکسە، 
بەتایبەتی بە لەبەرچاو گرتنی کێشه  و گرژییه كانی 
سیاسەتی  ئێران.  و  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  نێوان 
هەمیشەیی  ڕاستییەکی  هەوا  دوو  و  بان  یەک 
دەوڵەتانی  هەڵوێستی  نێونەتەوەییەکانە.  پەیوەندییە 
یەکگرتووەکانیشەوە  ویالیەتە  بە  خۆرئاوایی 
گشتی  بە  واڵتێک،  هەر  کوردەکانی  بە  بەرامبەر 
دەوڵەتانە  ئەم  سیاسەتی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
پێکراو. ئاماژە  واڵتانی  له  کام  هه ر  بە  بەرامبەر 
کورد  که  بێ  له به رچاو  ئه وه مان  ئەگەر  بەاڵم 
واڵتاندا  چەند  بەسەر  هه رچه ند  نه ته وه یه  یه ك 
دابەش کراوه و پرسی کورد یه ک پرسه ئەگەرچی 
ناتوانین  نیه،  یەک  وەک  واڵتانە  لەو  هەرکام  لە 
پاشگوێ  گشتییە  پرسە  ئەو  بەرچاوی  بەشێکی 
مێژوویی  گرینگییەکی  ئێران  کوردەکانی  بخه ین. 
بەرچاویان لە جواڵنەوەی کوردیدا هەیە و خاوەنی 
دان. ئێران  داهاتووی  له  بەرچاویش  پۆتانسیەلێکی 
و  ئازادی  ئەزموونی  ئێران  کوردەکانی 
ناوەندی  سه رده مێک  و  هەیە  خۆبەڕیوەبەرییان 
بوون  کوردی  جوواڵنەوەی  گشت  قورسایی 
و  سیاسی  پێناسەی  لەسەر  کاردانەوەی  کە 
ئه مه ش  هه بووه،  کوردەکان  سه رجه م  نەتەوەیی 
کوردستان  کۆماری  تەنیا  دامەزراندنی  دوای 
ئێران  شۆڕشی  دوای  و   1946 لە  مێژوودا  لە 
کوردستانی  هەرێمی  حکومەتی   .1979 لە 
هەڵکردووە. کۆماری  هەمان  ئااڵی  عێراق 
تایبەتی  ستاتۆیەکی  ئێران  کوردەکانی  ئەمڕۆ 
کە  گرووپەن  ئەو  ئەوان  هەیە.  ستراتێژیکیان  و 
توانایی  و  سیاسی  وشیاریی  ئاستی  بەرچاوترین 
هەیە.  هێزخڕکردنەوەیان  و  خۆڕێکخستن  مەزنی 
و  ناوچە  لە  کوردی  کۆمەڵگەی  دووهەمین  ئەوان 
ئەوان  دێنن.  پێک  ئێران  ئەتنیکیی  تاقمی  سێهەمین 
سامانی  بواری  لە  کە  ناوچەیەکن  دانیشتووی 
سرووشتییەوە دەوڵەمەندە و بۆ کشتوکاڵ گونجاوە 
و دەستیان بە هێڵە بازرگانییەکانی خۆرهەاڵتی ناوین 
و ناوەندی ئاسیا ڕادەگا. بەاڵم بااڵنسی دێموگرافیی 
دووجەمسەریی  پێچەوانەی  بە  جیاوازترە.  ئەوان 
ئەتنیکی کە لە واڵتانی دی لە نێوان کورد و عەڕەب 
یا لە نێوان کورد و تورک دەبینرێ، ڕەنگاوڕەنگیی 
ئەتنیکی لە ئێران گەلێک ئاڵۆزترە کە خاوەنی شه ش 
کەمە نەتەوە و چەندین کەمینەی دیکەیە. کوردەکانی 
بوونەوە  ناوەندی  دەسەاڵتێکی  بەرەوڕووی  ئێران 
دەسەاڵتداریی  و  دەوڵەتداری  نەریتێکی  لەسەر  کە 
سەر  لە  بناخەکەی  کە  دامەزراوە  کۆنتر  گەلێک 
زمانی  لە  تێکەاڵوێک  بە  فەرمی  ناسیونالیزمێکی 
کوردەکانی  کراوە.  پتەو  شیعە  ئایینی  و  فارسی 
فاکتەری  ئەگەرچی  سوننین،  زۆرینەیان  ئێران 
سیاسیی  پێناسەی  لە  یەکالکەرەوە  فاکتەری  ئایین 
هەستی  گه شه سه ندنی  لە  هەروەک  نیە  ئه وان 
نەتەوەیی لەنێو کوردە شیعەکانی پارێزگاکانی ئیالم 
بووە. ئاشکرا  دواییدا  سااڵنەی  لەو  کرماشان  و 
بەرەوڕووبوونەوەی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 
خۆیان  ناتوانن  ئێران  کوردەکانی  ئاستەنگەکان، 
و  ناوەندگەرا  دێموکراتیک،  دژە  سرووشتی  لە 

ئەمە  بکەن.  دەرباز  تاران  رێژیمی  سەرکوتکەری 
دەوڵەتێکە کە بە پێچەوانەی عێراق نە ئەزموونی 
ببێتە هۆی دانپێدانان بە  میراتی ئیستیعماریی کە 
فرەالیەنیی ئەتنیکی هەیە و نە ئاڵوگۆڕی سیاسی 
هۆی  ببێتە  کە  بینیوە  خۆیەوە  بە  پەیتاپەیتای 
و  ئەتنیکی  داخوازە  بۆ  دەرفەت  دەستەبەرکردنی 
پێچەوانەی  بە  کاتدا،  هەمان  لە  دێموکڕاتیکەکان. 
نیمچە  هەوای  و  کەش  ئەزموونی  ئێران  تورکیە، 
بەشداریی  دەرفەتی  کە  نەبووە  دێموکڕاتیکی 
سیاسی بڕەخسێ و کارتێکه ریی دەرەکیش لە ئارادا 
ئووروپا چەند  یەکیەتیی  ئەوەی کە  نەبووە وەک 
ساڵ لەوەپێش لە بواری ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ 
و کەمینە نەتەوەکان بەرامبەر بە تورکیە کردنی. 
دەکەن  داوای  ئێران  کوردەکانی  کە  ئەوەی 
کوردەکانی  داواکاریی  لەگەڵ  جیاوازییەکی 
بە  دانپێدانان  خوازیاری  ئەوان  نیە.  دی  واڵتانی 
ناسنامه ی جیاوازیان، کۆتایی هاتنی هەاڵواردن و 
خۆبەڕیوەبەریی  مافی  سەرکوتکەرانە،  سیاسەتی 
بە  یەکسان  دەستڕاگەیشتنی  و  ناوچەکەیان، 
لە  واڵتن.  ئاستی  لە  سامانەکان  و  دەسەاڵت 
لەسەر  داخوازییەکەیان  ئەوان  کە  کاتێکدا 
کوردەکانی  خۆنووسینە،  چارەی  مافی  بنەمای 
ئەوان  ناکەن.  ئێران  لە  جیابوونەوە  داوای  ئێران 
نەتەوایەتییەکانیان  مافە  بە  دانپێدانان  بۆ  خەبات 
ئەم  دەکەن.  فیدڕالدا  و  دێموکڕاتیک  ئێرانێکی  لە 
له سه ر  هه م  خۆیان  خەباتی  ئەوان  کە  ڕاستییە 
چوارچێوه یه کی  له  هه م  و  کوردی  بنه مایه کی 
ئێرانیدا ده به نه پێش، ده ره نجامی ناکۆکی له بواری 
بۆتە  ئەمە  کەوتۆتەوە.  لێ  ناسنامه دا  و  سیاسی 
پێیان  کە  ئێرانییانە  ئەو  لەالیەن  بێباوەڕی  هۆی 
ئێران  کوردەکانی  نێوان  هاوپەیوەندیی  وایە 
کوردستان  دیکەی  پارچەکانی  کوردەکانی  و 
گشتپرسیی  کاتی  لە  که  شتێک  بەرچاوە.  گەلێک 
دیترا.  زه قی  به  عێراق  کوردستانی  سەربەخۆیی 
کوردەکانی  گومانی  هۆی  بۆتە  هەروەها  ئەمە 
لەالیەن  داخوازییەکانیان  دەبینن  کە  ئێران 
زۆرینەی  لەالیەن  ته نانه ت  و  ناوەندی  دەوڵەتی 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران نە دەبینرێ و نە قبووڵ دەکرێ.
ئێران  کوردەکانی  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە 
سیاسی  ئەخالقی  پرەنسیپی  هەندێک  بە  هەمیشە 
نەیانویستووە  هیچکات  ئەوان  بوون.  وەفادار 
دەرەکییەکان  دەسەاڵتە  لەالیەن  نە  ئامراز  وەک 
کەڵکیان  ناوچەوە  واڵتانی  لەالیەن  نە  و 
لێوەرگیرێ، تەنانەت لەکاتی شەڕی ئێران_عێراق 
خەباتە  کە  داوە  بڕیاریان  ئەوان   .)1980_1988(
سیاسییەکەیان نابێ بە زیانی برا کوردەکانیان لە 
واڵتانی درواسێ بێ. بۆ وێنە، سەرەڕای توانایی 
سەربازییان، لە دوای دامەزرانی حکومەتی هەرێمی 
ئۆپۆزیسیۆنەکانی  هێزە  عێراقه وه  کوردستانی 
سنووردار  خۆیان  چاالکیی  ئیران  کوردستانی 
کردووه هه تا هەڕەشەی ئێران بۆ سەر حکومەتی 
هەرێمی کوردستان کەم بکەنەوە. ئەم ڕێکخراوانە 
ئاماده ی  ته نانه ت  و  بوارد  تێرۆریزم  لە  خۆیان 
لەگەڵ  بەاڵم وتووێژ  بوون.  تاران  له گه ڵ  دیالۆگ 
گه وره ی  تێچووی  جار  زۆر  ئێران  ڕێژیمی 
سکرتێری  قاسملوو،  عەبدولڕەحمان  به دواوه یه. 
لەسەر  کوردستان،  دێموكڕاتی  حیزبی  گشتیی 
لەالیەن   1989 لە  ڤییەن  لە  وتووێژ  مێزی 
نێردراوانی ئێرانیی لە بەرگی دانوستانکاردا کوژرا. 
دەرفەتدا  چەند  لە  کوردەکان  ئەمە،  سەرەڕای 
ئێرانیان  سیاسیی  گۆڕەپانی  لە  بەشداری  هەوڵی 
ڕێفۆرمخوازەکان  بەربژێرە  که  هیوایه  به و  دا 
ڕێژیم هەرگیز  هەڵوێستی  بەاڵم  بگۆڕن.  دۆخه که 
نەگۆڕا. لەکاتێکدا کە سەرکوتی کۆماری ئیسالمی 
لە  حاشاکردن  بە  درێژە  ڕێژیمه  ئه و  بەردەوامە، 
ڕێژیمی  دەدا.  کوردان  ئاشتیخوازانه ی  داخوازیی 
ئێران ئامادەیە کوردی واڵتی دی تەحەممول بکا، 
قبووڵ  خۆی  کوردەکانی  بۆ  مافێک  هیچ  بەاڵم 
ناکا. ڕێژیمی ئێران ڕیگە بە منااڵنی کورد نادا بە 
و  مەدەنی  چاالکانی  ئەو  بخوێنن.  خۆیان  زمانی 
و  ئەشکەنجە  دەکا،  زیندانییان  دەگرێ،  سیاسی 
ئیعدامیان دەکا. ڕێژیم تەنانەت دەستی کردۆتەوە 
بە ئاکاری تێرۆریستی و کوشتنی دژبەرەکانی کە 
پەنایان بۆ کوردستانی عێراق بردووە. سەرەڕای 
ئێران  کوردستانی  هەڵبژاردن،  کاتی  بەڵێنییەکانی 

هەروا بە میلیتاریزەکراوی ماوەتەوە و ئێستاش 
بەدەست هەاڵواردن و گەشەنەسه ندنه وه دەناڵێنێ. 
پەرش و باڵویی نێوخۆیی کوردان یاریدەدەری 
پێشێلکردنی  بە  درێژەدان  بۆ  ئێران  ڕێژیمی 
ئۆپۆزیسیۆنی  ڕێژیم  بووە.  ئەوان  مافەکانی 
سەرەکیی الواز کردووە ئه مه ش بە نۆرەی خۆی 
ڕێژیم  چەنگداگرتنی  قایمتربوونی  هۆی  بۆتە 
به سه ر دەسەاڵتدا. ڕێکخراوە کوردییەکانی ئێران 
به و خه ڵکه  کە ئه وان نوێنەرایەتیی داخوازییەکانیان 
دەکەن قه رزدارن کە نێوماڵی خۆیان ڕێک بخەنەوە 
و هەوڵ بۆ ئامانجی هاوبەش بدەن. به م دواییانه 
گرینگیان  هەنگاوی  ئێران  کوردییەکانی  حیزبە 
هەڵێناوە. هاوبەش  چاالکیی  و  ئامانج  بەرەو 
گرینگیی  نێونەتەوەیی  فاکتەری  لەمە،  جگە 
مه زنی هه یە. ئێران کەڵکی خراپ لە جێگه و پێگه  
ناسەقامگیرکردنی  توانایی  و  ستراتێژییەکەی 
دەسەاڵتە  نیه  له خۆڕا  وەردەگرێ.  ناوچە 
هەڵسوکەوت  پارێزەوە  بە  ڕۆژئاواییەکان 
زەختدا  لەژێر  ته نیا  ئێران  ده کەن.  ئێران  لەگەڵ 
سەر  هاتە  کە  بوو  ئەوە  هەر  ده کا،  پاشه کشه  
ناوکییەکەی.  بەرنامە  لەبارەی  وتووێژ  مێزی 
بە  درێژە  ئێران  ڕێژیمی  زەختە،  ئەم  سەرەڕای 
چاالکییە ئاژاوەگێڕانەکەی لە واڵتانی ناوچە دەدا. 
ویالیەتە  ڕوونی  ستراتێژیی  نەبوونی  هۆی  بە 
هەڵسوکەوت  شێوەی  لەمەڕ  یەکگرتووەکان 
بەرامبەر بە ڕێژیمی ئێران، ئەم ڕێژیمە ئێستاش 
یەمەن  سووریە،  عێراق،  لە  تێکدەرانە  دەوری 
له  نابێ  ئەوتۆ  ستراتێژییەکی  دەبینێ.  لوبنان  و 
هه ڵبژاردنێک لەنێوان دەستێوەردانی سەربازی و 
دۆخی هەنووکەییدا قەتیس بمێنێتەوە. ئابلۆقەکان 
بن  هاوکات  کە  دەبن  کاریگەر  کاتێک  تەنیا 
سنووردارکردنی  بۆ  بەکردەوە  هەنگاوی  لەگەڵ 
زەختی  لەمانە،  جگە  ناوچەدا.  لە  ئێران  نفوزی 
وه دیهاتنی  ڕێگاخۆشکەری  دەبێ  نێونەتەوەیی 
و  ئازادی  دێموکراسی،  بۆ  ئێران  خەڵکی  ئاواتی 
پێشکه وتن بێ نەوەک ئەو ئاواتە تەریک بخاتەوە.
ناڕەزایەتییە جەماوەرییە بەردەوامەکان داوای 
فرەالیەنیی  لە ڕووی  ئەوان  دەکەن.  ئاڵوگۆڕ 
بێوێنە  بەشدارانه وه  ڕادەی  و  داخوازییەکان 
ئه گه ری  و  ڕێبەری  نەبوونی  سەرەڕای  بوون. 
وێدەچێ  ڕێژیم  بێبەزەییانەی  سەرکوتی 
کە  لێرەدایە  هەبێ.  درێژەیان  ناڕەزایەتییەکان 
فاکتەری نێونەتەوەیی دەتوانێ یەکالکەرەوە بێ. 
ئێران  خەڵکی  لە  پشتگیری  دەبێ  ئازاد  جیهانی 
و  ئازادی  بۆ  کوردان  خەباتی  ناویاندا  لە  بکا، 
ڕێژیم  تووڕەیی  لە  نابێ  و  سیاسی  مافەکانی 
سڵ بکەنەوە. ڕێژیم بە شێوەیەکی سیستەماتیک 
مۆرکی ئامرازی دەستێوەردانی دەرەکی لە هەر 
بتوانێ  نابێ  ئێران  دەدا.  ناڕەزایەتییەک  شێوە 
بەرپرسیاریی  لەژێر  سه روه ری  بیانووی  به 
بەهۆی پێشێلکاریی مافەکانی مرۆڤ دەرباز بێ. 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  کە  گرینگە  لەمە،  جگە 
بەرامبەر  نێونەتەوەیی  پشتگیریی  نیشاندانی  لە 
ئەم  نەمێنێتەوە.  تەنیا  بە  ئێران  خەڵکی  بە 
بەکردەوە  هەنگاوی  بکرێتە  دەبێ  پشتگیرییە 
نێو  میانڕەوەکانی  الیەنە  بەهێزترکردنی  بۆ 
کۆمه ڵگه ی ئێران و یارمەتیدان بە خۆپیشاندەران، 
بکا. سەرکوت  ئەوان  بدا  هەوڵ  ڕێژیم  ئەگەر 
لە  بەرەوپێشچوون  ڕێگای  گونجاوترین 
و  نوێنەر  کە  دوڵەتێکە  کاری  سەر  هاتنە  ئێران 
هەوڵ  کوردەکان  بێ.  ئێران  خەڵکی  وەاڵمدەری 
لە  کولتوورییەکانیان  و  مافە سیاسی  کە  دەدەن 
ئێرانێکی ئەوتۆدا دەستەبەر بکەن. خەڵکی ئێران 
داوای  ئەتنیکییەکانیەوە  پێکهاته  سەرجەم  به 
شەقامەکان  سەر  ڕژاونەتە  و  دەکەن  ئاڵوگۆڕ 
ئەوان  داخوازییەکانیان.  ئاشکراکردنی  بۆ 
ئازاده وه ن. جیهانی  لەالیەن  پشتیوانی  شایانی 

***

وه رگێڕانی له ئینگلیسییه وه: که ماڵ حه سه نپوور
سه رچاوه : سایتی ئه نستیتۆی واشینگتۆن بۆ 
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کــرێــکــاران  پــارتــی  شاندێکی  ڕه شــه مــمــه   6ی  یه کشه ممه ،  ڕۆژی 
کامه ال،  باپیر  کــاک  سه رپه رستیی  بــه   کــوردســتــان  ڕه نــجــده رانــی  و 
دێموکراتی  حیزبی  سکرتاریای  ســه ردانــی  حیزبه   ــه م  ئ سکرتێری 
به   حــیــزبــه وه   ڕێــبــه ریــی  هه یئه تێکی  ــه ن  ــه الی ل و  کـــرد  کــوردســتــانــی 
ســه رپــه رســتــیــی کــاک مسته فا مـــه ولـــوودی بــه  گــه رمــی وه رگــیــران.
له سه ر  کاریگه رییان  و  نــاوچــه   گۆڕانکارییه کانی  ــداره دا  ــ دی ــه و  ل
ــرســی خــرایــه  بـــه ربـــاس و ئــاڵــوگــۆڕی بـــیـــروڕایـــان لــه ســه ر کــرا. پ

دووالیه ن له  پێوه ندی له گه ڵ پرسی کورد له  ئێران و به  گشتی دۆخی 
له گه ڵ  ده ســه اڵت  کێشه ی  ئێران،  کۆمه اڵیه تیی  و  ئابووری  و  سیاسی 
ئاڵوگۆڕی  ئێستادا  هه لومه رجی  له   کــورد  سیاسیی  دۆزی  و  خه ڵک 
بیروڕایان کرد. له و به شه  له  باسه کاندا ئه و هاوڕاییه  هه بوو که  ڕه نگبێ 
و  ناوچه   واڵتانی  له   ده ستێوه ردانی  به   وابنوێنێ  ئیسالمی  کۆماری 
گه مه که رێکی  ده یبینێ  ناوچه که  دا  ناسه قامگیرکردنی  له   ڕۆڵــه ی  ئه و 
مه شروعییه تی  نه بوونی  به اڵم  ناوچه یه ؛  هاوکێشه کانی  سه رکه وتووی 
و  ئــابــووری  سیاسی،  قه یرانه   کــۆی  و  خه ڵک  لــه الی  نیزام  سیاسیی 
کۆمه اڵیه تییه کان له  نێوخۆی واڵت خاڵی الوازی ئه و ڕێژیمه ن  و کۆماری 
ئیسالمیی ئێرانیان له به رده م گۆڕانگارییه کی قووڵ و بنه ڕه تیی داناوه .

ــاوی  ــ ــەت ــ ه  96 ڕەشــــەمــــمــــەی  10ی  پـــێـــنـــجـــشـــەمـــمـــە،  ڕۆژی 
مــەولــوودی،  مستەفا  کــاک  بۆ  سیاسی_تەشکیالتی  کۆبوونەوەیەکی 
هــات. پــێــک  کــوردســتــان  ــی  ــرات ــمــوک دێ ســکــرتــێــری گشتیی حــیــزبــی 
ــا مـــــەولـــــوودی تــیــشــکــی  ــەف ــســت ــاک م ــ ــەو کــــۆبــــوونــــەوەیــــەدا کـ ــ لـ
ــاســی و تــەشــکــیــالتــیــی ڕۆژ  ــی ســی ــەت ــاب ــێــک ب ــەر کــۆمــەڵ خــســتــە ســ
ــی کــوردســتــانــی  ــرات ــمــوک ــەوەی حــیــزبــی دێ ــدن ــن ــاســەت و خــوێ و ســی
لــەهــەمــبــەر دوا ئــاڵــۆگــۆرەکــانــی ئــێــران و کــوردســتــان شــی کـــردەوە.
لــەمــپــەری سیاسی  قــەیــران و  لــە کۆمەڵێک  بــاس  بــەڕێــزیــان وێـــڕای 
دەرەوەی  و  ــران  ــێ ئ نــێــوخــۆی  ــه   ل ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێــژیــمــی  ــه   ک
نه هامه تی  تــووشــی  ئێرانی  خه ڵکی  و  ــه وه   ــووت ب بـــه ره وڕویـــان  واڵت 
ئێستای  قه یرانەکانی  و  گرفت  کەڵەکەبوونی  هــۆکــارەکــانــی  ــردوه ،  کـ
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  سیاسەتی  شــێــوەی  و  ڕوانــگــه   بــۆ  هــەر  ئێرانی 
گەڕاندەوە. دیکە،  واڵتانی  نێوخۆیی  کاروباری  لە  دەستێوەردانەکانی 
ــە  ــی ب ــ ــرانـ ــ ــێـ ــ ــی ئـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوردسـ ــ ــە ســـیـــاســـیـــیـــەکـــانـــی کـ ــ ــزب ــ ــی ــ ح
قـــــەڵـــــەم  دا. لـــــە  دڵــــخــــۆشــــی  ــی  ــ ــێ جــ و  ــاش  بـــــ ــی  ــکـ ــێـ ــکـ ــێـ ــپـ دەسـ
ــی  زەروورەت لەسەر  کــردن  باس  بە  باسەکەیدا  کۆتایی  لە  بەڕێزیان 
ــاژەدان بە  ــام ــەنــی دێــمــوکــرات و هــەورەهــا بــە ئ یــەکــبــوونــەوەی دووالی
 16 کۆنگرەی  بۆ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  دۆستانەی  پەیامی 
ئاست  لە  حدکا   16 کۆنگرەی  بڕیارەکانی  و  دەرەنــجــام  گوتی:  حدکا 
نەبوون، بەاڵم  ئێمە  چاوەڕوانییەکانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
ئەمە بە مانای دڵساردبوون لە پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان نیە.

دێــمــوكــراتــی  ــی  ــان ژن یه کیه تیی  ڕه شــه مــمــه   5ی  شــەمــمــە،  ڕۆژی 
ناوی  لەژێر  گادانی  كوێستان  دوکتور  بۆ  سیمینارێكی  كوردستان 
هێنا. پێك  ــران«دا  ــێ ئ ــووی  ــات داه و  ئێستا  لــە  ژن  پــرســی  و  »ڕۆل 
له سه ره تای ڕێوڕه سمه که  خاتوو شلێر باپیری، باسێکی كورتی لە سەر 
ڕۆڵی ژنان لە گۆڕانکارییه  مێژووییەکانی ئێران له  قۆناغه  جۆربه جۆره کاندا 
کرد و ئاماژەی بەوەدا کە سه ره ڕای سه رکوت و له مپه ره کان، خه باتی 
بــووه . نه پساوه ی  و  بـــه رده وام  ڕه وتێکی  ئێران  له   مافخواز  ژنانی 
له و سمیناره دا خاتوو کوێستان گادانی سه ره تا باسی له  ڕۆڵی ژنان 
له  مێژووی که ونار، دوای سه رهه ڵدانی ئیسالم  له  کۆمه ڵگه ی مرۆیی 
و کۆمه ڵگه ی هاوچه رخی ئێستادا کرد و دواتر باسه که ی ته رخان کرد 
ئیسالمیدا. کۆماری  بنده ستی  ئێرانی  له   ژنان  بارودۆخی  تاوتوێی  بۆ 
ــداران بـــه  پــرســیــار،  ــه شــ ــ ــارەکــەدا ب ــن ــی ــم ــی ســی ــای ــۆت لـــه  بــەشــی ك
ــی بـــــه شـــــداری بـــاســـه کـــه  بـــــوون. ــن ــی ــب ــێ ــج و ت ــ ــه رن ــە، ســ ــ ــنـ ــ ڕەخـ

لە قۆناغی نوێی بزووتنەوەی شوناسخوازانەی 
ناوچەکانی  کــوردســتــانــدا  ڕۆژهـــەاڵتـــی  خەڵکی 
باشووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان، جێگەو پێگەیەکی 
زاتی  خەسڵەتە  کــردوە.  پەیدا  بەرچاویان  و  دیار 
لە ڕۆژهەاڵتی  بزووتنەوەی کورد  عەینییەکانی  و 
کوردستان لە ژێر کارتێکەریی کۆمەڵێک فاکتەری 
وەک ڕۆڵی زلهێزەکان لە چەند قۆناغێکی مێژوویی 
جوغرافیایی  مــەزهــەبــی،  جــیــاوازیــی  ــران،  ــێ ئ لــە 
نیوسەدەی  النیکەم  مـــاوەی  لــە  کۆمەاڵیەتی،  و 
ڕابردوودا بوو بە هۆی ئەوەی کە شەپۆلەکانی ئەم 
بزووتنەوە نەیتوانی سەرجەم شار و ناوچەکانی 
بەتایبەت  بگرێ.  لە خۆ  کوردستان  لە  بەشە  ئەم 
دوو پارێزگای ئیالم و کرماشان _ یەکەمیان زیاتر 
لە دووهەمیان _ وەک پێویست نەکرا پەیوەست بە 
بزووتنەوە گشتییە نەتەوەییەکە بن و بە مانایەکی 
ناوچەکانی  لە  کەمتر  کــورد  بــزووتــنــەوەی  دیکە 
پارێزگایە نزیک کردەوە کە  لەم دوو  دیکە خۆی 
کۆمەڵێک  کرا،  پێ  ئاماژەیان  هۆکارانەی  لەو  جیا 
و  کـــوردی  نێوماڵی  کەمایەسیی  و  کــەمــوکــوڕی 
بوون. ئه و دۆخه   بۆ  دیکە  حیزبەکانیش هۆکاری 
لــە 15 ساڵی  مـــاوەی النیکەم زیــاتــر  لــە  ــەاڵم  ب
ڕابـــــــردوودا کــۆمــەڵــێــک جــمــوجــۆڵــی بــەرچــاوی 
پارێزگایەدا  دوو  لەم  نەتەوەیی  شوناسخوازانەی 

تاڵترین  هاوکات  و  هەواڵ  گاڵته ترین  ڕەنگە 
بەشێکی  بۆ  تایبەتی  بە  ماوەیە  ئەم  تەنزی 
گوایە  کە  بێ  ئەوە  ئێران  خەڵکی  لە  زۆر 
پێشووی  سەرکۆماری  ئەحمەدینژاد،  مەحموود 
ڕەخنەگری  بووەتە  ئیران  ئیسالمیی  کۆماری 
بارودۆخی  چاککردنی  داوای  و  حکوومەت 
دەکا. ئێران  خەڵکی  مافه کانی  و  ژیان  و  واڵت 
محەممەد  سەرکۆماریی  تەواوبوونی  دوای  لە 
ئیسالحات؛  ده وڵه تی  هاتنی  کۆتایی  و  خاتەمی 
خامنەیی، ڕێبه ری ڕێژیم کە بڕیاری دابوو چیدیکە 
نەهێڵێ کەسێکی له  چه شنی ئه و ببێتە سەرکۆمار 
کە تووشی سەرئێشەی بکا و داوای هەرچەشنە 
نیزامیشدا  چوارچێوەی  لە  تەنانەت  ئاڵۆگۆڕێک 
ڕێژیمه که ی  سه ره ڕۆیی  ناوکی  له گه ڵ  بکا، 
بەسیجییەکی  و  نەناسراو  کەسێکی  و  گەڕان 
و  دیتەوە  ئەحمەدینژادیان  وەکوو  خەرفاوی 
هێنایانە سەرێ و کردیانە سەرکۆمار. هەرچەندە 
ماوەی  لە  خەڵک   کە  بکەین  بیر  لە  ئەوەش  نابێ 
لە  زیاتر  کە  خاتەمیدا_  محەممه د  سەرکۆماریی 
بیست میلیۆن ده نگیان پێ دابوو به  هیوای ئەوەی 
تەواو  بکا_  واڵتدا  خەڵک  وەزعی  لە  ئاڵۆگۆڕێک 
ڕێگه ی  ئەوەش  و  ببوون  ته مابڕاو  ناوبراو  له  
ڕێگای  ئەحمەدینژاد  مه حموود  ئه وه ی  بۆ  دا 
ببێ.  خۆشتر  بۆ  سەرکۆمارییەکەی  بە  بوون 
خامنەیی جیا لە لەکۆڵخۆکردنەوەی سەرئێشەی 
ڕێفورمخوازەکان دەیهەویست بە جۆرێک هاشمیی 
ڕەفسەنجانیش لە مەیدانداری و هەڵسووڕانی گەمە 
ڕاستیدا  لە  وەالنێ،  دەسەاڵت  نێو  سیاسییەکانی 
ڕەفسەنجانیش کە هەر بۆخۆی خامنەیی کردبووە 
ڕێبەری  بوو  ته ما  به   کاتی خۆی  ئه ویش  ڕێبەر، 
بکاتە ئامرازی دەستی خۆی و کۆماری ئیسالمی 
بە کەیفی خۆی هەڵسووڕێنێ. کەواتە چ کەسێک لە 
ئەحمەدینژاد باشتر بۆ ئەوەی خامنەیی له  گیانی 
ڕەفسەنجانی و دارودەستەکەی بر بدا کە هەرواشی 
کرد و تەنانەت ئاخرییەکەی مردنی رەفسەنجانیش 
بوو. ئەگەرەوە  و  ئه مما  و  گومان  بە  هەر 
کە  دروشمەی  بەو  ئەحمەدینژاد  که   بوو  ئه وه  
ئیمامی  ئاغا  دەستی  لە  دەسەاڵت  ساڵە  چەندین 
حکوومەتەکەی  دەیهەوێ  ئه و  و  نەماوە  زەماندا 
بۆ بگێڕێتەوە، کرایە سەرکۆمار و دەوڵەتەکەشی 
کە  دواتریش  زەمان«.  »ئیمام  دەوڵەتی  نا  ناو 
ئێراندا  مێژووی  لە  دەرکەوت  الیه ک  هه موو  بۆ 
دزی  و  گەندەڵی  لە  دەسەاڵتێک  و  دەوڵەت  هیچ 
ناگاتە  ئابووریدا  و  کۆمەاڵیەتی  داڕمانی  و 
زەمان)ئەحمەدینژاد(. ئیمام  دەوڵەتی  ئاستی 
جێگایەک  تا  گاڵتەجاڕە  سەرکۆمارە  ئەم 
لە  بەشداریی  پاش  لە  کە  خەرفابوو 
کۆبوونەوەیەکی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکاندا 
و  جیهان  ڕێبه رانی  نەسیحەتی  لەوێ  کە 
ئامادەبووان  بۆ  دنیای  هەموو  ئیدارەی  چۆنیەتی 
قسەکردندا  کاتی  لە  کە  ڕایگەیاند  کردبوو، 

سیمیناری »ڕۆلی ژن لە ئێستا و داهاتووی ئێران«

سه ردانی پارتی کرێکاران و ڕه نجده رانی کوردستان
 له  سکرتاریای حیزبی دێموکرات

کۆبوونەوەی سیاسی_تەشکیالتی سکرتێری گشتیی 
کەس نا ڕەجەب!حیزبی دێموکراتی کوردستان

باشووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان، سەنگەرێک بۆ یەکالکردنەوە

خەرمانه یەک لە نوور بە دەور سەرییەوە بووە.
و  ناوکی  هێزی  بەرهەمهێنانی  داستانی 
ئەتومییەکەشی کە لە ڕاستیدا ئاگای لە هیچیان 
جا  وتی  قسەکردنێکدا  لە  کە  بوو  ئەوە  نەبوو، 
دەتوانن  ئێمە  منداڵەکانی  چیە،  ناوکی  ئینرژیی 
بکەن. دروستی  ماڵیشدا  چێشتخانەی  لە 
بەهەر حاڵ ئەم سەرکۆمارە ناوازەیە لە ماوەی 
هەشت ساڵدا بەاڵیەکی بە سەر ئێران هێنا کە بە 
لە هەموو  نایەتەوە سەرخۆی و  دەیان ساڵیش 
و  ئابووری  بواری  لە  تایبەتی  بە  و  بوارەکان 
وەها  داڕمانێکی  تووشی  واڵتی  کۆمەاڵیەتیدا 
زەحمەتە  ژیاندنه وه ی  و  چاککردنی  کە  کرد 

دەوێ. قورسی  و  زۆر  تێچوویەکی  و  کات  و 
سەیر لەوەدایە هەر ئەم پیاوە که  خۆی تێکده ر 
ئێستا  بوو،  ئێران  کۆمه ڵگه ی  هه ڵته کێنه ری  و 
ژێستی ئۆپوزسیونی بە خۆیەوە گرتوە و داوای 
چیرۆکی  بەاڵم  دەکا،  خەڵک  دۆخی  چاککردنی 
سەرکۆمارکردنی  بە  و  سەرکۆمارییەکەی 
خەڵک  کە  نیە  دوور  و  کۆن  وەها  مێژوویەکی 
لە بیریان چووبێ. هەموو الیەک چاکیان لە بیرە 
کە لە پێناو بە سەرکۆمارکردنی ئەحمەدینژاد لە 
ساڵی 1388دا چی ڕووی دا و ئێرانی به ره و چ 
ئاقارێک برد. ئەحمەدینژاد کە بە ساخته چێتی و 
دزینی ده نگه کانی مووسەوی و بە زه بری زۆر 
بە سەر خەڵکدا سەپێنرا، جوابی ناڕەزایەتییەکانی 
بە سووکایەتی بە خەڵک و جینایه ته کانی زیندانی 
کە  دایە  لەوە  خۆشییەکەی  دایەوە.  کەهریزەک 
ئێستا ڕەخنە لە دەسەاڵت و بە تایبەتی دەزگای 
قەزایی دەگرێ کە بۆچی کوڕی خەڵک دەگرن و 
لە زینداندا دەیانکوژن و ته رمه کانیان ده ده نه وه .

ئابووریی  پیاوە  ئەم  هاتنەسەرکاری  بە   
و  ته پی  تێک  دیکە  هێندەی  ئێران  کێشەی  پڕ 
گرانییەکی چه ند قات باڵی به سه ر واڵتدا کێشا بە 

جۆرێک کە نرخی شمەک ڕۆژ بە ڕۆژ بەرزتر 
دەبوویەوە و خەڵك توانای کڕینی سه ره کیترین 
نەمابوو.  خۆیانیان  ڕۆژانەی  پێداویستییەکانی 
خەبەریدا  کۆنفرانسێکی  لە  رۆژانە  ئەو  هەر 
نرخی  بۆچی  پرسی  ناوبراوی  لە  هەواڵنێرێک 
هەزار  سێ  گەیشتووەتە  تەماتە  کیلۆیەک 
لە  ئێستا  دڵسۆزەی  پیاوە  ئەم  کەچی  تمەن؟ 
تەماتە  دەڵێ  »کێ  گوتی:  گاڵتەوە  بە  واڵمدا 
کۆاڵنه که ی  سەری  لە  وەرن  هەزارە؟  سێ 
تمەن«. پێنسەد  و  هەزار  بە  بیکڕن  ئێمە 
پێوەندیی  کە  ئەحمەدینژاد  ماوەیەکە  ئێستا 
کوڕ و بابییەکەیان لەگەڵ خامنەییدا تێک چووە، 

بەڕێوەبردنی  چۆنیه تیی  لە  ڕەخنە  جارە  جار 
واڵت بە تایبەت لە هەموو بەشەکانی دەسەاڵت 
برایانی  و  قەزایی  دەزگای  تایبەتی  بە  و 
الریجانی دەگرێ و داوای گۆڕینی ئەو وەزعە و 
بەرپرسیاریەتیی ڕێبەر لەو بارەوە دەکا. هەڵبەت 
خوا هەڵناگرێ هەموو ئەوانەی ئەحمەدینژاد لە 
سەر نیزامی کۆماری ئیسالمی و دۆخی واڵت 
دەیانڵێ هەموویان و بە زیادیشەوە ڕاستن، بەاڵم 
ئەی کێ خودی ئەم پیاوە بە تاوانی هەموو ئەو 
جینایەتەی کە لە هەشت ساڵ سەرکۆماریەکەیدا 
ئەودا  سەرکۆمارکردنی  بە  پێناوی  لە  و 
ده کرێ؟ که ی  و  بکا  دادگا  ڕاکێشی  کران، 
کەواتە کەسێک کە خۆی لە دروستکردنی ئەو 
هەموو قەیران و نەهامەتییەی بە سەر خەڵکدا 
هاتووه ، یەکێک لە تاوانبارە سەرەکییەکانە ژێستی 
نایەتەوە.  لێ  بوونی  ئوپوزسیون  و  ڕەخنەگر 
سەرسەرییە«  و  »الت  پیاوە  ئەم  هەرچەندە 
بااڵنوێنی حکوومەتێکە کە  ئاوێنەی  لە ڕاستیدا 
باشترین  و  نابێ  چاک  هاوشێوەکانی  و  بەم 
له   زووترە  هەرچی  خه ڵک  کە  ئەوەیە  حاڵەت 
تێپه ڕن. ئیسالمی  کۆماری  نیزامی  ته واوه تیی 

مەنسوور مروەتی

سەریان هەڵداوە کە مایەی دڵ پێخۆشکردن و 
خوێندنەوەی بەرپرسانەن. هەر لەو ماوەیەدا کە 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کــورد  بزووتنەوەی 
جەماوەری،  تایبەتمەندییەکی  واڵت  نێوخۆی  لە 
ــەی  ــاســخــوازان مـــەدەنـــی و فــەرهــەنــگــیــی شــون
پارێزگایە  دوو  لەم  چاالکان  گرتووە،  بەخۆوە 
لێ  کەڵکی  توانیویانە  شێوە  گونجاوترین  بــە 
بــەرەو  خەڵک  نەتەوەیی  هەستی  و  وەربــگــرن 
و  تێکۆشان  لە  لێوانلێو  نەتەوەیی  شعوورێکی 
هەستکردن بە بەرپرسایەتی  مودیرییەت بکەن. 
پێکهێنانی  مــەدەنــی،  تێکۆشانی  پــەرەســەنــدنــی 
ئــەدەبــی،  و  فەرهەنگی  کــۆبــوونــەوەی  و  کــوڕ 
ــی و  ــەوەی ــەت ــی ن ــان ــە زم گــریــنــگــیــدانــی خــەڵــک ب
هاندانی منداڵەکانیان بۆ فێربوونی زمانی دایکیی 
پۆل پۆل  پەیوەستبوونی  کۆتایی دا  لە  و  خۆیان 
لــە رۆڵــەکــانــی ئــەم نــاوچــانــە بــە ڕێـــزی هێزی 
لە حیزبە کوردییەکان،  پێشمەرگەی کوردستان 
ــەو ڕاســتــیــیــەن  ــەر هـــەمـــووی دەرخــــــەری ئـ هـ
ــەم نــاوچــانــە لــە بــووژانــەوەیــەکــی خێرای  کــە ئ
دۆزینەوەی  و  ناسین  بۆ  هەوڵدان  و  نەتەوەیی 
پێناوەشدا   لــەم  خۆیانن.  نــەتــەوەیــی  شوناسی 
باشترین  کە  ئامادەبوون  ناوچانە  ئەم  خەڵکی 
ڕۆڵەکانی خۆیان بنێرنەوە ڕیزی پێشەوەی ئەم 

بۆ  قوربانیشی  تەنانەت  و  ڕەوایــە  بزووتنەوە 
نموونەی  بەساتی وەند،  تالب  کە، شەهید  بدەن 
ئیدیعایە.  ئــەم  سەلماندنی  بۆ  بــەرچــاوە  هــەرە 
ــە تــەشــکــیــالتــی  ــەربـ ــە سـ ــد تـــالـــب کـ ــی شــەه
ــی کـــوردســـتـــان بـــوو،  ــراتـ ــوکـ ــمـ حــیــزبــی دێـ
هێزە  الیـــەن  ــە  ل دەســتــبــەســەرکــردنــی  دوای 
ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی  سەرکوتککەرەکانی 
ئێرانەوە بە تاوانی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان، 
بــکــرێ چ  تــەنــانــەت زیندانیش  ــەوەی  ئـ بــێ  بــە 
ــه  گرتنگه ی  ل ــردن، هـــه ر  ــ ــە دادگـــایـــی ک بــگــا ب
ئیالم  رێژیملە  پــاســدارانــی  سپای  ئیتالعاتی 
ئەستێندرا. لــێ  گیانی  ئەشکەنجەدا  ــر  ژێ لــە 
گومانی تێدانیە کە گەشەکردنی بزووتنەوەی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  مافخوازانەی 
نەتەنیا  ڕۆژهــەاڵت،  خــوارووی  ناوچەکانی  لە 
شوێندانەر  و  بەهێز  گوڕوتینێکی  ــێ  ــوان دەت
هۆی  بە  بەڵکوو  بــدا،  گشتییە  بزووتنەوە  بەم 
کۆمەاڵیەتیی  و  پێکهاتەیی  خەسڵەتی  کۆمەڵێک 
درێژخایەندا  لە  دەتوانێ  ناوچانە،  ئەم  خەڵکی 
ببینێ. یەکالکەرەوەیی  پێشەنگایەتیی  ڕۆڵــی 

کاروان
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بەڕێوەچوونی کۆنفڕانسی ئەندامانی حیزب لە هەولێر

و  حیزب  كــۆبــوونــه وه ی  دووهـــه م  ڕه شه ممه   5ی  شه ممه ،  ڕۆژی 
تاوتوێكردنی  بۆ  ئه مریكا  واڵتی  له   كوردستانی  سیاسییه كانی  الیه نه  
پالتفۆرمی  بۆ  چــوون  بـــه دوادا  و  زیاتر  هاوكاریی  و  ناوچه   دۆخــی 
به ڕێوه چوو  واشنگتۆن  ــه ری  ده ڤ له   یه كه م،  دانیشتنی  په سندكراوی 
ڕوو.  خسته   خــۆیــان  بۆچوونه كانی  و  بیر  الیــه نــه كــان  نــوێــنــه ری  و 
ــان و  ــڕان بــاڵــنــوور نــوێــنــه ری حــیــزبــی دێــمــوكــراتــی كــوردســت ــام ك
دێــمــوكــراتــی  حــیــزبــی  كــومــیــتــه ی  بــه رپــرســی  ئیبراهیمپوور  خــه بــات 
ــوون. ــ ــه  ب ــه وه كـ ــوونـ ــۆبـ ــداری كـ ــه شــ ــ ــه  ئــه مــریــكــا، ب ــان لـ ــتـ ــوردسـ كـ
له و کۆبوونه وه یه دا شاندی حیزب تیشکی خسته  سه ر ئه وه ی به  پێی 
له سه ر هاوكێشه كانی  تایبه تی ئه م واڵته  و شوێندانه ریی  هه لومه رجی 
جیهان وه ك كورد ده بێ له سه ر هه ست بین بۆ ئه وه ی بتوانین ده نگی 
خۆمان به  گوێی كاربه ده ستانی ئه مریكا بگەیەنین  و ئه مه  مسۆگه ر نابێ 
مه گه ر سه رجه م الیه نه كان له سه ر پالتفۆرمێكی هاوبه ش ڕێك كه ون. 
ــامــادەكــردنــی بەستێنێكی  ئ پــێــنــاو  ــە  ل دانــیــشــتــنــه كــه دا  كــۆتــایــی  ــه   ل
گونجاوتر، بۆ یەكخستن و كاراتر كردنی كۆیەك لە چاالكی و ئەركە 
گشتییەكان، دیسان هێزە كوردییه كانی ئه مریكا بڕیاریان دا كە پێكەوە 
لەسەر  نیشتمانیدا،  و  نەتەوەیی  ــااڵی  ب ــدی  ــەرژەوەن ب پێناوی  لە  و 
و  بده ن  ئه نجام  كاره كانیان  و  ئەرك  هاوبەش  ڕێككەوتنێكی  بنەمای 
و  پێبەست  دەكەن  واژۆ  بەڵگەیە  ئەم  سیاسییانەی  هێزە  ئەو  هەموو 
په سندكراو. پالتفۆرمی  كــردنــی  بەجێ  جــێ  ئاست  لــە  بــن  بــەرپــرس 
حیزبه  به شداربووه كان بریتی بوون له : حیزبی دێموكراتی كوردستان، 
شۆڕشگێری  كــۆمــه ڵــه ی  ــران،  ــێ ئ كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی  حیزبی 
یه كیه تیی  كوردستان،  دێموكراتی  پارتی  كوردستان،  زه حمه تكێشانی 
نیشتمانی كوردستان، بزووتنه وه ی گۆران، پارتی دێموكراتیكی گه الن 
)HDP(، پارتی یه كیه تیی دێموكراتی سووریه  و مه جلیسا سووریا دێموكراتیك.

پاشنیوەرۆی ڕۆژی هەێنی 4ی ڕەشەممە بە ئامادەبوونی هەیئەتێکی حیزبی 
ئەندامی  قـــادرزادە  حەسەن  کاک  سەرپەرەستیی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
نیزامیی حیزب،   کۆمیسیۆنی سیاسی_  بەرپرسی  و  دەفتەری سیاسیی حدک 
هات. پێک  ــەرە  دەڤ لــەو  حیزبی  ئەندامانی  بۆ  کۆنفڕاسێک  هەولێر  لەشاری 
کۆنفڕانسه که   به  باسێکی سیاسی ده ستی پێ کرد که  له الیه ن کاک حەسەن 
قادرزادەوه  پێشکێش کرا. به ڕێزیان له  باسه که یدا تاوتوێی بارودۆخی سیاسی 
که   کرد  قه یرانه ی  و  خه سار  ئه و  کۆی  و  ئێران  ئابووریی  و  کۆمه اڵیه تی  و 
به ڕێزیان  گرتوه .  ئێرانی  خه ڵکی  به رۆکی  ئیسالمییه وه   کۆماری  سۆنگه ی  له  
لــه  تــه وه رێــکــی دیــکــه ی بــاســه کــه یــدا بــاســی لــه  دۆخـــی سیاسیی ڕۆژهــه اڵتــی 
حیزبەکانی  هاوکاریی  نــاوەنــدی  پێکهاتنی  به   ئاماژه   به   و  کــرد  کوردستان 
ــاری و هــاوپــێــوه نــدی و کــاری  ــاوک ــران؛ هــیــوای خــواســت ه ــێ کــوردســتــانــی ئ
وه اڵمــده ری  که   دیکه وه   قۆناغێکی  بچێته   کوردستان  حیزبه کانی  هاوبه شی 
بێ. کــوردســتــان  و  ئــێــران  ئێستای  سیاسیی  ــارودۆخــی  ب و  پێویستییه کان 

هەولێر  کۆمیتەی  دووســـاڵـــەی  چــاالکــیــی  ــارو  کـ ــۆرت  ــ ڕاپ خــوێــنــدنــەوەی 
ــی  ــژاردن ــب ــەڵ ــر و ه ــێ ــه ول ــتــەی ه ــا مـــــەالک، بـــەرپـــرســـی کــۆمــی ــەن چــی ــەالیـ لـ
بــوون. کۆنفڕانسە  ئــەو  دیکەی  بڕگەیەکی  چه ند  نــوێ؛  کۆمیتەی  ئەندامانی 

ڕۆژی سێشه ممه  8ی ڕه شه ممه  شاندێکی ده فته ری نوێنه رایه تی حیزبی دێمۆکراتی 
کوردستان له  هه ولێر پێکهاتوو له  هاوڕێیان ئیبراهیم زێوه یی و ئامانج زیبایی، 
سه ردانی مه کته بی سیاسی یه کیه تیی نه ته وه یی دێموکراتی کوردستان له  هەولێریان 
کرد و له الیه ن غه فوور مه خمووری، سکرتێری ئه م حیزبه وه  پێشوازیان لێ کرا.
ناوچه   سیاسیی  بـــارودۆخـــی  هه ڵسه نگاندنێکی  ــا  ســه ره ت ــداره دا  ــ دیـ ــه و  ل
بــه رده م  لــه   کــورد  پرسی  گشتیی  بــه   و  کــوردســتــان  هه رێمی  ــووی  ــات داه و 
له   کورد  جواڵنه وه ی  ئێستای  قۆناخه کانی  هه ستیاره کانی  جیاوازه   سێناریۆ 
پارچه کانی کوردستاندا کرا و،  هه ر دووال له  سه ر ئه وه  هاوڕا بوون که  بۆ 
و  پێویسته  حیزب  نادڵخوازه دا،  و  داسه پاوه   هه لومه رجه   له و  خۆده ربازکردن 
الیه نه  سیاسییه کانی کوردستان به  چاوێکی کراوه وه  پێداچوونه وه یه کی نه وعی 
به خۆیاندا بکه ن و له الیه کی دیکه ش یه کڕیزی نێوماڵی کورد به  تایبه ت له  سه ر 
وه دیهێنانی  و  ده سته به ر  سه ره کیی  خاڵی  ستراتیژییه کان  و  نه ته وه یی  پرسه  
بده ن. بۆ  هه وڵی  الیــه ک  هه موو  ده بــێ  که   کــورده   گه لی  له مێژینه کانی  ئاواته  

نیزیک بە 4 مانگ له  بوومه له رزه  و کاره ساته  
تێپه ڕی. دوای  پارێزگای کرماشان  جه رگبڕه که ی 
زۆری  ماڵوێرانیی  و  کاولکاری  که   ڕووداوه   ئه و 
خانه والن  بێ  بنه ماڵه ی  هه زاران  و  که وته وه   لێ 
ئه و خه ڵکه   باس و خواسی  نه   ئیدی  ئێستا  کرد، 
نه   و  ڕۆژنامه کانه   و  خه ڵک  زاری  سه ر  قسه ی 
ناوچانه   ئه و  بۆ  کاربه ده ستان  تڕافیکی سه ردانی 
که   ئه مه یه   ماوه   و  هه یه   ئه وه ی  دایه .  گۆڕێ  له  
کانێکسه کان  و  خێوه ت  له   په نا  بێ  خه ڵکێکی 
چاوه ڕوانی کۆتاییهاتنی وه رزی سه رما و سۆڵه ی 
ده وڵه ت  به ڵێنه کانی  و  واده   وه دیهاتنی  و  زستان 
ئه وه ی  خانووه کانیانن.  نۆژه نکردنه وه ی  بۆ 
ئیمکاناتی،  بێ  نه بڕاوه ی  چیرۆکی  هه یه   ئێستاش 
که   خه ڵکه یه   ئه و  پشتگوێخرانی  و  ده ره تانی  بێ 
ده سه اڵت پشتی تێکردوون و الیان لێ ناکاته وه .

و  بوومه له رزه که   ناوه ندی  وه ک  ئه زگه ڵه، 

سه السی  و  زه هاو  سه رپێڵی  ناوچه کانی   و  شار 
باوه جانی زۆرترین زیانیان بەرکەوت. که م خانوو 
هه بوو له  گونده کانی ده ورووبه ری ئه و شاره  به  
تێکڕمانی  سه رپیڵ  شاری  نێو  له   و  بمێنێ  پێوه  
تابلۆیه ک  به   بوون  مێهر  مه سکه نی  بیناکانی 
کاربه ده ستان. کیفایه تیی  بێ  و  گه نده ڵی  له  
سه السی  شاری  زیاندیتوویه کی  »م.ی«، 
»کوردستان«  له گه ڵ  وتووێژێکدا  له   باوه جانی 
قوربانیانی  ئاماری  ئه وه ی  »به هۆی  دەڵێ: 
ڕووداوه که  له  سەالسی باوەجانی و ئەزگەڵە کەمتر 
له  سه رپیڵی زه هاو بوو، که متر له الیه ن میدیاکانه وه  
حاڵێکدا  له   درایه وه ،  ناوچه یه   دوو  له و  ئاوڕ 
مان«. به جێ  له و شوێنانه   وێرانییه کان  زۆرترین 

پێنج مانگ دوای ئه و ڕووداوه  ئێستاش به شی 
زۆری خه ڵک هه ر له  خێوه ت و کانێکسدا ده ژین. 
که س  زۆر  خانووی  »له الیەک  ده ڵێ:  »م.ی« 
بەته واوی ڕوخاووه و هێشتا نۆژه ن نه کراونه ته وه  
دووپاتبوونه وه ی  ترسی  دیکه ش  له الیه کی  و ، 
ڕووداوێکی له و چه شنه  وایکردوه  که  خه ڵک نه وێرن 
وایه   پێیان  چونکی  بکه نه وه ؛  ئاوه دان  ماڵه کانیان 
به رگه ی بوومەلەرزەیەکی بەهێزی دیکە ناگرن«.
جوانترین  له   یه کێک  خه ڵک  به هاناوه چوونی 
دیمه نه کان پاش کاره ساتی بوومه له رزه که  بوو، به اڵم 
به رپرسایه تیی  و  ئه رک  ده کرا  ئه وه ی چاوه ڕوان 
»م.ی«  له سه ره .  زۆری  قسه ی  که   بوو  ده وڵه ت 
لە گونده  کاولبووه کان  به شێک  له   ده ڵێ: »خه ڵک 
کانیکسیان دراوه تێ، بەاڵم لە نێو شاری سەرپێڵی 
زەهاو و سەالسی باوەجانی کانێکس بە زۆربه ی 
فه رمانداریش  به رپرسانی  و  نەدراوە  خەڵک 
له   و  کراوه   بۆ  ئه وه نده یان  هه ر  گوتون  پێیان 
به رنامه یاندا نیه  چیدی کانێکس بە خەڵکی بده ن«.
پرسی خوێندنی مندااڵن و دابڕانیان له  خوێندن 
سروشتییه   کاره ساته   ئه و  دیکه ی  الیه نێکی 
کیفایه تیی  بێ  و  که مته رخه می  له وه شدا  که   بوو 
کاربه ده ستانی ده وڵه ت خۆ ده نوێنێ. »م.ی« له و 
مندااڵن  خوێندنی  »بارودۆخی  ده ڵێ:  باره یه وه  
و  ترس  ئه و  لەالیه ک  خراپه .  زۆر  ناوچانه    له و 
دڵه ڕاوکێیه ی به هۆی بوومه له رزه که  له  مندااڵندا و 
ته نانه ت گه وره کانیشدا دروست ببوو و له الیه کی 
له   بابه ته . وه ک چۆن  ئه و  پشتگوێخرانی  دیکه ش 
بوومەلەرزەکە  دوای  مانگێکیش  شوێن  هیندێک 

بەڕێوەچوونی دوویەمین کۆبوونەوەی
 الیەنە سیاسییەکانی کوردستان لە واڵتی ئەمریکا

سه ردانی نوێنه رایه تیی حیزب له  هه ولێر له  مه کته بی 
سیاسیی یه کیه تیی نه ته وه یی دێموکراتی کوردستان

دۆخی  سه ر  نه گه ڕاوه   مندااڵن  خوێندنی 
که   خۆی  به جێی  ئەوەش  خۆی.  ئاسایی 
له   قوتابخانەکان  بوومەلەرزەکه ش  پێش 
دێهاتەکانی ئەو دوو شاره  زۆر وێران بوون 
کانێکسدا  لە  هه ر  کاتیش  ئه و  به شێکیان  و 
دابوون. ده مه وێ بڵێم پێش ئه وه ش ئاوڕێکی 
نه درابۆوه   کێشه کانیان  و  خه ڵکه   له و  ئه وتۆ 
دیکه ش  ئه وه نده ی  بوومه له رزه که   و 
کردوه« . سه ختتر  خه ڵک  بۆ  بارودۆخه که ی 
سۆڵه   و  سه رما  وه رزی  هاتنی  له گه ڵ 
بوون.  ناخۆشتر  دیکه   هینده ی  هه واڵه کان 
باسی گیانه له ده ستدانی چه ند منداڵێک به هۆی 
و  بێهداشت  پرسی  پزیشکی،  پێڕانه گه یشتنی 
ساخڵه مه یی خه ڵکه که ی کرده  بابه تێکی گرینگ. 
»بارودۆخی  ده ڵێ:  باره یه وه   له و  »م.ی« 
خراپیی  په ڕی  له و  پاکوخاوێنی  و  بێهداشت 

له و  به رپرسیاره کان  شوێنه   دایه .  خۆی 
ئه و  ئه گه ر  خۆ  و  که مته رخه من  پێوه ندییه دا 
کاره ساته  له  وه رزی گه رمادا قه ومابا، به هۆی 
باڵوبوونه وه ی نه خۆشییه  عفوونییه کان زیان 
ده بوون.  زیاتر  له وه   زۆر  خه ساره کان  و 
کێشه   که میان  خه ڵک  حاڵه ش  به و  به اڵم 
له و  و  که مه   داوده رمان  ده بینین  وه ک  نیه ، 
خه ڵکێکی  داندراوه   که   ده رمانگایه ش  که مه  
تووشی  که   لێیه   منداڵی  و  پیر  له   زۆر 
بوون«.  مه ترسیدار  و  قورس  نه خۆشیی 
بۆ  ده وڵه ت  ئاسانکاریی  بابه تی 
وام  شێوه ی  له   خانووه کان  نۆژه نکردنه وه ی 
زیاندیتووه .  خه ڵکی  نێو  له   هه را  پڕ  باسێکی 
که   گوتووه   خه ڵکی  به   له الیه ک  ده وڵه ت 

و  بن  چاوه ڕوان  داهاتوو  ساڵی  تا  ده بێ 
له الیه کی دیکه ش ڕایگه یاندوه  که  پێدانی وام 
ماڵه کانیان  که   ده گرێته وه   که سانه   ئه و  ته نیا 
قورسیان  زیانی  یان  ڕووخابن،  ته واوی  به  
ڕێژه ی  به پێی  وامه ش  ئه و  که وتبێ؛  به ر 

زیاندیتنی ماڵه کان ڕێژه یی و له  نێوان 10 تا 
دێته   بانکیشی  قازانجی  و  ده بێ  میلیۆن   30
دوای  ده بێ  ده یاندرێتێ  ئه وانه ی  و  سه ر 
ساڵێک ده ست به  دانه وه ی بکه ن. ئه و به شه  له  
وامی »بالعوض«ه ش که  بڕه که ی 6 میلیۆن 
تمه نه  به  مه رجی وه رگرتنی وامه  سه ره کییه که  
گوتویانه   که   که سیش  زۆر  خه ڵک.  به   ده رێ 
وامه که  وه رناگرین، هه ر ئه وه مان بده نێ پێیان 
سه ره کییه که   وامه   وه رگرتنی  به بێ  گوتوون 
ئه وه ی  دێته  سه ر،  بانکیی  به هره ی  دیاره   که  
پتر  ده وڵه ت  لێره شدا  نادرێتێ.  دیکه یان 
ئه نوا  بێ  خه ڵکی  بیری  له   ده بێ  که   له وه ی 
قازانجی  له   بیر  زیاتر  دابێ،  ماڵکاولبوو  و 
خه ڵکدا  ماڵوێرانیی  و  به شمه ینه تی  له   خۆی 
که   خۆی  جێی  له   ئه وه ش  خۆ  ده کاته وه . 
بیناسازی  که ره سته کانی  گرانبوونی  به هۆی 
که لێنێکی  و  ناکا  هیچ  به شی  وامه   بڕه   ئه و 
هه ر  ناگرێ،  زیاندیتوو  خه ڵکی  بۆ  ئه وتۆ 
ئه وه ش بۆته  هۆی ناره زایه تیی ئه وان. »م.ی« 
کرێنشین  که   ئه وانه ش  بوو  »بڕیار  ده ڵێ: 
ئه و  و  حاڵیان  و  ماڵ  شێوانی  به هۆی  بوون 
بوومه له رزه که وه   سۆنگه ی  له   ماڵییه ی  زیانه  
ماددیان  قه ره بوویه کی  که وتووه ،  به ریان 
به اڵم  بدرێن؛  یارمه تی  و  بکرێته وه   بۆ 
داوه« . به ڵێنه شی  ئه و  ژێر  له   ده وڵه ت 

ماڵ  نۆژه نکردنه وه ی  بابه تی  ده ڵێ  ئه و 
خه ڵک  ده ستچووی  له   ژیانی  و  خانوو  و 
ئێستا  ئه وه ی  و  ئه وانه   دوایه ی  خه می 
نه بوونی  سه ره کییانه   کێشه ی  و  خه م 
و  سه رما  ژیان،  خێوه تدا  له   و  کانێکس 
نه بوونی  و  ئیمکاناتی  بێ  له   زستان  سۆڵه ی 
ساڵمه تییانه .  و  بێهداشت  و  ژیان  ئه منیه تی 
بکا  حه ز  خوا  هه تا  »خه ڵک  ده ڵێ:  »م.ی« 
له  ده وڵه ت ناڕازین، به اڵم ئه وه ی ناڕه زایه تی 
توند  لێپرسینه وه ی  به ره وڕووی  ده رببڕێ 
ده بێته وه  و تۆمه تی ئه منیه تی و سیاسیی ده رێته  
پاڵ و په روه نده ی له  دژی دروست ده کرێ«.

به هار دێ و وه رزی گه رما ده گاتێ. خه ڵکی 
کرماشان  بوومه له رزه که ی  زیاندیتووی 
وێرانبوویان  ژیانی  دروستکردنی  به   ده ست 
له   نیگه رانییه وه   به و  به اڵم  ده که نه وه ، 
کوێ ڕا  له   و  چۆن  که   ده ڕوانن  داهاتوویان 
ماڵ  دروستکردنه وه ی  بکه نه وه.  پێ  ده ست 
ئه وه ی  بێ  ژیان  ئاساییکردنه وه ی  و  حاڵ  و 
حکومه ت له  پشتیان بێ و بێ ئه وه ی کارێک 
شک ببه ن هه تا ژیانی خۆیانی پێ دابین بکه ن. 
ئه وان ده ڵێن تاوانی ئێمه  بێشک کوردبوونمانه ، 
و  سه خت  بارودۆخه   له و  ده بینین  چونکی 
ته نانه ت  و  ته مابڕاو  خه ڵکی  که   ناخۆشه دا 
ده روونی  و  رووحی  نه خۆشیی  تووشی 
داده خا  سنووره کانیش  حکومه ت  کردوه ، 

نه بینێ.  ڕه وا  خه ڵکه   به و  کۆڵبه ریش  هه تا 
موسیبه ته   ئێران  له   کوردبوون  ده ڵێن  ئه وان 
و ئه وان له و کاره ساته  سروشتییه دا به  ئێسک 
بینی  بوونه یان  موسیبه ت  ئه و  پێسته وه   و 
چێشت. ئازاره که یان  و  پێکرد  هه ستیان  و 

زیاندیتووانی بوومەلەرزەکەی کرماشان 
بێهیوا و تووڕە لە حکوومەت 

ڕاپۆرت: نەسرین یوسفزادە
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شۆڕشی 1357 و ڕووحانییه تی شیعه 
ــاری جــــۆراجــــۆر بۆ  ــ ــۆک ــ چـــه نـــدیـــن ه
ــێــران لــه  ساڵی  بــه رپــابــوونــی شــۆڕشــێ ئ
ڕایان  خاوه ن  و  لێکۆڵه ران  له الیه ن   1357
هاتۆته  به رباس، وه ک: په ره سه ندنی ناڕێک، 
دادپه روه ریی  نه بوونی  نه فتی،  ئیستبدادی 
کۆمه اڵیه تی و یان به  بۆچوونی سه ڵته نه ت 
)کۆنفرانسی  ده ره کـــی  پیالنی  ته ڵه به کان 
گواد لۆپ( به  هۆی گرتنه به ری سیاسه تی 
ســه ربــه خــۆخــوازانــه ی حــه مــه ڕه زا شــا، که  
عه قڵدا  له   که متر  من  ــڕوای  ب به   ئه مه یان 
ده گــونــجــێ. بــێــگــومــان شــۆڕشــێــکــی لــه م 
وه ک  جــه مــاوه ری  و  بــه ربــه ریــن  چه شنه  
هه ر دیارده یه کی دیکه ی مێژوویی ناتوانێ 
»ته ک سه به بی« بێ و هه موو هۆکاره کانی 
ئاماژەیان پێ  کرا کەم و زۆر ڕۆڵیان  که  

هەبووە لە هەڵگیرسانی ئەم شۆڕشەدا.

تەزادی  فاکتەری  فاکتەرانەدا،  ئە  نێو  لە 
ئێراندا  کۆمەڵگه ی  لە  مودێرنە  و  سوننەت 
یەکێک لە هۆکارە گرینگەکانە، بەم چەشنە 
کــە پــــرۆژەی مــودێــرنــیــزاســیــونــی شــا بە 
ــەواوی بـــەڕووی  ــ ــای بــە ت ــ خــێــرایــی دەرگ
زەرافەت  و  دیقەت  بەبێ  ئەوەش  وااڵکــرا، 
لەگەڵ ستراکتۆرە نەریتییەکانی کۆمەڵگه ی 
ئێرانیی )ئیسالمی – شیعە( که  پێککەوتن و 
ئەمە کێشەی گەورەی نایەوە. ڕووحانییەتی 
کەڵکی  ــن  ــری گــەورەت ــەزادە  ــ ت لــەم  شیعە 
ئەم  لێزانانە  شێوەیەکی  بــە  و  وەرگـــرت 
پێکدادانەی قۆستەوە و لە هەستی ئایینیی 
مەرامە  بۆ  وەرگرت  خراپی  کەڵکی  خەڵک 
بیرمان  لــە  ئــەگــەر  خــۆی،  سیاسییەکانی 
خۆپیشاندەران  شــۆڕشــدا  ڕەوتـــی  لــە  بــێ 
دەبــردە  هێرشیان  شوێنێک  هەموو  پێش 
و  فــروشــی  مــەشــروب  سینه ماکان،  ســەر 

کە  گەڵیک  شوێن  وەک  کابارەکان،  و  باڕ 
فەرهەنگی  و  کولتوور  بۆ  بوون  هەڕەشە 
گەڵ  لە  ئێستاشی  ڕاستیدا  لە  ئیسالمی. 
کۆمەڵگه کانی  ــی  ســەرەکــی ــەزادی  ــ تـ ــێ  ب
هەر  ئیسالمی  نــێــوەڕاســتــی  ڕۆژهــەاڵتــی 
ئەمەیە و »ئیسالمی سیاسیش« بەرهەمی 
ــە. »ئــیــســالمــی ســیــاســی«  ــ ــەزادەی ــ ــەم ت ئـ
ــتــوورو  ــە هــاتــنــی کــول ــە ب ــەکـ ــردەوەیـ دژکـ
فەرهەنگی ڕۆژئاوا وڕووحانییه تی شیعه ش 
ئیسالمیی  کولتووری  پاراستنی  دروشمی 
که  که وتوته  به ر هێرش کولتووری بێگانه  و 
کافرانی به رز کردوه ، هه روه ک ڕه وته کانی 
ئیسالمی سیاسی له  واڵتانی  دیکه  که  ئه مه  

به  ئه رکی خۆیان ده زانن.
ــعــە لـــە مـــێـــژووی  ــی شــی ــەتـ ــیـ ــانـ ڕووحـ
پاشخانێکی  ئێراندا  سیاسی_کۆمەاڵیەتی 
چەندسەد ساڵەی هەبوو. لە ساڵی 1501ی 
هۆی  بە  شیعە  مەزهەبی  کە  زایینییەوە 
بە زەبری شمشیر  بنەماڵەی سەفەوییه وه  
کاتەوە  لــەو  ڕەســمــی،  مەزهەبی  بــە  بــوو 
دوو  سەر  لە  ئێران  سیاسیی  کولتووری 
کۆڵەکەی مەزهەب و دەوڵەت ڕاوەستاوە. 
نوێنەرایەتیی  کــە  شیعە  ڕووحــانــیــیــەتــی 
مەزهەبی دەکرد لەوکاتەوە لەگەڵ دەوڵەت 

سمایل بازیار

پێگە  و  نــفــووز  ــاوەن  خـ یەکتر  هــاوتــەریــبــی 
ــەم دوو  ــوون. پــەیــوەنــدیــی ئ ــه اڵت بـ و ده ســ
ــەکــان( و  ــەت)شــای ــە، واتــە دەوڵ ــەزراوەیـ دامـ
ڕووحانییەتی شیعە هه ندێک جار دۆستانه  و 
مه ترسی  له   و  بووه   دوژمنانه   جار  هه ندێک 
پاراستنیان  یا  به رژه وه ندییه کانیان   که وتنی 
ــاری  کــردوە.  دی پەیوه ندییه ی   ئــه م  شێوازی 
مه شرووعیه تی  ئــه گــه ر  ئــێــران  شــایــه کــانــی 
ده بــوو  قاجاره کان،  وه ک  نه با  مه زهه بییان 
ده سته وداوێنی ڕووحانییه ت بن و باجیان پێ 
خۆیان  شه جه ره ی  که   سه فه وییه کان  دابــان. 
بردبۆوه  سه ر ئیمام موسا کازم پێویستییان 
ڕووحانییه ت  لــه   ــن  شــه رعــیــه ت  وه رگــرت بــه  
نه بوو_هه ڵبه ت  ئه م شه جه ره سازییەش  ئه سڵ 
لەم  قاجاره کان  به اڵم  نه بووه _  ئه ساسی  و 
ناچار  بــە  و  بــوون  بێبەش  مەشروعییەتە 

پەنایان بۆ ڕووحانییەت بردوه . ڕووحانییه ت 
لەسەردەمی قاجارەکان  به  نیسبه ت ڕابردوو 
لــه  شانی شا  شــان  ــه واوی  ــه ت ب کــه   هێزێکه،  
خــاوه ن  چینێکی  بۆته   ڕووحــانــیــیــه ت  ده دا. 
زه ویی گه وره  که  له  سه رده می سه فه وییەوە 
ــڕاوە و هه م  ــــف« پــێ بـ زەویــیــەکــانــی »وه ق
ئه م  حوکمرانی.  بۆ  داوه   شا  به   شه رعیه تی 
به ده سپێکی  ڕووحانییه ت  هێزی  و  ئۆتوریته  
ــه ڵ ڕووســیــه   شــه ڕه کــانــی قــاجــاره کــان لــه  گ
ئه وه نده ی    )1828_1826( و   )1813_1803(
دیکه  په ره ی  ستاند، چونکه  شا بۆ هاندان و 
په نایان  شه ڕ  به ره کانی  بۆ  خه ڵک  به سیجی 
بۆ ڕاگه یاندنی جیهادی ڕووحانیه ت لە دژی 
»ڕووسه  کافره کان« برد! و ئه مه  ئه وه نده ی  

دیکه ی وه سه رخستن و مه یدانیان درایه .
بزاڤی تووتن یا ڕووداوی »ڕژی« )1880 
ئێراندا.  لــه   بــوو  سیاسی  بــزاڤــی  یــه کــه م  ز( 

تــا ساڵی  کــاتــه وه   ــه م  ل ڕووحــانــیــه تــی شیعه  
سیاسی  ڕووداوێکی  هیچ  له   1357)1979ز( 
ڕۆڵی  زۆر  و  کــه م  نه بووه   کۆمه اڵیه تیدا  و 
نه بێ و ئه م ڕۆڵ  بینه  زۆرجار دواکه وتووانه  
ــی خــۆیــانــدا بـــووه ، بــه اڵم  ــدی ــه رژه وه ن و لــه  ب
مۆرک و نیشانی خۆیان له  ڕووداوه که  داوه . 
ئاماژه   به  وردی  نیه   ئــه وه   مه جالی  لێره دا 
هه ر  نمونه :  وه ک  بــه اڵم  بکه م،  هه مووان  به  
لــه  بــزاڤــی تــووتــنــدا ڕووحــانــیــیــه ک بــه  نــاوی 
ــرازی بــه  حـــه رام ڕاگــه یــانــدنــی  ــرزای شــی ــی م
ده وڵــه تــی  ته نباکۆ  و  تــووتــن  به کارهێنانی 
ــه   هــه ڵــوه شــانــدنــه وه ی ڕێــکــکــه وتــن  ــاچــارب ن
کرد.  به ریتانیا  تالبۆتی  کۆمپانیای  له گه ڵ 
مه شرووته شدا ڕۆڵی  بزاڤی  له   ڕووحانییه ت 
به رچاویان بینی، وه ک ئه وه ی شیخ فه زڵوڵاڵی 
ــارای »مــه شــرووتــه ی_  ئـ هێنانه   بــه   نـــوری 
مه شرووعه « هاته  گۆڕه پانه که . ڕووحانییه ت 
ئه وکات مه به ستیان بوو که  یاساکانی شه رع 
به هۆی  کــه   بکرێ  جێبه جێ  کۆمه ڵگه دا  لــه  
ئه وسه رده م سه ری  ڕووناکبیرانی  وشیاریی 
نه گرت. به  ڕێکه وت نه بوو خومه ینی ده یگوت 
ڕووناکبیران  و  کــردیــان  عوله ما  »شــۆڕش 
لێیان دزین«! له  ساڵی 1303 ئێران له  یه ک 
بۆ  پادشایی  سیستمی  گوڕینی  هه نگاویی 

کۆماری بوو، به اڵم دژایه تیی ڕووحانییه تی 
_چونکه   کۆماری  سیستمی  له گه ڵ  شیعه  
ــه  سیستمی  ل تــورکــیــه  ڕووحــانــیــه ت  ــه   ل
ڕه زاخانی  ببوون_  زه ره رمــه نــد  کۆماری 
هه ڵگرتنی  له   زیره کی  به اڵم  نه خوێنده وار 
ئه م دروشمه  پاشگه زکرده وه . ڕووحانییه تی 
پشتی  له    1322_1320 قۆناغی  له   شیعه  
بــوون،  ئیسالم«  فیداییانی  »ڕێکخراوی 
سیاسیه کانیان  تیرۆره   که   گرووپه ی  ئه و 
ده کرد. له  بزاڤی خۆماڵی کردنی نه وتیشدا، 
حه مه ڕه زاشا له  ڕێکه وتی 9ی ڕه شه ممه ی 
بــه جــێ ده هــێــشــت، چونکی  ــی  ــران ــێ 1331ئ
بۆ  که   هێنابوو  پێ  قه ناعه تی  موسه دیق 
ماوه یه ک ئیران به جێ  بێڵێ؛ به اڵم ئایه توڵاڵ 
بێهبه هانی و کاشانی نه یانهێشت. له  ڕاستیدا 
په یوه ندیی   1332_1320 قــۆنــاغــه دا  لــه و 
گرژیی  که متر  سه ڵته نه ت  و  ڕووحانییه ت 
کۆمۆنیزم،  مه ترسیی  چونکی  تێکه وتووه ، 
هاندانی  پاڵ وێکدان.  بۆ  هان  ده دا  ئه وانی 
پووشپه ر1331  30ی  ڕاپه رینی  بۆ  خه ڵک 
حــه مــه ڕه زاشــا    کــوده تــای  لــه   پشتیوانی  و 
ڕاپه رینی  دواجـــار  و  موسه دیق  دژی  له  
15ی جۆزه ردانی 1342 که  ئیتر بۆخۆیان 
دیــارده ی  و  کــرد  ڕێبه رایه تییان  به ته نیا 
بــه  دوای  ــه وه  و  ــه وتـ کـ لــێ  خــومــه یــنــیــی 
پێچه وانه ی  به   _کــه   بروجێردیدا  مردنی 
»موده ڕیس«و »کاشانی« سیاسه ت پیشه  
شیعه کان  ــه وره ی  گـ مه رجه عی  نــه بــوو_ 
ئه ستێره ی به ختی دره وشایه وه . له  ڕاستیدا 
وه ک چۆن ڕووداوی »ڕژی« ته مرینبێک 
بوو بۆ بزاڤی مه شرووته ، ئه م ڕاپه رینه ش 
بــوو بۆ  ئــامــاده  کردنی ڕووحــانــیــه ت  خۆ 

شۆرشی 1357.

توانیان  چــۆن  شیعه   ڕووحانیه تی 
ــدا جڵه وی  ــۆرش یــه ک ســاڵــه ی ش لــه  
به ده سته وه   شۆرش  و  خۆپیشاندانه کان 

بگرن؟ 
گرتنی  ــاو  ــه رچ ــه ب ل ــه   ب ــه ت  ــی ــی ڕووحــان
کۆمه اڵیه تییه ی   _ سیاسی  پاشخانه   ئه و 
ــار هــه وڵــدان بۆ  کــه  هــه یــان بــوو و دووجـ
بزاڤی  ــه   ل ئــامــانــجــه کــانــیــان،  بــه   گه یشتن 
مه شرووته دا هه وڵیان دا بۆ جێبه جێکردنی 
ــه  کــۆمــه ڵــگــه دا و له   یــاســاکــانــی شـــه رع ل
قه ڵه مبازێکی  1342دا  جــۆزه ردانــی  15ی 
به ده سته وه گرتنی  بۆ  هاویشت  جیددیان 
له  سه ره تاوه   ده سه اڵت. ڕووحانیه ت هه ر 
هه بوو  دیاریکراویان  ئامانجی  و  به رنامه  
له   ئیسالمی  ده وڵه تێکی  بــۆدامــه زرانــدنــی 
ــه تــی فــه قــیــهـــ «. له   ــالی ســـه ر بــنــه مــای »وی
واته  قاجاره وه ،  فه تحعه لیشای  سه رده می 
نه ڕاقی  ئه حمه د  له مه وبه ردا  200ســاڵ  له   
کــردبــوو.  فه قیهـ «  »ویــالیــه تــی  لــه   باسی 
خومه ینی له  نه جه ف و له  کۆتایی چله کاندا 
له  و  نووسی  باره وه   له م  تێزه که ی خۆی 
قسه کانی  بــه   ئــامــاژه ی  شوێندا   چه ندین 
ئه مه یان  ــه اڵم  بـ ده کـــا؛  ــی  ــه ڕاق ن ئــه حــمــه د 
ــه  »تــەقــیــه «ی  ــه  بــه  پــه یــڕه وی ل زیــره کــان
شیعه کان ئاشکرا نه ده کرد. دروشمه کانیان 
دیار بوون: »ئیستقالل، ئازادی؛ حکومه تی 
ئیسالمی«، »نهضت ما حسینی، رهبر ما 
تاقانه   ڕێبه رێکی  له   په یڕه وییان  خمینی«. 
و لێبڕاو  ده کــرد. خومه ینی به  هیچ جۆر 
ئیمکاناتی  ــه کــرد.  ن ســازشــی  شــا  لــه گــه ڵ 
بوو.  ده ستدا  به ر  له   به رفراوانیان  ماڵیی 
ڕووحانیه تی شیعه  به  هۆی که ڵکوه رگرتن 
له  داهاتی وه ک »سهم امام« یا »وجوهاتی 
شه رعی«هه میشه  بێ  نیاز بوو له  ده وڵه ت 
توڕێکی  نه بووە.  پێی  هیچ حه وجێیه کی  و 
بوو  به ر  ده ستدا  له  به رباڵیان  په یوه ندیی 
و قسه  و گوتاریان به  هۆی مزگه وته کان 
ــان کـــه  ده گـــه یـــشـــتـــه  هــه مــوو  ــ ــه الک ــ و م
گونده کانیش،  کــوێــره   ته نانه ت  شوێنێک 
ــۆوه .  ــاڵو ده بـ بــه  ســه رتــاســه ری ئــێــرانــدا ب
مزگه وت،  وه ک  یاساییه کان  شوێنه   لــه   
خێرخوازه کان  ــه زراوه   ــ دام و  حوسێنییه  
ــان  ــی ــان ــه وه ک ــوون ــۆب بـــۆ ڕێــکــخــســتــن و ک
له   که ڵکوه رگرتن  وه رده گــــرت.  که لکیان 
هه روه ها  و  ئایینی  جۆراجۆره کانی  بۆنه  
شیعه   ئایینی  سیمبوله کانی  و  ئۆستووره  
فاکته رێکی دیکه ی به هێزبوونی ئه وان بوو. 

له  به رامبه ردا گرووپه کانی دیکه ش پرش و باڵو 
و به  دروشمی جیاواز و ته نانه ت دژ به  یه ک 

بوون.

ئێستا پرسیارێکی به  جێ دێته   گۆڕێ ، له م 
ڕووداوه دا »چه پ« له  کوێ بوو؟ 

ــه دژی ڕێژیمی  ــ ب ــات  ــه  خــه ب ل ــدا  ــی ــه  ڕاســت ل
خاکڕیزی  له   چه پ  هێزه کانی  حه مه ڕه زاشادا 
هه ره پێشه وه دا بوون، ته له فاتی هێزه کانی چه پ 
به  به راورد به  هێزه  ئیسالمییه کان یه ک به  ده یه ، 
ته نانه ت ده کرێ بڵێین پتریش. ئه گه ر له  ساڵی 
ئه شکه نجه دا  ژێــر  لــه   »وارتـــان«ه کـــان   1332
ئیلهامی  ده بــوونــه   و  ده دا  ده ســت  له   گیانیان 
شێعری »نازلی « بۆ ئه حمه د شاملوو، له الیه ن 
پیرۆزبایی  برووسکه ی  بارانی  ڕووحانییه ته وه  
و  ته خت  بۆ سه ر  گه ڕانه وه ی شای شیعه   بۆ 

تاج ده چوو. وه چه ی دووهه می چه پ له  ده یه ی 
چلدا خۆی به  ئاو و ئاگردا ده کرد و گاڵته ی به  
مردن دەهات و هاوڕێ له گه ڵ ئارمانخوازه کانی 
شــایــان  ئــارامــی  دوڕگــــه ی   46_47 ــوردی  ــ ک
به هۆی  شــا   1355 تــا ساڵی  ــه اڵم  ب شــڵــه ژانــد. 
ته فروتونای  پۆلیسه وه   و  ســـاواک  ــای  ده زگـ
ــا کـــوژرابـــوون، یا  کـــردبـــوون. ڕێــبــه رانــیــان ی
گیرابوون. حیزبی تووده ش که  ڕێبه ره کانی له  
په نا دیواری بێڕلێن و الیپزیک پاڵ که وتبوون، 
ده کرد.  ڕووداوه کانیان  سه یری  دووراودوور 
و  خوێنده وار  نێو  له   چه پ  سه ره کیی  پێگه ی 
زانکۆییدا بوو و ئه مانه ش مه گه ر سه تا چه ندی 
ده هێنا؟  پێک  ئێرانیان  دانیشتووانی  پێکهاته ی 
پتر  هێشتا  له  ساڵی 1357دا  نه چێ  بیرمان  له  
گونده کاندا  له   ئێران  دانیشتووانی  نیوه ی  له  
ده ژیان. که س  زانی که  ڕێبه ری به  ڕابردووترین 
حیزبی چه پی ئێرانی به  کوێدا و که ی  گه ڕاوه  

له  پاش سه رکه وتنی  بۆ واڵت؟ دواتر زانیمان 
شــۆرش و لــه  مانگی ڕه شــه مــمــه دا گــه ڕابــۆوه  
12ی  ــه   ل خومه ینی  کــه   بینیشمان  و  ــێــران  ئ
ڕێبه ندانی 1357دا  له  نێو ئه قیانووسێکدا که  به  
دروشمی »دیو چو بیرون رود فرشته  در آید« 
چوبوونه  پێشوازی، گه ڕایه وه . فریشته یه ک! که  
ئه و پێشوازییه  مه زنه ش هه ستی نه جوواڵند و 
حه قه   ماڵم  و  نــدارم«  احساسی  »هیچ  گوتی: 
دێــوه زمــه یــه   ــه و  ئ چه نگاڵه کانی  زووش  زۆر 
لێره دا  ده رکـــه وتـــن.   فریشته دا  باڵی  ژێــر  لــه  
یاد، که سایه تیی  دێتەوە  »بیژه نی جه زنی«مان 
به  وه چەی دووهەمی چەپ و  ناسراوی سه ر 
فیداییەکان  چریکە  ڕێکخراوی  دامەزرێنەری 
زینداندا  لــە   54 ساڵی  و  گیرا   46 ساڵی  کــە 
»تاریخی سی سالە«دا  کتێبی  لە  ئه و  کــوژرا. 
کە هەر لە زینداندا نووسی، دەڵێ: »خومه ینی 
لە نێو جەماوەردا بە تایبەتی لەنێو توێژەکانی 
خۆشەویستییه  کی  وردەبۆرژوازیدا  کاسبکاری 
کەم وێنەی هەیە و لە ئەگەری چاالکیی سیاسیی 
تا ڕادەیەک کراوەدا، پێشوازی و سەرکەوتنێکی 

گەورە وەدەست دێنێ.«
»عەلی  هۆی  بە  توانی  شیعە  ڕووحانییەتی 
و  الوەکان  لەنێو  نفووز  بۆشایی  شەریعەتی« 
زانکۆکانیشدا پڕ بکاتەوە. شەریعەتی بێ ئەوەی 

خۆی بیهەوێ ئاوی لە ئاشی ڕووحانییەت 
لەبەر ئەوەی خۆیشی ڕووحانییەتی  کرد، 
ــوو. شــەریــعــەتــی بە  ــ ــوو ب ــ ــەوت ــ پــێ  دواک
ئیسالم  لە  شۆڕشگێرانە  خوێندنەوەیەکی 
ئیسالم  لــە  ڕادیــکــااڵنــە  بونیاتنانەوەی  و 
خوێندکاران  و  الوەکــان  سەرنجی  توانی 
ــن لە  ــرتـ ــەرزوەرگـ ــە قـ ــەو ب ڕابــکــێــشــێ. ئـ
سارته ر  ئیگزیستانسیالیزمی  مارکسیزم، 
له   فانۆن«  »فرانس  له ژێرکاریگه ریی  و 
خوێندنه وه یه کی  وشیارانه دا  داهێنانێکی 
دیکه ی بۆ ئیسالم کرد، واته  »تشیع علوی 
فه تاپوور،  مێهدی  ــه وی«.  ســه ف تشیع  و 
یه کێک له  ڕێبه رانی فداییان ده ڵێ: »ساڵی 
1350 که  گیرام که ش و هه وای زانکۆ له  
ژێر گۆتاری چه پدا بوو، به اڵم ساڵی 1355 
که  ئازاد بووم ئه و هاوسه نگییه  وه ک خۆی 

حــزووری  ئیسالمییه کانیش  و  نه مابوو 
تێکچوونی  ئـــه م  هـــه بـــوو«.  ــان  ــه رچــاوی ب
هاوسه نگییه  بێ ئه مالوئه وال بۆ کاریگه ریی 

شه ریعه تی ده گه ڕێته وه .
ئیستا که  39 ساڵ له م ڕووداوه  ڕاده برێ، 
ــه  نــرخــی »ئــه حــمــه د  ــه کــی ب ــه ی ــر وت ــی وه ب
که سره وی« ده که ومه وه  که  خۆیشی بوو 
ڕووحانییه تی  ده مارگرژیی  قوربانیی  به  
فیداییانی  له الیه ن   1324 ساڵی  و  شیعه  
ده ڵــێ:  کــه ســره وی  تیرورکرا.  ئیسالمه وه  
»ده بێ ڕووحانییه ت له  ئێراندا به  ده سه اڵت 
ڕاستەقینەی  نێوه رۆکی  خه ڵک  هه تا  بگه ن 
وته یه   ئه و  ئه من  ده رکـــه وێ«.  بۆ  ئه وانی 
ئیسالمی  ــم؛   ــێ ده ڵ و  ــه م  ده کـ گشتگیرتر 
سیاسی له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاستی ئیسالمی 
کۆمه ڵگه یانه  دا  له و  نه کرێته وه ،  تاقی  هه تا 
ئایینیی  هــه ســتــی  ــه   ل کــه ڵــکــوه رگــرتــن  ــه   ب

پۆپۆلیستی  دروشمی  و  خه ڵک  کۆمه اڵنی 
مۆدیله کانی  شکستی  و  ئیسالمخوازانه   و 
سه رووی  له   ده نگه کانی  ژماره ی  پێشوو، 
ــه وه   ــکــه  ده بــــێ. ئ ــوو هــێــزه کــانــی دی ــه م ه
ئیسالمی  که   دایه   ده سته اڵت  له تاقیکاریی 
سیاسی فه شه ل دێنێ، ئه وه  نیه  له  ئێراندا و 
له  ماوه ی چه ند مانگی ڕابردوودا ده بینین 
بنه ماکانی  سه ره کیترین  چۆن  خه ڵک  که  
ده ده ن و  تــور  هــه ڵ  ئیسالمی  ده ســه اڵتــی 
ڕێفورمخوازەکان  دروشمەکانی  به   چیتر 

هەڵناخەڵەتێن.
ــی خۆشیان  ــان زم ــە  ل واقــعــیــیــەتــە  ئـــەم 
خەڵک  لەسەدی   75 دەڵێن  کە  دەبیسترێ 
تێچووی  ئەزموونکردنە ش  ئەم   ناڕازییە. 
پێشەنگی  ــە  ک ــدا  ــران ــێ ئ ــە  ل هــەیــە  زۆری 
هاتنەسەر دەسەاڵتی »ئیسالمی سیاسی« 
بـــوو.  لــە ڕاســتــیــدا شــۆرشــی ســاڵــی 57 
ڕووحانییەتی  و  بوو  ئیسالمی  شۆرشی 
کــرد و  ڕێــبــەریــی  مــودیــریــیــه ت و  شیعە 
تائێستا به  نرخی ته مه نی دوو وەچە تەواو 

بووه .  
چی له گه ڵ ده کرێ که  ئەمە واقعییه تێکی 
ــی کــۆمــەڵــگــەی ڕۆژهـــه اڵتـــی  ــ ــاڵ و ڕەق تـ

نێوەڕاستی ئیسالمییە.  

ئیسالمی سیاسی له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاستی ئیسالمی هه تا تاقی نه کرێته وه ، 
له و کۆمه ڵگه یانه  دا به  که ڵکوه رگرتن له  هه ستی ئایینیی کۆمه اڵنی خه ڵک و 
دروشمی پۆپۆلیستی و ئیسالمخوازانه  و شکستی مۆدیله کانی پێشوو، ژماره ی 
ده نگه کانی له  سه رووی هه موو هێزه کانی دیکه  ده بێ. ئه وه  له تاقیکاریی 
ده سه اڵت دایه  که  ئیسالمی سیاسی فه شه ل دێنێ، چی له گه ڵ ده کرێ که  
ئەمە واقعییه تێکی تاڵ و ڕەقی کۆمەڵگەی ڕۆژهه اڵتی نێوەڕاستی ئیسالمییە

وه چه ی دووهه می چه پ له  ده یه ی چلدا خۆی به  ئاو و ئاگردا ده کرد و 
گاڵته ی به  مردن دەهات و هاوڕێ له گه ڵ ئارمانخوازه کانی کوردی 47_46 
دوڕگه ی ئارامی شایان شڵه ژاند، به اڵم تا ساڵی 1355 شا به هۆی ده زگای 
کوژرابوون،  یا  ڕێبه رانیان  کردبوون.  ته فروتونای  پۆلیسه وه   و  ساواک 
یا گیرابوون و حیزبی تووده ش که  ڕێبه ره کانی له  په نا دیواری بێڕلێن 
پاڵ که وتبوون، دووراودوور سه یری ڕووداوه کانیان ده کرد و الیپزیک 
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کوردستان   ڕۆژهــەاڵتــی  خەڵکی  تێکۆشانی 
ــە پێناو   ــەکــەی ل ــی ــە ســەروەری ــر ل ــژووە پ ــێ و م
بۆ  نەتەوایەتی  مافی  و  ئازادی  دەستەبەرکردنی 
لەم چەند  ئەوه شدا  له گه ڵ  نیە،  نامۆ  تاکێک  هیچ 
ساڵەی دواییدا شاهیدی لە پەراوێزکەوتنی نیسبیی 
پرسی کورد لەم پارچەیەی کوردستان بووین و 
هیندێک جار بە بێ لێکدانەوەیەکی شیاو، کوردی 
تایبەتی بە  ڕۆژهەاڵت بە گشتی یان الیەنێک بە 
هۆکاری ئەم پەرواێز کەوتنەوە ناو براوە و بگرە 
خەتاباریش کراوە. ئەگەر بمانهەوی شیکارییه کی 
چەندین  لــە  دەبــێ  بکەین  باسە  ئــەم  بــۆ  تـــەواو 
لەم  ڕەنگبێ  کە  هۆکارەکان  بڕوانینە  ڕه هه نده وه  
بابەتەدا نەگونجێ. بەاڵم دەکرێ باسێک بە گشتی 
تێکۆشانی  بەرتەسکبوونی  و  سیاسیبوون  لە 
سیاسی لە نێو ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بکەین و 
کوردستان  لە ڕۆژهەاڵتی  تێچووی سیاسیبوون 
بە بەروارد له گەل ناوچەکانی دیکەی ئێران وەک 

یەکێک لە خاڵەکان بورووژێنین.
له   بدەینەوە  ئاورێک  کورتی  بە  زۆر  ئەگەر 
تێکۆشان و بەشداریی  کــوردی  ڕۆژهــەاڵت لە 
ده بینین  له  ساڵی 1357،  ئێران  شۆڕشی گەالنی 
خەڵکی  لە  کەمتر  هیچ  ئــەوان  نەخشی  و  ڕۆڵ 
ئێران  دیکەی  نەتەوەکانی  و  گــەورەکــان  شــارە 
هه لومه رجدا  و  پرس  هیندێک  لە  بگره   نەبووە، 
ڕۆژهەاڵتی  لە  بــووه .  زیاتریشی  شوێندانه ریی 
ئامانجی  ــەوەی  ــ ئ ــڕای  ــ وێ خــەڵــک  ــان  کــوردســت
هاوبەشی له گەڵ گەالنی دیکەی ئێران هەبوو بۆ 
ڕاپه ڕین، خواستی تایبەتیی خۆیشی هەبوو وەک 
مافی دیاریکردنی چارەنووس، ئازادی، هاوبه شی 
بوارەکانی  لەهەموو  ئیدارەکردن  و  دەسەاڵت  لە 
فەرهەنگی، سیاسی و ئابووریی واڵتدا؛ هەر بۆیە 
خه ڵک و حیزب و ڕێکخراوه  سیاسییه کانی زۆر 
چاالکانە بۆ  ڕووخاندنی ڕێژیمی شا تێ کۆشان.  
کەواتە له  ڕه وتی ڕووداوه کاندا کورد بێ ئامانج 
نه بوو، به اڵم لە بەردەوامیی گەیشتن بە ئامانجدا،  
سەر  لە  گشتی  هاوڕانەبوونی  هۆی  بە  لەالیەک 
تاکتیک و شیوەی درێژەدانی خەبات، سه پاندنی 
شه ڕ له الیه ن ده وڵه تی ناوه ندی و حاشا له  ماف 
و داوای کورد، نەبوونی بەرنامە و پالنێکی تۆکمە 
ئالترناتیوی  نەبوونی  هەروەها  و  هەمەالیەنە  و 
کورد  بوو  پێویست  کە  جــۆرەی  ئەم  جێگرەوە، 
نەیتوانی دەرفەتەکە بە قازانجی خۆی بقۆزێتەوە 
بەشداریکردنی  لە  خۆی  ڕەوای  دەسکەوتی  و 

ئینقالبدا وەدەست بێنێ. 
ــە گشتی بە  ب ــی دیـــکـــەوە شـــۆرش  ــەک ــە الی ل
و  دۆخی سیاسی  و  ڕۆیی  خراپدا  ئاراستەیەکی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتیی واڵتی بە گشتی بەرەو 
کە شۆرشی  بڵێین  دەکــرێ  ــارە  دی بــرد.  هەڵدێر 
ــەر تەنیا  ــەگ ــران ســـەر کـــەوتـــووە ئ ــی ــی ئ ــەالن گ
وەبەرچاو  شا  رێژیمی  ڕووخانی  ئامانجەکەی 
واتە  دووهەم  قۆناغی  دەگەینە  کە  بەاڵم  بگرین، 
دەسکەوتەکان، شۆڕشی 57 بۆ ئێمە هیچ قازانجی 
نەبووە بگرە لە زۆر بارەوە خراترمان بە سەردا 

شکاوە. 
دیارە هەر سه رده م و هه لومه رجێک گوفتمانی 
کاتی  ئەو  بــارودۆخــی  و  هەیە  خۆی  بە  تایبەت 
شۆرش  دوای  بگرە  و  ئێران  گەالنی  شۆرشی 
ناکری  ئیسالمیش  هاتنە سەرکاری حکومەتی  و 
لێکدانەوەی  ئێستامان  گوفتمانی  و  ڕوانین  بە 
کە  بڵێین  دەتوانین   ئەوەشدا  دەگــەڵ  بکەین.  بۆ 
بارودۆخی  ئەمڕۆی  ئینقالب  دەسکەوتی  دوێنێی 
هێنانە  ەوتۆتەوە.  لێک  کوردستانی  ڕۆژهەاڵتی 
ڕێگەی  لە  دێموکراتیک  دەسەاڵتێکی  سەرکاری 
هەڵبژاردنی ئازاد ئاواتی خەلکی کوردستان بوو 
کە وەک ئامانجێک بۆ دەستپێک و خۆبەرێوبەریی 

د. کوێستان گادانی

تێچووی سیاسه ت و سیاسیبوون بوون 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان؟!

ڕۆژهەالتی کوردستان کاری بۆ دەکرا یان النیکەم 
ئەم چاوەڕوانییەی هەبوو، بەاڵم هەر چەند مانگ 
و  وادە  کە  دیتمان  شــۆڕش  سەرکەوتنی  دوای 
بەلێنیەکانی ڕێژیمی تازە بە دەسەاڵت گەیشتوو 
لە کــردەوە بوون بە چی و ویست و داخــوازی 
کۆمەڵگەی  دیکەی  توێژەکانی  و  چین  و  کــورد 
ئێران پشتگوێ خرا و هەموو دەسکەوتی شۆڕش 
هەموو  کە  دیــاریــکــراو  تاقمێکی  باغەڵی  چــووە 
هەوڵی سەپاندنی ئیدۆلۆژیی تایبەتی خۆیان بوو.
لە کەشوهەوایەکی ئاوادا کە خەڵک بە گڕوتین 
و  سیاسی  حیزبی  ڕێبەری  و  پیشرەویی  بە  و 
مۆدێرن دێ و شۆڕش دەکا، لە جیاتی دەسکەوت 
دەگەل توندوتیژیی زیاتر ڕووبەروو دەبێ، دەبێ 
سازان  و  باش  پەیوەندیی  لە  چاوەڕوانییەک  چ 

کورددا  نەتەوەەی  و  ناوەند  نێوان حکومەتی  لە 
هەبێ؟ حکومەتێک کە لە سەرەتاوە بە ناڕاستگۆیی 
و گوێنەدان بە دەنگی ئەم گەلە بەرنامە و پالنی 
داڕشــتــوە و هەموو کەمە  دەوڵــەتــداریــی خــۆی 
و  هاوبەشی  لە  جیابیرانی  و  ئایینی  و  نەتەوە 
بەشدارییان لە دەسەاڵتدا بێبەش کردوە و ژنان، 
نێوماڵ  سووچەکانی  بــەرەو  کۆمەڵگەی  نیوەی 

ناردووە؟
و  مــەدەنــی  و  سیاسی  مافە  لــە  بێبەشکردن 
زیــنــدان،  ــەوە،  ــەگــژداچــوون ب کۆمەاڵیەتییەکان، 
ئەشکەنجە، ئێعدام، دوورخستنەوە، پەراوێزخستن 
لە ئیمکانات و ڕەوتی گەشەی واڵت سیاسەتێک 
هاتنەسەرکاری  سەرەتای  لە  هەر  ڕێژیم  بووە 
لە کوردستان پەێڕەوی کردوە و لێکەوتەکەشی 
دوو شتە: یەکەم ئەوەی نەک خەڵکی کوردستان 
مافەکانیان  داواکــردنــی  لە  و  نەهاتن  چۆکدا  بە 
پاشگەزی نەکردنەوە، بەڵکوو سوورتر لە پێشوو 
ئەوەی  دووهــەم  خەباتەوە.  مەیدانی  هاتنە  بۆی 
و  دروســت  لێکدانەوەی  و  وشــیــاری  بە  خەڵک 
هەڵوێستەکانیان  و  خــەبــات  شــێــوازی  گونجاو 
دیاری بکەن و سەنگ و سووکیی دەسکەوت و 
تێچووەکان بکەن. ئەوەش خەباتی فرەڕەهەندیی 
کورد لە بواری خەباتی شاخ و شار و جموجۆڵە 

کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکاندا لێ کەوتۆتەوە.
بە  ــن«  ــوت ــاگ »ن ــە  ل ــان  ــوردســت ک شێلگیریی 
دەسەاڵت و خەباتی بەردەوام بە دژی کۆماری 
چاالکیی  کــە  ئـــەوەی  هــۆی  ــە  ــووەت ب ئیسالمی 
سیاسی لە کوردستان جیاوازتر بێ لە ناوچەکانی 
بەهۆی  کوردستان  دەبینین  بۆیە  ئێران.  دیکەی 
بە ئەمنیەتیکرانی خەسارهەڵگرترە و ڕێژیم زۆر 
بە ئاسانی و دەستباڵویی زیاترەوە جموجۆڵ و 
سەرکوت  کوردستان  خەڵکی  ناڕەزایەتییەکانی 

چاالکیی  تێچووی  دیــکــە  واتــایــەکــی  بــە  ــا.  دەکـ
لە  بــەرەنــگــاربــوونــەوەی دەســـەاڵت  سیاسی و 
دیکەی  ناوچەکانی  لە  زیاترە  زۆر  کوردستان 
بەردەوامیی خۆیدا خەڵکی  لە  ئەوەش  ئێران و 
لــە وشــیــاریــی سیاسی  پلە  ــەو  ب کــوردســتــانــی 
گەیاندوە کە هەڵوێستی شیاو و گونجاویان لە 

بەرامبەر گۆڕانکارییەکان لە ئێراندا هەبێ.
لەو نێوەدا تێچووی زۆری چاالکیی سیاسی 
ژنان  بۆ  کوردستان  لە  مەدەنی  نافەرمانیی  و 
الیەنە  ئــەگــەر  تایبەت  بــە  ــاتــرە،  زی قــات  چەند 
پازێلەدا  لەو  کۆمەاڵیەتییەکانیش  و  کولتووری 
چۆنیەتییەکانی  و  چییەتی  لە  کات  ئەو  ببینین، 
بەشداریی سیاسیی ژنان لە کوردستان باشتر 

تێدەگەین. با نموونەیەک بێنینەوە: 

بە  دژ  سپییەکان  چــوارشــەمــمــە  کەمپەینی 
حیجاب تا ئێستاش لە کوردستان بەو جورەی 
دەبینین  بەاڵم  نەبووە،  ڕەنگدانەوەی  دەبێ  کە 
لە شارە گەورەکاندا بەردەوامە و دەنگدانەوەی 
نیشانەی  بە  ناکرێ  ئەمە  بــەاڵم  بــووە.  زۆری 
ڕۆژهــەالتــی  لــە  کـــورد  ژنــانــی  کەمتەرخەمیی 
و  بێدەنگی  کە  وەنەبێ  و،  دابندرێ  کوردستان 
بەاڵم  بێ.  ــەت  ڕەزای نیشانەی  نەبوونیان  دیــار 
ژنانی کورد بە وردبینییەوە سەنگ و سووکیی 

ئەو نافەرمانییە دەکەن.
بێتە  کــورد  ژنــی  ئەگەر  ئاشکرایە  و  ڕوون 
سەر شەقام و هەمان کردەوەی کچی شەقامی 
نــەک هەر  بــکــاتــەوە،  ــات  تـــاران دووپـ ئینقالبی 
چاالکیی  تۆمەتی  دەسبەجێ  بەڵکوو  دەگیرێ، 
هەبوونی  پێوەندی  و  نیزام  دژی  لە  سیاسی 
پاڵ و سزای  دەدرێتە  بە حیزبە سیاسییەکانی 
هیچیشمان  ســەپــێ.  ــەســەردا  ب قــورســی  زۆر 
ناوەندە  هەڵسوکەوتی کاربەدەستانی زیندان و 
ناچێتەوە.  بیر  لە  لەگەڵ ژنانمان  ئەمنیەتییەکان 
ڕێژیمدا  زیــنــدانــەکــانــی  لــە  جینایەتانەی  ئــەو 
دیکە  نەتەوەکانی  و  کــورد  ژنانی  بە  دەرحــەق 
کراون تەنیا ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی دەتوانێ 
قەت  ژنان  ئەوەش  ئەگەرچی سەرباری  بیانکا، 
ســەنــگــەری خــەبــات و بــەربــەرەکــانــێ لــە دژی 

ڕێژیمیان چۆڵ نەکردوە.
ئەزموونی چاالکییە مەدەنییەکان لە کوردستان 
بەبۆنەی جۆراوجۆر  ڕابــردوودا  لە سااڵنی  کە 
تێیدا  بەرباڵوی  بە  ژنانیش  و  کچان  و  کــراون 
تێچووی  ــاری  ســەرب دەڵــێــن  پێمان  ــەشــدارن  ب
زۆری دەرکەوتن لەو جموجۆاڵنە بەاڵم کچان و 
ژنان بە وشیارییەوە تێیدا بەشدارن و ئامادەن 

تێچووە قورسەکەشی بدەن.

ئەنجوومەنی ئەدەبی مندااڵن و مێرمندااڵنی 
ــی بۆ  ــ ــه ده ب ــ ــی ئ ــه ک ــی ــی ــه  چــاالک نــیــشــتــمــان بـ
مــنــدااڵن ده ســبــه کــاربــوونــی خــۆی ڕاگــه یــانــد.

پێنجشەممە،  ڕۆژی  کــۆبــوونــه وه یــه   ئــه و 
منداڵ  ــان  ده ی به شداریی  به   ڕەشەممە  10ی 
ــی ژمــارەیــەکــی بـــەرچـــاو لە  ــوون ــاده ب ــام و ئ
شــاعــیــران و نــووســەرانــی شــاری بــۆکــان لە 
بــەڕێــوەچــوو. شـــاره   ــه م  ئ سیمۆرغی  هــۆڵــی 
ــه م کــــۆڕه  ئـــه ده بـــیـــه یـــدا بـــــاران خـــزری  ــ ل

ــدەم، پــەیــامــی ئــەنــجــوومــەنــی ئــەدەبــیــی  ــەقـ ئـ
خوێندەوە  نیشتمانی  مێرمندااڵنی  و  مندااڵن 
مــنــدااڵن چــیــرۆک و  دیــکــه دا  لــه  بڕگه کانی  و 
خوێنده وه .  خۆیان  شێعرییه کانی  به رهه مه  
ئەنجوومەنی  دامه زرێنه ری  بداغی،  ڕووبار 
نیشتمان  مێرمندااڵنی  و  مــنــدااڵن  ئــەدەبــیــی 
پــه روه رده ی  پێناو  له   ئه نجوومه نه   ئه و  ده ڵێ 
ــدا تێ  ــدااڵنـ ــنـ ــه ی مـ ــان ــی ــی ــســت ئـــه ده بـــی و زان
ده کۆشێ و به رنامه کانی خۆی ده باته  پێشێ.

ده سبه کاربوونی ئەنجوومەنی ئەدەبیی
 مندااڵن و مێرمندااڵنی نیشتمان له  بۆکان

به  بۆنه ی ٨ی مارس، ڕۆژی جیهانیی ژن
)به یاننامه ی ناوه ندی هاوكاریی حیزبه كانی کوردستانی ئێران(

ــێـــژوویـــه ک له   ــێــک وه بــیــرهــێــنــه ری مـ 8ی مـــارســـی هـــه مـــوو ســاڵ
دابینبوونی  بۆ  جیهاندا  سه رانسه ری  له   ژنــان،  بێوچانی  تێكۆشانی 
مرۆڤه كانه . نێوان  ڕاسته قینه ی  یه كسانیی  به   گه یشتن  و  مافه كانیان 

ژنانی كۆمه ڵگه ی ئێران و ڕۆژهه اڵتی كوردستانیش به تایبه تی له م سااڵنه ی 
دواییدا خه بات و تێكۆشانێكی ماندوویینه ناسانه یان بۆ پاشه كشه كردن 
به  سیستمی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی و یاساكانی كه  لەسه ر بناغه ی 
چه ندین جۆر هه اڵواردن و یه ک له وانه ش سته م و هه اڵواردنی ڕه گه زی 
دژ به  ژنان بونیات نراوه ، به ڕێوه  بردووه . ئه و سیستمه  سیاسییه ی 
كه  ئێستا وه كوو وه یشوومه یه ک باڵی به  سه ر واڵته كه ماندا كێشاوه ، 
هه م میراتگری كۆمه ڵێک داب و نه ریتی پیاوساالرانه یه ، كه  خۆبه خۆ دژ 
به  ویستی ڕه وا و ئه مڕۆیی ژنانی یه كسانیخواز كار ده كا و هه م بۆ 
خۆی به رهه مهێنه ری كولتوور و عه قڵیه تێكی ئیدئۆلۆژیكه  كه  ژن له و 
كولتووره دا خاوه نی هیچ مافێك و هه ڵگری هیچ بایه خێكی مرۆیی نییه  
و ته نیا وه كوو ئامراز و كااڵ و كۆیله یه ک بۆ خزمه تكردن به  پیاوان 
په روه رده كردنی  و  گوێڕایه ڵ  به رهه مهێنانی حه شیمه تێكی  ده زگای  و 
ــه وه ی سیستم چــاوی لــێ ده كــرێ. ســه ربــاز بــۆ بــه رده وامــی و مــان

له  دیارییه كانی ئه و سیستمه  بۆ ژنان، ده توانین ئاماژه  بۆ هه اڵواردن له  
بواری میرات، یاسای فره ژنی و یاساكانی دیكه ی تایبه ت به  پێگه ی ژن 
له  بنه ماڵه  و ژیانی هاوبه شدا، قه ساس و حه د و ته عزیر و خوێنبایی، 
ڕه واییدان به  قه تڵی نامووسی، ده ستدرێژیی سێكسی له  زیندانه كاندا، 
به ردبارانكردن، گه شتی ئیرشاد، حیجابی زۆره ملێ و به ربه ست دانان 
ژیانی سیاسی  بواره كانی  له   ژنان  ئازادی  و  چاالكانه   به شداریی  بۆ 
هه واڵه كانی  دووتــۆیــی  له   كه   بكه ین،  كۆمه اڵیه تیدا  و  كولتووری  و 
پێوه ندیدار به  پێشێلكردنی مافه كانی ژنان و كاره ساته كانی پێوه ندیدار 
به  ژیانی ژنان وه كوو تووشبوون به  مادده  سڕكه ره كان، خۆكوژی و 
خه مۆكیدا خۆی ده نوێنێت و به شێكی زۆر كه م له و ڕاستییانه  له  ڕاپۆرتی 
ڕێكخراوه كانی مافی مرۆڤی نێوخۆیی و نێوده وڵه تیدا ڕه نگ ده داته وه .
یه كسانیخواز  پــیــاوانــی  و  ژنـــان  سیستمێكدا  و  كۆمه ڵگا  وه هـــا  لــه  
ئه ستۆیه   له   به ربه سته كان  هه ڵگرتنی  بۆ  قورسیان  زۆر  ئه ركێكی 
تــوێــژی  و  ســیــاســی  سیستمی  گـــوشـــاری  و  هـــه ڕه شـــه   لــه گــه ڵ  و 
چاوی  كه   ده بنه وه   بــه ره وڕوو  كۆمه ڵگا  دواكــه وتــووی  و  كۆنه پارێز 
و  ژن  پێگه ی  بــۆ  مــرۆڤــســاالرانــه   و  نــوێ  پێناسه یه كی  دیتنی  بــه  
هه ڵنایه . پیاودا  و  ژن  نێوان  له   ڕاسته قینه   هاوسه نگییه كی  پێكهێنانی 
له گه ڵ ئه وه شدا ژنانی خه باتكاری ئێران و كوردستان بوێرانه  بۆ داكۆكی 
له  مافه كانی خۆیان ڕاوه ستاون و تێچووی قورسی ئه و خه باته  هه رگیز 
نه بووەته  هۆی ئه وه ی كه  ژنان له  داوا ڕه واكانی خۆیان پاشگه ز ببنه وه .
ــۆ البــردنــی كۆسپه كانی  ب لـــه م ســااڵنــه ی دوایـــیـــدا خــه بــاتــی ژنـــان 
زیاتر  ڕۆژ  دوای  لــه   ڕۆژ  مافه كانیان،  وه دیهێنانی  ڕێــگــای  ســه ر 
و  چین  هــه مــوو  خــه بــاتــی  پێشه نگی  و  دانــه بــڕاو  به شێكی  ــه   ــووەت ب
ڕووخاندنی  و  داهێنان  چــۆك  بــه   بــۆ  پێشێلكراوه كان  مــاف  تــوێــژه  
ئیسالمی. ــاری  ــۆم ك ڕێــژیــمــی  دژه مـــرۆیـــی  و  ســــه ره ڕۆ  سیستمی 
له  خۆپیشاندانه  تابۆشكێنه كانی زستانی ئه مساڵیشدا ژنان به  به شداریی 
خۆیان له  ڕێكخستن و به هێز كردنی ڕاپه ڕینه  جه ماوه رییه كانی خه ڵكدا 
له   به شێك  پێشه نگی  و  هێما  ببنه   و  بگێڕن  ئازایانه   ڕۆڵێكی  توانیان 
ناڕه زایه تییه كان. نموونه ی هه رە دیاری ئه و هه واڵنه ی ژنان، ڕووداوی 
ده سه اڵتی  هێماكانی  له   یه كێك  وه كــوو  زۆره ملێ  حیجابی  البردنی 
ژنكوژی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمییه ، كه  له  هه نگاوی بوێرانه ی كچێک 
كه   ئه وه ی  پێكرد و سه ره ڕای  ده ستی  تارانه وه   ئینقالبی  له  شه قامی 
ڕێژیم هه وڵی داوه  به  هه ڕه شه  و سه ركوت و گرتن و لێدان، پێش به  
كورتدا  ماوه یه كی  له   بگرێت،  ناڕه زایه تییانه   جۆره   ئه و  په ره سه ندنی 
چاالكیی »كچانی شه قامی ئینقالب« بوو به  نه ریتێكی گشتی بۆ ده ربڕینی 
یاساكانی. و  ئیسالمی  كۆماری  ڕێژیمی  به   دژ  ژنــان  ناڕه زایه تیی 
كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  حیزبه كانی  هاوكاریی  ناوه ندی  وه كوو  ئێمه  
وێڕای پیرۆزبایی 8ی مارس، له  هه موو ژنانی جیهان به تایبه تی ژنانی 
یه كسانیخوازی واڵته كه مان، پشتیوانیی خۆمان له  هه موو داوا ڕه واكانی 
له   به خته وه ر و ژیانێكی مرۆیی كه   پێكهێنانی كۆمه ڵگایه كی  بۆ  ژنان 
ڕاستیدا داواكاری و ویستی هه موومانه  ده رده بڕین، له  هه ر ده رفه تێكدا 
و له  هه ر تریبوونێكه وه  كه  له  به رده ستماندا بێت، ده نگمان ده خه ینه  پاڵ 
ده نگی هاواری مافخوازانه ی ژنانی به ندكراوی واڵته كه مان و خه بات بۆ 
دابینبوونی ماف و داخوازییه كانیان به  ئه ركی له پێشینه ی خۆمان ده زانین.

ساڵو له  ژنانی مافخواز و خه باتگێڕی واڵته كه مان!
سه ركه وتوو بێت خه باتی یه كسانیخوازانه ی ژنان!

ناوه ندی هاوكاریی حیزبه كانی کوردستانی ئێران

ناوه ندی هاوكاریی حیزبه كانی کوردستانی ئێران پێکهاتووە لە:
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

حیزبی دێموکراتی کوردستان
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
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ڕاپۆرتی ڕێکخراوی لێبووردنی نێونه ته وه یی لەسەر
 پێشێلکردنی مافی مرۆڤ له  ئیران لە ساڵی 2017دا

کاردانەوەکانی هێرش بۆ سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا و بارمتەگری٣
 

هەرچەند بڕوانینە کاردانەوەکانی ئەو هێرشە دزیوە و پێشێلکارییە ئاشکرایەی 
بڕیارنامەی  پێوەندیی دیپڵۆماسی جیهانی و قبووڵی مافی دووالیەنەی واڵتان، 
پتر دەردەکەوێ کە ئا. خومەینی و هاوبیرەکانی زۆر گوێیان پێ نەداوە. 
هێندێک  دەڵێ:  بارەیەوە  لەو  ئێران  سەرۆککۆماری  یەکەم  سەدر،  بەنی 
مەسەلە هەبوون کە شووڕای شۆڕش بڕیاری دەدا؛ لەنەکاو ئا. خومەینی لە 
قوم_ ئەوکاتی خومەینی لە وێ بوو_ بەیاننامەیەکی دەردەکرد و بەرپەرچی 
دەداوە. بە قەولی خۆی »بە مستی لە دمی شووڕای شۆڕشی دەدا. بۆ 
تارانێ.  هاتنە  بارمتەکان،  مەسەلەی  بە  سەبارەت  ئەمریکایی  دوو  وێنە، 
شووڕای شۆڕشیش قبووڵی کردبوو و ئاغای بەهێشتی بە تەلەفون قسەی 
لەگەڵ ئاغای ڕەمزی کالرک کردبوو. کەچی ئاغای خومەینی بەیاننامەیەکی 
باڵو کردەوە کە ئێران هیچ نوێنەرێک لەالیەن ئەمریکاوە وەرناگرێ. یا من 
بڕیار بوو بچم بۆ شووڕای ئەمنییەتی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، 
دوای ئەوەی سکرتێری ئەو ڕێکخراوەیە هاتبوو بۆ ئێران و دانیشتنمان 
خومەینی  ئاغای  خودی  پەسندی  بە  ئێمە  دیــداری  هەبوو.  یەکتر  لەگەڵ 
بارمتەکان  بە  سەبارەت  بوو  بڕیار  و  گەیبوو،  شۆڕشیش  شــووڕای  و 
سەرکەوتێنکی  کە  کرێ  ئیمزا  ئەمریکا  لەگەڵ  ماددەیی   3 رێکەوتنێکی 
لە  بەیاننامەیەکی  خومەینی  ئاغای  بەاڵم  لەوکاتی؛  بوو  ئێران  بۆ  گەورە 
دژی باڵوکردوە و ئەو رێککەوتنە لە دەست چوو. ماددەکان بەو جۆرە 
بوون: یەکەم؛ ئەمریکا قبووڵی دەکرد دەستێوەردانی لە کاروباری ئێراندا 
کردوە و سەبارەت بەوە داوی لێبوردن لە خەڵکی ئێران دەکا. دوویەم؛ 
ئێراندا  نیوخۆیی  کــاروبــاری  لە  دەستێوەردان  دەکــرد  قبووڵی  ئەمریکا 
نەکا. سێیەم؛ سامانی شا و دەستوپێوەندییەکانی کە لە ڕوانگەی ئێمەوە، 
خاوەنەکانیان خەلکی ئێرانن و لە ئەمریکا بوون، بدرێتەوە بە ئێران. )1(  
چەند  لە  کە  تاران  لە  ئەمریکاییەکان  بارمتەگریی  و  داگیرکارانە  هێرشی 
ڕەهەندەوە لەو زنجیرە وتارەدا، باس و تاوتوێ کراوە، لەو بوارەشدا گرینگە 
کە، ژمارەیەک  لە مندااڵن یا لە دایکبووانی دواتر و لە 30 ساڵەکان تەمەن 
سەرووتری ئێستا، بۆچوونی خۆیان بەو جۆرە لەو ڕووداوە دەردەبڕن:
ئەو  بەرهەمی  نیشتەجێی  سویس دەڵێ:  مازیار شەکووری، نووسەر و 
بارمتەگرییە جگە لە کێشە، ئاکامێکی دیکەی نەبووە. چونکە هەم زەبر لە پێگەی 
ئێران دراوە و هەم خەڵکی ئێران بوون بە بارمتەی ئەمریکا. ئەوەش بە هۆی 
هەڵەیەکی گەورەی بەڕێوەبەران بوو. لە شێوەی واژۆی ڕێککەوتننامەی 
ئەلجەزایریشدا، هەڵەیان کرد. بێهزاد نەبەوی و ڕەجایی چوون واژۆیان 
کرد،  بێ ئەوەی سەرکۆمار ئاگادار بی و مەجلیسی شووڕا پەسندی کا و 
ببێتە یاسا. لەو ڕێککەوتنەدا، تەواوی قەرزەکانی کۆمپانیا  ئەمریکاییەکان 
کە بە ئێران قەرزداربوون، هەم بەخشران و هەم ئیزن بە بانکی ناوەندی 
دەدەینەوە. ئەوکاتی  تێچووی  هەر  ئێستاش  هەتا  و  بێ  بەشدار  نــەدرا 
ئێران  لیبڕالی  خوێندەوارانی  گرووپی  ئەندامی  ئیعتیماد،  حوسێن  ئەمیر 
بارمتەگران  ــازاددا،  ئـ و  ــراوە  ک کەشی  لە  ــێ:  دەڵ ئەمریکا  نیشتەجێی  و 
خەڵکی  لەالیەن  سکااڵکانیش  زوورترین  ئەوکات  کرێن،  دادگایی  دەبــێ 
وایە  پێیان  بارمتەگران  زۆربـــەی  ئێستاش  بەتایبەتی  ــن.  دەب ئێرانەوە 
ڕۆژانــە  ئەو  بــەاڵم  دەکوتن.  شــەڕێ  دەهۆڵی  و  کــردوە  باشیان  کارێکی 
پێشووی  سەرکۆماری  کارتێر،  ئیمزای  ئەمریکا،  سەرکۆماری  ترامپ، 
نوێ  خۆیدا   ســەرکــۆمــاری  کاتی  لە  جــار  دوویەمین  بۆ  ئێران  دژی  لە 
کردەوە، کە هەموو ساڵێ جارێک ئەو کارە لە 38 ساڵی پێشوودا، کراوە.  
دەڵێ:  ئێرانییەکان  دێموکراتی  سێکۆالر  حیزبی  ئەندامی  شەهبانی،  ئاریۆ 
خەریکی  ئەمریکاییەکان  کە  تێگەیاندین  ئاوایان  و  بووین  قوتابی  ئێمە 
سیخوڕی بوون. بەاڵم کۆماری ئیسالمی ڕاستی نەدەکرد. لە ئاکامدا و لە 
نزیک 40 ساڵی ڕابردوودا، الوەکان ژیانیان لەوپەڕی ناخۆشیدا بوە. بۆ 
کار دیتنەوە، بۆ پێکهێنانی ژیانی هاوبەش، بۆ خوێندن، بۆ چوونە دەرەوە 
خــوارووی  لە  ئاسانکاری  و  دەرەوە  سەفەری  بۆ  دیکە.   شتی  زۆر  و 
ئەمنیەتییەوە سەیر  بە چاوی  ئێرانییەکان  بووین. چونکە  هیندیش  واڵتی 
دەکرێن. بەوکارە ئامانجیان زەبەرلێدان لە خوێندکاران و الوانی ئێرانیبوو. 
بۆیە خۆیان تێکەڵ بە خوێندکاران کرد هەتا بە ناوی ئەوانەوە تەواو بێ. 
وتەبێژ  ئەمیرئینتیزام_  عەبباس  هاوسەری  ئەمیرئینتیزام،  ئیالهە  خاتوو 
باڵوێزی  و جێگری سەرۆک وەزیری دەوڵەتی کاتیی مێهدی بازرگان و 
ئێران لە سکاندیناوی  کە لە سوئێدڕا بۆ تاران بانگ کراوە و بە تۆمەتی 
لە 38  پتر  فەقیهـ   لەگەڵ ویالیەتی  ئەمریکا و دژایەتیی  لەگەڵ  پێوەندیی 
ئەوان  دەڵــێ:  ودەستبەسەرە_  بێ چارەنووس  سیاسیی  زیندانیی  ساڵە 
ئاکامگیرییەی  بــەو  و  بــوو  زۆر  مەبەستیان  بارمتەگری  بە  ســەبــارەت 
پێویستیان بوو گەیشتن. یانی بە قەولی ئاغای ئەمیرئینتیزام بەرنامەیەک 
بوو کە پێشتر گەاڵڵەی بۆ داڕێژرابوو بۆ ئەوەی لە هەوڵەکانی دواییدا، 
 )2( ئێراندا.  شۆڕشگێڕیی  حکومەتی  لەنێو  بکەن  جێگیر  پــاوانــخــوازی 
ــا، شـــەڕی ئــێــران و عــێــراق کــە بــە یەکێک لــە کــاردانــەوەکــانــی  ــەروەه ه
بارمتەگری لەقەڵەم دەرێ؛ بەتایبەتی درێژکێشانی کە لە ئەستۆی کۆماری 
ئیسالمی ئێرانە و بە مەبەستی ناردنەدەرەوەی »شۆڕشی ئیسالمی« و 
بە کەربەالیە  ئیدئۆلۆژیکە کە_رێگای قودس  ئەو دروشمە  پڕڕەنگکردنی 
دایە_  ئەو شەڕە بێجێ  و نگریسە، کوژراو، کەمئەندام و برینداربوونی 
یەحیا  سەرلەشکر  کەوتەوە.  لێ  نانیزامی  و  نیزامی  مرۆڤی  میلیون  بە 
ــی  ڕەحــیــم ســەفــەوی، ڕاوێــژکــاری بـــەرزی خامنەیی کــە بــۆ دەرچــووان
دەڵێ:  کــردوە،  قسە  عەلی«  »ئیمام  نیزامی  کۆلیژی  لە  ئەرتەش  زانکۆی 
دووالیەنی دەرگیر لە شەڕەکە، 2000 میلیارد دۆاڵر تێچوویان بووە. )3(    
هەبا،  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  لــە  واقعبین  ڕادەیـــەک  تــا  عەقیڵیەتی  ئــەگــەر 
ســاڵ ونــیــوێــک  دوای  شـــەڕ  درێـــژدانـــی  النــیــکــەم  و  شـــەڕ  ــە  ب پێویستی 
ــا زۆر کــــەم دەبـــــوو،  ــی ــەن ــەت ــە، ن ــالحــ ــ ــوو. ئــــەو تـــێـــچـــووە زب ــ ــەدەبـ ــ نـ
ــەدەبـــوو.   ــەش چـــێ نـ ــی ــی ــران ــکــوو ئـــەو هـــەمـــوو دوژمـــنـــکـــاری و وێ ــەڵ ب

سەرچاوەکان 
1_ یوتیوب. صدای آمریکا، مهدی فالحتی در گفتگو با آقای بنی صدر، ناگفتەهایی از شورای انقالب و گروگانگیری. 
ــردا.   ــ ف ایـــــران  ــون  ــزی ــوی ــل ت تــفــســیــر خــبــر ســەشــنــبــە 16 آبـــــان،  ــگــی،  ــن یـــوتـــیـــوب، جــمــشــیــد چــال 2 و 3_ 

ڕاپــۆرتــی  نێونه ته وه یی  لێبووردنی  ڕێکخراویی 
پێشێلکردنی  لــەگــەڵ  پــێــونــدی  لــە  2017ی  ســاڵــی 
ــاڵو کـــــــرده وه . ــه  ئـــیـــرانـــدا بـــ ــ مـــافـــی مــــــرۆڤ ل
ئاماژه ی  خۆیدا  ڕاپۆرتەکەی  له   ڕێکخراوه یه   ئه و 
کردنی  ــی  ــای دادگ وه ک    گرینگ  خــاڵــی  چــه  نــد  بــه  
نادادپه روه رانه، ئیعدامی تاوانبارانی ته مه ن ژێر 18 
ساڵ و سه ر کوتکردنی ئازادی ڕادەربڕین و نه بوونی 
بەو  ســەبــارەت  و  کــردوە  نارەزیەتیەربڕین  مافی 
پێشێکارییانە ڕەخنەی له  کۆماری ئیسالمی گرتوە.
له  ڕاپۆرتەکەیی ڕێکخراوی لێبووردنی نێونه ته وه ییدا، 
به فرانباری  مانگی  لــه   ئــێــران  ناڕه زایه تییەکانی 
ئه وساڵی ڕابردووی به  گه وره ترین خۆپێشاندانی دژ 
به  حکوومه ت له  ساڵی 1388 ەوە تا ئێستا ناوبردوە

نــوانــدن و  لــه و ڕاپــۆرتــه دا ســه رکــوت، توندوتیژی 
ئازادیی  وەک   ئازادییەکان  به رته سککردنه وه ی 
ڕادەربـــڕیـــن، مــه زهــه ب، بــیــروبــاوه ڕ، و هــه روه هــا 
پــێــشــگــرتــن لـــه  بـــەڕێـــوەچـــوونـــی کـــۆبـــوونـــه وه ی 
ئاشتیخوازانه ، زیندانیکردنی بەندکراوان له زیندانی 
تاکه که سی  و، دادگاییکردنی نادادپەروەرانەی خەڵک 
بە بیانووی چاالکیی ئەمنیەتی و مه ترسی هاویشتنی 
ئەو  نموونەیەکی  چەند  وەک  نیشتمانیی؛  ئه منیه تی 
پێشێلکارییانە باسی کراوە و تیشک خراوەتە سەر 
بەردەوامیی ئه شکنجه کردنی بەندکراوان، په ره گرتنی 

درێــژەی  و  نەتەوەیی  جنسییه تی،  هــەاڵواردنــی 
بــە هــەمــوو ئەو  ئــێــران وســەبــارەت  لــە  ئیعدام 
پێشێلکارییانە ڕەخنە لە کۆماری ئیسالمی گیراوە.
ــه دا تیشک خــراوەتــە ســەر ئــەوەش  ــۆرت لــه و ڕاپ
موسیقیشدا  بـــواری  لــه   ئیسالمی  کــۆمــاری  کــە 
کــردوه   دروســـت  هــونــه رمــه نــدان  بــۆ  ئاسته نگی 
کۆنسێرتەکاندا  ــه   ل ــان  ژنـ گــوتــنــی  گــۆرانــی  و 
ــەر بــۆیــە لــە مانگی  ــرێ و، ه ڕێــگــەی لــێ دەگــی
خــەرمــانــانــدا ســـه دان هــونــه رمــه نــد داوایــــان له  
ئــه و واڵته   حه سه ن ڕووحــانــی، ســه ر کــۆمــاری 
کرد که  کۆتایی بەو ئاستەنگ دروستکردنە بێنێ.

ئه و ڕاپۆرته  به ئاماژە بە  هه ڵبژاردنی دووباره ی 
حه سه ن ڕووحانی وه ک سه رکۆماری ئێران ده ڵێ: 
ئه و هه ڵبژاردنه  له  کاتێکدا به ڕێوه  چوو که  سه دان 
مەزهەبی،  جــۆراوجــۆری  بیانووی  بــه   کاندید 
سیاسی و ڕەگەزی لە ڕەدی سەاڵحییەت کران 
دوای  نــران.  وەال  پێشبڕکێیەکان  مەیدانی  لە  و 
که سانێک  دیکه ش  جارێکی  هه ڵبژاردنەکانیش 
پێشینەی  که   هاتنه  سه رکار  وه زاره تخانه کان  له  
هەیە. مــرۆڤــدا  مافی  پێشێلکردنی  لــە   ــان  زۆریـ
ئەم  ناڕەزایەتییەکانی  بە  ئاماژە  بە  ڕاپۆرتە  ئەم 
دواییانەی مانگی بەفرانبار کە زیاتر لە سەد شاری 
ناڕه زایه تییه کان  دوای  له   دەڵێ  گرتەوە،  ئێرانی 

ــدە   ــاوەنـ ــه س ده ســـبـــه ســـه رکـــران و نـ ــ ــه دان ک ــ ســ
گه رم  چه کی  له   که ڵکوه رگرتن  به   ئه منیه تییەکان 
بریندار کردنی خەڵکی  و  به  کوشتن  ده ستیان کرد 
ناڕازی بێ ئەوەی ئەوان هیچ توندوتیژییەکیان کردبێ 
یان چەکیا پێ بووبێ. هەروەها تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی 
وئەنێستاگرامیان  فەیسبووک  و  تێلێگرام  وەک 
خەڵکیان  دەستڕاگەیشتنی  و  داخــســت  خــەڵــک  لــە 
کــرد. ــووردار  ســن پێوەندی  گشتییەکانی  ــۆڕە  ت بــە 
لێبووردنی  ســااڵنــه ی  ڕاپــۆرتــی  لــه   دیکه   به شێکی 
له   گیراوەکان  زیندانیکردنی  به   ئاماژه   نێونه ته وه یی 
زیندانی تاکه که سی و دادگاییکردنی نادادپه روه رانه ی 
ــا و تیشک دەخــاتــە ســەر ئــەوەی  بــەنــدکــراوان ده ک
بڕیاری  بەهۆی  دوای  که س  سەدان  ئێستادا  لە  کە 
ســێــدارەدان. پەتی  لەژێر  ــا  دادگ ــەی  ــه روه ران ــادادپ ن

ڕاپۆرتەکە دەڵێ دەزگای قەزایی لە ئێران سەربەخۆ 
ــان، بــەتــایــبــەت  ــی ــدان ــن نــیــیــە و هــیــچ مــافــێــک بــۆ زی
تەنانەت  و  ناگیرێ  لەبەرچاو  سیاسی  زیندانیانی 
ــن. ــرێ ــش بــێــبــەش دەک ــە مــافــی گــرتــنــی پــارێــزەری ل

ڕەزا محەممەدئەمینی

بەفرانباری  مانگی  ناڕەزایەتییەکانی  لەدوای 
مەدەنی  نافەرمانیی  پرسی  بەمالوە،  ڕابــردوو 
ــات و  ــە شــێــوەکــانــی خــەب ــەک ل ــوەی وەک شــێ
توێژەکانی  و  چین  لەالیەن  ناڕەزایەتیدەربڕین 
خەڵک و حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی ئێران 
هاتووەتە گۆڕێ و گرینگی زیاتری پێ دەدرێ. 
ئاگاداربوون  وێــڕای  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
دواکــەوتــووانــەی  و  گەڵی  دژی  نێوەڕۆکی  لە 
کۆماری ئیسالمی و دڕندەیی دەزگای سەرکوت 
و  جینایەت  خوڵقاندنی  لە  بــێ پــەروابــوونــی  و 
هاتوونە  بەندکراوەکان،  و  خەڵک  کوشتاری 
سەر ئەو باوەڕە کە بۆ پاشەکشە پێکردن بەو 
ڕێژیمە و دەستەبەری ماف و ئازادییەکانیان لە 
لەالیەک  کە  چەکێک  وەک  مەدەنی  نافەرمانیی 
دەتوانێ لە باردۆخی ئێستادا کاریگەرتر لەهەر 
گیانیی  تێچووی  دیکە  لەالیەکی  و  بێ  چەکێک 
کەمتری لێ دەکەوێتەوە، کەڵک وەربگرن و بە 

گژ دەسەاڵتدارانی ئەو ڕێژیمەدا بچنەوە.
بۆ »حیجابی  نا  ــەوەی  جــوواڵن نــێــوەدا  لــەو 
ــەڵ خــۆپــێــشــانــدانــەکــانــی  ــەگ ــە ل ــێ« ک ــلـ زۆرەمـ
ــە شەقامی  ل ڕابـــــردوو  ــاری  ــب ــران ــەف ب مــانــگــی 
لە  خێرا  و  پێکرد  دەستی  تــارانــەوە  ئینقالبی 
گەورەشارەکانی دیکەش وەڕێ کەوت، یەکێک 
لە دەرکەوتەکانی ئەم نافەرمانییە مەدەنییانەیە 
کە دەتوانێ لە ئەگەری بەردەوامی و بەرباڵویی 
خۆیدا کۆماری ئیسالمی ناچار بە پاشەکشە لە 
ڕوانینە دواکەوتووەکەی لە پێوەندی لەگەڵ ما 
فەسەرەتاییەکانی ژنانی ئێراندا بکا و بەستێنێکی 
نافەرمانییەکانی  پەرەسەندنی  بۆ  بێ  لەباریش 

دیکەی کۆمەڵگەی ئێران. 
گرینگیی ئەو نافەرمانییە مەدەنییە، سەرەڕای 
ــوت و بـــگـــرەی ژنــــان و  ــەرکـ ســیــاســەتــی سـ
تۆقاندنیان بە سەپاندنی سزای قورس لەوە دایە 
کە ترسێکی زۆری خستۆتە دڵی کاربەدەستانی 
پێشنوێژی  ئەحمەد خاتەمی،  ئەوەتا  ڕێژیمەوە، 
ڕێوڕەسمی حکومەتیی نوێژی هەینیی تاران کە 
بە یەکێک لە مۆرە هەرە دواکەوتووەکانی ڕێژیم 
لە نوێژی هەینیی ئەم حەوتوویەدا  دادەنــدرێ، 
وێڕای دەربڕینی دژایەتیی سەختی خۆی لەگەڵ 
هەڕەشەی  پۆشین  ئازادیی  و  حیجاب  الدانــی 
دەزگــای سەرکوتی  لە  داوای  و  کرد  ژنــان  لە 
ڕێژیم کرد کە بە توندی لەگەڵ سەرپێچیکەران 
بجووڵێنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا بە ئاشکرا ترس و 
دڵەڕاوکێ لە قسەکانی ناوبراو و کاربەدەستانی 
دیکەی ڕێژیم لە شارەکانی دیکەی ئێراندا بەدی 
دەکـــرێ و، دیـــارە ئــەو حــەڕەکــەتــە بــەتــەواوی 
تاساندوونی. دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی 
ــە مــەتــرســیــیــەکــانــی پــەرەســەنــدنــی  بــەبــاشــی ل
ــەوەی نــا بۆ  نــاڕەزایــەتــیــی مــەدەنــی و جــوواڵن
ئەرکی  بــە  و  گەیشتوون  زۆرەمــلــی  حیجابی 
خۆیانی دەزانن کە بە هەر شێوەیەک بێ، دەبێ 
گرتن  حاڵەش  بەو  بکەن.  لەگەڵ  بەربەرەکانێی 
کاریگەر  نەیتوانیوە  ژنان  توندی  سەرکوتی  و 
ناوەناوە  و  نەکراون  چاوترسێن  ژنان  و   بێ 

نافەرمانیی مەدەنی و ئاکامەکانی

درێژەیان بەو حەڕەکەتە ئیعترازییە هەر داوە.
ــاوەڕوان دەکـــرێ لــە بــەرەبــەری  ئێستا چــ
هەشتی مارس، ڕۆژی جیهانی ژناندا شەپۆلی 
ــەوەی نــا بــۆ حــیــجــابــی زۆرەمــلــی  ــ ــوواڵن جــ
بــە گــوڕتــر و بــەرفــراوانــتــر لــە پێشوو پــەرە 
تاسان  و  کێشە  تووشی  ڕێژیم  و  بستێنێ 
ئێستاوە  لە  و  ترساوە  لەو  ڕێژیم  بکاتەوە. 
و  بەسیج  وەک  ســەرکــوتــکــەرەکــانــی  هــێــزە 
و  مــارس  هەشتی  لە  تا  ڕێکخستوون  سپاە 
بەتایبەت  نـــورۆز  پێش  ــی  ــان ڕۆژەک پــاشــان 
چوارشەممەسووریدا  و  نـــەورۆز  ئــێــوارەی 
ناڕەزایەتییەکی  و  خۆپێشاندان  هەرچەشنە 
جەماوەری لە شوێنە گشتییەکاندا سەرکوت 
بکەن. بەاڵم دڵنیاییەوە لە ئەگەری هاتنەسەر 
ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  بەرینی  شەقامی 
وەزاڵــەهــاتــوو  کچانی  و  ژنــان  بەتایبەت  و 
کۆماری  دەســـەاڵت،  ــی  ســەرەڕۆی چنگی  لــە 
توانای  دەزگا سەرکوتکەرەکانی  و  ئیسالمی 
ڕووبــــەڕووبــــوونــــەوە و ســەرکــوتــی ئــەو 

ناتوانن زیندانەکان لە  جوواڵنەوەیان نابێ و 
بئاخنن.  ئێران  ئازادیخوازی  کچانی  و  ژنان 
ناڕەزایەتییەکانی  ئەزموونی  لەالیەک  چونکە 
ــە  هــەرچــەشــن داوە  ــی  ــشــان ــی ن ڕابــــــــردوو 
تووندوتیژییەکی هێزە سەرکوتکرەکان لەگەڵ 
و  ڕق  و  گشتی  ناڕەزایەتیی  کچان  و  ژنــان 
تووڕەیی الوان و پیاوانی لێ دەکەوێتەوە و 
لەالیەکی دیکەش جوواڵنەوەی نا بۆ حیجابی 
مەدەنییەکان  نافەرمانە  هەموو  و  زۆرەملی 
ــە تــونــدوتــیــژیــیــە و هــەربــۆیــەش  ــەدوور ل ــ بـ
مافی  پاڕێزەری  ڕێکخراوەکانی  پشتیوانیی 
مرۆڤ و دنیای ئازاد و نەتەوە یەکگرتوەکانی 
بەدوادا دەبێ و ڕێژیم ناتوانی بە ئاسانی و 
بەبێ دانی »باج« و لێکەوتەکانی سەرکوتیان 

بکا. 
بە ڕوویەکی دیکەشدا ئەو ڕێژیمە داتەپیوە 
قەیرانی  کۆمەڵێک  لەگەڵ  واڵت  نێوخۆی  لە 
و  سیاسی  و  ئــابــووری  بنەڕەتیی  و  ــووڵ  ق
لەگەڵ  واڵتیش  دەرەوەی  لە  و  کۆمەاڵیەتی 

کۆمەڵێک کێشە لەگەڵ واڵتانی ناوچە و ڕۆژاوا 
نیە  لێیان  دربازبوونی  توانای  کە  بەرەوڕوویە 
هەربۆیەش  بکا.  چارەسەریشیان  ناتوانێ  و 
لە  ئێستا  و  بەفرانبار  مانگی  ناڕەزایەتییەکانی 
بەرەبەری ڕۆژی جیهانیی ژنان و سەری ساڵی 
قەیران  لە  الیەنێک  تەنیا  و  فرەڕەهەندن  تازەدا 
بەڵکوو  ناگرێتەوە،  خەڵکی  ناڕەزایەتییەکانی  و 
گشتگیرە و لەالیەک ڕووی لە تەواوەتیی ڕێژیمی 
ئیسالمییە  کۆماری  تۆتالیتێری  و  دیکتاتۆڕی 
ئەگەر  ناڕەزایەتییانە  ئەو  دیکەش  لەالیەکی  و 
بکرێن،  سەرکوت  کاتیش  بەشێوەی  تەنانەت 
هۆکارەکانی  بنەبڕکردنی  توانای  ڕێژیم  چونکە 
لە  گوڕتر  بە  سەرلەنوێ  نیە،  سەرهەڵدانەکانی 
کۆمەاڵنی  کەوابوو  سەرهەڵدەدەنەوە.  پێشوو 
مەدەنی  بەنافەرمانیی  پەرە  دەبێ  ئێران  خەڵکی 
بدەن و بە لەژێرپێنانی هێمنانەی یاسا داسەپاوە 
دەنگی  ئیسالمی  کــۆمــاری  دواکــەوتــووەکــانــی 
جیهان  بە  و  یەکتر  گوێی  بە  یخۆیان  بێزاری 

بگەیەنن. 

لە  نا بۆ حیجابی زۆرەملی  ــەوەی  جوواڵن
ژنانی  لەالیەن  مــارس  هەشتی  بــەرەبــەری 
ــەدەرەوە دەبــێ  ــ ل لــە نێوخۆ و چ  ئــێــران چ 
بایەخی تایبەتیی بدرێتێ، بەتایبەت پیاوانیش 
بە کەڵکوەرگرتن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و 
»ژنان  لە  پارێزگاری  کەمپەینی  سازکردنی 
و کچانی شەقامی ئینقالب« دەبێ هەڵوێستی 
بوێرانەیان هەبێ و بە کردەوە پشتیوانی لەو 
تەنانەت  بکەن،  خانمەکان  لە  و  حەرەکەتە 
سووکایەتی  و  ــێــدان  ل ــەگــەری  ئ لــە  دەبـــێ 
نافەرمانییە  لەو  بەشداربووان  بە  پێکردن 
مەدەنییە لەالیەن هێزە سەرکوتکەرەکانەوە، 
بە بێ ترس و دوودڵی بەرگری لە خاتوونە 
ئازادیخوازەکان بکەن. بێ گۆمان نافەرمانی 
لە  دیفاع  لەگەڵ  ناتەباییەکی  هیچ  مەدەنی 
کــردەوە  و  توندوتیژی  ئاست  لە  خۆکردن 
بەرگری  و  نیە  سەرکوتکەراندا  قیزەوەندە 

مافی ڕەوای گەالنی مافخوراوی ئێرانە. 
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بۆ چاودێری لە ساڵی 201٨دا

دونیا،  لە  ناکۆکییەکان  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 
ــە یــەکــگــرتــووەکــان  ــەت ــانــی ویــالی کــاربــەدەســت
هەڕەشەیان  ڕێــژەی  لەگەڵ  ئــەوان  پەیوەندیی 
بــۆ ســـەر ئــامــریــکــا هــەڵــدەســەنــگــێــنــن. هــەمــوو 
لە  ڕاســتــەوخــۆ  ــەڕەشــەی  ه ناکۆکییانە  ــەو  ئ
ــەن، بۆیە  ــاک ــیــەکــانــی ئــامــریــکــا ن ــدی بــەرژەوەن
هەموو  دەرەوە  پەیوەندییەکانی  ئەنجومەنی 
یارمەتیی  ــا  ت ــا  دەکـ لێکۆڵینەویەک  ســاڵــێــک 
ڕێــبــەرانــی ویــالیــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان بکا کە 
هەڕەشەکان بۆ ساڵی دواتر پۆلێن بکەن. لە دە 
ساڵی ڕابردوودا، ئەو لێکۆڵینەوە جەختی لەسەر 
ئەکتەرە  لەالیەن  کە  کردووە  مەترسییانە  ئەو 
دەرەکییەکان دێنە ئاراوە. ئێستا هەڵسەنگاندن 
ئامریکا  کــە  دەکـــرێ  مەترسییانەش  ــەو  ئ بــۆ 
ــا. ئــاراســتــەی جیهان و هــەروەهــا خــۆی دەک
کرداری  ناوەندی  بەرپرسی  ستەیرس،  پۆل 
دەکا،  لێکۆڵینەوانە  ئەو  کە   ،CFR پێشگیرانەی 
دەڵێ: »ئێستا ویالیەتە یەکگرتووەکان پێشبینی 
بۆتە  ئــەوە  و،  جیهانە  ئەکتەری  نەکراوترین 
هۆی دروستبوونی نیگەرانیی قووڵ. تۆ جاران 
یــەکــگــرتــووەکــان بخەیە  دەتــتــوانــی ویــالیــەتــە 
سەیری  نــەگــۆڕ  شتێکی  وەک  و  الیەنێکەوە 
کە  ببینی  و  بکەی  جیهان  ســەیــری  و  بکەی 
و  ناسەقامگیریی  ســەرچــاوەی  گــەورەتــریــن 
ویالیەتە  تۆ  دەبــێ  ئێستا  کوێیە.  لە  نائارمیی 
یەکگرتووەکان لەو نێو ئەم هاوکێشەیە باوێی. 
هەڵسەنگاندنی  شێوەی  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
دڵنیا  ــەوە  ل کــۆمــارە، هیچکەس  ئــەو ســەرۆک 
دۆخێکی  لــە  ]ئامریکاییەکان[  ئێمە  کــە  نییە 
دیاریکراودا چۆن هەڵسوکەوت دەکەین.« ئەم 
بــارودۆخــەی  ئــەم  لەوانەیە  کۆمارە  ســەرۆک 
بەکەیفێ بێ. دۆناڵد ترامپ لە 2015دا نووسی؛ 
»ئــەمــن نــامــهــەوێ خــەڵــک بــە تـــەواوی بزانێ 
چــی دەکـــەم، یــا چــۆن بیر دەکـــەمـــەوە، ئــەوە 
ــەوان.« ئـ بااڵنسی  تێکچوونی  هــۆی  دەبێتە 
بە  زۆر  ئامریکاییەکان  نەکراویی  پێشبینیی 
دەستنیشانکراودا  سێناریۆی  دوو  لە  ئاشکرا 
دەرکەوتن کە وەک مەترسی خاوەن بەرزترین 
ئەمساڵدا  ــی  ــۆرت ڕاپ لــە  ئــەولــەویــیــەت  ئاستی 
 436 ــەوەی  ــدان وەاڵم لە  کە  پێکرا،  ئاماژەیان 
کارناسی سیاسەتی دەرەوە وەدەست هاتووە:
ــەم؛ کــێــشــەی ســـەربـــازیـــی ویــالیــەتــە  ــەکـ یـ
ــووو  ــ ــاک ــ یــــەکــــگــــرتــــووەکــــان، کـــــــــۆرەی ب
ــوور  ــ ــاکـ ــ بـ کــــــــــۆرەی  ــی  ــ ــان ــ ــەک ــ ــران ــ ــی ــ ج و 
ــەوەی سەربازی  ــوون ــەرەوڕووب ب دووهـــەم؛ 
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  و  ئــێــران  نــێــوان  لــە 
یەکگرتووەکان  ویــالیــەتــە  هاوپەیمانێکی  و 
ناکۆکییەکانی  لە  ئێران  تێوەگالنی  هــۆی  بە 
شەڕخوازەکان. تاقمە  لە  پشتیوانیی  و  ناوچە 
ستەیرس گوتی: »ئەمانە دوو مەترسیدارترین 
کێشەی هەنووکەیین، هەندێک کەس ڕەنگبێ بڵێن 
ئەمە شتێکی باشە کە لێگەڕێین خەڵک بکەونە 
گومانەوە، ئەمانە هەمووی بەشێکن لە هەوڵی 
بەرامبەر  ]ئامریکا[  گــرەوی  بــەرزکــردنــەوەی 
پێموابێ زۆربەی  ئێران.  بە کۆرەی باکوور و 
ئەمە ستراتێژییەکی  کە  بن  هاوڕا  پسپۆڕەکان 
ژیرانە نیە: ئەمە لەوانەیە کاردانەوەی پێچەوانەی 
لێکدانەوەی  هــۆی  ببێتە  یــا  بــکــەوێــتــەوە،  لــێ 
بابەتە.« لەم  شتی  و  لێکتێنەگەیشتن  و  هەڵە 
لـــە لــێــکــدانــەوەکــەدا کـــە نـــیـــوەی یــەکــەمــی 
کاتی  پشووی  کاتی  لە  کــرا،  نۆڤامبر  مانگی 
مووشەکیی  و  ــاوکــی  ن تــاقــیــکــاریــیــەکــانــی  ــە  ل
ئەمە بوو  هــاوڕایــی گشتیی  بــاکــوور،  کــۆرەی 
کاردانەوەی  باکوور  کۆرەی  لەگەڵ  کێشە  کە 
»بەرچاوی« دەبێ بەاڵم ئەگەری ڕوودانەکەی 
»مامناوەندییە«. گوتنی ئەوەی کە كێشە لەگەڵ 
دەبێ  بەرچاوی  کاردانەوەی  باکوور  کۆرەی 
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پسپۆڕان  ــەی  زۆربـ چونکی  نرخاندنە  کــەم 
هۆی  ببێتە  ــێ  ــوان دەت ئــەمــە  کــە  وایـــە  پێیان 
دووهەمی  دوای شەڕی  لە  شەڕ  سەختترین 
کە  دەرکـــەوت  بــۆی  ستەیرس  جیهانییەوە. 
ڕابــردوودا  ڕاپرسیی ساڵی  لە  کە  کاتێکدا  لە 
بــاکــوور«  کـــۆرەی  لــە  جــیــددی  »کێشەیەکی 
ئاڵقەی  لە  ناوکیی  پرۆگرامی چەکی  بە هۆی 
یەکەمی مەترسییەکاندا پۆلێن کرابوو، شەڕی 
سەرەکی  کێشەی  وەک  سورییە  نێوخۆیی 
ــوو، ئـــەوەی کە  بــۆ چــاودێــریــی دیـــاری کــراب
ئەمساڵ نوێیە ئەمەیە کە نیگەرانییەکی جیددی 
ڕاستەوخۆی  بەرەوڕووبوونەوەی  لەبارەی 
سەربازیی لە نێوان کۆرەی باکوور و ویالیەتە 
ئەم  هاوکات  کە  ــەوەی  ئ و  یەکگرتووەکان، 
یەکەم  هاتنەئارای  هۆی  ببێتە  دوژمنایەتییە 
شەڕی چەکی ئەتۆمی لە مێژوودا، لە ئارا دایە.
بە  نیگەرانییەکە  »ئێستا  گوتی:  ستەیرس 
ئاشکرایی ئەمەیە کە شەڕێکی نوێ لە دوورگەی 
لە  کەڵکوەرگرتن  هۆی  ببێتە  دەتوانێ  کۆرە 
لەبارەی  خەڵک  تێگەیشتنی  نــاوکــی.  چەکی 
شەڕ گــۆڕاوە.« سێ هۆی سەرەکیی بۆ ئەم 
نێوان  زارەکیی  شــەڕی  هەیە:  بوونیان  شتە 
دۆناڵد ترامپ و کیم یونگ ئون، پێشوەچوونە 
بە  گەشەپێدان  لە  باکوور  کۆرەی  خێراکانی 
مووشەکێک کە بگاتە ویالیەتە یەکگرتووەکان 
کە  بــچــووک  هێندە  ئەتۆمیی  کــاڵوێــکــی  بــە 
پەیتاپەیتاکانی  هەڕەشە  و  بکرێ  قایم  لێێ 
ئەنجامدانی  لەبارەی  دژبەرەکانی  و  ترامپ 
بکا. پێویست  ئــەگــەر  ســەربــازیــی  هەنگاوی 
ئاکامی لێکۆڵینەوەکە لێکدانەوەی چاودێری 
ستارڤیدیس،  جەیمز  وەک  زانیاریی  خــاوەن 
برێنەن،  جــان  و  خانەنشینکراو  دەریـــاداری 
ــەرۆکـــی ســـی ئـــای ئـــەی لـــە ســـەردەمـــی  سـ
ستارڤیدیس  دەکــاتــەوە.  پشتڕاست  ئۆبامادا 
ویالیەتە  نێوان  نائەتۆمیی  پێکدادانی  ئەگەری 
سەدا  لە  باکوور  کــۆرەی  و  یەکگرتووەکان 
ئەگەری  و  دەکــا،  پێشبینی   ۵0 بۆ ســەدا   20
شەڕی ئەتۆمی 10 لە سەد. ڕەنگبێ بۆ وێنە 
ئەگەر کۆرەی باکوور فڕۆکەیەکی شەڕکەری 
یا  خــوارەوە  بخاتە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
گوام  ئامریکایی  دوورگـــەی  بە  مووشەکان 
ئامریکا  ــەوەی  ــدان وەاڵم هــۆی  ببێتە  کە  بنێ 
تۆڵەئەستێنی.  بـــواری  بکەوێتە  کێشەکە  و 
ئاتالنتیک  دێ  لەگەڵ  وتوێژێکدا  لە  برێنەن 
باسی پێشبینینەکراویی ترامپ وەک فاکتەرێکی 
هەستیار بۆ دانی ئەگەری 20 تا 2۵ لەسەد بۆ 
گوتی:  برێنەن  کــردووە.  ئارای شەڕی  هاتنە 
باکوور  کــۆرەی  کە  دڵنیام  تەقریبەن  »ئەمن 
مەزنی  کێشەیەکی  هەاڵیسێنەری  نایهەوێ 
کە  بــوو  ساڵیش  چەندین  و  بــێ  ــازی  ســەرب
شەڕێکی  خوازیاری  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
ئــەوتــۆ نــەبــوو، ئــەمــن نــازانــم ئــاغــای ترامپ 
توانایی کام بڕیار یا کام کردەوەیەکی هەیە.«
ــــی دووداڵنــــــــــــەی تــــرامــــپ بــۆ  ــری ــ ــۆگ ــ ه
ــە ئــەو  ڕێــکــکــەوتــنــنــامــەی نــاوکــیــی ئــێــران، ک
بۆ  و  ــەوە«  ــ ــردۆت ــ ک ڕەت  ــەی  ــەکـ ــیـ »ڕەوایـ
کۆنگرەی ناردووە تا پێداچوونەوەی بۆ بکەن، 
و ئێستاش ئەگەری ئەوە هەیە کە پاشەکشەی 
دروستکردنی  بۆتە  شێوە  هەمان  بە  بکا،  لێ 
مەترسی. ئێستا ئەگەری بەرەوڕووبوونەوەی 
ئــێــران لەسەر  یــەکــگــرتــووەکــان و  ویــالیــەتــە 
هەندێک بابەتی جێگای ناکۆکی، لە بەرنامەکانی 
مانۆڕەکانی  تا  ئێران  ناوکیی  و  مووشەکی 
تاقمە  لە  پشتیوانیی  و  عێراق  و  سورییە  لە 
چەکدارەکانی یەمەن، لوبنان و فەلەستین کە 
هاوپەیمانەکانی  و  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
سعودی  عــەڕەبــســتــانــی  و  ئیسڕائیل  وەک 

ــەن، لــە ئــارا  بــە تــوونــدی دژی ئــەو هــەواڵن
باکوور،  کــۆرەی  کێشەی  وەک  هــەر  ــە.  دای
بەشدارانی لێکۆڵینەوەکە شەڕ لە نێوان ئێران 
و ویالیەتە یەکگرتووەکان یا هاوبەشەکانی 
وەک کێشەیەک بە کاردانەوەی بەرچاو بەاڵم 
هەڵدەسەنگێنن.  مامناوەندیی  ئەگەری  بە 
لە   CFR ڕاپـــۆرتـــی  لـــە  ئـــەم ســێــنــاریــۆیــە 
ئیران  کە  کاتێک  نەبوو،  ــردوودا  ڕابـ ساڵی 
چاالکییانە  لەم  بەرچاو  بەشێکی  خەریکی 
ڕێککەوتننامەی  ــووی  ــاتـ داهـ بـــەاڵم  بـــوو 
ــی نـــەکـــەوتـــبـــوو ژێـــــر گـــومـــان.  ــیـ ــاوکـ نـ
لە  بریتین  لەم چەشنە  سێناریۆی دیکەی 
هێرشی تێرۆریستی بە قوربانیی گەلێک زۆر، 
هێرشێکی مەزنی سایبێری بۆ سەر ژێرخانە 
و  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  هەستیارەکانی 
لەبەرچاو  بە  نەکراو  پێشبینیی  دانەی  دوو 
بەرەیانە  لەم  هەرکام  لە  بیدەنگیی  گرتنی 
لە 2017:  ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازیی 
ــە و ئــەنــدامــانــی نــاتــۆ یا  لــە نــێــوان ڕووســی
یــا چــەنــد واڵتــی  یەکێک  نــێــوان چین و  لــە 
باشووری خۆرهەاڵتی ئاسیا لەسەر ناوچە 
کێشەلەسەرەکان لە دەریای باشووری چین.
کێشەی  ــەبــارەی  ل نیگەرانیی  ستەیرس 
ڕوون  شـــێـــوەیـــە  بــــەو  ــە  ــیـ ــۆ_ڕووسـ ــاتـ نـ
خراپتر  ڕەنگدانەوەی  »لەوانەیە  دەکاتەوە 
ویالیەتە  نــێــوان  پەیوەندییەکانی  بــوونــی 
بە  بــــێ.  ــە  ــ ــی یـــەکـــگـــرتـــووەکـــان و ڕووســ
]لە  ڕووسیە  دەستوەردانی  ئاشکرابوونی 
 ]2016 لە  کۆماریی  ســەرۆک  هەڵبژاردنی 
و لەو پەیوەندییەدا، کێشەیەک لە شوێنێکی 
ــە ڕۆژهـــەاڵتـــی ئــورووپــا ســەر هەڵ  دی ل
چاوگرتنی  بەلەبەر  کاتدا،  هەمان  لە  دا.« 
قۆرخکردنی  لە  جینپینگ  شی  سەرکەوتنی 
ــە کـــۆنـــگـــرەی حــیــزبــی  ــەی لـ ــ ــەک ــ ــەاڵت دەســ
»خەڵک  ئۆکتۆبر،  مانگی  لــە  کۆمۆنیست 
سەقامگیریی  کــە  پێبکەن  هەست  ڕەنگبێ 
نێوخۆ )سیاسەتی نێوخۆئی چین(، لەوانەیە 
لە  کە  بکا  لێ  وا  دیکە  جارێکی  چینییەکان 
ــی بــن.« ــاشــووری چین شــەڕان ــای ب ــ دەری
یەک،  پلە  مەترسیی  نێو  لە  لەمانە  جگە 
وێدەچێ  زۆر  کە  هەن  دیکە  ئەگەری  دوو 
مامناوەندییان  کاریگەریی  بەاڵم  پێش  بێنە 
ــی ویــالیــەتــە  ــان ــەک ــی ــدی ــەرژەوەن ــەر ب ــۆ سـ ب
یەکگرتووەکان دەبێ: خراپتر بوونی شەڕی 
بەڕێوەبەرایەتیی  کە  شوێنێک  ئەفغانستان، 
ترامپ بەڵێنییەکی نیوەچڵی بۆ درێژەدان بە 
پەرەئەستاندنی  و  داوە  پێشوو  سیاسەتی 
تووندوتیژی لە سورییە هاوکات کە سەرۆک 
کۆماری سورییە بەشار ئەلئەسەد دووبارە 
کۆنتڕۆڵی واڵتە وێرانەکەی دەگرێتەوە دەست. 
لێکهەڵوەشانی  کە  سەرسوڕمانە  جێگای 
پتر لە عێراق کە دوو ساڵ لەوەپێش لە پلەی 
یەکەمی ئــەگــەری وەڕاســتــگــەڕان دابــوو و 
پلەی دووهەمی لە لیستەی ساڵی ڕابردوودا 
دەر  ئەمساڵدا  ڕاپرسییەکەی  لــە  هــەبــوو، 
لەبارەی  نیگەرانییەکان  سەرەڕای  نەکەوت. 
لیستەی  لە  داعشیش  تێرۆریستیی،  هێرشی 
شەممەی  نەمابوو.  ئەمساڵدا  هەڕەشەکانی 
ڕابردوو، سەرۆک وەزیرانی عێراق یارمەتیی 
ــارە کــرد:  بــە شــیــکــردنــەوەی هـــۆی ئـــەم کـ
و  عێراق  هێزەکانی  کە  کرد  ئیددیعای  ئەو 
هاوپەیمانەکان بە تەواوی واڵتیان لە داعش 
تەقاندنەوەی  هەوڵی  بەاڵم  کردووە،  ڕزگار 
ڕۆژی  نیویۆرک  لە  ئوتوبوس  تەرمیناڵی 
چـــۆن  ــە  ــ ک دەخــــــا  دەری  ــە  ــ ــم ــ ــەم دووشــ
ســەرەڕای  دەتــوانــێ  تێرۆریزم  هــەڕەشــەی 
دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەی  داعــش  کە  ئــەوەی 
هــەبــێ. ــژەی  ــ درێـ وا  ــەر  هـ دەدا،  لــەکــیــس 

دووردا،  ڕابــردوویــەکــی  لە  نەقشبەندییەکان  ده ڵێن  لێکۆڵەران  لە  هەندێک 
لە  و  بــوون  زەڕدەشــتــی  ئایینی  سەرسەختی  الیەنگرانێکی  و  شوێنکەوتووان 
نەقش  خۆیان  جەستەی  ســەر  لە  ئاوێستایان  ئایینە،  ئــەو  دوژمنانی  ترسی 
فەوتان  لە  و  بکەن  لێ  پارێزگاریی  خۆیان  گیانی  ــوو  وەک هەتاکوو،  کـــردوە، 
ــڕاوە. ب بــەســەردا  ــاوی نەقشبەندییان  ن ئــەوەشــه   لــەبــەر  بــکــەن، هــه ر  ــاری  ڕزگـ

ڕێبازی نه قشبه ندی به  یه کێک له  ڕێبازه  ئارام و هێمنه کانی عیرفان داده نرێ 
نالی، مەحوی،  له  که سایه تییه  هه ڵکه وتووه کانی کورد وه کوو مەولەوی،  و زۆر 
بالک،  باقری  مامۆستا  وه کــوو  ــای  زان زۆر  هــەروەهــا  و؛  سەیدی  و  بێسارانی 
مامۆستای کانیسانانی و مامۆستا عەبدولکەریمی بیارە سه ر به و ته ریقه ته  بوون.

ــاوی، لــه  گــونــدی ســه فــی ئـــاوا لــه  نــزیــک شـــاری جــوانــڕۆ  ــه ت ســاڵــی 1275 ه
نه قشبه ندی  ڕێبازی  دامه زرێنه ری  و  خواناس  بنه ماڵه یه کی  له   کۆرپه له یه ک، 
عوسمان.  نایه   ناویان  بــاوه گــه وره ی  خۆشه ویستیی  به ر  له   ژیانەوە.  نایە  پێی 
محه ممه د عوسمان له  ته مه نی پێنج ساڵیدا له گه ڵ مه والنا خالیدی برای نرانه  
حوجره کانی  له   عوسمان  محەمەد  عیرفانه وه ،  بازنه ی  خرانه   و  خوێندن  به ر 
له و  به  خوێندنی زانسته  کانی خواناسی کرد و هه ر  بیاره  و دووڕوودا ده ستی 
قوتابخانانه شدا درێژه ی به  خوێندن و فێربوون دا. ئه و جگه  له  خزمه تی باوکی، 
واته  شێخ عه الئه دین، له  خزمه تی مامۆستایانی وه کوو مسته فا ئیسماعیلی میسری 
و مه ال سه ید حوسه ین ساباڵخی و مه ال عه بدولکه ریم خانه شووریدا خوێندوویه تی.
ڕێبازی  پلەکانی  بڕینی  و  خوێندن  تەواوکردنی  دوای  عوسمان،  محەممەد 
دوو  هەر  سەرپەرستی  بە  ده کــرێ  باوکی  به سااڵچوویی  به هۆی  نەقشبەندی، 
خانەقای بیارە و دووڕوو، و لە دوای کۆچی دوایی باوکی لە جێگای ئه و داندراوه .
لە چەند شەڕی دژی داگیرکەرەکانی  لە سەردەمی الویدا،  محەمەد عوسمان 
بــووه.   شـــه ڕدا  پــێــشــەوە  بــەرەکــانــی  ــە  ل ــان،  کــوردســت ــە  ل ئینگلیس  و  ڕووس 
شۆڕشی  بەهۆی  ــەدا،  ــەوڕووداوان ئ بەسەر  ساڵێک  چەند  تێپەڕبوونی  دوای 
تەمموزەوە بارودۆخی سیاسیی عێراق تێک دەچێ و شێخ عوسمان، بیارە جێ 
ده هێڵێ و ده چێته  دووڕوو و ماوەیەکی زۆر له وێ دەمێنێتەوە و بە ئاوەدانکردنەوە 
بۆ خوێندکارانی  زانکۆیەک  دەبێتە  ئەوێش  نۆژەنکردنەوەی خانەقای دووڕۆ،  و 
زانستەکانی خواناسی و پەناگەیەک بۆ بێ پەنایان و نەخۆشخانەیەک بۆ دەردەداران.
ئیسالمی  کــۆمــاری  کــاری  ســه ر  هاتنه   و  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  دوای  لە   
ڕوو  هــەتــاوی   1361 ســاڵــی  و  بــیــارە  ــەوە  ــت دەگــەڕێ عوسمان  محەمەد  شێخ 
ــۆڕدۆن و  ــ ــڕاق ده چــێــتــه  ئـ ــێ ــه  ع ــدا و دوای ده  ســـاڵ مـــانـــه وه  ل ــه غ ده کـــاتـــه  ب
ده گــیــرســێــتــه وه . ئیستانبوڵ  ــه   ل و  ــێ  ده چـ تــورکــیــه   ــه ره و  ــ ب ســـاڵ  دوو  دوای 

بۆ  هەبووە،  خانەقای  واڵتــدا  چەندین  لە  کوردستان  لە  جگە  عوسمان،  شێخ 
پایتەختەکانی  لە  ئەندونێزی، مالزی، ئۆردون، هەروەها  کانادا، تورکیە،  نموونە، 
ڕەشــت. و  سەحرا  تورکمەن  وەکــوو  شــاری  هه ندێ  و  تــاران  و  بەغدا  وەک 
خانەقا و ماڵەکەی شێخ عوسمانی نەقشبەندی، بەدرێژایی تەمەنی، نەخۆشخانەیەک 
بۆ نەخۆشان و سەرپەنایەک بۆ بێ پشتوپەنایان و هوتێلێک بۆ کۆچەرەکان بووە، 
بەبێ لێپرسینەوە لە بیروباوەڕ و ئایین و ڕەگەز، بەوتەی یەکێک لەو کەسانەی 
کە هەمیشە لەوێ بووە، دەڵێ لەوەتەی من بیرم دێ ڕۆژانە، ئەم خانەقایە کەمتر 
لە پەنجا میوانی تێدا نەبووە و هەندێ جاریش هەتا پێنج سەد که سی میوان بووه .

نانەواخانەی  جۆراوجۆرەوە،  بیانووی  بە  گوندێکدا  چەند  لە  عوسمان،  شێخ 
کردبوونەوە و بە بەردەوامی نانیان تێدا دەکرا و، تەنیا بە مەبەستی پاڵپشتیکردنی 
حیزبه .  ــام  ک پێشمەرگەی  کــە  ــەوەی  ئـ گرتنی  چــاو  لــەبــەر  بــەبــێ  پێشمەرگە 
و  کــۆپــه ڕ  چــه نــد  و  بـــووه   نووسینیشی  قەڵەمی  و  دەســـت  عــوســمــان،  شێخ 
زمانی  بە  کە  هەیە  عوسمانی«  گوڵزاری  لە  گوڵێک  »چەپکە  بەناوی  دیوانێکی 
نووسیویەتی. فارسی  زمانی   و  هــەورامــی  و  سۆرانی  زاراوەکــانــی  کــوردی، 
کوردستان،  گژوگیای  بە  نەخۆشیەکاندا  چارەسەرکردنی  لە  عوسمان،  شێخ 
مەبەستی  بە  واڵتـــەوە  چەندین  لە  که   ــه ک  ــەڕادەی ب هــەبــووە،  ــااڵی  ب دەستێکی 
الی.   دەهــاتــنــە  و  دەکـــرد  ــان  ــی ســەردان نەخۆشییەکانیان،  ــی  چــارەســەرکــردن
شێخ عوسمان له  په یامێكی تایبەتدا كه  لە ساڵی 1373ی هەتاوی نووسیویەتی، 
ڕوو لە شوێنکەوتووان و الیەنگرانی ڕێبازی نە قشبەندی دەکا و دەڵێ: »پێویسته  
شوێنکەوتوانی ئێمه  به  حیكمه ته وه  بجووڵێنه وه  و به  گرژی و توندی هه ڵسوكه وت 
و  کافرزانین  بە  و  قسه گوتن  شێوه یه ك  هیچ  به   نابێ  و  نه كه ن  خه ڵكدا  له گه ڵ 
ببێ...«   جێگیر  دڵتانا  ناو  له   یان  زوبانتانا،  سه ر  به   بێ  خه ڵكی  فاسیقكردنی 
لە جێگەی  نەزانیوە و کەسی  بە جێگری خۆی  شێخ عوسمان هیچ کەسێکی 
خۆی دیاری نە کردووە، ئەوەش بە واتای بەرپرسیار بوونیەتی لە ڕێبازەکەیدا.
شێخ محەممەد عوسمان سێراجەددینی نەقشبەندی، لە 11ی ڕێبەندانی ساڵی 
لە  و  نەخۆشی  بە هۆی  تورکیە  ئیستانبوڵی  نەخۆشخانەی  لە  هەتاوی  1375ی 
تەمەنی 101 ساڵیدا، کۆچی دوایی کرد و لە باخچەی ماڵەکەی خۆیدا بە خاک 
سپێردرا. دیاره  خۆی داوای کردبوو که  دوای مردنی تەرمەکەی بگەڕێندرێتەوە 
باشوور،  کوردستانی  هەورامانی  لە  بیارەیە  گوندی  کە  باپیرانی،  و  باب  زێدی 
بەاڵم بەهۆی ڕێگریی واڵتی تورکیە تا ئێستاش گڵکۆی شێخ عوسمان هەر لەوێیە.
ــا؛ شــێــخ عوسمان  ــ بــاســی ده ک تــورکــیــه   وه ک ڕۆژنـــامـــەی »حــوڕیــیــەت«ی 
ــه . ــیــۆن الیــەنــگــر و شــوێــنــکــەوتــووی هــه ی ــکــەی 9 مــیــل ــزی ــی ــدی ن ــەن ــشــب ــەق ن

شێخ عوسمان نه قشبه ندی
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بەرەو نەورۆزێکی مێژوویی
)1_2(

ئازاد مستۆفی

سیاسەتی دەرەوەی ئێران
 لە هەناردەکردنی شۆڕشەوە بۆ هاوردەکردنی هەژاری

بەدواداچوونی  بەمانای  دەرەوە  سیاسەتی 
نێودەوڵەتیدا  کەشی  لە  واڵتێک  ئامانجەکانی 
دەوڵەتان  و  کۆمەڵگە  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  و 
دەرەوە،  ســیــاســەتــی  ــە.  ــکــەی دی واڵتـــانـــی  و 
هەڵوێستە  گــرتــنــی  جـــۆری  ڕێــنــوێــنــیــدەری 
لـــە جــیــهــان و کـــۆیـــەک لـــە مــەبــەســتــەکــانــی 
ــی و ڕێــگــەکــانــی گــەیــشــتــن بــەو  ــەت ــودەوڵ ــێ ن
ــە لـــەخـــۆ دەگـــــــرێ. بــێــگــومــان  ــەل ــجــگ ــان ــام ئ
ــێــک بــەپــێــی بـــەرژەوەنـــدی خــۆی،  هـــەر واڵت
سیاسەتەکەی دادەڕێــژێ و بەپێی کات و لە 
قۆناغەکانی مێژووییدا گۆڕانی بەسەردا دێت. 
سیاسەتی دەرەوەی واڵتێک سەرچاوەگرتوو 
هەڵوێستگرتنە  چەندالیەنەی  پڕۆسەیەکی  لە 
حکوومی  دامودەزگە  لە  زۆر  ئەژمارێکی  کە 
هەرکام  بــەشــدارن.  تێیدا  ناحکوومییەکان  و 
جیاوازی  ئامانجی  بـــەدوای  ئەکتەرانە  لــەو 
پێچەوانەی  ئامانجەکان  ڕەنگە  کە  خۆیەتی 
دژبەرییە  و  جــیــاوازی  ئــەم  و  بن  یەکتریش 

دەبێتە  دیاریکراودا  سیاسەتی  گرتنەپێشی  لە 
هــۆی ئـــەوەی کــە هــەر یــەکــەیــەک، بەجۆرێ 
بکا.  دەرەوە  ســیــاســەتــی  ــی  ــوەردان ــێ دەســت
دەبێتە  دەرەوەدا  سیاسەتی  لە  ناهەماهەنگی 
وەدینەهاتنی  و  نەخوازراو  ئاکامگەلی  هۆی 
بۆ سیاسەتی  کە  ئەو سیاسەتە سەرەکییەی 
دەرەوەی واڵت داڕێژراوە. ئەم بابەتە ئەوکات 
جۆراوجۆر،  ئامانجگەلی  کە  دەبێتەوە  جددی 
لە  دەکــرێــن.  جێبەجێ  بــەیــەکــەوە  ــات  هــاوک
دەرەوە  سیاسەتی  جێبەجێکردنی  و  داڕشتن 
ئەکتەرگەلی  نــێــوەڕاســتــدا،  ڕۆژهـــەاڵتـــی  لــە 
ناسراو دەورێکی سەرەکی دەبینن؛«هەرچەند 
یەکەیەکی سیاسی  وەکوو  واڵتان  کە  ڕوونە 
نێودەوڵەتین  گۆڕەپانی  ئەکتەری  گرنگترین 
بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمە بەرپرسانی ئاست بااڵی 
واڵتــانــەوە  لــەالیــەن  کە  سیاسین  نیزامگەلی 
)89  .P  ,)1998(  Plano(».دەگـــــــرن هەڵوێست 
کە  پێکهێنەرانەن  توخمە  ئــەو  »بەهاکان، 
دادەنێن.  مرۆڤ  کــرداری  لەسەر  کاریگەری 
هەرکەسە و هەوڵ دەدا بەهاکانی جێی باوەڕی 
سیاسیدا  ئامانجی  چــوارچــێــوەی  لــە  خــۆی 
لە  هەڵوێستیش  خاوەن  کەسانی  و  بسەپێنێ 
بەهاکان  دەدەن،  هەوڵ  دەرەوەدا  سیاسەتی 
هەڵوێستەکانیاندا  لــە  ئــەزمــوونــەکــانــیــان  و 
ڕەنــگ بــداتــەوە و هــەر لــەم کاتەشدا ئــەوان 
زۆری  هۆکارگەلێکی  ژێرکاریگەریی  دەچنە 
 Bilton,( دەرەکـــــی«.  و  نــێــوخــۆیــی  کــەشــیــی 
 Tony, Kevin Bonnet; Introductory Sociology;
).1987  ,Second Edition London: McMillan
ســەبــارەت  گــرنــگ  بابەتگەلی  ــە  ل یەکێک 
دەرەوە،  سیاسەتی  لــە  هەڵوێستگرتن  بــە 
و  سیاسی  زانیارییە  نوێترین  لە  ئاگەداریی 
ڕۆژانــە  جیهانیدا.  ئاستی  لە  ئابوورییەکانە 
کەسانی  بەردەست  دێتە  زۆر  زانیاریگەلێکی 
داڕشتنی  بــۆ  هەڵوێست  خـــاوەن  و  پسپۆڕ 
زانیارییانە  لــەو  ئەگەر  دەرەوە،  سیاسەتی 
پێویستی  دەرفــەتــی  و  لەکات  و  بەدروستی 
و  تاکەکەسی  ڕوانینی  گوێدانە  بەبێ  خۆیدا 
بەقازانجی  وەربگیردرێ  کەڵک  دەمارگرژیانە 
واڵت  تاکەکانیی  هــەمــوو  و  دەبـــێ  گشتیی 
بەڕوونی  »جوغرافیا  دەبــن.  سوودمەند  لێی 

شاخی ملەند وەک کەللەقەندێک لە سەر ڕووباری سیروانەوە هەڵدەکشێ بۆ 
سەرەوە و پاڵی داوە بە شاخی شاهۆوە. شارۆچکەی نەوسوود لە نێوقەدی ئەم 
کەللەقەندە هەڵکەوتوە. شاخی شاهۆ لە ڕۆژئاوای شاری نەوسووده ، لە باکوور 
شارۆچکەی نۆدشە و لە باشووریشەوە شارۆچکەی تەوێڵە هەڵکەوتوون. ئاوی 
لە شوێنەکانی  ناوچەکەی  قەاڵگا  تا  نۆدشەوە  لە الی  نیوەبازنەیی  سیروانیش 
بە  ئاوی سیروان دوو ریزە شاخ  ملەندوە بۆ سەر  لوتکەی  لە  دابڕیوە.  دیکه  
سیروان،  سەر  بۆ  دەبنەوە  خوار  بەرەو  نەوسووددا  شارۆچکەی  بەری  دوو 
الی  ڕیزە شاخی  بوون.  عێراق  ئێران_  بەرەی شەڕی  شاخە  ڕیزە  دوو  ئەم 
باکوری نەوسوود هێزەکانی ئێران و الی باشوریشەوە هێزەکانی عێراقی لێ 
عێراق  قەدەغەکراوی  ناوچەی  پەروینێ  شاخی  ڕۆژئــاوای  کرابوون.  جێگیر 
و  شاهۆ  هێزی  بارەگاکانی  و  بنکە  بــوون.  لێ  چۆڵکراوی  گوندێکی  چەند  و 
شارۆچکەی  و  شاخە  ئــەم  ــەری  ب دوو  لە  هــەورامــان  شارستانی  کومیتەی 
دامــەزرابــوون.  نــەوســوود  ڕۆرئـــاوای  باشوری  گوندەکانی الی  و  نــەوســوود 
ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  یەکیان  هەبوون،  دیکە  بنکەی  دوو  ناوچەیە  لەم  جیا 
لە داوێنی شاخی شنروێ لە گوندی ڕێشاو، ئەوەی دیکەیان  شاری هەڵەبجە 
لە ڕۆژهەاڵتی شاری هەڵەبجە لە دامێنی شاخی شاهۆ بە ناوی هانیگەرمەڵە.
کردبوو  بەرباڵویان  هێرشیی  جــار  ــان  دەی بە  ڕێژیم  چەکدارەکانی  هێزە   
زۆرەوە  بریندارێکی  و  کوشتە  بە  جارەو  هەر  و  ناوچەیە  ئەم  گرتنه وه ی  بۆ 
سەرشۆڕانە پاشەکشەیان پێ کرابوو؛ دوا هەوڵی ڕێژیم بۆ گرتنەوەی ناوچەکە 
لە سەرەتای مانگی ڕەشەممەی ساڵی 1366ی هەتاوی بوو، هێزەکانی ڕێژیم 
هێرشێکی  بۆ  خۆیان  ــەزان  ڕەمـ قــەرارگــای  و  بەسیج  و  سپا  و  ئــەرتــەش  بە 
لە  بــەربــاڵوە  هێرشە  لــەم  ڕێــژیــم  مەبەستی سەرەکیی  ــرد.  ک ئــامــادە  گـــەورە 
داوخستن  و دواتر دەرپەڕاندنی هێزەکانی حیزبی دیموکرات لە ناوچەکە بوو.
هــەتــاوی  لــە ســەر 24ی ڕەشــەمــمــەی 1366ی   ســەرەنــجــام شـــەوی 23 
هێزی  و  هەورامان  شارستانی  کومیتەی  پێکرد.  دەست  بەرباڵوی  هێرشێکی 
ڕێژیم  هێزەکانی  جموجوڵەکانی  هــەرەزۆری  بەشی  لە  هێرشەکە  پێش  شاهۆ 
و ئامادەکارییەکانیان ئاگادار بوون. بۆیە لە الیەن هێز و کومیتەی شارستانی 
گیرابوو. له به رچاو  پێشوەخت  ئامادەکاریی  و  بڕیار  کۆمەڵێک  هەورامانەوە 
و  سەرەکی  خاڵی  سێ  لە  زاگــروس  و  شاهۆ  هێزەکانی  پێشمەرگەکانی   
ستراتیژی ناوچەکە دەست لەسەر په الپیتکه ی تفەنگەکانیان چاوەڕوانی ڕەوەی 
جاش و پاسدارەکان و ئامادەی لێدانی زەبری گورچکبڕ و تاسێنەر بوون. لە 
کونە  بەر  بردبووە  پەنایان  ناوچەکە  دانیشتووانی  هەموو  دیکه شه وە  الیەکی 
هەوارەبەرزە  و  پەروینێ  بەرزاییەکانی  پەسیوەکان.  و  ئەشکەوت  و  تەیارە 
پێشمەرگەکانی  لووتکەیە  ئەم  گیرانی  بە  و  بوون  ناوچەکە  لوتکەی  بەرزترین 
هێز  لەگەل  پێوەندییان  و  گەمارۆ  دەکەوتنە  شۆشمێ  و  نەوسود  لە  جێگیر 
دەرەتوێ  ناوچەی  بەتەواوی  رێژیم  هێزەکانی  دیکه شه وه   الیەکی  لە  و  دەبڕا 
پێشمەرگەیان  هاتوچۆی  خۆیان  و  چاوەدێریی  ژێر  دەخستە  هەرمێڵەیان  و 
شوێنی  گــاکــوژەش  و  ئــاوەزنــێ   بەرزاییەکانی  هــەروەهــا  دەکـــرد.  بەربەست 
ئاسانی  بە  ڕێژیم  هێزەکانی  شوێنانەش  ئەم  گیرانی  بە  و،  بــوون  ستراتێژی 
ئەنباری  و  شارستان  کومیتەی  و  هێز  بنکەی  ســەر  بــە  دەگـــرت  دەستیان 
ناڵەپانیش شوێنێکی ستراتێژی  بەرزایی  زینداندا.  و  و خواردەمەنی  تەقەمەنی 
الیەکەوە  چەند  لە  ڕێژیم  هێزەکانی  بۆ  بەرزاییە  ئەم  بــوو،  ناوچەکە  دیکەی 
لە ڕۆژهەاڵت  قەاڵگا  واتە  ناوچەکەدا،  دیوی  بە سەر دوو  زاڵبون  بوو.  گرنگ 
دوو  هەر  بۆ  دەبــوو  قایم  پشتیوانێکی  ئەم شوێنە  ــاوا،  ڕۆژئ لە  هاوارەکۆن  و 
بەرەی ئاوەزنێ و هەوارە بەرزە. هەروەها گونجاوترین شوێن بۆ بەڕێکردنی 
بوو. بەرەی شەڕ  بۆ  تەقەمەنی و خواردەمەنی  و  یارمەتیدەر و چەک  هێزی 
یەکەم ئار پی جی لە بەرزترین شاخی ناوچەکە واتە شنروێ بێدەنگیی شەوی 
شکاند و بوو بە دەسپێکردنی شەڕ لە هەموو ناوچەکەدا، تۆپخانەکانی ڕێژیم 
لە دەیان شوێنەوە کەوتنە ئاوربارانێکی قورس، بە چەشنێک کە لە یەک چرکەدا 
سەدان گوللە تۆپ و خۆمپارە و کاتیوشا دەتەقینەوە و ناوچەکە بە تەواوی ببوو 
بە گڕ و ئاگر و تەقینەوە. پێشمه رگه کانیش به  وشیاری و ئاماده یی ته واوه وه  
پی  ئار  تەقینی  دوای  ماوه یه ک  ده خوڵقاند.  حه ماسه تیان  شه ڕدا  به ره کانی  له  
جی بۆ سەر شنروێ، بەرەی ئاوەزنێ لە سەر بێسیم مژدەی سەرکەوتن و لە 
داوخستنی هێزی هێرشکەری ڕاگەیاند، تیمێکی 40_50 کەسی لە هێزی تایبەت 
لە شوێنێکی ڕووتــەن و بێ شکی  ناوچەکە ویستبوویان  و جاشی شــارەزای 
ئاوەزنێ دزە بکەن بە دیوی بنکەی هێز و کومیتەی شارستاندا و لە دەسپێکی 
شەڕدا هێز و کومیتەی شارستان داگیر بکەن، ئەم تیمە بە شێوەیەک لە داو 
نەبوون. مژدەی تێکشکانی هێزی  تاقە یه ک که سیشیان دەرباز  کەوتبوون کە 
دوژمن لەالیەن فەرماندەکانەوە لە سەر بێسیمەکان بوو بەهۆی بەرزبوونەوەی 
چەند  دوژمـــن.  لە  گورجکبڕتر  ــری  زەب وەشاندنی  بۆ  پێشمەرگەکان  ورەی 
چرکەیەک دواتر بەرەی هەوارە بەرزەش هەواڵی تێکشکانی دوژمنی ڕاگەیاند. 
شێوەیەکی  بە  پــاســدار  و  جــاش  تایبەتیی  پێشڕەوی  هێزی  بەرەیەشدا  لــەم 
نەفەرێکیان  تاقە  و  پیشمەرگە  هێزی  تەڵەیەکی  نێو  کەوتنە  چاوەڕواننەکراو 
کوژران. ئەوتۆ  دژکردەوەیەکی  نیشاندانی  بەبێ  هەموویان  و  نەبوون  دەرباز 
کتوپڕ  ــدە  ــەوەنـ ئـ جـــیـــاواز  بــــەرەی  دوو  ــە  ل هــێــزە  دوو  ئـــەم  تێکشکانی 
ــاکــاودا بــوو کــە هــێــزی زۆر و بـــۆری ڕێــژیــم بــە تـــەوای تــاســا و بۆ  ــەن و ل
ــەو دوو بــەرەیــە بــدەنــەوە  جارێکی دیــکــەش نــەیــانــوێــرا خــۆیــان لــە قـــەرەی ئ
ــاو.  ــ ــی پــێــشــوی خـــۆیـــان لـــە شــێــخــان و دووئـ ــان ــەرەک ــگ ــەوە ســەن ــ ــەڕان ــ و گ
بەرزاییەکانی  گەیاندبووە  ڕیژیم خۆیان  پشتیوانی  هێزی  ناڵەپان،  بەرەی  له  
ــە بـــەرەی  ــرد ل ــ ــان دەک ــنــی هــێــزی خــۆی ــان و چـــاوەڕوانـــی ســەرکــەوت ــەپ ــاڵ ن
خۆیان  و  بکەن  پێشرەوی  ئەوانیش  ــەوەی  ئ بۆ  ئــاوەزنــێ،  و  ــەرزە  ــەوارەب ه
بەرەی  بەرەیە  دوو  ئەو  تێکشکانی  هۆی  بە  به اڵم  ئاوەزنێ.  بەرەی  بگەیەننە 
نیشان  خۆیان  لە  جموجۆڵێک  هیچ  نەیانوێرا  بەرەبەیان  ڕووناکیی  تا  ناڵەپان 
فەرماندەی  زەختی  ژێــر  لە  ڕێژیم  هێزەکای  هــەوا  ڕووناکبوونی  بە  ــدەن.  ب
پێکرد  دەست  یەکیان  دوای  لە  یەک  هێرشی  چەندین  ناڵەپانەوە  لە  عەمەلیات 
بە  تێک  دەشکان و دواجــار  بە زەرەر و زیانێکی زۆرەوە  کە هەموو جارێک 
بەجێهێشت.  ناوچەکەیان  و  کــرد  پاشەکشەیان  تــەواوی  بە  سەرشۆڕییەوە 
بەجێ  پاسدار  و  جاش  دەیان  جه نده کی  ناڵەپاندا  تێکشکانەی  و  هێرش  لەم 
مابوون و کۆمەڵێک چەک و تەقەمەنیی زۆریش وەک دەسکەوت کەوتە دەست 
هێزی پێشمەرگە. زیانی پێشمەرگەش لەم بەرەنگارییە بێ وێنەیەدا برینداربوونی 
فەرماندەیەکی قارەمان بەناوی عیززەت ئەحمەدی بوو کە بەداخەوە بە هۆی 
کرد.  نەتەوەکەی  و  گەل  ــازادی  ئ بەختی  گیانی  دواتــر  برینەکەی  کاریبوونی 

دەسەاڵتی  بنەمای  کە  هۆکارێکە  پایەدارترین 
ــێ.« )مــورگــنــتــا، هــانــس،  ــن ــەوەیــی پــێــک دێ ــەت ن
سياست ميان ملتها(. بۆیە خاڵی گرنگ ئەوەیە 
دەسەاڵتداران و ئەکتەرانی داڕێژەری کاریگەر 
جوغرافیا  لــە  کەڵک  دەرەوەدا  سیاسەتی  لــە 
دراوسێکانیان  ــەوەی  ئ لەجیاتی  و  وەربــگــرن 
یان  و  هاوپەیمان  ببنە  خۆیان  دوژمنی  بکەنە 
لە  کە  هەبێ  دۆستانەیان  پێوەندییەکی  النیکەم 
خۆبنوێنێ. ئەرێنییەکەی  ڕەنگدانەوە  ئابووریدا 

سیاسەتی دەرەوە  و هەناردەکردنی شۆڕش
پاش شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1357ی 
ئیسالمیی  شۆڕشی  »هەناردەکردنی  هەتاوی، 
بۆ  بەتایبەت  و  واڵت  دەرەوەی  بــۆ  ئــێــران« 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، هێڵی سەرەکی 
سیاسەتی دەرەوەی ئێران بووە و گرتنەپێشی 
ئەم سیاسەتە کە هەتا ئێستەش درێژەی هەیە و 
سپای قودس جێبەجێی دەکا؛ ناوچەکەی تووشی 

ئاڵۆزی و خوێنڕێژیی زۆر و بەردەوام کردوە.
ئایەتوڵاڵکان  ــی  دەســەاڵت هــاتــنــەســەرکــاری 
ــا  ــەروەه ــراق و ه ــێ و درێـــژەدانـــی شـــەڕی ع
لەگەڵ  ئــێــران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  دژایــەتــیــی 
ــی دراوســـێـــی کە  ــان بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی واڵت
»هەناردەکردنی  سیاسەتی  لەپێناو  هەمووی 
زیاتر  بـــوو،  ئـــێـــران«ەوە  ئیسالمی  شــۆڕشــی 
سیاسەتی  ــی  ــان ــۆڕەپ گ ــە  ل ئــێــرانــی  ــر  ــات زی و 
دەرفەتەکانی  و  خستەوە  تەریک  نێودەوڵەتیدا 
گەشەکردنیشی لەدەست دا. دەستگرتن بەسەر 
هێرشکردنە  دواتریش  و  ئەمریکا  باڵوێزخانەی 
و  سعوودیە  و  بریتانیا  باڵوێزخانەکانی  سەر 
هەروەها تیرۆرەکانی سپای قودس لە دەرەوەی 
میسر  لەگەڵ  نانەوە  ئاڵۆزی  و  گرژیی  واڵت، 
بەحرێن،  و  عەرەبی  یەکگرتووی  ئیماراتی  و 
لەگەڵ  ئێران  پێوەندییەکانی  ئاستنزمبوونیی 
لە حیزبوڵاڵی  بەئاشکرا  پشتگیریی  و  ئوردۆن 
یــەمــەن؛  حوسییەکانی  و  حــەمــاس  و  لوبنان 
نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لــە  کــە  هــۆکــارانــەن  ئــەو 
ــودســە کە  ســەلــمــانــدوویــەتــی ئـــەوە ســپــای ق
ــی هــەنــاردەکــردنــی شــۆڕشــی ئیسالمی  لــە ڕێ
ــە  واڵت ئـــەو  دەرەوەی  ســیــاســەتــی  ــەوە  ــران ــێ ئ
دادەڕێــژێ و لە ڕاستیدا وەزارەتــی دەرەوەش 
ئاسانکاریی بۆ ئەو هێزە تیرۆریستییە دەکا و 
بە زمانێکی دیپلۆماسییانە پاساوی بۆ دێنێتەوە.
پاش نەمانی حکوومەتی تاڵیبان لە ئەفغانستان 
سەرکۆماریی  و  عێراق  لە  بەعس  حیزبی  و 
ئەوە  یــەمــەن،  لە  هــادی  مەنسوور  عەبدڕەبو 
ناوچەدا  لە  دەسەاڵتی  بۆشایی  کە  بوو  ئێران 
چەقی  کردە  نەیارانیی  تیرۆری  و  کــردەوە  پڕ 
سیاسەتی دەرەوەی لە ئەفغانستان و عێراق و 
ڕووی  نۆیەمیشەوە  دەوڵەتی  پاش  لە  یەمەن. 
ئاسیای  ئــەمــریــکــای التــیــن و  ــی  ــان ــردە واڵت کـ
شەرقی و ئورووپای وەالنا و لە شۆڕشەکانی 
بەهاری عەرەبیشدا پشتگیریی الیەنگرانی خۆی 
کرد.  ئەفریقیا  باکووری  و  ڕۆژاوا  ئاسیای  لە 
بنەمای  لەسەر  ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی 
بەرژەوەندیی خاک و خەڵکەکەی دانەڕێژراوە، 
تایبەت  شێوازێکی  بنەمای  لــەســەر  بەڵکوو 
کە  دامـــــەزراوە  ئیسالمی_شیعی  بـــڕوای  لــە 
لە  بـــاوەڕە  بــەو  بـــڕەودان  بۆ  ئابووریی واڵت 
گرتنەپێشی  بــکــرێ.  ســەرف  واڵت  دەرەوەی 
ئەم سیاسەتە بووەتە هۆی ئەوەی کە هەرچی 

ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی  نێوان  کەلێنی  زیاتر 
بەرینتر  زلــهــێــزەکــان  و  ــی  دراوســێ ــانــی  واڵت و 
داهات  هیچ  ئابووریشەوە  بــواری  لە  و  بێتەوە 
نــەکــا. تـــێ  ڕووی  ســـەرمـــایـــەگـــوزاریـــیـــەک  و 

سیاسەتی دەرەوە و هاوردەکردنی هەژاری
لە ژئۆپۆلۆتیکی نوێی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا 
پــاش شــەڕی ســارد کــە لــەالیــەکــەوە ڕووســیــە، 
ئێران، عێراق، حیزبوڵاڵی لوبنان و گرووپەکانی 
شــوڕای  و  ئیسرائیل  و  ئەمریکا  ئەفغانستانن؛ 
هاوکاری کەنداو و میسریش لەالیەکی دیکەوەن 
ئیسرائیلدا  و  ــێــران  ئ ــێــوان  ن ــە  ل تــورکــیــەش  و 
یــاری  ئــابــووریــیــەکــەی  ــە  ــی ــدی ــەرژەوەن ب بەپێی 
ــی ئــەم  ــی ــان ــەک ــوەردان ــێ دەکــــا. بــێــگــومــان دەســت
ناوچەکەدا  لە  تورکیە  و  ڕووســیــە  دوایــیــانــەی 
ئــەوە  و  ئــابــووریــیــە  ئیمتیازی  وەرگــرتــنــی  بــۆ 
پێوەندیدار  دامودەزگەی  ئەرکەکانی  لە  یەکێک 
کە  ــکــە  ــێ واڵت ــەر  هـ دەرەوەی  ســیــاســەتــی  بــە 
ڕابکێشێ  واڵتەکەی  بۆ  بیانی  سەرمایەگوزاریی 
بۆ  واڵتــــەوە  دەرەوەی  ــە  ل ســەرمــایــە  ــاخــود  ی
خۆشگوزەرانی  و  کار  هەلی  و  بێنێ  واڵتەکەی 
ــەی بــڕەخــســێــنــێ. ــەک ــگ ــەڵ ــۆم ــی ک ــان ــەک ــاک بـــۆ ت
ئێران لەکاتێکدا پشتی بە ڕووسیە بەستووە کە 
ڕووسیە خۆی پەیوەستە بە نەوت و گاز و لە 
ژێرکاریگەریی دابەزینی نرخی نەوت و گەمارۆی 
ئەمریکایە و بەهای نرخی ڕوبڵی ڕووسیە نیوە 
بووە. پێنج ساڵ پێش لەمە ئەم واڵتە 527 میلیارد 
دۆالر هەناردەی بوو بەاڵم ئێستە هەناردەی ئەو 
واڵتە گەیشتووەتە 282 میلیارد دۆالر، گەشەی 
ئابوورییەکەشی لە 3/5% ەوە بووەتە ژێر سفر. 
سعوودیە ماوەیەک پێش لەمە 500 کۆمپانیای 
کرد  بانگهێشت  ژاپۆنی  و  ئورووپایی  ئەمریکی، 
کە لە باکووری مەدینە بۆ دروستکردنی شارێک 
کە تەواو تەکنۆلۆژی بێ، سەرمایەگوزاری بکەن. 
لە ساڵی ڕابردوودا سەنگاپوور _ کە دوڕگەیەکە 
دۆالر  میلیارد   67 دەبــێ_  تــاران  بەقەدەر  هەر 
لە  ئەمە  ڕاکێشاوە،  واڵتــەکــەی  بۆ  سەرمایەی 
_کە  2015دا  ســاڵــی  لــە  ئــێــران  کــە  کاتێکدایە 
ــۆ ڕاکــێــشــانــی  ــن بــاشــتــریــن ســـاڵ بـــووە ب ــێ دەڵ
میلیون   870 تەنیا  بیانی_  سەرمایەگوزاریی 
دۆالری بۆ سەرمایەگوزاری ڕاکێشاوە. ئەمریکا 
لە ساڵی ڕابردوودا 700 ملیۆن دەزگای ئایفۆنی 
فرۆشتووە و عەڕەبستان لە ساڵی 2016 نزیکەی 
ئەمریکا  لە  البیکردن  بۆ  دۆالری  ملیۆن   160
 470 گرێبەستی سەربازیی  کە  کردووە  هەزینە 
سعوودی  و  ئەمریکا  نــێــوان  دۆالری  میلیارد 
یەکێک لە هێماکانی بوونی ئابووریی سعوودیەیە 
ــە هـــۆی خــوڵــقــانــدنــی  لـــە ئــەمــریــکــا کـــە بـــووەتـ
ــۆ ئــەمــریــکــیــیــەکــان. ــار ب 380 هــــەزار هــەلــی کـ
لە  کــە  ڕێسایانەی  ئــەو  کــە  ئەمەیە  باسەکە 
کۆنگرەی ئەمریکادا 423 دەنگی بەڵێ و 2 دەنگی 
نای وەرگرت، داوای لە کۆمپانیاکانی دنیا کردووە 
ئێراندا  لە  سەرمایەگوزارییەک  جــۆرە  هیچ  کە 
ئێران  شاندێکی  لەمە  پێش  مــاوەیــەک  نــەکــەن. 
سەرمایەگوزاریی  کە  کرد  سوئیسی  سەردانی 
لە ئێراندا بکەن بەاڵم ئەوان پێیان گوتبوون کە 
ناتوانن دژی بڕیاڕی وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا 
هەبێ.   مامەڵەیەکیان  جۆرە  هیچ  ئێراندا  لەگەڵ 
بنەمای  لەسەر  ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی 
شیعی_  ئیسالمیی  شــۆڕشــی  هــەنــاردەکــردنــی 
و  ــەروەت  ســ لــەدەســتــدانــی  فەقیهە،  ویــالیــەتــی 
نەیتوانیوە  و  کــەوتــۆتــەوە  لێ  ئێرانی  سامانی 
ئاستی  لە  و  پێویست  وەبەرهێنانی  و  سەرمایە 
ــوو ئــێــران  ــ ــۆ واڵتــێــکــی بــەریــنــی وەک شــیــاودا ب
بۆ  نــەوت  داهــاتــی  دەیــتــوانــی  ئــێــران  ڕابکێشێ. 
ئابووریی واڵت تەرخان بکا و لەسەدا  گەشەی 
نەوەدی واڵتانی جیهان سیاسەتی دەرەوەیان بۆ 
ڕاکێشانی سەرمایە و وەبەرهێنانە لە واڵتەکەیان، 
ئــاژاوەنــانــەوە  سیاسەتی  پــەیــڕەوکــردنــی  ــەاڵم  ب
لەالیەن ئایەتوڵاڵکانەوە بووەتە هۆی ئەوەی کە 
کۆمەڵگەی ئێران و خەڵکی ئەو واڵتە زۆرینەی 
لە  ئێران  هەرچەند  بژین.  هەژاریدا  هێڵی  لەژێر 
دەکا  ئەوە  ئیدعای  دەرەوەدا  سیاسەتی  بواری 
کە لە ئەفغانستانەوە هەتا یەمەن ئیمپراتۆرییەکی 
ڕانەگەیەندراوی ویالیەتی فەقیهی دامەزراندووە، 
بەاڵم ئەم گورگە کاغەزییە چونکە ئابوورییەکەی 
ئێران  خەڵکی  ســەر  فــشــارەکــانــی  ــاوە،  ــ ڕووخـ
بەرین دژی  بەردەوام خۆپیشاندانی  وایکردووە 
ئەم گڕانە  ببینین و، گڕکانی  مافیایی  دەسەاڵتی 
پارچە  دەبێتە  خەریکە  ئێراندا  سەرانسەری  لە 
کاغەزییەی  گورگە  ئــەو  سووتانی  کە  ئاگرێ، 
بنیاتنانی  ــووشــدا  ــات داه لــە  و  دەبـــێ  بــــەدواوە 
واڵتێک بە خەزێنەیەکی بەتاڵەوە گەلێ ئەستەمە. 

برایم چووکەڵی
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لەهەر باخەی گوڵێک 

ڕق و خۆشەویستی
 دووانەی لێکدانەبڕاوی مرۆڤ

هەیاس کاردۆ
مرۆڤ بوونەوەرێکی سەیر و بێ کۆنتڕۆڵە. ئەوەی دەزاتی 
پێشڕەفتە  هەموو  ناکرێ.  پێشبینی  جۆر  هیچ  بە  دایە  مرۆڤ 
خودی  بەدەستی  هەر  کە  جیهان  ئێستای  هەتا  عیلمییەکانی 
خودی  بەناخی  قووڵی  بە  نەیانتوانیوە  هاتوون  پێک  مــرۆڤ 
ــەرن.  ئەو پێچ و  ب مرۆڤدا بچنە خــوار و پەی بە ڕازەکــانــی 
و  سیم  ئــەو  و  کــردوە  قایم  لێک  مرۆڤیان  لەشی  مــۆرانــەی 
دەدەن  نمایش  بــوونــەوەرە  ئــەم  جموجۆڵەکانی  ڕایەڵکانەی 
دروستیان  خوێندنەوەی  کە  سەرسوڕهێنەرن  ڕادەیــەک  بە 
ــە هــەمــوو  ــۆ پـــەی بـــردن ب هــەتــا ئێستا مــومــکــیــن نـــەبـــوە. ب
ڕەمزوڕازەکانی ئەم هەیووالیەی ناوی مرۆڤی لەسەرە ڕەنگە 
دیکەیە. شتێکی  بە  پێویستیمان  نەبێ،  بەس  زەمــان  درێژایی 
ناحەز  هــەرە  تایبەتمەندییە  لەو  دوو  خۆشەویستی  و  ڕق 
گۆڕانکارییەکانی  هەموو  کە سەرچاوەی  مرۆڤن  و جوانانەی 
جیهانن. ئەم دوو تایبەتمەندییەی مرۆڤ وەگەڕخەری چەرخی 
خۆشەویستی  جێیەک  لەهەر  مانن.  نەزمی  ڕاگرتنی  و  ژیان 
نــاوێــرێ خــۆی وەدیـــار بخا.  لــێــژە و  پــێ  هــەیــە ڕق جێگای 
بەدی  لەخۆشەویستی  شوێنەوارێک  زاڵە  ڕق  لەجێگایەکیش 
دەبەرامبەر  بەجۆرێک  مــرۆڤ  خسڵەتەی  دوو  ئــەم  ناکرێ. 
ــەوەی  یــەکــدا ڕاوەســـتـــاون کــە زاڵــبــوونــی یــەکــیــان بــەســەر ئ
بگرێ. جێگە  دەخەیاڵدا  تەنیا  ڕەنگە  بــەدەرە،  واقیع  لە  دیکەدا 
ڕق  دەبــەخــشــێ،  ــان  ــەژی ب مــانــا  خۆشەویستی  ئــەوەنــدەی 
بێمانای دەکا. بە هەمان ڕادە کە خۆشەویستی ڕەنگی دنیامان 
باوەشانەی  ئــەو  ــا. هەموو  دەک ــوی  دزێ ــا، ڕق  دەک بۆ جــوان 
کازیوەی بەیانی  بۆ خۆشەویستی دەکرێنەوە، لەتاریکایی ڕقدا 
لە ڕق ڕا دەست پێ دەکەم: بڵێم.  با ڕوونتری  قفڵ دەدرێــن. 
ڕق، بەڵێ ڕق! واتە شێرپەنجەی ژیانی بەشەرییەت. یانی ئەو 
بەاڵیەی هەست و نیستی ئێمەی وێران کردوە. واتە بەدبەختی، 
چارەڕەشی، زەبوونی، بێ ویژدانی، بێ غیرەتی، بێچارەیی و 
بێ باوەڕی. ڕق یانی دڵڕەشی، پیسی، تاریکی، بێ هێزی و بێ 
ئیرادەیی. کەس نازانێ ئەو بەاڵیە چۆن خانەکانی مێشکی مرۆڤ 
داگیر دەکا و بۆ ڕێگای پێشگرتنی نادۆزرێتەوە. لە دنیای ڕقدا 
چاوەکان کوێرن، گوێەیەکان کەڕن، زمان لەگۆ دەکوێ، هەست 
و ئیحساس وجوودی نیە. مرۆڤ بوونەوەرێکی بێ دەسەاڵتی 
ڕق  دادەدا.  بێروبەوێی  ڕق  بــەاڵی  کە  دەرە  بەدەستەوە  خۆ 
چوارچێوەی ژیان ئەوەندە بەرتەسک دەکاتەوە کە مرۆڤ ڕەنگە 
بەرپێی خۆشی بە تەواوەتی نەبینێ. تاریکی موناسبترین کاتە 
بۆ خۆنواندنی ڕق چونکە لە ڕووناکیدا دەسەاڵتی نیە. خەیانەت، 
و  چاپلووسی  ڕیــا،  و  درۆ  وەشاندن،  خەنجەر  پشتەوەڕا  لە 
دوو ڕوویی لەخسڵەتەکانی کەسانی ڕق داگرن. لەڕاستیدا ڕق 
دنیایەکی دیاری نیە هەتا خۆی تێدا وەدیار بخا. خۆ شاردنەوە 
ــژەی ژیــان بەو  ــەت مانەوە مەجالی درێ و چــاوەڕوانــی دەرف
بەاڵیە دەدەن. لە مانا زۆرەکانی ڕق، یەکیان وێران کردنە. هەتا 
ڕق هەیە ماڵوێرانیی نەسلی مرۆڤ کۆتایی نایە. بۆ زاڵکردنی 
بکرێ.  ویشک  ڕق  ڕەگــی  ــێ  دەب وێرانیدا  بەسەر  ئــاوەدانــی 

بەاڵم خۆشەویستی:
بۆنخۆش  ڕەنگاوڕەنگی  گوڵی  لە  پڕە  خۆشەویستی  باخی 
کە بەشی هەموو کەس دەکا. لەدنیای خۆشەویستیدا مێشکی 
مرۆڤ تەنیا کاتە خۆشەکان تەنزیم دەکا و دەیەوێ هەرچی 
لێوە بزەی لەسەر بێ. خۆشەویستی دەیەوێ ژیان بە پێکەنین 
دەست پێ بکا و بە بزە کۆتایی بێنێ. ئامێزی گەرم بۆ هەموو 
دۆستایەتی  دەستی  بێ.  ئــاوەاڵ  کاتەکاندا  گشت  لە  و  الیــەک 
نەندرێ.  وەال  کەس  و  بکرێ  درێــژ  هەمووان  بۆ  یارمەتی  و 
ئاسمانی سەرمان قەت هەوری ڕەش  خۆشەویستی دەیەوێ 
و  ئــارام  شەوەکانمان  و  بەرهەم  پڕ  ڕۆژەکانمان  داینەگرێ، 
بەشی  کــەس  خۆشەویستیدا  لەدنیای  بــن.  ســەر  دەردی  بێ 
هیچ  ناکا،  درێــژ  کەس  بۆ  تــاوان  دەستی  کەس  ناخوا،  کەس 
لەماڵی  نــاوەرێــنــدرێ.  هــەڵ  خــەفــەت  و  خــەم  بــۆ  فرمێسکێک 
ئەوەی  نیە.  وجــوودی  خــوارێ  و  خۆشەویستیدا الی سەرێ 
تێدا  بەختەوەریی  بزە و  تەنیا ڕێز و  هەیە ماڵی هەمووانە و 
بە  ئاسنینانەی  قفڵە  پڕ  دەروازە  ئەو  ژمــارەی  دەکــەن.  بەش 
کلیکی خۆشەویستی دەکرێنەوە لەبن نایە. هیچ کوێرە ڕێیەک 
نیە چاوی خۆشەویستی نەی دۆزێتەوە، هیچ گرێ پووچکەیەک 
نیە دەستی خۆشەویستی نەیکاتەوە. دنیای خۆشەویستی وەک 
ئەو ساتانەی دەریا وایە کە دەئارامیی خۆیدا نوقم بوە، هیچ 
شەپۆلێک هەڕەشە ناکا. بۆ دەئامێز گرتنی بووکی خۆشەویستی 
ئاو  بە  خۆمان  ناکا  پێویست  نیە،  لەبەر  دوورمــان  ڕێگایەکی 
بوێ. خــۆش  یەکترمان  لەسەرمانە  تەنیا  بکەین.  ئــاگــردا  و 
یەک  پێی  بە  پێ  خسڵەتەی  دوو  ئەم  هەیە  مرۆڤ  لەوەتی 
هەموو  بەڵێ  کەس،  هەموو  سەیرە  داوە.  ژیان  بە  درێژەیان 
تەبلیغی  ــرێ،  دەگـ ــزی  ڕێ دەکـــا،  خۆشەویستی  باسی  کــەس 
بــەاڵی ڕق هەروا  ڵێتەوە. کەچی  وانــە دەی  بۆ دەکــا و وەک 
ڕق  ــەاڵی  ب بڵێی  تــۆ  ڕاوەســتــاوە.  لەپەنامان  قایم  و  ــورس  ق
نــەگــەڕێــتــەوە؟  ئیتر  و  ببەستێ  ــەر  ســەف ــەی  ــارگ ب ــک  ــ ڕۆژێ
ــش خــۆشــەویــســتــی هـــــەروا پـــڕ مــانــا بــێ؟        ــی ــات ــەوک بــڵــێــی ئ

لە مێژە گرتووخانەکانتان کردوە بە قەفەسی نەفەسی ئازادی و 
دەورپێچ کردنی ویستی سەربەستی...

بۆتان نەچووە و ناچێتە سەر ئەو پەڕەکەی دەمانکوژن...
خۆ کەماڵی دەباغیی کرماشان حەز، بۆ پرسیاری مڵ شۆڕی سێدارەی واڵمێکی خاس بوو

خاسما لە سەردەمێک وا ئێوە شێتی سەرکوت و ئەمە ژیر بە ژیانەوە بووین
چیی لێ دەکەن لەم گشتە چرۆ کردن و

پەل وپۆ هاوێشتنی بەڕووی بەرەنگاری لە بێستوون تا مانێشت؟
خانەئاوا بۆ هێچ شتێک کەمتان دانەنا...

لە شمشێری نەرم بڕی شووڤینیستییەوە تا دزینی گۆرانییەکانمان
لە تااڵنکردنی تان و پۆی تەون، مێژوومان تا

بێتۆنکردنی گۆڕی الوێکی هەناسە گەرمی ئیالمی، تالب ...
هەر ئێوە نەبوون پاڵتان دابوو بە مێژووی دزراوی ئێمە و

 بە قاقاوە باسی پاڵەوانە پەمبەکانی خۆتانتان بۆ دەگێڕاینەوە؟
هەر ئێوە نەبوون لە سەر ژێرخان و سامانی ئیالم هەیوان و تەالری تارانتان ڕازاندوە...؟

هەر ئێوە نەبوون بە دڵنیاییەوە هێڵێکتان کێشابوو لە نێوانی سنوورە دەسکردەکانی خۆتان...؟
ئێستاش خۆ هەر ئێوەن بە سیخۆر و شۆڤارەکانتانەوە هەوڵ دەدەن

 بۆ دۆزینەوەی هەرچەشنە سرتەی کوردایەتی و هەرچەشنە جمەی ئازادی و
دەسکەوتتان بووه تە کەشفکردنی ئااڵیەکی ئاگرئاسا لە ماڵە سەرتەنوورێکی ئیالمی...! 

کەشفی ئاگرتان پیرۆز!
لە مێژە لە گرتووخانەکانی ئێوەوە، جەستەی ئازادی دەچەوسێتەوە و

نەوای ئازایەتی دەزرینگێتەوە
لە مێژە لە بەندیخانەکانی ئێوەوه  دەالقەکان بوونه تە پردێک

لە نێوای هەوای ڕووناکایی و شەوەزەنگی سامناکی...
بە خۆشی و ناخۆشیی ئێوە نیە، هەڵکردنی شەمێک... شکستە بە لەشکەری تاریکایی!

هەڵکردنی شەم لە ئێمە پیرۆز!
ئێوە بوون بە دیکتاتۆری گوڵ خونچە و ئێمەش لە بەتااڵیی وەرزی سەرهەڵدان

 سەرمان هەڵ دا بووین بە دێموکرات!
شەهیدانی ئێمە.... خەمی ئێوە زیاد دەکەن و بە کوشتنی هەر الوێک...

لەتێک لە خۆتان دەنێژن و بزمارێک لە تابووتی خۆتان دەدەن...
لە گەورەکانتان بپرسن ئێمە خوومان بە سەرشۆڕی نەگرتوە و 

دێموکراتیش ڕانەهاتووە خەمی سووک هەڵگرێ...
بزمارێکی تر  پێشکەش بە تابووتی نابوودیتان. 

کەچی  بوو،  هێرش  ناوی  هەبوو  هاوزانکۆییەکم  زەنجان،  لە 
ناوەکەی کردبوو بە کوورش. هەرکات فارسێک قسەی دەکرد، 
وای چاو لە زاری دەبڕی، لە سەرسامییا هۆشی نەدەما کە لێکی 
بە اللێویدا شۆڕبووەتەوە خوارێ و، بووە بە گوریسێک کە 
ئەگەر واڵتێکی پێ لە سێدارە بدرێ هێشتاش هەر زیادی دێنێ.
هێرشیان  زانی،  شتەی  بەم  حکوومەت  ئەوەی  دوای 
کردیانە  و،  کرد  پیشەیی  بە  لیکەکەیان  و  دامەزراند 
بەرباڵودا. ئاستێکی  لە  قودوو،  شەربەتی  جۆرێک 
لە  دیاریکراوی  بە  و  بەگشتی  دەبینن،  ئەگەر  ئێستا 
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکاندا کابرا که  به  فارسی شتی ناسک ناسک 
دەنووسێ، بە تایبەتی ئەوانەی لەسەر وێنە تاکەکەسییه کانیان 
بە فارسی دەنووسن: یۆهۆیی؛ یان ئەو دایک و باوکە کوردانەی 
بە فارسی لەگەڵ منداڵەکانیان قسە دەکەن، یان ئەو گەنجانەی 
بەردەوام گوێ لە گۆرانیی فارسی ڕادەگرن؛ یان ئەوکەسانەی 
مێژووی گەلی خۆیان بە عەشیرەی فارس پێوەند دەدەنەوە؛  
کوورشن! لیکاوی  شەربەتی  هونەری  هەموویان  ئەوانە 
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به ر له  مااڵوایی

ئه تۆ زیندووان مه کوژه ، مردوو 

زیندووکردنه وه ت پێشکێشی خۆت!

ــه ک ده چــــێــــتــــه  الی  ــ ــ ــرای ــ ــ ــاب ــ ــ ده گــــــێــــــڕنــــــه وه  ک
به   زۆر  پــزیــشــکــێــکــی  ده ڵـــــێ  و  ــا  ــاشـ پـ هــــاڕوونــــی 

ــه ی ؟ ده ڵــێ  ــاڕوون لێی ده پــرســێ چیی تایبه ت لــه  خــۆتــدا شــک ده بـ تــوانــام. هـ
له وێ  که   شێت  باڵووڵه   ده که مه وه .  زیندوو  مــردووش  شــاره زام  هیند  قوربان 
ــنــدووان مــه کــوژه ، مـــردوو زیــنــدووکــردنــه وه ت  ــێ: »ئــه تــۆ زی ده بـــێ، هــه ڵ ده داتـ
قه وماوه . ئێران  سه رۆککۆماری  ڕووحانی،  له   ئێستا  ئه وه   خۆت!«  پێشکێشی 

بێکاری  له گه ڵ  به ربه ره کانی  دروشمی  به   ده وره یـــه   دوو  ڕووحــانــی  ئاغای 
خه ڵک  گــوزه رانــی  و  ــان  ژی باشترکردنی  و  ئــابــووری  قه یرانی  نەهێشتنی  و 
هه ڵبژاردنه کان  گــره وی  ئابوورییه کان  هەڵخەڵەتێنە  دروشمه   به   به گشتی  و 
بــارودۆخــی  هــه ر  ده بــێ  خراپتر  ڕۆژ  لــه گــه ڵ  ڕۆژ  ئـــه وه ی  که چی  ده بــاتــه وه، 
خه ڵکن. هــه ر  ــێ  ده ب زه ره رمــه نــدتــر  په یتاپه یتاش  ئـــه وه ی  و،  واڵت  ئــابــووریــی 
به پێی نوێترین ڕاپۆرتی ناوه ندی ئاماری ئێران دیسانه که ش پێچه وانه ی واده  
و به ڵێنه کانی ئاغای ڕووحانی هیچ که  هه نگاوێک بۆ دامه زراندن و دروستکردنی 
هه لی کاریی نوێ له الیه ن ده وڵه ته وه  هه ڵنه گیراوه ته وه ، نرخی بێکاری زیاتریش 
ــه زار که سی  چــۆتــه  ســـه رێ و هــه تــا کــۆتــایــی ســـه رمـــاوه زی ئــه مــســاڵ 500 هـ
بێکارانی واڵته وه . داوه  و چوونه ته  ڕیزی خێڵی  له  ده ست  دیکه ش کاره کانیان 

هه زار  و 4٧٢  میلیون   ٢6 له  حه شیمه تی  ئه مساڵدا  پاییزی  له   ده ڵێ  ئاماره که  
و  بووه   کاریان  که سیان  هــه زار   331 و  میلیون   ٢3 واڵتــدا،  له   که سیی چاالک 
زیاتر له  سێ میلیۆن و 141 هه زار که سیش بێکار بوون. له و ئاماره دا ئاماژه  
به وه ش کراوه  که  ژنان پشکی زۆر که متریان له  دامه زران و ده سخستنی کار 
بووه .   ٢9 هه تا ٢4 ساڵ ســه دا  نێوان 15  الوانــی  بێکاریی  نرخی  و  بــڕاوه   پێ 
جۆراوجۆر  هۆکاری  به   هاوین  کۆتایی  هه تا  که سیش  هــه زار   496 هاوکات 
کاره کانیان له  ده ست داوه . با لەوەش گەڕێین کە ئاماری ناوەندە سەربەخۆکان 
کەسە. میلیۆن   11 بــۆ   ٧ نــێــوان  لــە  ئــێــران  لــە  بێکارەکان  حەشیمەتی  دەڵــێــن 
له  نوێترین ئاماری ناوه ندی ئاماردا ئه وه  ده خوێنینه وه  که  بارودۆخی ئابووریی 
چاکسازییه کان  بۆ  ده وڵه ت  بانگه شه ی  پێچه وانه ی  و  به رجام  ســه ره ڕای  واڵت 
زۆره وه   نیگه رانیی  به   کارناسان  و  ناله باره   و  شپرزه   هه روا  پێوه ندییه دا  له و 
له و دۆخه  ده ڕوانن. هه روه ها ئه و ئاماره  له  کاتێکدا له الیه ن ناوه ندی ئاماره وه  
و  ڕووحــانــی  حه سه ن  که   کــراوه   تۆمار  ــه ت  ده وڵ ڕه سمییه کانی  داتــا  به پێی  و 
کابینه که ی پێشتر ڕایانگه یاندبوو که  له  ساڵدا النیکه م 6٧0 هه زار هه لی کاریی 
ڕاستییه ن  ئه و  ده رخــه ری  ڕه سمییه کان  ئاماره   ئێستاش  ده که ن.  دروست  نوێ 
بگره   بێنێ،  به جێ  خۆی  واده کانی  ماوه یه دا  له و  نه یتوانیوه   ده وڵــه ت  نه ک  که  
که سی  هــه زار   500 سه رکۆمارییه که یدا  دووهه می  ده وری  یه که می  ساڵی  له  
دیکه ش کاره کانیان له  ده ست داوه  و ئه وه ش بووه ته  هۆی ناهۆمێدیی زیاتری 
خه ڵک به  ده وڵه تی مشوور و هیوای ڕووحانی! ئه و ناهۆمێدییه ش بارودۆخه که  
له گه ڵ  بــه ره وڕووبــوونــه وه ی خه ڵک  ــا،  بــه ره وڕووبــوونــه وه  ده ب ئاقاری  بــه ره و 
له   ئیسالمی  کــۆمــاری  کاربه ده ستێکی  چه ند  لێدوانی  بــۆ؟  ــه اڵم  ب ده ســـه اڵت؛ 
ده کوڵێ: خه ریکه   ئێران  کۆمه ڵگه ی  ده ڵێ  پێمان  دۆخــه دا  ئه و  له گه ڵ  پێوه ندی 
ئیمام«  فه رمانه کانی  ئیجڕایی  »ستادی  سه رۆكی   دزفولی،  موخبیر  محه ممه د 
ئێران  له  ژێر هێڵی هه ژاریدا ده ژین که  1٢ میلیۆن  له   میلیۆن كه س  ده ڵێ: 30 
كه س له وان به  ته واوی له  ژێر هیڵی هه ژاریی موتڵه ق دان، واته  بۆ نانی شه وێ 
و  ده رمــان  ته ندروستی ،  ــری   وزی جێگری   ســه یــاری ،  ئه كبه ر  عه لی  دادەمێنن. 
له   له  ٢5 میلیۆن كه س  فێركردنی  پزیشكیش  ده ڵێ:  که ڵکه ڵه ی ده روونیی زیاتر 
خه ڵکی ئێران نان و چۆنیه تیی هێنانی بژیوی ژیان بۆ سه ر خوانی ماڵه که یانه .
كۆمه اڵیه تیی  كۆمیسیۆنی   ئه ندامی  و  تاران  نوێنه ری   ڕه حماندوست،  موجته با 
چاو  ئاتاج  و  كــه س  میلیۆن   1٢ ئێراندا  ئاستی   له   كه   ڕایگه یاندوه   مه جلیس 
له ده ستن . وه ک ئه و باسی ده کا 6 میلیۆن که س له وان  له  ژێر چاودێریی ماڵیی 
 6 ئه م  داهاتی   زۆری  النی  کە  سەرنجە  جێی  و  نین  حکومیدا  ناوه ندێکی  هیچ 
بڕی  45 هه زار و 500  ده کا هه مان  باسی  کە  ڕه حماندوست  میلیۆن كه سه ش 
نوێنه ری   موعینی،   ئه حمه دڕه زا  وه رده گـــرن.  ده وڵه تی  له    که   یارانه یه یه   تمه ن 
له  شوڕای  باالی  كار ده ڵێ ئێستا حه قده ستی ژێر 1 میلیۆن و 800  كرێكاران 
بەپێی نرخی  ته واوی ده خرێته  ژێر هێڵی  هه ژاری ، کەچی هەر  به   هه زار تمه ن 
خۆش  تمه نه.  هــه زار   900 خــوار  مانگانه   هه قده سته كانیان  كرێكاران  دەوڵــەت 
ئه وه یه  که  پاسدار ڕۆسته م قاسمی  وه زیری پێشووی  نه وتی  كۆماری  ئیسالمیی 
که می  پێوه ندییه دا  له و  رێژیمدا  نێو  باڵباڵێنی  و  ده ســه اڵت  شه ڕی  له   ئێرانیش 
ناهێنێ و دان به  بارودۆخی  خراپی ئابووری و هه ژاری  و بێكاری  داده نێ. ئه و 
په الماردانی  به   ناوبراو  هــه ژارن.  تــه واوی  به   ئێران  له   میلیۆن که س  ده ڵێ: ٢0 
هه موو  ڕۆژدا   100 مــاوه ی   له   ده یانگوت  ئــه وانــه ی  ــێ  ده ڵ ڕوحــانــی  حه سه ن 
گرتوه! سیاسییان  ئالزایمێری   وادیـــارە   ده كه ین  چــاره ســه ر  ئێران  كێشه كانی  
بێکاری و هه ژاری وه ک دوو دیارده ی زه ق و به رچاوی کۆمه اڵیه تیی ئێستای ئێران 
که  کاربه ده ستانی کۆماری ئیسالمی خۆیان له  چاره سه رکردنی ده دزنه وه  بواری 
بۆ سه رهه ڵدان و په ره سه ندنی زۆر دیارده ی دیکه ی کۆمه اڵیه تی خۆش کردوه ، 
وه ک: خۆکوژی، لێکترازانی کۆمه اڵیه تی، دواکه وتن و له که میدانی پێکهێنانی ژیانی 
هاوبه ش، به  منداڵی به شوودانی کچان، په ره سه ندنی ئێعتیاد به  ماده  هۆشبه ره کان، 
ته قینه وه ی ته اڵق و جیابوونه وه کان و زۆر دیارده ی دیکه  که   هه مووی له  سۆنگه ی 
واڵتدا. ئیداره کردنی  و  ئابووری  به شی  له   ئیسالمییه   کۆماری  سیاسه ته کانی 
به رده وامیی  لە  وێده چێ  کە  جێیەک  گەیوەتە  بــارودۆخــە  ئەو  لێکەوتەکانی 
خۆیدا بگاته  قۆناغی به ره وڕووبوونه وه ی توندی نێوان خه ڵک و ده سه اڵت، وه ک 
ئه مساڵدا  به فرانباری  له   دیکه ش  جارێکی  ناڕه زایه تییانه   ئه م  چه خماغه ی  چۆن 
ئه وه ی  له به ر  به اڵم  کرد،  توندی سه رکوتی  به   زۆر  که  حوکمه ت  درایــه وه   لێ 
بکا،  چاره سه ریان  نایهه وێ  یان  ڕێژیمیش  و  خۆیانن  جێی  له   هه ر  کێشه کان 
یان ده سته وه ستان؛ سروشتییه  که  ئه مجاره یان له  پانتاییه کی زۆر به رفراوانتردا 
ناڕەزایەتییە  و  مانگرتن  ئێستاوە  لــە  کــە  تــایــبــەت  بــە  هــه ڵــده ده نــه وه ،  ســه ر 
کرێکارییەکان لە ئاستێکی بەرباڵو و لە زۆربەی شارەکاندا سەریان هەڵداوەتەوە.

عەلی بداغی

زمانی  فێرگەی  و  فەرهەنگی  و  فێرکاری  کۆڕی 
چوارشەممە،  ڕۆژی  بۆکان  شاری  له   ئەدەب  کوردیی 
زگماک  زمانی  جیهانیی  ڕۆژی  بەبۆنەی  ڕەشەممە،  ٢ی 
هێنا. پێک  تایبەتیی  ڕێوڕەسمێکی  بۆکان  شاری  لە 
له  سه ر  زانستی  وتاری  و  بابەت  چه ند  ئه ده بییه دا  کۆڕه   له و 
گرینگیی زمانی دایک و خوێندن و په روره ده  به  زمانی زگماک 
و  شێعر  خوێندنه وه ی  به   شاعیرێک   چه ند  و  کران  پێشکەش 
لە درێژەی  په خشان گه رمی و گوڕییان به  کۆڕه که  به خشی و 
فێرکاری  خولەکانی  کۆتایی  بڕوانامەی  کۆبوونه وه که دا  کاری 
بەخشرا. کورد  زمانی  فێرگەی  سەرکەوتووانی  لە  بەشێک  بە 
کۆڕیادێکی  ئەندێشە  کافەکتێبی  پیرانشاریش  شاری  له  
ئەدیبان،  لە  بەرچاو  کۆمەڵێکی  ئامادەبوونی  به 
فەلسەفە،  زمان،  بوارەکانی  پسپۆرانی  نووسەران، 

برد. به ڕێوه   کۆمەڵناسی  و  پەروەردە  دروونناسی، 
له و کۆره دا کەماڵ حەسۆ، مامۆستا عومەر ئیمام، حامید ئەمین 
عەشایری، قەرەنی ئەحمەدئاقایی، دکتۆر کاوە خضری، محەممەد 
ساوجباڵغی، خدر محەممەدی و حەیدەر ئەحمەدی وتارەکانیان 
پێشکەش کرد و هەرکام لە وتاربێژان، لە گۆشەنیگای تایبەتەوە 
و بەشێوەی زانستیانە گرینگی زمانی دایک، ڕێگاکانی پاراستنی 
و  زمان  بەردەم  دەرفەتەکانی  و  هەڕەشە  کوردی،  زمانی 
ئەدەبیاتی کوردییان هێنا بەرباس و لێکۆڵینەوەی ورد. هەروەها 
کوردی  ئەدیبی  و  چیرۆکنووس  شوجاعی  یوسف  ئەندازیار 
دانوستاندنی  گرینگیی  له باره ی  خۆی  باسه که ی  کورمانج، 
کورمانجی  تایبەت  )بە  کوردییەکان  زاراوە  لەنێوان  ئەدەبی 
سەروو و کورمانجی نێوەڕاست( پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.

بۆ  کۆڕێک  بانه   له   ڕه شه ممه   3ی  پێنجشه ممه ،  ڕۆژی 
ڕوونمایی  و  ئازاد  د.  ک.  هه ست،  خاوه ن  شاعیر  له   ڕێزلێنان 

چوو. به ڕێوه   شاعیره   ئه و  کتێبی  سێ  سه ر  له   په رده الدان  و 
فه رهه نگی  ئه ده بی  ئه نجومه نی  له الیه ن  که   کۆڕه دا  له م 
فه رهه نگی  ئه ده بی  ئه نجومه نی  و  بانه   شاری  به ڕۆژه ی 
)ئاسۆ(،  نه ججاڕی  سه عید  چوو،  به ڕێوه   کۆخان  هاژه ی 
ئه مین  حوسێنی،  سۆرانی  پوور)شه ماڵ(،  ئه سماعیل  ئیبراهیم 
گه ردیگالنی و عومه ر محه ممه دی باس و وتاریان پێشکێش کرد.
دیکله مه ی  و  خوێندنه وه   بۆ  کۆڕیاده که دا  دیکه ی  بڕگه یه کی 
دوکتۆر  ڕه سووڵی،   عومه ر  له الیه ن  ک.د.ئازاد  شێعره کانی 
شێعره کانی  گوتنی  و  تورجانی  ڕێباز  و  پاکزاد  مێهری 
ئاغای  شه ریف  له الیه ن  گۆرانی  و  مۆسیقا  به   شاعیره   ئه و 
کرابوو. ته رخان  قادری  ڕه حمان  شمشاڵی  له گه ڵ  ڕه به ت 
شایانی باسە کە »چه پکێ خه ونی ئه رخه وانی«، »برینه کان به  
چیرۆک(  )کورته   غه ریبی  بالۆره کانی  و  ده شۆم«)شێعر(  خوێ 
نوێترین به رهه کانی نووسه ر و شاعیر کەریم دافعی »ک. د. ئازاد«ن.

حەوتوونامەی »صدای ئازادی« لە شاری کرماشان ڕۆژی 
شەممە 5ی ڕەشەممە ڕێوڕەسمێکی بۆ ڕێزگرتن لە قەڵەم و پێگەی 
مەنسوور یاقووتی، نووسەری فارسینووسی کورد بەڕێوەبرد.
لەو ڕێوڕەسمەدا چەند کەس لە قەڵەمبەدەستان و توێژەرانی 
کورد و فارس،  لە گۆشه نیگای جیا جیاوە پێگەی هونەری و 
یاقووتی«یان خستە بەرباس. قەڵەمی بەتوانای »مەنسوور 
جەلیل ئاهەنگەرنژاد، نووسەر و بەڕێوەبەری حەوتوونامەی 
ئەدەبی  پێگەی  له باره ی  قسەکانیدا  لە  ئازادی«  »صدای 
مەنسوور یاقووتی گوتی: مامۆستا یاقووتی یەکێک لە سێ 
کوچکەی چیرۆکنووسیی کرماشانە و،  هاوشان لەگەڵ عەلی 
دەیەی  لە  ئەفغان  محەممەد  عەلی  و  دەرویشیان  ئەشرەف 
کۆمەڵگەی  لە  کرماشان  لە  زیاتر  بەمالوە  هەتاوی  50ی 
چیرۆکنووسی ئێراندا بەناوبانگن و ناوێکی ناسراو و هەرمانن.
بە  گرینگی  ئێستا  تا  که   به وه ی  سه باره ت  ناوبراو 
نەدراوە،  کرماشان  ئەدەبییاتی  بەرچاوەکانی  سیما 
پارێزگای  فەرهەنگی  بواری  بەرپرسانی  لە  ڕەخنەی 
گرت. دیکه   پێوه ندیداره کانی  الیه نه   و  کرماشان 

لە  کیوەنان  گوندی  لە   هەتاوی  13٢٧ی  ساڵی  دایکبووی  لە  یاقووتی  مەنسوور  کورد،  ڕەخنەگری  و  چیرۆکنووس 
ده رکرا  کاره که ی  له   جیابیری  هۆی  به    1358 ساڵی  بوو،  قوتابخانه   مامۆستای  که   ناوبراو  کرماشانە.  کولیائی  ناوچەی 
زیندانه وه . خرایه   ساڵ   5 ماوه ی  سیاسی  چاالکیی  تاوانی  به   و  کۆماری  ده سه اڵتدارانی  غه زه بی  به   که وته    1363 ساڵی  و 

کۆمەڵە چیرۆکی »زەخم« بەناوبانگترین بەرهەمی مەنسوور یاقووتییە.

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک لە بۆکان و پیرانشار

کۆڕی په رده الدان له  به رهه مه کانی ک. د. ئازاد له  بانه 

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە مەنسوور یاقووتی لە کرماشان
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