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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە ٧٤٤

»شۆڕش«ی کۆمەاڵیەتی و لێکەوتەکانی )٧(لەقای خەڵک و بەقای کۆماری ئیسالمی )٦(نیشتمان، ئاوردووی ڕێژیم )٤(مافی زمانی، مافێک بۆ هەموو وەرزەکان )٤(کوردستانیبوون و ڕۆژهەاڵتیبوون )٢(

کۆبوونەوەی وارشۆ

ئێران گەورەترین هەڕەشە بۆ سەر سەقامگیریی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە
 سەروتار

کۆنفڕانسی وارشۆ، 
مەبەست و ئاکامەکانی

کەماڵ کەریمی
ڕێبەندان  مانگی  ٢٥ی  و   ٢٤ ڕۆژانـــی 
و  دەرەوە  وەزیـــرانـــی  ــداری  ــەشـ بـ بــە 
نوێنەرانی زیاتر لە ٦٠ واڵت کۆنفرانسی 
) ئاشتی و هێمنایەتی لە ڕۆژهــەاڵت( لە 
وارشۆ پێتەختی لەهێستان بەڕێوە چوو.
لە  ئەمریکا  کە  بــوو  مانگێک  لە  زیاتر 
پێوەندی لە گەڵ دەوڵەتی لەهێستان ساغ 
وارشۆ  لە  کۆنفرانسە  ئەم  کە  بوونەوە 
بەستنی  بەرباسی  هێنانە  بچێ.  بەڕێوە 
لە  مشتومڕی  زوو  هەر  کۆنفرانسە  ئەم 
نێو کۆڕ و کۆمەڵی نێودەوڵەتیدا دروست 
مەبەستی  ــوان  ــەم ه پــێــش  ــران  ــێ ئ ــرد.  کـ
ئەمریکا  دژایــەتــی  بە  کۆنفرانسەی  ئــەم 
دا  قەڵەم  لە  ئیسالمی  کۆماری  گــەڵ  لە 
کە  دەبــرد  ناو  ئەمریکای  هەوڵێکی  بە  و 
هاوپەیمانییەکی  ئێران  دژی  لە  دەیــەوێ 
ــی  ــان ــا. واڵت ــک ــت ب ــ نــێــودەوڵــەتــی دروسـ
ــای ڕۆژئــــاواش کــە دژی وەک  ــورووپ ئ
لە  ئەمریکان  زیــادەڕۆیــیــەکــانــی  دەڵــێــن 
لە  تایبەت  بە  و  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 
کێشەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هەوڵی 
پەکخستنی ئەم کۆنفرانسەیان دا و لە دوا 
بڕیاردا مۆگرێنی بەرپرسی پێوەندییەکانی 
بەشداری  دا  بڕیاری  ئورووپا  یەکیەتی 
ئەم  ســەرەڕای  نەکات.  کۆنفرانسەدا  لەو 
بڕیارەش هێندێک لە واڵتانی ئورووپا کە 
ئەم  بەشداریی  یەکیەتییەن  ئەو  ئەندامی 
کۆنفرانسەیان کرد. جگە لەوانەش بوونی 
نوێنەرانی دیاری چەند واڵتێکی عەرەبی 
کوەیت،  ســعــوودی،  عەرەبستانی  وەک 
یەمەن، قەتەر و ... لە پاڵ بوونی سەرۆک 
کۆنفرانسەدا  لــەو  ئیسڕائیل  وەزیــرانــی 
ئیسالمی  کۆماری  بوو.  ڕاکێش  سەرنج 
لەهێستان  دەرەوەی  وەزیــــری  وەک 
ڕایگەیاند بە هۆی هاوڕانەبوونیان لەگەڵ 
کۆنفرانسە  ئـــەم  ــۆ  ب ســیــاســەتــەکــانــیــان 
ــەکــرابــوون. هــەر بــۆیــە زۆر  دەعـــوەت ن
کەوتنە  بــەڕێــوەچــوونــی  دژی  لــە  زوو 
ئاکامەکانی  لە  ترسیان  کاتێکدا  لە  و  خۆ 
ــفــرانــســەکــە نـــــەدەشـــــاردەوە، ئــەم  کــۆن
کارەیان بە شکست خواردوو ناو دەبرد.
ئاشتی  لە  بــاس  کە  کۆنفرانسەدا  لــەم 
ــرا ســەرەڕای  و ئــارامــی ڕۆژهـــەاڵت دەک
ل٢ دەرەوەی...  وەزیــری  پێشتر  ئــەوەی 

فەڕانسە: نابێ بهێڵین کوردەکانی سووریە تێدا بچنمایەپووچیی ئێران لە کۆنفڕانسی ئەمنیەتیی مونیخ

ڕێژیمە  ئەم  بۆ  وارشۆ  کۆنفڕانسی  لە  ئێران  لەدژی  نێودەوڵەتی  هاوڕایی 
سەر.  هاتە  مونیخیشی  ئەمنیەتیی  کۆنفڕانسی  لە  مایەپووچیی  کە  نەبوو  کەم 
مافی  پرسی  لەبارەی  ئێران  دەرەوەی  وەزیری  زەریف،  لۆبیکردنی  و  وتار 
کۆنفرانسەشدا  لەم  ئێران  مووشەکیی  بەرنامەی  و  ناوچەیی  سیاسەتی  مرۆڤ، 
بکا. دروست  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  دڵخواز  کەشێکی  نەیتوانی 
لەم کۆنفڕانسەشدا ئەوەی باسی لێ کرا و کۆدەنگیی لەسەر بوو، قەیرانخوڵقێنیی 
ئێران و ڕۆڵی نیگەتیڤی کۆماری ئیسالمی لە ناسەقامگیریی ناوچە بوو. ئانگێال مێرکێل، 
سەدری ئەعزەمی ئاڵمان لەم کۆنفڕانسەدا ڕایگەیاند ئێمە لە پرسی بەرجامدا لەگەڵ 
ئەمریکا هاوڕا نەبووین، بەاڵم ناکۆکییەکانی ئێمە تاکتیکین و، ئامانجی هاوبەشی ئێمە 
و ئەمریکا ڕێگەگرتن لە تێکدەری و قەیرانخوڵقێنییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.

هێزەکانی  چارەنووسی  لەبارەی  فەڕانسە  بەرگریی  وەزیری  پارلی،  فلۆرانس 
وریایی  دەکەن  داعش  پاشماوەکانی  شەڕی  ئێستاش  کە  سووریە  دێموکراتی 
ئەمریکا  هێزەکانی  کشانەوەی  دوای  لە  کوردەکان  بێڵین  نابێ  گوتی  ئەو  دا. 
بچن. تێدا  و  واڵتە  ئەم  ساڵەی  چەند  شەڕی  قوربانیی  ببنەوە  سووریە  لە 
چ  ناوچەیە  لەو  ئەمریکا  کشانەوەی  دوای  نازانێ  کەس  گوتی  پارلی  فلۆرانس 
ڕوو دەدا، بەاڵم ئەوەی ڕوونە ئەمەیە کوردەکانی هاوپەیمانی ئێمە مایەی زۆریان 
بەردەست  چارەسەری  گوتی  ئەو  ئێمەوەیە.  بەسەر  حەقیان  و  داناوە  خۆیان  لە 
دادی  ئەوەش  بەاڵم  بێ،  کوردەکان  و  ڕێژیمی سووریە  نێوان  ڕێککەوتنی  ڕەنگبێ 
کوردەکان نادا؛ چونکی دەمیشق دەیەوێ دەست بەسەر تەواوەتیی خاکی سووریەدا 
بسپێرین. قەدەر  بە  کوردەکان  چارەنووسی  نابێ  ئێمە  گوتی  فلۆرانس  بگرێتەوە. 

الیحەی بودجەی ساڵی داهاتووی ئێران پەسند 
تمەن  میلیارد  هەزار  ئێستاوە 1٠٠  لە  بەاڵم  کرا، 
کورتیی هێناوە. ئەم الیحەیە لە کاتێکدا پەسند کرا 
کە لە ٢9٠ نوێنەری مەجلیس 78 کەسیان لەوێ 
نەبوون و 8٦ کەسیشیان دەنگی »نەخێر«یان پێدا.
دەنگی  نوێنەرانەی  لەو  یەک  مەحموود سادقی، 
»نا«ی بە الیحەکە داوە دەڵێ، دەوڵەت بەڕوونی 
نەکردووە  داهاتی خۆی  لە سەرچاوەکانی  باسی 
و بودجەی ساڵی 1٣98 لەگەڵ پەسندکرانی و لە 
ئێستاوە 1٠٠ هەزار میلیارد تمەن کورتیی هێناوە.
کۆمیسیونی  ئەندامی  تابش،  محەممەدڕەزا 

بەرنامە و بودجەی مەجلیس لەکاتی پەسندکرانی الیحەکەدا گوتی: الیحەکە گۆڕانکاریی زۆری پێویستە، چونکی لە 
ئێستاوە دەنگی قرچەی ئێسک و پروسکی چینی هەژار و بێدەرەتانی کۆمەڵگەمان لەژێر فشاری ئابووریدا دێتە گوێ.

١00 هەزار میلیارد تمەن کورتیهێنانی بودجەی ١٣٩٨
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ئەمریکا ڕایگەیاندبوو کە بۆ دژایەتی لەگەڵ ئێران 
دەستوەردان  سیاسەتی  و  ئیسالمی  کۆماری  نییە، 
لە  پشتیوانی  و  ناوچە  واڵتانی  بۆ  دەستدرێژی  و 
ئێران  هەوڵی  و  بەرجام  تێرۆریستییەکان،  گرووپە 
بوو  ــان  ــەوداک دوورم مووشەکە  دروستکردنی  بۆ 
جێگەی  ئەو  تا  وتاربێژەکان.  باسی  لە  بەشێک  بە 
ڕوویــان  ڕاستەوخۆ  وتاربێژەکان  بابەتەکانی  کە 
بە  قسەکان  ــەی  زۆرب و  بوو  ئیسالمی  کۆماری  لە 
ئەمن  نا  و  تێرۆریزم  لە  پشتیوانی  سەر  لە  تایبەت 
ــەڕووی ئــێــران کــرایــەوە. بە  ــ کــردنــی نــاوچــە ڕووبـ
میواندار  واڵتـــی  دەرەوەی  وەزیـــری  کــە  جــۆرێــک 
ــە الوە ســەیــر بـــوە کە  ــێ کــە ئـــەو بــابــەتــەی ب دەڵـ
ــرد و وەزیــری  دەک ئێرانیان  باسی  هــەر  هــەمــووان 
کۆنفرانسەدا  لــەو  کە  گوتی  ئەمریکاش  دەرەوەی 
ــەدەکــرد. ن لــە کــۆمــاری ئیسالمی  ــەرگــری  ب ــەس  ک
چوونەدەر  پاش  ئەمریکا  دەوڵەتی  دیــارە  ئــەوەی 
بۆ  هەوڵەکانی  شکستی  و  بەرجام  ڕێککەوتنی  لە 
ڕازیکردنی یەکیەتی ئورووپا بە مەبەستی هاوئاهەنگی 
ئیسالمی،  کۆماری  سەر  فشارخستنە  بۆ  لەگەڵیان 
یەکیەتییە  ئەو  سیاسەتەکانی  دەوردانــەوەی  هەوڵی 
ئەو  میوانداری  بۆ  لەهێستان  هەڵبژاردنی  و  دەدا 
کۆنفرانسە دەتوانێ بەو مانا بێ. هەرچەند ئەکیەتی 
ــردوودا،  ڕاب مانگی  چەند  لە  تایبەت  بە  ئورووپاش 
هەبووە  ئیران  سەر  لە  زۆری  دیپلۆماتی  فشارێکی 
ئیتالعات  ئاستی تەحریمی وەزارەتــی  تا  تەنانەت  و 
لە  پیشگیری  و  بــەوان  کەسانی سەر  لە  هێندێک  و 
فڕینی فڕۆکەکانی شێرکەتی ماهان بۆ ئاڵمان چوونە 
پێش. بەاڵم ئەم سیاسەتانەی ئورووپا نە گۆڕانێکی 
کرد  ــت  دروسـ ئیسالمیدا  کــۆمــاری  سیاسەتی  لــە 
ســەرەڕای  بۆیە  هەر  کرد.  ڕازی  ئەمریکاشی  نە  و 
دژایەتی توندی یەکیەتی ئورووپا وەک دەڵێن لەگەڵ 
سیاسەتی تاک الیەنەی ئەمریکا بەرامبەر بە کۆماری 
نێوەڕاست،  ڕۆژهــەاڵتــی  بۆ  ڕوانینیان  و  ئیسالمی 
ئەمریکا بە شێوەیەکی جیددیتر درێژەی بە سیاسەتی 
کــۆمــاری ئیسالمی  لــەگــەڵ  ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوەی 
واڵتانی  زۆربــەی  و  ئیسڕائیل  پشتیوانی  بە  و  داوە 
عەرەبی و بەردەوامی تەحریمە قورسەکانی لەسەر 
کردوە.  بەهێزتر  ڕێژیمەی  ئەو  دژی  بەرەی  ئێران، 
بەڕێوەچوونی کۆنفرانسێکی لەو چەشنە لە واڵتێکی 
 ٦٠ لە  زیاتر  نوێنەرانی  بەشداری  بە  و  ئورووپایی 
لە  ئەمریکایە  بەردەوامی  نیشانەی  الیەک  لە  واڵت، 
درێژەدانی سیاسەتی فشاری زیاتر بۆ سەر کۆماری 
ئەو  دەرخـــەری  دیکەشەوە  الیەکی  لە  و  ئیسالمی 
پێداگری  هۆی  بە  ئیسالمی  کۆماری  کە  ڕاستییەیە 
لە سیاسەتی شەڕەنگێزی و پشتیوانی لەو گرووپە 
تێرۆریستییانەی بە هاوپەیمانی خۆیان دەزانێ، ڕۆژ 
و  دەڕوات  زیاتر  بوونەوەی  تەریک  بەرەو  ڕۆژ  بە 
دۆستە ئورووپاییەکانیشی هەتا سەر ناتوانن لە سەر 
ئەو هەڵوێستەی خۆیان بۆ یارمەتیدانی بەردەوام بن.
لەو کۆنفرانسە کەوتە بەر چاو،  بە گشتی ئەوەی 
هێزکردنی  بە  بۆ  ئەمریکا  سیاسەتی  پێشی  چوونە 
لەگەڵ  بەربەرەکانێ  سیاسەتی  لە  خــۆی  سەنگی 
پێشتر  ئــەگــەر  ئەمریکا  بــوو.  ئیسالمیدا  کــۆمــاری 
دژایەتی  کۆنفرانسە  ئەو  مەبەستی  کە  ڕایگەیاندبوو 
لەگەڵ ئێران نیە، بەاڵم دەرکەوت کە سەر لە بەری 
کار و قسەی بەشدارانی کۆنفرانسەکە ڕووبەڕووی 
بـــارەوە ئەگەر  لــەم  کــرانــەوە و  کــۆمــاری ئیسالمی 
پێکاوە.  ئامانجەکەی  هەبووبێ  مەبەستێکی  ئەمریکا 
جیا لەوەش بەشداری نوێنەرانی ئیسرائیل و واڵتانی 
عەرەبی و دیدار و چاوپێکەوتنەکانی ئەوان پەیامێکە 
لە  واڵتانە  ئەو  زیاتری  هەماهەنگی  بۆ  هەوڵدان  بۆ 
ڕێژیمی  سیاسەتەکانی  بەرەنگاربوونەوەی  پێناو 
کۆماری ئیسالمی لە ناوچەدا. پەیامێک کە نە واڵتانی 
ئورووپایی دەتوانن چاوی لێ بنووقێنن نە ڕێبەرانی 
شکست  نیشانەی  بە  دەتــوانــن  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ــدەن.  ب قــەڵــەم  لــە  کۆنفرانسەی  ــەو  ئ خـــواردوویـــی 
بوو  دیــار  پێشتر  کە  کۆنفرانسەشدا  لــەو  ــەوەی  ئ
بوو  بەتاڵ  جێگەی  پێش  دەچێتە  ئاقارێک  چ  بەرەو 
نوێنەرانی خەڵکی ستەم لێکراوی ئێران و بە تایبەت 
نوێنەرانی نەتەوە بندەستەکانی ئەو واڵتە و خەڵکی 
کوردستان بوو کە چل ساڵە سەرەڕای هەموو جۆرە 
زوڵم و ستەمێک کە پێیان ڕەوا دیتراوە، بۆ ساتێک 
لە خەبات بۆ ئازادی و ڕزگاربوون لە چنگ ڕێژیمێک 
ڕانــەوەســتــاون.  هێناوە  ئامان  بە  دنیای  ــەوان  ئ کە 
و  نەگبەتی  لە  ساڵ  چل  داستانی  بیستنی  بێگومان 
نەهامەتی ئەو خەڵکە کە کۆماری ئیسالمی بەسەریدا 
هێناون لە زمان خۆیانەوە لەو کۆڕ و کۆبوونەوانەدا، 
دەتوانێ زۆر ڕاستی حاشاهەڵنەگر لە سەر سیاسەتە 
کۆمەڵگەی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  جینایەتکارەکانی 
گــوێ داخــــراوی نــێــودەوڵــەتــی ئــاشــکــرا بــکــردایــە..

درێژەی 

کۆنفرانسی وارشۆ 
مەبەست و ئاکامەکانی

دووانە تەبا و ناتەباکانی مێژوویەکی ٧٥ساڵە
پوختەی ئەزموونەکان

 )بەشی سێهەم(

لە دوو بەشی پێشوودا، کۆمەڵێک لە دووانە تەبا و 
ناتەباکانی مێژووی ٧٥ساڵەی حیزبی دێموکراتم باس 
و  سەربەخۆییخوازی   -١: لە  بوون  بریتی  کە  کرد 
دیموکراسیخوازی، ٢- سەرانسەری بوون و ناوچەیی 
بوون، ٣- چەپ بوون و نەتەوەیی بوون، ٤-شەڕخواز 
بوون یا ئاشتیخواز بوون. لەم بەشەشدا یەکێکی دیکە لە 
دووانە تەبا و ناتەباکانی لەم مێژوویە دەخەمە بەر سەرنج:

پێنجەم: کوردستانیبوون و ڕۆژهەاڵتیبوون
کوردستان، نیشتمانی نەتەوەی کوردە بەاڵم بە سەر 
چەند واڵتی ناوچەدا دابەش کراوە. لە الیەکی دیکەوە 
دابەشکراوە،  کوردستانە  لەو  پارچەیەک  هەر  کوردی 
لە گەڵ ئەوەی بەشێکە لە نەتەوەیەک کە لە پاڕچەکانی 
دیکەدا  سیاسیی  جۆغرافیای  لەچوارچیوەی  و  دیکە 
دەژین، ناچار بووە لە چوارچێوەی ئەو واڵتەدا کە خۆی 
بکا.  مافەکانی  بۆ  خەبات  لکێنراون،  پێوە  خاکەکەی  و 
هەر دووی ئەم ڕاستییانە هەم لە ڕابردوو و هەم لە 
ئێستادا، کاریگەریی لە سەر تێکۆشان و سیاسەتی الیەنە 
سیاسییەکانی کورد لە بەشێکی دیکە هەبووە. چ وەک 
لە نەتەوەی کورد و چ  تاکێکی کورد و وەک بەشێک 
وەک هیزی سیاسی نەمانتوانیوە و ناتوانین ئەم ڕاستیە 
سنوورە  ئەو  سەرەرای  کە  بەرینەوە  خۆمان  بیر  لە 
پارچەکانی  نێوان  لە  کە  دەسکردانەش  و  زۆرەملی 
کوردستان کێشراون، ئێمە هەر یەک نەتەوەین و ئەو 
دیوی سنوورەکانیش، هەر نیشتمانی نەتەوەی کوردن. 
ئەو چارەنووسەش کە بەسەرماندا سەپاوە، ناسروشتی 
و نەخوازراوە. سرووشتییە کە نەتوانین لە ئاست ئەو 
بە سەر  دیکە  پارچەیەکی  لە  کارەساتانەی  و  مەینەت 
بین،  بێتەفاوەت  و  بێالیەن  دێن  نەتەوەیە  لەو  بەشێک 
ئاست  لە  نەتوانین  کە  بەم جۆرەش سرووشتییە  هەر 
سیاسییان  پێگەی  و  جێگە  پێشکەوتنی  و  سەرکەوتن 
خۆشحاڵ  پێوەلکێنراویشیاندا،  واڵتی  لەچوارچێوەی 
هەر  ئارەزووی  کە  نییە  لەوەشدا  گومان  نەبین. 
ناسیۆنالیستێکی کوردە، کە ڕۆژێک هەموو بەشەکانی 
لەسەر  کورد  نەتەوەی  و  بگرنەوە  یەک  کوردستان 
خاکی نیشتمانێکی یەکگرتوو، سەربەخۆ بێ و خاوەنی 
کیانی نەتەوەیی خۆی بێت. بەاڵم ئەم ڕاستییەش نکۆڵی 
مەودایەکی  واقیع،  و  ئارەزوو  نێوان  لە  کە  هەڵناگرێ 
زۆر هەیە. سیاسەتیش لە گۆڕەپانێکی واقیعیدا شانسی 
کە  ئەوەیە  قسەیەش  لەم  مەبەست  هەیە.  سەرکەوتنی 
ئەم دابەشکرانە لەمێژینەیە )نزیکترین دابەشکردنەوەی 
وای  دەگەڕێتەوە(  لەمەوبەر  ١٠٠ ساڵ  بۆ  کوردستان 
کوردستان،  پارچەیەکی  هەر  لە  کورد  پرسی  کردوە 
خۆیەوە  بە  پارچەیی  خسلەتێکی  ڕووەوە  زۆڕ  لە 
ئەو  سیاسیی  هەلومەرجی  بە  ببەسترێتەوە  و  بگرێ 
هیزە سیاسییە  نییە  لە خۆڕا  لکێنراوە.  پێیەوە  واڵتەی 
خەباتەکەیان  ڕووی  پارچەیەک،  هەر  لە  کوردەکان 
کە  مافانەش  و  داوا  ئەو  و،  واڵتەیە  ئەو  ڕێژیمی  لە 
کورد  لە  بەشە  بەو  پێوەندییان  دەکەن،  بۆ  خەباتیان 
واڵتە. ئەو  کەوتوونە  کە  هەیە  کوردستانەوە  و  
بڕگەی  و  قۆناغ  دێموکراتدا  حیزبی  مێژووی  لە 
کە  تایبەتی  بە  قۆناغدا،  هیندێک  لە  هەن.  جۆراوجۆر 
و  گەشانەوە  لە  دیکە  بەشێکی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
پێچەوانەشەوە،  بە  و  دایە  سەرکەوتن  و  پێشکەوتن 
ناکارایە،  و  الواز  ڕۆژهەاڵت  لە  کورد  بزووتنەوەی 
مەیلی گرنگیدان بە پرسی کورد لە بەشەکانی دیکە و 
خۆتەرخانکردن بۆ پشتیوانی لەوان تەنانەت تا ڕادەی 
پرسی  پشتگوێخستنی  و،  ئەوان  پاشکۆی  بە  بوون 
بەشە،  لەو  خەباتکارانە  ئەرکی  و  ڕۆژهەاڵت  لە  کورد 
و  نەتەوەیی  ناوی  لەژێر  تا  کەوتووە  هەڵ  بۆ  هەلی 
کوردستانیبووندا، ئاراستەی سیاسیی حیزب بگۆڕێ. لە 
ڕابردووی کۆندا دەکرێ سەردەمی شۆڕشی ئەیلوول 
و  ئیسحاقی  عەبدوڵاڵی  شەهید  تەرخانکردنی  خۆ  و 
هاوڕێیانی بۆ خزمەتی ئەو شۆڕشە و دژایەتیی لەگەڵ 
تێکۆشان و چاالکیی هاوڕێیانی حیزبیی خۆی لە نێوخۆی 
ڕۆژهەالتی کوردستان، لە پێناوی ویست و بەرژەوەندیی 
بێنینەوە.  نموونە  بە  دیکە،  بەشێکی  لە  شۆڕش 
گۆڕانی  پێکهاتنی  دواییشدا،  دەیەی  دوو_سێ  لەم  
راپەڕین  دوای  لە  کوردستان  باشووری  لە  سیاسی 
سیاسی  فاکتەرێکی  و  ئەکتەر  بە  کورد  بوونی  و 
ئاڵوگۆڕە  وەها  هەر  ناوچە دا،  هاوکێشەکانی  لە 

سیاسییەکان و زەقبوونەوەی پرسی کورد لە باکوور و 
ڕۆژاوای کوردستان، هەر وا کە لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵت 
کاریگەرییان هەبووە لە ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک بۆ 
الی خۆیان، لە نێو حیزبی دیموکراتیشدا، کەسانێکیان 
سەرقاڵ  خۆیانەوە  بە  جۆراوجۆردا،  ئاستی  لە 
بەرچاو  بەشێکی  بڵێین  دەتوانین  بە هاسانی  کردووە. 
بەدواداچوونی  ئەوەندەی  ئەندامانی حیزب  لە کادر و 
سیاسییەکانی  ڕووداوە  و  کێشە  و  باس  و  دەنگ 
ئەوەندەی  و،  دەکەن  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی 
لەنێوکەشوهەوای پرسی کورد لە بەشەکانی دیکە دا؛ 
ئاڵوگۆرەکانی  بە  بەرامبەر  ڕادەیە  ئەو  دەی  لە  یەک 
کە  نین.  هەستیار  ئێران  و  ڕۆژهەاڵت  نیوخۆی 
سیاسییەکانی  ڕێکخراوە  لەنێو  وەزعە  ئەم  دیارە 
دەکرێ. بەدەی  زۆر  و  کەم  ڕۆژهەالتیشدا  دیکەی 
زیاد  ئەمەش  دەبێ  باسەدا،  ئەم  چوارچێوەی  لە 
هێزە  و  دیموکرات  حیزبی  جاران  ئەگەر  بکرێ 
بەرنامەی  گوێرەی  بە  کە  دیکەش  سیاسییەکانی 
بەاڵم  بوون،  »ڕۆژهەالتی«  کردەوەدا،  لە  و  سیاسی 
تین  و  شەپۆل  کاریگەریی  لەژێر  بڕگەدا،  هێندێک  لە 
دەبوونە  پێویست  ڕادەی  لە  زیاد  سیاسیدا،  تاوی  و 
»کوردستانی«، ئێستا هێزی سیاسیی  وەک »پژاک« 
لقێکە  کە  هەیە  تێکۆشانی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
ک  )پ  دیکە  پارچەیەکی  سیاسیی  بزووتنەوەیەکی  لە 
هاوسەنگی  پێکهێنانی  جاران،  ئەگەر  جۆرە  بەم  ک(. 
لەنێوان دوو مەیلی ڕۆژهەاڵتیبوون و کوردستانیبوون، 
مەسەلەی نیوخۆیی حیزبی دێموکرات یا هەر هێزێکی 
سیاسیی دیکەی ڕۆژهەاڵت بوو، ئێستا مەسەلەکە هەر 
نییە و پێویستە لە  تەنیا مەسەلەی نێوخۆیی حیزبێک 
ئاستی بزووتنەوەی سیاسی و نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتیشدا 
ببینرێ و چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە. چونکە هیزێک 
یا چەند هێزێکی سیاسی کە ئەولەوییەتیان ڕۆژهەاڵتی 
هەڵبژاردنی  بەرەوڕووی  کات  هەر  بێ،  کوردستان 
دووڕێیانێک  سەر  لە  ساخبوونەوە  یا  بەرژەوەندێک 
بوون، بەم هۆیەوە کە ئەولەوییەتیان ڕۆژهەاڵتە و، ئاسۆ 
و ڕێچکەی ڕۆیشتنیان دیارە، ساخبوونە و ڕێککەوتنیان 
لەسەر بڕیار، نابێتە گرێکوێرە. بەاڵم کە خۆ گونجاندن و 
لەبەرچاوگرتنی ویست و بەرژەوەندیی هێزێکی سیاسی 
لە بەشێکی دیکەی کوردستان هاتە ئاراوە و، ئەم دوو 
بەرژەوەندە تێک گیران، ئەو کات کێشەخوڵقێن دەبێ.
لە  دێموکرات  حیزبی  ٧٥ساڵەی  ئەزموونی 
دوو  هەر  بە  بایەخدان  لە  هاوسەنگی  پێکهێنانی 
ئەم  دەسپێکی  لە  _کە  کە  حاشالێنەکراوە  ڕاستییە 
کراوە_،  پێ  ئاماژەی  وتارەدا  زنجیرە  ئەو  بەشەی 
مەیلی  دوو  هەر  حاواندنەوەی  پێکەوە  لە  وەها  هەر 
»ڕۆژهەالتیبوون«دا،  و  »کوردستانیبوون« 
کردەوەدا،  مەیدانی  لە  کە  تێدان  بەنرخی  دەرسی 
دروستی و هەر لەو کاتەشدا کاریگەر بوونی خۆیان 

دەڵێ:  پێمان  ئەزموونە  ئەو  پوختەی  سەلماندووە. 
ئێمە وەک نەتەوەی کورد بە گشتی، لەگەڵ یەک ڕێژیم 
و یەک واڵت تەڕەف نین، بەڵکوو لەگەڵ کۆمەڵێک ڕێژیم 
و واڵت تەڕەفین. ڕاستە ڕێژیمەکانی هەموو ئەو واڵتانەی 
کوردستانیان بە سەر خۆیاندا دابەش کردووە، حەز بە 
ڕزگاری و سەرکەوتنی کورد لە هیچ کام لە بەشەکان 
ڕزگاریی  دژی  ئەوان  یەکەمدا،  پلەی  لە  بەاڵم  ناکەن 
پارچەیەکیش  لە واڵتەکەی خۆیانن. کوردی هەر  کورد 
ڕاستە حەز بە ڕزگاری و سەرکەوتنی کورد لە هەموو 
کوردی  ڕزگاریی  بۆ  خەبات  بەاڵم  دەکا،  پارچەکان 
پارچەیەکی دیکە بە ئەرکی کوردی ئەو پارچەیە دەزانێ 
و، خەبات بۆ ڕزگاریی خۆیشی بە ئەرکی خۆی. مادام 
خەبات بۆ ڕزگاریی کوردی هەر پارچەیەک لە ئەستۆی 
خودی خەڵکی ئەو بەشەیە، بڕیاردان لە سەر چۆنیەتیی 
سیاسیی  دەسەاڵتی  لەگەڵ  پرسەش  ئەو  چارەسەری 
خەڵکی  نوێنەرانی  سەاڵحییەتی  لە  هەر  واڵتە،  ئەو 
دایە.  پارچە  ئەو  سیاسییەکانی  هیزە  و  پارچەیە  ئەو 
ئێستا پرسیار ئەوەیە ئەگەر وایە، هێزە سیاسییەکان 
و بزووتنەوەی کورد لە هەر بەشێک، ئەرکیان بەرامبەر 
واڵمی  دەبێ؟  چ  دیکە  بەشەکانی  لە  کورد  پرسی  بە 
بە شایەدیی سیاسەت  پرسیارە  بەم  دێموکرات  حیزبی 
کوردستان  کۆماری  لەسەردەمی  هەڵوێستەکانی  و 
بەرامبەربە  هەڵوێستەکانی  شایەدی  بە  هەروەها  و 
لە  ڕۆژاوا  و  باکوور  باشوور،  لە  کورد  بزووتنەوەی 
درێژایی نیوسەدەی ڕابردوودا، ئەوە بووە: دۆستایەتی، 
پشتیوانی و هاوکاری لەگەڵ یەکتر بەبێ دەستێوەردان 
بەشەکانی  لە  کورد  بزووتنەوەی  کاروباری  لە 
بەشێکی  لە  کورد  بزووتنەوەی  کاتێکیش  هەر  دیکە. 
کوردستان، پێویستی بە پێوەندیی سیاسی لەگەڵ ڕێژیم 
سەر  لە  نابێ  هەبوو،  ناوچەیە  ئەم  دیکەی  واڵتانی  و 
بێت. ئەوان  زیانی  بە  و  واڵتە  ئەو  کوردی  حیسێبی 
ئەم  واقیعیبوون و دروستیی  کە  دیکەش  ڕاستییەکی 
هەتا  ئەوەیە  دەسەلمێنێ  دێموکرات  حیزبی  سیاسەتەی 
کوردستان  بەشێکی  هیچ  سیاسیی  هێزێکی  هیچ  ئێستا 
نەهاتووە لەگەڵ ڕێژیمی ئێران خەبات بکا بۆ دابینبوونی 
بەو  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان. النیکەم  مافەکانی کورد 
بەشێکی  لە  خەبات  بە  ئەولەوییەت  جارێ  کە  بیانوویە 
دیکەی کوردستانە و، دوژمنی کورد لە بەشێکی دیکەی 
کوردستانیان، لە ڕێژیمی زەوتکەری مافەکانی کورد لە 
ئێران بە سەرەکیتر زانیوە، خەبات بە دژی ئەو ڕێژیمەیان 
پشتگوێ خستووە. بەم جۆرە وزەی ئینسانی و پاڵپشتیی 
ماڵی و هاوکاریی جۆراوجۆری کوردی ڕۆژهەاڵتیان لە 
ڕاکێشاوە  خۆیان  الی  بۆ  کوردستانیبووندا  ناوی  ژێر 
پالنی  و  ئامانج  جێبەجێکردنی  بۆ  کردەوە  بە  بەاڵم 
لە  خەبات  بۆ  نەک  دیکە،  بەشێکی  لە  خۆیان  سیاسیی 
پێناوی مافەکانی کوردی ڕۆژهەاڵت، بە کاریان هێناوە.

قادر وریا

واڵت  و  ڕێژیم  کۆمەڵێک  لەگەڵ  بەڵکوو  نین،  تەڕەف  واڵت  یەک  و  ڕێژیم  یەک  لەگەڵ  گشتی،  بە  کورد  نەتەوەی  وەک  “ئێمە 
سەرکەوتنی  و  ڕزگاری  بە  حەز  کردووە،  دابەش  خۆیاندا  سەر  بە  کوردستانیان  واڵتانەی  ئەو  هەموو  ڕێژیمەکانی  ڕاستە  تەڕەفین. 
هەر  کوردی  خۆیانن.  واڵتەکەی  لە  کورد  ڕزگاریی  دژی  ئەوان  یەکەمدا،  پلەی  لە  بەاڵم  ناکەن  بەشەکان  لە  کام  هیچ  لە  کورد 
پارچەیەکی  کوردی  ڕزگاریی  بۆ  خەبات  بەاڵم  دەکا،  پارچەکان  هەموو  لە  کورد  سەرکەوتنی  و  ڕزگاری  بە  حەز  ڕاستە  پارچەیەکیش 
ڕزگاریی  بۆ  خەبات  مادام  خۆی.  ئەرکی  بە  خۆیشی  ڕزگاریی  بۆ  خەبات  و،  دەزانێ  پارچەیە  ئەو  کوردی  ئەرکی  بە  دیکە 
لەگەڵ  پرسەش  ئەو  چارەسەری  چۆنیەتیی  سەر  لە  بڕیاردان  بەشەیە،  ئەو  خەڵکی  خودی  ئەستۆی  لە  پارچەیەک  هەر  کوردی 
دایە،، پارچە  ئەو  سیاسییەکانی  هیزە  و  پارچەیە  ئەو  خەڵکی  نوێنەرانی  سەاڵحییەتی  لە  هەر  واڵتە،  ئەو  سیاسیی  دەسەاڵتی 
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حه سه ن  ئاسۆ  د.  »ئه لمۆنیتۆر«،  ئاژانسی  بۆ  لێدوانێکدا  له 
دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  وته بێژی  زاده، 
پێگه ی  و  جێگه  و  وارشۆ  کۆنفرانسی  لەبارەی  کوردستان 
نێوده وڵه تیه کانی  خواسه   و  باس  له   ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی 
دێموکڕاتی  حیزبی  تێڕوانینی  ئێراندا  به  تایبه ت 
خسته ڕوو. دانیشتنه ی  ئه م  که مایه سیی  به م  سه باره ت 
کردووەته وه  باڵوی  ئه لمۆنیتۆر  که  ڕاپۆرتێکدا  له 
گۆشه نیگای  له  وارشۆی  کۆنفرانسی  ئاجێندای  و  ئامانج 
باس. به ر  خراوه ته   کۆنفرانسه وه  ئه م  به شدارانی 
حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  وته بێژی  زمانی  له  راپۆرته که 
ره فتاری  که  »ئاشکرایه  ده ڵێ:  کوردستانه وه  دێموکڕاتی 
ته وه ری هه ره سه ره کیی  ئێران  ئاینده ی  و  ئیسالمی  کۆماری 
گرینگترین  که  داخه  جێگه ی  به اڵم  ده بێ.  کۆنفرانسه  ئه م 
بگۆڕێ،  ئیسالمی  کۆماری  ره فتاری  ده توانێ  که  ئه کته ر 
و  باس  له  واڵته،  ئه و  پێکهاته کانی  و  ئێران  خه ڵکی  واته 
ناکرێن.« ئێراندا به شدار  تایبه ت به  خواسه  نێوده وڵه تییه کانی 
بۆ  لێدوانه که یدا  درێژه ی  له  زاده  حه سه ن  ئاسۆ  د. 
کۆنفرانسێكی  بۆ  که  نییه  »سه یر  گوتوویه تی:  ئه لمۆنیتۆر 
بانگ  به ڕه سمی  نین  ده وڵه ت  الیه نانه  ی  ئه و  ده وڵه تان  نێوان 
وه ك  ده وڵه تییه کان  غه یره  ئه كته ره  ده کرێ  به اڵم  نه کرێن، 
له   جۆره  به م  و  بکرێن  کۆنفرانسانه  ئه م  به شداری  چاوه دێر 
وته ی  به  ببنه وه.«  نزیک  شوێندانه ره کان  ده وڵه تییه  ئه كته ره 
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  وته بێژی 
هیچ مه نتقێكی تێدا نییه که بته وێ ره فتاری کۆماری ئیسالمی 
نه گری. له به رچاو  ڕێژیمه  ئه و  ئۆپۆزیسیۆنی  و  بگۆڕی 
ڕاپۆرته که ی ئه لمۆنیتۆر هه روه ها له زمان تریتا پارسییه وه که 
ئه کادیمییه كی ئێرانییه گوتوویه تی: »ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بۆیه 
بانگهێشت نه کراوه چونکه ئه م ئۆپۆزیسیۆنه مشتێك گرووپی 
بێکه ڵکه و ئه گه ر ئه وان بانگهێشتی ئه و کۆنفرانسه بکرێن، مانای 
ئه وه ی  ده بوو که ئه مریکا به دوای گۆڕینی رێژیمی ئێرانه وه یه.« 
که  له سه ره  ئه وه ی  گومانی  پارسی  تریتا  که  گوتنه  شایانی 
ده کا. ئیسالمی  کۆماری  قازانجی  به  لۆبی  کاری  ئه مریکا  له 
چاالکی  عه بدیان،  که ریم  لێدوانی  هه روه ها  ئه لمۆنیتۆر 
وه رگرتووه.  واشینگتۆنی  نیشته جێی  ئه هوازی  عه ره بی 
»کاربه ده ستانی  گوتوه:  ئه لمۆنیتۆری  به  ناوبراو 
گرووپێكی  هیچ  ناتوانن  که  راگه یاندووه  پێیان  ئه مریکا 
کۆنفرانسه  ئه  و  بانگهێشتی  به ره سمی  ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی 
وه زیرانی  کۆبوونه وه ی  کۆنفرانسه  ئه م  چونکه  بکه ن، 
ناکرێن.« بانگ  ناده وڵه تییه کان  ئه کته ره  و  ده وڵه تانه 
له و  به شدار  ده وڵه تانی  به  ئاماژه ی  کۆتاییدا  له  ئه لمۆنیتۆر 
زه ریف  جه واد  محه مه د  وته ی  به  که  کردووه  کۆنفرانسه دا 
به شدارانیه تی.  شه رمه زاریی  مایه ی  و  داماوی  نیشانه ی 
تایمز  فاینانشڵ  به شرۆڤه یه کی ڕۆژنامه ی  ئاماژه ی  هه روه ها 
کۆنفرانسه  ئه و  سه ره کیی  سوودی  گوتوویه تی  که  کردووه 
که  که نداو  عه ره بیانه ی  ده وڵه ته  ئه و  و  ئیسرائیل  که  ئه وه یه 
نه یاری  وه کیه ك  به اڵم  نییه  پێکه وه  دیپلۆماسییان  پێوه ندیی 
ببنه وه. کۆ  پێکه وه  نێوده وڵه تیدا  کۆبوونه وه یه کی  له  ئێرانن، 
حه سه ن  ئاسۆ  د.  »کوردستان«  بۆ  ڕوونکردنه وه یه کدا  له 
غه یره  ئه کته ره  به شداریی  مێکانیزمی  لەبارەی  زاده 
ده وڵه تییه کان له کۆنفرانسه نێوده وڵه تییه کاندا گوتی له ڕووی 
ئازادیخوازه کان  بزوتنه وه  به شداریی  مێکانیزمی  حقوقییه وه 
له کۆنفرانسه نێوده وڵه تییه کاندا هه یه. به اڵم ئه مه پێویستی به 
چۆن  وه ک  نموونه  بۆ  هه یه.  سیاسی  ئیراده یه کی  و  ئاجێندا 
کۆبوونه وه کانی تایبه ت به سووریه هه ر سێ الیه نی حکومه ت 
و ئۆپۆزیسیۆن و کۆمه ڵگەی نێوده وڵه تیی تێدا به شداره، ده کرێ 
بکرێته وه.  رێکارانه  جۆره  له و  بیر  ورده  ورده  ئێرانیش  بۆ 
د. ئاسۆ حه سه ن زاده گوتی ڕاسته که دۆخی ئێران هێشتا 
زۆر ئێرانیش  ئۆپۆزیسیۆنی  و  نه هاتوه  لێ  سووریه ی  وه ک 
په رش و باڵوه، به اڵم جیا له وه که ئۆپۆزیسیۆنی سوریه ش 
پارچه پارچه یه، له ئێرانیش کاره ساتی مرۆیی له ئارا  دایه و 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی له شه رعییه تی ڕاسته قینه که وتووه.

ئێران،  گەالنی  شۆرشی  ساڵەی  چل  لەگەڵ  هاوکات 
پالتفۆڕمی »وێران« لە درێژەی کارەکانی خۆیدا سمینارێکی 
پانێلدا  دوو  لە  کە  سمینارە  ئەو  بەڕێوەبرد.  پێوەندییە دا  لەو 
یەکیەتیی  پێشووی  سکرتێری  نەبی«،  فەقێ  »سامان  بۆ 
»پێشەوا  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دێموکراتی  الوانی 
دێموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  ئێستای  سکرتێری   ،« عەلیپوور 
ڕۆژی  پێک  هاتبوو،  کوردستان  دێموکراتی  ڕۆژهەاڵتی 
گیرا. دێموکرات  قەاڵی  لە  و  ڕێبەندان   ١٦ سێشەممە، 
لەو سمینارەدا سامان فەقێ نەبی باسی لە »هەڵسەنگاندنی 
سێ  لە  ئێران  کۆمەڵگەی  کۆمەاڵیەتییەکانی  چینە  ڕۆڵی 
و   کرد  ئیسالمیدا«  کۆماری  ساڵەی   ٤٠ گرینگی  قوناغی 
باسەکەی  سمینارەکە  دیکەی  کۆڕگێری  عەلیپوور،  پێشەوا 
شۆرشەکاندا  لە  الوان  نەخشی  لە  »ئاوردانەوە  ناوی  لەژێر 
کرد. پێشکێش  نەوەکان«دا  نێوان  کەلێنی  مەترسییەکانی  و 
لە کۆتایی ئەو دوو باسە شدا بەشێک لە بەشداربووان ڕا و 
بۆچوون و تێبینی خۆیانیان لەسەر مژاری سمینارەکە باس کرد.

لێدوانی وته بێژی ده فته ری سیاسیی حیزب بۆ 
»ئه لمۆنیتۆر« لەبارەی کۆنفرانسی وارشۆ

ڕاگەیەندراوی 
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

بەبۆنەی 22ی ڕێبەندان

هه ڵوێستی ناوه ندی هاوکاریی حیزبه كانی کوردستانی ئێران سه باره ت به کۆنفڕانسی وارشۆ
)بۆ سه رنجی بیروڕای گشتیی نێوده وڵه تی و ده وڵه تانی ڕێكخه ر و به شداری ئه م کۆنفڕانسه(

خەڵکی خۆڕاگر و خاوەن هەڵوێستی کوردستان!
گەالنی ژێر ستەمی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران!

رێبەندانی١٣٥٧ی  ٢٢ی  ڕۆژی  لە  و  لەوەپێش  ساڵ  چل 
دەسەاڵتی  سەر  بە  ئێران  گەالنی  پڕشکۆی  شۆڕشی  هەتاویدا 
ئەو  سەرکەوت.  پەهلەویدا  پاشایەتیی  ڕێژیمی  ستەمکارانەی 
لە  کەس  هەزاران  قوربانیی  و  خوێن  بە  کە  گەورەیە  شۆڕشە 
لە الیەن خومەینی  ڕۆڵەکانی ئەو واڵتە سەرکەوتبوو هەر زوو 
و الیەنگرەکانیەوە دەستی بە سەردا گیرا و لەم چل ساڵەدا بە 
ئێرانیان  واڵتی  مەزهەبی  دواکەوتووانەی  ڕیژیمێکی  سەپاندنی 
بە ئاقارێکدا برد کە هاوشێوەی مەگەر لە دەسەاڵتی سەدەکانی 
بێ. دیترا  داعشدا  ئەم چەند ساڵەی  نێوەڕاست و جینایەتەکانی 
هەر  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتگەیشتووی  بە  تازە  ڕێژیمی 
دەسەاڵتی  قایمکردنی  مەبەستی  بە  کارەوە  سەرەتای  لە 
دەستی  ئێراندا  سەر  بە  ئەمنیەتی  دۆخێکی  سەپاندنی  بە  خۆی 
ئەو  ئەندامانی  ئیعدامی  و  تیرۆر  و  کوشتن  و  گرتن  بە  کرد 
و  نەدەکردەوە  بیریان  ئەوان  وەکوو  کە  الیەنانەی  و  هێز 
تەنانەت  خۆی  دەسەاڵتی  زیاتری  سەپاندنی  بۆ  کاتدا  لەهەمان 
نەپاراست. ئاسایی  خەڵکی  ئیعدامی  و  کوشتن  لە  دەستی 
ساڵ  چل  کارنامەی  سەر  بە  سەرپێی  چاوخشاندنێکی  بە 
دەردەکەوێ  بەڕوونی  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتداریی 
داگیرکاریی  کۆکوژی،  بە  سەرەتاوە  لە  هەر  ڕێژیمە  ئەم  کە 
خەڵکی  تەنانەت  و  پێشوو  کاربەدستانی  سامانی  و  ماڵ 
باڵوێزخانەی  و  کوردستان  سەر  بۆ  هێرش  دواتر  و  ناڕازی 
و  ئێران  ویرانکارانەی  شەڕی  درێژەدانی  و؛  تاران  لە  ئەمریکا 
بۆ  شۆڕش  هەناردەکردنی  و  خایاند  سالی  هەشت  کە  عێراق 
بە  موخالیفان  و  جیابیران  سەرکوتی  و  سنوورەکان  دەرەوی 
گەیاند. ئێران  گەالنی  بە  خەساری  زۆرترین  شێوە،  توندترین 
گەلی کورد کە هاوشانی گەالنی دیکە و ئازادیخوازانی ئێران لە 
سەرکەوتنی ئەو شۆڕشەدا ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو، چاوەڕێی ئەوە 
بوون کە پاش نەمانی دەسەاڵتی پەهلەوی بە مافەکانی خۆی بگا، 
داخوازییەکانی  تاران  بە دەسەاڵتگەیشتووی  تازە  بەاڵم ڕێژیمی 
کۆمەڵکوژی  و  هەمەچەشن  پەالماری  بە  کوردستانی  خەڵکی 
واڵم  کوردستان  گوندەکانی  وێرانکردنی  و  شار  بۆمبارانی  و 
فەرمانی  بە  سەرەتاوە  لە  تاران  ئیسالمیی  ڕێژیمی  دایەوە. 
کورد  ڕێبەرانی  ئاشتیخوازانەکانی  هەوڵە  سەرەڕای  خومەینی 

وه ك ڕاگه یاندراوه له ڕۆژه کانی ١٣ و ١٤ی ئه م مانگه )فێوریه( 
یه كگرتووه کانی  واڵته  میوانداریی  به  نێوده وڵه تی  کۆنفرانسێکی 
به  پێوه ندیدار  پرسه كانی  تاوتوێکردنی  بۆ  له هستان  و  ئه مریکا 
ئاشتی و ته ناهی له ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاستدا له وارشۆ به ڕێوه ده چێ. 
باڵو  ئێستا  تا  که  کۆنفرانسه  ئه م  نافه رمیی  ئاجێندایه کی  به پێی 
به ده ر  نێونه ته وه ییه  کۆنفرانسه  ئه م  کاری  به رنامه ی  بووەته وه، 
سووریه  بارودۆخی  وه ك  پرسی  زۆر  گشتییه كه ی  ته وه ره  له 
له  پشیوانی  و  مووشه کی  پرۆگرامی  په ره پێدانی  یه مه ن،  و 
وه ک  ته نانه ت  ئه گه ر  خۆی.  ده گرێته  تێرۆریستییه كان  گرووپه 
بۆ  ئه م کۆنفرانسه  ڕایانگه یاندووه  ئه مریکایی  به رپرسی  هێندێك 
دژایه تیکردنی ته نیا ده وڵه تێكی ناوچه ش ڕێك نه خرابێ، له کۆی 
جموجۆڵ و هه ڵوێسته دیپلۆماتیکه كانی ئه م دواییانه و ورده كاریی 
پالن و پێكهاته ی ئه م کۆنفرانسه وه ده رده كه وێ که ڕۆڵی تێكده رانه ی 
کۆماری ئیسالمی له ناوچه دا بابه تی سه ره کیی ئه م کۆنفرانسه ده بێ.
کۆنفرانسی وارشۆ له کاتێكدا به ڕێوه ده چێ که کۆماری ئیسالمی 
چله مین ساڵوه گه ڕی هاتنه سه رکاری خۆی تێپه ڕ ده کا. چوار ده هه 
ئیسالمی  کۆماری  سه ره ڕۆیانه ی  و  کۆنه په رستانه  حاکمییه تی 
باری  به مانای هه ڵگرتنی  ئه م واڵته  ئێران و خه ڵکی  بۆ گه النی 
ئینسانی و کۆمه اڵیه تییه كانی ده یان شه ڕ و  قورسی ده ره نجامه 
قه یران و گرژیی نێوخۆیی و ده ره كی؛ سه رکوتی دڕندانه ی هێزه  
سیاسییه ناڕازییه کان و بژارده ئازادیخوازه کان؛ و به فیڕۆچوونی 
مافیای  به رژه وه ندییه كانی  له پێناو  واڵت  سامانی  و  سه روه ت 
رێژیم  تێكده رییه كانی   و  مه زنیخواز  به رنامه  و  ده سه اڵت 
ئێتنیکییه كانی  پێکهاته  له گه ڵ  له پێوه ندی  بووه.  ناوچه دا  له 
ئیسالمی  کۆماری  کوردیشدا،  گه لی  به تایبه تی  ئێران  کۆمه ڵگەی 
له ته واوی ئه و ماوه یه دا سیاسه تی حاشالێکردن و جیاوازیدانان 
و  ئینسانی  مافی  داوای  و  نه ناوه  وه ال  پێکهاتانه ی  ئه و  به دژی 
داپڵۆسیوه.  شێوه  توندوتیژترین  به  ئه وانی  شوناسخوازیی 
سه  ره ڕای هه وڵی خه ڵک له بڕگه ی جۆربه جۆردا بۆ دروستبوونی 
ڕێگای  به  ئازادییه کانیان  و  ماف  دۆخی  باشکردنی  و  ئاڵوگۆڕ 
به  پێشی  ئیسالمی  کۆماری  ماهییه تی  مه ده نی،  و  سیاسی 
گرتووه.  سیاسی  کرانه وه ی  و  واڵت  کێشه كانی  چاره سه ری 
هه ربۆیه خه ڵکی ئێران له ڕێفۆرمی کۆماری ئیسالمی بێ هۆمێد 
ئه وه ش که سه ره ڕای  ئه و رێژیمه یان ده وێ.  بوون و الچوونی 
ئیعتراز و هه ڵچوونی بێوێنه ی خه ڵک و فشاره نێوده وڵه تییه کان 
کۆماری ئیسالمی به  هه مان ماهییه ت و ڕه فتاری پێشوویه وه تا 
ئێستا له سه ر کار ماوه، بۆ ئه وه ده گه ڕێته وه که ئه و رێژیمه جگه له 
سه رکوتی توند و مانۆڕه فرتوفێاڵوییه کانی، سوود له نایه کده نگی 
و نایه کگرتوویی له  هه ردوو ئاستی نێوخۆیی و نێونه ته وه یی ده با: 
له الیه ک، هێزه کانی ئۆپۆزیسیۆنی رێژیم په رش و باڵون و تا ئێستا 
ئالترناتیوێکی جیددی بۆ ئه و ڕێژیمه شکڵی نه گرتووه. له الیه کی 
دیکه وه، جیاوازیی ڕوانین و بۆچوونی نێوده وڵه تی له چۆنیه تیی 
مامه ڵه له گه ڵ کۆماری ئیسالمی به قازانجی ئه و رێژیمه ته واو بووه. 
نێوده وڵه تییه کانه  پێوه ندییه  داخی  تاڵ و جێگه ی  واقیعێكی  ئه وه 
واڵتێکی  ئاینده ی  به  سه باره ت  له ودا  که  کۆنفڕانسێک  بۆ  که 

ئاوری شەڕێکی ماڵوێرانکەری لە کوردستان داگیرساند کە 
کۆمەاڵیەتی  ئابووری،  نیزامی،  سیاسی،  بوارەکانی  هەموو 
بەردەوامە. هەر  ئێستاش  هەتا  کە  گرتەوە  فەرهەنگیی  و 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  لەالیەن  سیاسیدا  بواری  لە 
واڵمێکی  هیچکات  کورد  گەلی  داخوازییەکانی  ئیسالمییەوە 
ئەرێنیی پێ نەدرایەوە و بە سەپاندنی دۆخێکی پادگانی بە 
سەر کوردستاندا بەدرێژایی ئەم چل ساڵە لە هەوڵی کپکردنی 
بەاڵم  بووە.  بەردەوام  کوردستاندا  لە  ئازادیخوازی  دەنگی 
ئەم ڕێژیمە سەرەڕای هەموو ئەو گرتن و ئیعدام و تیرۆر 
هیچکات  کردوویەتی،  کوردستاندا  لە  کە  کۆمەڵکوژییەی  و 
مافخوازانەی  و  ئازادیخوازانە  بزووتنەوەی  نەیتوانیوە 
کاتەدا  لەم  بۆیە جێی خۆیەتی  هەر  ببا.  نێو  لە  کوردستان 
وێڕای رێز، ساڵو بنێرین بۆ خەباتی نەپساوە و کۆڵنەدەرانەی 
کە  گەلە  ئەم  سیاسی  تێکۆشەرانی  و  کوردستان  خەڵکی 
هەر  هێشتا  قورس  تێچووی  و  زۆر  قوربانیی  سەرەڕای 
لە سەر خەباتی خۆیان تا گەیشتن بە مافەکانیان پێداگرن.

خەڵکی خاوەن هەڵوێستی کوردستان!
کۆماری  داگیرکەری  ڕێژیمی  کرا  باس  وەک  بێگومان   
و  ئەمنیەتی  دۆخە  ئەو  زاڵکردنی  سەرەڕای  ئیسالمی 
پادگانییە بە سەر کوردستاندا هیچکات نەیتوانیوە و ناتوانێ 
و  بێنێ  بەچۆکدا  کوردستان  بزووتنەوەی  ڕێگایەوە  لەو 
لە  دیکەوە  ڕێگای  هەندێ  لە  بەاڵم  بکا،  شکستی  تووشی 
پیالنە دزێوەکانی خۆی بەردەوامە کە دەبێ هەموو چین و 
توێژەکانی کوردستان زۆر بە وریاییەوە ڕووبەڕووی ببنەوە.
یەکێک لەو ڕێگا دزێوانە، کە لەم دواییانەدا پتر بەرجەستە 
ناوەندە  و  ئیسالمی  کۆماری  دەستبردنی  بووەتەوە 
گۆڕینی  و  تێکدان  بۆ  ڕێژیمەیە  ئەو  ئەمنیەتییەکانی 
ئیسالمی  بە جۆرێک کە کۆماری  دێموگرافیای کوردستان. 
جگە لە جێگیرکردنی دەستوپێوەندییەکانی خۆی لە ناوەندە 
نیزامی و ئینتزامییەکان بە هێنان و ئاسانکاری و دانی ئیمتیازی 
جۆربەجۆر هانی خەڵکی غەیرە کورد دەدا کە بە هاتنیان بۆ 
کوردستان موڵک و زەوی و زاری کوردەکان بکڕن و لەوێ 
نیشتەجێ ببن؛ هەر بۆیە خەڵکی خۆڕاگری کوردستان هەر 
وەکی لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا بە خۆراگری توانیوتانە 

هه ره گرینگی رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست باس و ڕاوێژ ده كرێ، 
واڵته  ئه م  پێکهاته کانی  و  خه ڵک  ڕاسته قینه ی  نوێنه رانی 
ناکرێ.   پێ  پرسێكیان  جۆره  هیچ  و  بن  به شدار  ناتوانن 
به وحاڵه ش، به ستنی کۆنفرانسی وارشۆ ئه گه ر به مه به ستی 
کۆماری  به رامبه ر  له  نێوده وڵه تی  کۆده نگیی  دروستکردنی 
به اڵم  هاوکات  موسبه ته.  هه نگاوێكی  بێ،  ئیسالمیدا 
کۆمه ڵگەی  بۆ  ده توانێ  کاتێك  ته نیا  چه شنه  له م  هه نگاوی 
نێوده وڵه تی به به  رهه م بێ و له به رژه وه ندیی خه ڵکی ئێران 
و گه النی ناوچه دا ته واو بێ که ته نیا له ڕه هه ندی ده ره کی 
له  چاو  ناوچه وه  ئه منیه تییەکانی  فایلە  گۆشه نیگای  له  و 
و  ماف  پرسی  به ڵکوو  نه کرێ.  ئیسالمی  کۆماری  ڕه فتاری 
ئازادییه کانی خه ڵکی ئێران و ئاینده ی دێموکراتیکی ئه و واڵته  
و ڕۆڵ و ڕوانگه ی هێزه دێموکڕات و پێشکه وتنخوازه کانی 
ئه و  بۆ  سالم  ئاینده یه کی  بنیاتنانی  پرۆسه ی  له  ئێران 
بگیرێ. له به رچاو  ناوچه   گه النی  بۆ  به گشتی  و  واڵته 

به ها  به  پابه ندیی  که  ئه وه   له گه ڵ  کورد  نه ته وه ی 
به ره نگاربوونه وه ی  له  خۆی  ڕۆڵی  و  شارستانییه کان 
ئاستی  له  نه  به اڵم  تێرۆریستییه  کاندا سه لماندووه،  گرووپه 
له  شیاو  ئاوڕی  نێوده وڵه تیدا  ئاستی  له  نه  و  نێوخۆیی 
نه دراوه ته وه.  ڕه وا کانی  ویسته  و  مێژوویی  مه وجودییه تی 
که  خستووه  ده ری  ڕابردوو  ساڵی  چه ند  ڕووداوه کانی 
و  پێویست  پشتیوانیی  ئه گه ر  ناوچه دا  له  کوردی  فاکته ری 
پایه داری لێ بکرێ، نه ک هه ر بۆ ئاینده ی ئه و گه له به ڵکوو بۆ 
سه رجه م ئاینده ی ناوچه ده توانێ کارساز و شوێندانه ر بێ. 
مه ده نیی  و  سیاسی  بزوتنه وه ی  به تایبه تی  نێوه شدا،  له و 
زۆره.  قابلییه تێکی  و  ئه زموون  خاوه نی  ئێران  کوردستانی 
گه لی کورد که له گه ڵ هاتنه سه رکاری کۆماری ئیسالمییه وه 

پوچەڵیان  و  بچنەوە  ئیسالمیدا  کۆماری  پیالنەکانی  بەگژ 
و  یەکگرتوویی  بە  هەیە  ئەومان  چاوەڕوانیی  بکەنەوە، 
تەبایی ئەم پیالنەی ڕێژیمیش بکەنە بڵقی سەر ئاو و ئیزن 
دێموگرافیی  جۆراجۆردا  عینوانی  و  ناو  ژێر  لە  مەدەن 
نیشتمانپەروەری  خەڵکی  لە  داوا  بگۆڕێ،  کوردستان 
و  مڵک  و  ماڵ  شێوەیەک  هیچ  بە  دەکەین  کوردستان 
زەوی و زاری خۆیان بە خەڵکی غەیرە کورد نەفرۆشن.

هاونیشتمانیانی بەڕێز!
 هەروەک ئاگادارن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بە گرتنەبەری 
سیاسەتی تێکدەرانەی خۆی و بەتایبەت دەستێوەردان لە 
ڕووی  زیاتر  کاتێک  هەموو  لە  ئێستا  ناوچەکە  واڵتانی 
دزێوی بۆ واڵتانی جیهان و بەتایبەتی دەوڵەتانی خاوەن 
ناتوانێ  وەها  ڕێژیمێکی  بۆیە  هەر  دەرکەوتووە،  بریار 
بەو شێوەیە درێژە بە تەمەنی دەسەاڵتدارەتیی خۆی بدا 
بە  و  خۆڕاگرانە  هەروا  کوردستان  خەڵکی  پێویستە  و 
یەکگرتوویی هەر چی زیاترەوە تا گەیشتن بە مافەکانیان 
درێژە بە خەباتی خۆیان بەدژی کۆماری ئیسالمی بدەن و 
لە هەموو هەل و فورستی بەردەست کەڵک وەربگرن بۆ 
دەربرینی ناڕەزایەتی لە سیاستی دوژمنکارانەی کۆماری 
هەلومەرجی  لە  وە  کورد.  گەلی  بە  دەرحەق  ئیسالمی 
بە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  کە  ئیستادا 
کەسانە  لەو  داوا  دەڕوا،  نادیاردا  چارەنوسێکی  ئاقاری 
ناوێک فریوی  بە هەر جۆرێک ولە ژێر هەر  دەکەین کە 
بە  دژ  و  خواردوە  دوژمنیان  ئەمنیەتیەکانی  ناوەندە 
لەو  واز  کردوە  هەڵسوکەوتیان  کوردستان  بزووتنەوەی 
کارە بێنن و بگەڕێنەوە نێو ڕیزەکانی خەڵکی کوردستان .

سەرکەوتن بۆ بزووتنەوەی حەقخوازانەی کوردستان
یەکگرتوو و بەرفراوان بێ، خەبات و بەرخۆدان

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢٢ی رێبەندانی ١٣٩٧

ته واوی  له  کرده وه،  ره ت  رێژیمه ی  ئه و  شه رعییه تی 
وه دیهێنانی  بۆ  ڕه وا  شێوازێکی  هه موو  به  ماوه یه دا  ئه و 
دابه شکراو  نه ته وه یه کی  له  به شێک  وه ک  مافه کانی خۆی 
و زوڵملێکراو و بۆ دروستکردنی به ستێنێكی ته ندروست 
بۆ پێکه وه ژیان و چاره سه ری کێشه کان خه باتی کردووه. 
ئاستی  له  ئێران  حکومه تی  به رپرسیارانه ی  ڕه فتاری 
ئاستی  له  ڕێژیمه  ئه و  واڵمده رکردنی  به  نێوده وڵه تیدا 
دێموکراتیکبوونی  و  کارایی  به ستراوه ته وه.  نێوخۆییدا 
به ڕاستی  که  به ستراوه ته وه  به وه  حکومه تێکیش  وه ها 
بکا. ئێران  کۆمه ڵگەی  نێو  فره چه شنییه کانی  نوێنه رایه تیی 

سازوکاره  به گشتی  و  وارشۆ  کۆنفرانسی  هه ربۆیه 
نێوده وڵه تییه کانی ڕووبه ڕووبوونه وه ی کۆماری ئیسالمی 
هه نگاوی  به رنامه ڕێژیی  ده بێ  که  ئه وه دا  زیمنی  له 
و  تێکده رانه  سیاسه تی  به ربه ستکردنی  بۆ  به کرده وه 
تێرۆریستیی ئه و ڕێژیمه له ناوچه دا له خۆ بگرێ، پێویسته 
ئێران و هێزه  کانی خاوه نی پۆتانسیه لی موسبه ت  خه ڵکی 
بۆ ئاینده ی ئه و واڵته ش به به رده نگ و شه ریک وه ربگرێ. 
له ژێر نه خشه ی  بۆ ئه وه ش کۆمه ڵگەی نێوده وڵه تی ده بێ 
فره چه شنی  و  فره نه ته وه  واقعیه تی  ئێرانه وه  سیاسیی 
ئێتنیکه کانی  پێکهاته   مافی  دابینبوونی  و  ببینێ  واڵته  ئه و 
داڕشتنه وه ی  پڕۆسه ی  بنه ڕه تیی  به شێکی  وه ك  ئێران 
له  ئێمه  بۆچوونی  به  که  واڵته  ئه و  سیاسیی  ئاینده ی 
سیستمێکی دێموکڕاتیک و فیدراڵدا خۆی ده نوێنێ بژمێرێ. 

ناوه ندی هاوکاریی حیزبه کانی کوردستانی ئێران
 ١١ی فێوریه ی ٢٠١٩

سیمیناری پالتفۆڕمی »وێران« 
لە یادی چل ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێراندا 
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٣٠ی ڕێبەندانی ١٣٩٧  _  ١٩ی فورییەی ٢٠١٩

مافی زمانی
مافێک بۆ هەموو وەرزەکان

یەک  و  بیست  سەدەی  لە  ساڵ  بیست 
لە  کەس  میلیۆن  بە  ئێستاش  و  تێدەپەڕێ 
بێبەشن،  سروشتییەکانیان  مافە  لە  ئێران 
هەروەها پتر لە حەفتا ساڵ لە پەسەندکرانی 
تێدەپەڕێ؛  مرۆڤ  مافی  جیهانیی  جاڕنامەی 
لەم  مرۆڤ  میلیۆن  بە  ئێستاش  کەچی 
مافە  لەو  سیستماتیک  و  قانوون  بە  واڵتە 
لێرەدا  ئەوەی  کراون.  بێبەش  قانوونییانە 
باسی ئێمەیە مافی خوێندن بە زمانی زگماک 
دایکە.  زمانی  بە  پەرورەدەبوون  پرسی  و 
مرۆیی  مافی  زگماک  زمانی  بە  خوێندن 
لە  زۆر  لە  کە  مرۆڤێکە  هەر  سروشتیی  و 
نێونەتەوەییەکاندا  حقووقییە  بەڵگەنامە 
میساقی  وەک:  کراوە،  لەسەر  پێداگری 
سیاسییەکان،  و  مەدەنی  مافە  نێونەتەوەیی 
٢٧(؛  بەندی   _١99٦ )دێسامبری 
کۆنڤانسیۆنی مافی منداڵ )نۆڤامبری ١989_ 
کەسانی  مافی  جاڕنامەی  ٣٠(؛  مادەی 
و  ئایینی  و  نەتەوەیی  کەمایەتییە  بە  سەر 
گشتیی  کۆڕی  پەسەندکراوی  زمانییەکان، 
 _)١99٢ )دێسامبری  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
بەندەکانی ٣ و ٤(؛ جاڕنامەی جیهانیی مافە 
گشتیی  کۆڕی  )پەسەندکراوی  زمانییەکان 
نەتەوە یەکگرتووەکان_١99٦( و مەنشووری 
زمانی دایک )یونێسکۆ_ ١99٦(. بەاڵم لەگەڵ 
و  جاڕنامە  ئەم  هەموو  ئێران  کە  ئەوەدا 
نێونەتەوەییانەی  و  جیهانی  کۆنڤانسیۆنە 
کردوون؛  ئیمزای  و  ناسیوە  بەڕەسمی 
دەروەستیان  جێبەجێکردندا  لە  کەچی 
جوواڵوەتەوە. پێچەوانەیان  بە  و  نەبووە 
گرینگیی خوێندن و پەروردە بە زمانی دایک 
و بایەخدانی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی بەو مافە 
هاتنەئارای  دەگرێ؟  سەرچاوە  چییەوە  لە 
پرسی خوێندن بە زمانی دایکی و داواکردنی 
وەک مافێکی سروشتی لە ئێران و کوردستان 
سیاسی  دەسەاڵتی  دەگەڕێتەوە؟  کەی  بۆ 
تواندنەوە  سیاسەتی  چی  لەبەر  ئێران  لە 
نافارسەکانی  نەتەوە  زمانی  سڕینەوەی  و 
تێدا  چەندەی  و  بەر  گرتووەتە  ئێران  لە 
نووسینەدا  لەم  بووە؟  سەرکەوتوو 
بکرێ. مژارە  ئەم  تەتەڵەی  دراوە  هەوڵ 
دەروونناسان و کارناسانی پەروردە تێکڕا 
لەسەر ئەو باوەڕەن کە منداڵ سەرەتا بە زمانی 
نەستی  و  هەست  لە  تەعبیر  خۆی  زگماکی 
دایکیی خۆیەتی کە  بە زمانی  و  دەکا  خۆی 
پەی بە سەرەتاییترین ناسکردن و تێگەیشتنی 
دەورووبەری  ژینگەی  و  ژیان  و  خۆی  لە 
دەبا. هەروەها پڕۆسەی خوێندن و فێربوون 
لەگەڵ لەدایکبوونی منداڵ دەست پێدەکا و لە 
و  بنەما  کە  دایە  پڕۆسەیە  ئەم  بەردەوامیی 
ڕەگەزەکانی هەوێتی و کێیەتی و شوناسی، 
کۆمەڵگەدا  لە  ڕۆڵبینین  بۆ  و  دەگرێ  بیچم 

باری دێنێ. لەبۆیەش بێبەشکردنی منداڵ 
لە  ڕێگرتن  و  سروشتییە  ڕەوتە  لەو 
خەماڵن و پەروەردەی بە زمانی دایکیی، 
تێگەیشتن  ئاستی  دابەزینی  هۆی  دەبێتە 
سنووردارکردنی  و  پێگەیشتنی  و 
سرووشتییەکانی. و  دەرەکی  پێوەندییە 
کێشە  لە  یەک  ئێستا  کە  نییە  لەخۆڕا 
هەرە سەرەکییەکانی سیستمی پەرورەدە 
لە ئێران کە بەرۆکی ناوچە غەیرە فارس 
زمانەکانی لەو واڵتە گرتووەتەوە، دابڕان 
و وازهێنان لە خوێندن و دابەزینی ئاستی 
توێژینەوەکانی  "ناوەندی  پەروەردەیە. 
لە  ئیسالمی"  شووڕای  مەجلیسی 
ڕاپۆرتێکدا دەڵێ لە پێنج ساڵی ڕابردوودا 
قۆناغی  لە  قوتابی  میلیۆن   ٥ بە  نیزیک 
بوونەوەتەوە  ڕەت  خوێندندا  سەرەتایی 
کە بەشی هەرە زۆر و نیزیک بە تەواویان 
زمانی  کە  بووە  ئێران  ناوچانەی  لەو 
کە  بابەتێک  نەبووە،  فارسی  زگماکییان 
تێڕوانینی  بەهۆی  پەروەردە  نیزامی 
نەداوەتێ. بایەخێکی  هیچ  سیاسی؛ 
و  دایکی  زمانی  بە  خوێندن  پرسی 
سەردەمی  بۆ  ماف  وەک  داواکردنی 
دەگەڕێتەوە،  ڕەزاخان  دەسەاڵتدارەتیی 
بەاڵم سیاسەتی تەواوەتیخوازیی ڕێژیمی 
پەهلەوی و بەرنامەی تواندنەوەی هەموو 
زمانییەکان  و  نەتەوەیی  جۆراوجۆرییە 
فارسیدا؛  زمانی  و  فارس  نەتەوەی  لە 
دەگرت.  هەواڵنە  ئەم  هەموو  لە  ڕێی 
کوردستان  کۆماری  سەردەمی  لە  تەنیا 
بن  ناوچەکانی  لە  و  ئازەربایجاندا  و 
بۆ  و  حوکمەتەدا  دوو  ئەم  دەسەاڵتی 
ماوەیەک دوو نەتەوەی کورد و ئازەری 
خۆیان  زگماکی  زمانی  بە  توانییان 
بخوێنن و زمانەکەیان بەڕەسمی بناسێنن.
لەسەر  کە   ١٣٥٧ شۆڕشی  دوای 
قوربانیدانی  و  ئێران  گەالنی  شانی 
ئەم  پێکهاتەکانی  و  نەتەوە  هەموو 
کە  حاکم  نیزامی  سەرکەوت،  واڵتە 
دەست  بەتەواوی  نەیتوانیبوو  هێشتا 
دەسەاڵتدا  جومگەکانی  هەموو  بەسەر 
مل  بوو  ناچار  گوشاردا  لەژێر  دابگرێ، 
"قەوم"ـە  زمانی  بە  خوێندن  داوای  بۆ 
زمانی  تەنیشت  لە  جۆراوجۆرەکان 
لە  ویستە  ئەو  و،  ڕابکێشێ  فارسی 
واڵتدا  بنەڕەتیی  قانوونی  ١٥ی  ئەسڵی 
ڕەنگی دایەوە، ئەسڵێک کە پاش ٤٠ ساڵ 
ئێستاش نەخرایە بواری جێبەجێکردنەوە 
نەکردەوە.  لێ  الیەکی  هیچ  دەوڵەت  و 
زمانی  هەر  هەاڵواردنە  ئەم  هەڵبەت 
نەگرتووەتەوە  نافارسەکانی  نەتەوە 
و،  نەبووە  سنووردار  بەوەندە  و 

بۆ  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  هەوڵی 
ئازادییەکانی  و  ماف  هەموو  سەرکوتی 
بووە. کوردستان  لە  تایبەت  بە  خەڵک 
سەدەی  یەک  لە  بڵێین  دەتوانین  بۆیە 
سیستمی  و  دەوڵەت_نەتەوە  کە  ڕابردوودا 
ناوەندگەرێتی بەسەر گەالنی ئێراندا سەپاوە، 
و  ڕێککەوتن  هەموو  ناوەندی  دەسەاڵتی 
لە  نێونەتەوەییەکان  قانوونە  و  کۆنڤانسیۆن 
زمانی  بە  فێربوون  و  خوێندن  مافی  بواری 
زۆر  و  کردووە  پێشێل  بەتەواوی  دایکی، 
و  تواندنەوە  بۆ  زبر  و  نەرم  پیالنی  و  پالن 
نەتەوە  کەلەپووری  و  زمان  لەنێوبردنی 
لە  دەغمکردنی  و،  ئێران  لە  نافارسەکان 
خراوەتە  فارسیدا  کولتووری  و  زمان 
ئەوە  بارتەقای  و؛  جێبەجێکردنەوە  بواری 
و  خەماڵندن  بۆ  هەوڵ  مەش  لە  پتر  و 
دراوە. فارسی  زمانی  دەوڵەمەندکردنی 
کۆماری  لە  هەنگاونانە  و  تێڕوانین  ئەم 
لە  و  نەوەستا  بەوەندەش  ئیسالمیدا 
کوردستان،  لە  و  ڕابردوودا  دەیەکانی 
بۆ  هەوڵدانێک  و  مافویستی  هەرچەشنە 
مافی  داوای  و  کوردی  زمانی  نرخاندنی 
ئەمنییەتی  لە  هەڕەشە  خانەی  برایە  زمانی 
و  زۆر سوارچاک  لەو سۆنگەیەوە  و،  واڵت 
پەستاوتران. بەندیخانە  لە  کورد  شۆڕەالوی 
کاتێکدا پرسی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
خانەی  دەباتە  زگماک  زمانی  بە  خوێندن 
ئەمنییەتی و بە هۆکاری شکڵگرتنی یەکیەتیی 
نیشتمانیی دادەنێ کە سەرکوت و زەوتکردنی 
دەتوانێ  خۆی  زمانییەکان  و  نەتەوەیی  مافە 
پەرە بە دابڕان و دوورکەوتنەوە لە یەکتری 
زۆرن،  ئێران  وەک  واڵتی  نموونەی  بدا. 
هەڵبژاردنی  فرەزمانن  واڵتانەی  لەو  بەاڵم 
بووەتە  چەندزمانی  پەرورەدەیی  سیستمی 
هەموو  لە  لەو سۆنگەیەوە  و  یەکیەتی  هۆی 
ئابووری،  سیاسی،  پەرەسەندنی  بوارەکانی 
کۆمەاڵیەتی و مرۆییدا پێش کەوتوون. واڵتانی 
سەرکەوتوو لەو بوارەدا کەم نین، هیند بە ٢٣ 
زمانی ڕەسمی، چین بە چوار زمانی ڕەسمی، 
بە  سوئیس  ڕەسمی،  زمانی  سێ  بە  بێلژیک 
چوار زمانی ڕەسمی و عێڕاقی دراوسێی ئێران 
نموونەیەکن  چەند  ڕەسمی  زمانی  دوو  بە 
ناسین  بەڕەسمی  و  فرەزمانی  دەڵێن  پێمان 
و  ترازان  هۆکاری  نەک  کارپێکردنیان  و 
هەڵوەشانی واڵت نییە، بەڵکوو هۆی پشکوتن 
و،  هاوبەشە  کولتووری  گەشەکردنی  و 
هەوڵدان  و  حاشاکردن  ئەوە  ڕاستیدا  لە 
واڵتە  جۆراوجۆرییەکانی  سڕینەوەی  بۆ 
دروست  واڵت  یەکیەتیی  لەسەر  مەترسی 
دەکا. هەروەها بێ گرینگیدان و ڕێزگرتن لە 
سیاسی  کولتووری،  زمانی،  مافە  و  ویست 
و  ئێران  پێکهاتەکانی  مەدەنییەکانی  و 

عەلی بداغی

سیاسی  کایە  لە  هاوبەشکردنیان  و  بەشدار 
و  ئارامی  جۆرە  هیچ  کۆمەاڵیەتییەکاندا  و 
پێشکەوتن و سەقامگیرییەک لەو واڵتەدا سەر 
سیاسەتی  ساڵ  دەیان  هەروەها  وە  ناگرێ. 
نەتەوە  لەگەڵ  بەربەرەکانی  و  ناوەندگەرێتی 
هیچ  ئێستا  تا  ئێران  لە  نافارسەکان  زمانە  و 
واڵتە  لەم  سیاسی  نیزامی  بۆ  دەسکەوتێکی 
هەموو  لە  پتر  ئەمڕۆ  ئەوەی  و  نەبووە 
کاتێک دیار و بەرچاوە، مافخوازی و پرسی 
لەوان  یەک  و  نەتەوەکان  شوناسخوازیی 
کوردە کە لە هەموو بەستێنەکاندا و لە بەستێنی 
دەکەنەوە. دەسەاڵتی  بەرەوڕووی  زمانیشدا 
زمان نەک هەر مافێکی سروشتی و مرۆیی 
و  فەرهەنگی  کێیەتیی  لە  بەشێک  بەڵکوو 
شوناسی هەر گەلێکە و نوێنگە و دەربڕی هزر 
و کولتوور و داب و نەریتی نەتەوە و خەڵکێکە 
قسەی پێدەکەن، بۆیە هەر جۆرە هەوڵێک بۆ 

سنووردارکردنی ئەم زمانە لە خەماڵن و 
دوژمنایەتی  خانەی  دەچێتە  بەکارهێنانیدا 
و هەوڵدان بۆ سڕینەی کولتوور و هزری 
سەدەیە  یەک  کە  هەوڵێک  نەتەوەیە؛  ئەم 
دژی  ئێران  لە  ناوەندگەرا  دەسەاڵتی 
بەرنامەی  و  دەیدا  نافارسەکان  نەتەوە 
نەگەیشتووە. ئامانج  بە  بەاڵم  دادەنێ،  بۆ 
کورد و نەتەوەکانی دیکە لە ئێران مافی 
و  بکەن  دەکار  خۆیان  زمانی  خۆیانە 
هەوڵی پاراستن و خەماڵندنی کولتوور و 
و  سروشتی  مافە  ئەو  بدەن.  زمانەکەیان 
بنەڕەتییە و، سەنگ و سووکی لەگەڵ ناکرێ 
بڕیار  نییە  بۆی  دی  نەتەوەیەکی  هیچ  و 
لەسەر زمانی نەتەوەیەکی دی و چەندی و 
چۆنیی بەکارهێنانی بدا و ئەو مافە بە خۆی 
دابنێ. بۆ  سنووری  و  چوارچێوە  کە  بدا 

***

نیشتمان، ئاوردووی ڕێژیم
شاڕوخ حەسەنزادە

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران چل ساڵەی 
خۆی دەرباز کرد! ئەگە بمانەوێ فالش بەکێک 
بنواڕینە  لۆژیکی  گۆشەنیگای  بە  و  بدەین  لێ 
بەسەر  زاڵ  حاکمانی  دەستەاڵتی  دەیە  چوار 
ناسێندراوە،  ئێران  بە  خاکەی  ئەو  نیشتمانی 
هاتنەسەرکاری  شێوەی  و  دەستپێک 
دەستەاڵتدارانی ئێران بەو شۆڕشە خەڵکییەی 
و  پێشکەوتووانە  تەواو  شێوازێکی  کرا  کە 
ئێران  نیشتەجێی  گەالنی  بووە.  دێموکراتیک 
هەروەها  مەدەنی  کۆمەڵگەی  ماتەوزەی  لە 
دەرەوەی  سیاسەتی  و  دیپڵۆماسی  دەرفەتی 
)ئاڵمانی  »گوادلۆپ«  کۆنفڕانسی  لە  زلهێزان 
بە  ئەمریکا(  و  فەڕانسە  ئینگلیس،  ڕۆژئاوایی، 
باشترین شێوە کەلکیان وەرگرت و لە ئاکامدا 
ڕێژیمی پاشایەتیی حەمەڕەزا شا تێک ڕووخا 
ویستیان  خۆیان  خەیاڵی  بە  ئێران  گەالنی  و 
دروست  خەڵکی  و  دێموکراتیک  حکوومەتێکی 
بکەن، کە تێدا هەموو ئەو سیاسەتە چەوتانەی 
ڕێژیمی پێشوو ڤێتۆ بکا و بە مۆدێلێکی نوێ 

و سیاسەتێکی تازە بۆ تەناهی و پاراستنی 
تێ  گەالن  ئازادییەکانی  و  بەرژەوەندی 
بکۆشێ. کەچی هەر زۆر زوو ئەو خەڵکە 
خاڵیدا  هەواری  بەسەر  وەزاڵەهاتووە 
کەوتن و زانییان جارێکی تر خیچاون و، 
تر  جلێکی  و  ڕەنگ  بە  دەستەاڵتەش  ئەو 
ئازادییە  وەک  بەستێنی  زۆر  لە  بەڵکوو 
زۆر  و  پەروەردە  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
داخراوترە؛  و  دیکتاتۆرتر  تر  دیاردەی 
قوماش  بەتایبەتیتریش  کورد  ئێمەی  بۆ 
گەز! هەمان  گەز  و  قوماش  هەمان 
سیاسەتی  و  دەستەاڵتداران  ڕوانینی 
تازەپێگەیشتووی  حاکمانی  گشتیی 
لە  کورد  نەتەوەی  نیسبەت  بە  ئیسالمی 
لە  بەتایبەتی  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
ڕاهێنان،  و  پەروەردە  ئابووری،  بواری 
دڕێژەی  لە  ڕێک  سیاسیدا،  و  کولتووری 
سیاسەتەکانی نیزامی پاشایەتی بوو جا بە 
خوێندنەوەیەکی چاالک و بەڕۆژ؛ بە دەیان 
کۆماری  چۆن  کە  هەن  میناک  و  فاکت 
سەرەوە  بوارانەی  لەم  ئاگاهانە  ئیسالمی 
بەکورتی  لێرەدا  هەیە،  و  کێشاوە  پالنی 

دەکەین: سیاسەتانە  لەو  هیندێ  لە  باس 
لە بواری ئابوورییەوە، بە پێناسەی مارکس، 
بازار، ئیقتساد و کارکردی ئابووریی واڵتان بە 
دەالقەی سەنعەتی و پیشەیی سەیر دەکرێ، واتە 
ئابووریی هەر واڵتێک بە گەشەی کارخانەکان، 
پێش  بەرهەمهێنەرەکان  کۆمپانیا  و  کارگە 
ئابووری،  قازانجی  لە  جیا  ئەمە  کە  دەکەوێ؛ 
دەبێتە  و  دەڕەخسێنێ  خەڵک  بۆ  کار  هەلی 
و  دەوڵەتان  ئابووریی  بووژانەوەی  هۆی 
سەربەخۆیی و پێشکەوتنی سیستەمی داهات؛ چ 
لە ڕێژیمی پاشایەتی و چ لە حکوومەتی ئێستای 
ئیسالمیی ئێران لەو بەشە گرینگەی کۆمەڵگەدا 
واتە  نابینین،  کوردستان  لە  پیشکەوتنێک  هیچ 
لۆکس  ساختمانی  و  بینا  سازکردنی  لە  جیا 
گەڕەکی  و  شەقام  هیندێ  لە  شووشەیی  و 
کوردستان کە هیندێک دامەزراوەی حکوومەتین 
و بەشێکیش هی خەڵکی ئاسایین پێشکەوتنێکی 
ناکەوێ،  بەرچاو  پیشەییەوە  بواری  لە  ئەوتۆ 
لە  کە  پیشەییەکان  شارۆچکە  بیرۆکەی  دوای 
دەیەی چلی هەتاوی باسی کرا هەتا ئێستاشی 
و  کارگە  بەگشتی  کوردستان؛  لە  بێ  دەگەڵ 
نابینرێ  بەکار  و  گەورە  وەها  کارخانەیەک 

و،  گیرابێ  وەبەرچاو  خەڵکی  قازانجی  تێدا  کە 
)لە  کوردستان  ئابووریی  بۆ  بێ  یارمەتییەک 
هەر چوار پارێزگای کوردستان چەند کۆمپانیا 
و  جووڵە  کە  وابەل  شتێکی  نەبێ  کارخانە  و 
ئەوەی  نابینرێ  بجووڵێنێ  کوردستان  گەشەی 
بە  کە؛  بچووکن  کارگەی  کۆمەڵێک  هەیە  کە 
لە  ئەوانەی  دەنا  چاالکن  کەسی  سەرمایەی 
یا  وەرگرتووە  وامیان  و  یارمەتی  بانکەکان 
بەرزە  هیندە  یا سوودەکەیان  بوونە  مایەپووچ 
کە بانکەکان بووتنە پشک و شەریک و، قازانج 
سەری مایەی خواردووە! بۆ میناک، ساردخانە، 
بەرهەمی  قەند،  شکاندنی  میوە،  سوورترینگی 
پفەک،  ئاومیوە،  بیسکویت،  وەک  خۆراکی 
وەک  شیری  بەرهەمی  نانەهەڵووچە،  چیپس، 
بەشی  بێ  دەگەڵ  ئێستاشی   )... و  دۆ  ماست، 
و  خۆبژێوە  کوردستان  ئابووریی  هەرەزۆری 
دابین  خەڵکی  تێکۆشانی  و  زەحمەت  ئاکام  لە 
و  ئاژەڵداری  وەبەر  پشکی سەرەکی  کە  دەبێ 
لە  بەتایبەت  تر  ئەوەی  و،  دەکەوێ  کشتوکاڵ 
کرێکاریی  وەرزی،  و  ڕۆتین  کاری  شارەکان 
دووکانداری،  کۆڵبەری،  شۆفیری،  ساختمان، 
بەکەمی  زۆر  کە   ... و  نێوخۆییەکان  ئاڵوگۆڕە 

پێوەی  ئێستا  هەبووە  شادا  سەردەمی  لە 
زیاد بووە و، دیاردەی وەک تەاڵق، بێکاری، 
کۆچ  خۆکوژی،  بنەماڵە،  ئاڵۆزیی  ئیعتیاد، 
بەرەو هەندەران و هتد، ڕوو لە زیاد بوونە 
لە شارە کوردییەکان  بۆیە ڕادەی هەژاری 
لە ئاستی ئێران زیاتر لە دەورەی حەمەڕەزا 
ئێران،  تری  ناوچەکانی  نیسبەت  بە 
خەڵکی  و  دەکەوێ  وەبەر  یەکەمی  پلەی 
ژیان  فشار  و  زەخت  بەوپەڕی  کوردستان 
لە  زیاتر  حاڵێکدایە  لە  ئەوە  دەبەن.  بەسەر 
لە  ئێران  گازی  و  نەوت  پاشەکەوتی   %١١
ئیالم( )پارێزگای  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
لە  گازی  پارێزگای  دووهەمین  بە  و  دایە 
بە  ئاماژە  دەتوانین  کە  دەژمێردرێ  ئێران 
ناوچەکانی کەمانکێو و تەنگەی بیجاڕ بکەین 
کە لە حەفتا کیلۆمیتری ئیالم هەڵکەوتوون، 
میلیۆن   ٧ ڕۆژانە  ڕەشە  گڵە  ئەو  ژێر  لە 
دەردەهێندرێ.  گاز  چوارپاڵوو  میتری 
سووماری  ناوچەی  لە  کراوە  مەزەندە 
بۆشکە  میلیۆن   ٥٠٠ بە  نیزیک  کرماشان 

ناخە  ئەو  ژێر  لە  نەوت 
ئەوە  دابێ!  مەاڵس  خۆی 

خۆیان  زمانی  خۆیانە  مافی  ئێران  لە  دیکە  نەتەوەکانی  و  ,,کورد 
زمانەکەیان  و  کولتوور  خەماڵندنی  و  پاراستن  هەوڵی  و  بکەن  دەکار 
سووکی  و  سەنگ  و،  بنەڕەتییە  و  سروشتی  مافە  ئەو  بدەن. 
لەسەر  بڕیار  نییە  بۆی  دی  نەتەوەیەکی  هیچ  و  ناکرێ  لەگەڵ 
بدا،، بەکارهێنانی  چۆنیی  و  چەندی  و  دی  نەتەوەیەکی  زمانی 
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»ئیستقالل، ئازادی، جمهوریی ئیسالمی«
دوای چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی

جیاوازی  لێکدانەوەی  و  مانا  شوعار 
هەڵدەگرێ بەاڵم لەنێو خەڵکدا ئەو ڕستانەی کە 
جۆرێک ئاهەنگ و وەزنی وەک شیعریان هەیە 
و بۆ مەبەستی سیاسی یا کۆمەاڵیەتی بەهۆی 
دەڵێن  پێی  دەگوترێتەوە،  خەڵکەوە  کۆمەڵێک 
شوعار. شوعار لە ئێستادا بەپێی پێشکەوتنی 
کۆمەڵگەکان پێگەی خۆی گۆڕیوە. بۆ نموونە 
سەردەمانێک لە مێژووی مرۆڤایەتیدا دەبینین 
شوعاردان زیاتر تایبەت بوو بە مەیدانی شەڕ، 
قالبە  لەو  ئێستادا شوعار  لە سەردەمی  بەاڵم 
هاتووەتە دەرێ و لە مەیدانی سیاسەتدا لە الیەن 
سیاسییەکانەوە بۆ کۆکردنەوەی دەنگی خەڵک 
کەلکی  نەیارەکانیان  سەر  بە  سەرکەوتن  و 
هەروەها  دەکرێ.  دەکار  و  وەردەگیرێ  لێ 
ئامانجێکی  بە  لە الیەن کۆمەاڵنی خەڵکیشەوە 
مافخوازانەوە دەردەبڕدرێ. لە ڕاپەڕینی ساڵی 
ڕێژیمی  دژی  بە  ئێران  گەالنی  هەتاوی  ٥٧ی 
دەدا  هەوڵیان  الیەنەکان  هەموو  پاشایەتیدا، 
کاتدا  هەمان  لە  و  ڕێژیم  لەگەڵ  دژایەتی  کە 
بەدەستەوە  بۆ  خۆیان  بەرنامەی  ڕاگەیاندنی 
بنێرنە  لە ڕێگای شوعارەوە  گرتنی دەسەاڵت 
نێو خەڵکی ناڕازی کە ڕژابوونە سەر شەقام.
ساڵ  یەک_دوو  ئەو  ماوەی  لە 
گۆڕین  ئاکامدا  لە  کە  ناڕەزایەتیدەربڕینەدا 
کەوتەوە،  لێ  شای  ڕێژیمی  ڕووخانی  و 
جۆراوجۆریی  بەهۆی  خەڵک  شوعارەکانی 
ڕاست  و  میانە  و  )چەپ  سیاسییەکان  الیەنە 
سەرەتا  بوو.  جیاواز  ئیسالمی(  و  میللی  و 
و  ئازادی  لە  باس  زیاتر  شوعارەکان 
لە  باسێک  و  بوون  سیاسی  سەربەخۆیی 

حکوومەتی ئیسالمی لە ئارادا نەبوو. بەاڵم 
لە نیوەی دووهەمی ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی 
شوعارەکان  ئێران  گەورەکانی  شارە  لە 
تایبەتمەندیی  و  وەرگرت  خەتیان  جۆرێک 
دیار  پێوە  زۆرتر  خومەینییان  الیەنگریی 
ڕێکخراوە  و  سازمان  تەنانەت  و،  بوو 
دەدا  هەوڵیان  مارکسیستەکانیش  و  چەپ 
ڕەسمیی  شوعاری  ببنە  شوعارانە  ئەو 
بەمە  وابوو  پێیان  و  خۆپیشاندانەکان 
خەباتی دژە ئێمپێریالیستیی خۆیان دەبەنە 
پێشتر شوعاری  ئەگەر  نموونە  بۆ  پێشێ. 
وەک )تنها رە رهایی، راە مجاهدین است( و 
یا )فدایی، فدایی، تو افتخار مایی( و یا )تنها 
راە رهایی، مسلسل مجاهد و فدایی( دەدران، 
دواتر ئەمانە گۆڕدران بەو شوعارانەی کە 
باسی  لێداوانەکانیدا  و  نوتق  لە  خومەینی 
لێوە دەکردن و، لە کۆتاییەکانی دەسەاڵتی 
ئازادی،  "ئیستقالل،  شوعاری  پاشایەتیدا 
زاری  سەر  کەوتە  اسالمی"  جمهوری 
خەڵکی ناڕازی. ئێستا پرسیار ئەوەیە دوای 
و  خومەینی  دەسەاڵتدارەتیی  ساڵ  چل 
خومەینی  شوعارەی  ئەو  دارودەستەکەی 
کە کەوتە سەر زاری خەڵکی وەزاڵەهاتوو 
هاتوونە  چەندە  پاشایەتی،  دەسەاڵتی  لە 
کۆماری  و  ئازدی  و  سەربەخۆیی  دی؟ 
و  کوێ  گەیشتوونەتە  ئیسالمییەکە 
لێرەدا  دەڕوانن؟  لێ  چۆنی  ئێستا  خەڵکی 
بەپێی دەرفەت و مەجالی شوعارەکە لێک 
چەمکی  یەکی  بە  یەک  و  هەڵدەوشێنین 
شوعارە سەرەکییەکە کە هەر کامیان هەڵگری 

دەکەینەوە. شی  تایبەتمەندییە  کۆمەڵیک 
مەبەست  "ئیستقالل"دا،  بەشی  لە 
واڵت  ئابووریی  و  سیاسیی  سەربەخۆیی 
الیەنە  بەتایبەتی  و  ئێران  گەالنی  بوو. 
شای  کە  وابوو  پێیان  سیاسییەکان 
لە  تایبەت  بە  نییە  دەسەاڵتێکی  هیچ  ئێران 
واڵتدا،  ئابووریی  و  دەرەکی  سیاسەتی 
و  دەکا  ئێران  حوکمی  ئەمریکایە  ئەوە  و 
و  خومەینی  هەڵدەسووڕێنێ.  واڵتە  ئەم 
ئەو  بەرزکردنەوەی  بە  دارودەستەکەی 
شوعارە توانییان خەڵکێکی زۆر و تەنانەت 
دژە  خەباتی  کە  چەپ  الیەنی  هێندێک 
دروشمانەدا  لەم  خۆیان  ئێمپێریالیستیی 
هەر  بەاڵم  بکەنەوە.  کۆ  لەخۆ  دەدیتەوە، 
دەسەاڵتدارەتیی  ڕووخانی  دوابەدوای 
گەیشتنی  بەدەسەاڵت  و  پاشایەتی  ڕێژیمی 
کە  بۆوە  ڕوون  دەورووبەری  و  خومەینی 
سیاسی  ئیستقاللی  لە  خومەینی  مەبەستی 
دنیای  هەموو  دوژمنایەتیی  کە  ئەوەیە 
جۆرە  هەموو  دژایەتیی  و  پێشکەوتوو، 
چوارچێوەی  لە  کە  بکا  بیرکردنەوەیەک 
نابیتەوە.  جێی  خومەینیدا  ئەندێشەی  و  بیر 
هەرئەوە بوو بە هۆکارێک کە شوعاری )نە 
خومەینی  کایەوە.  هاتە  غربی(  نە  شرقی، 
لەوە  باسیان  دەورووبەری  کەسانی  و 
سیاسیی  سەربەخۆیی  شا  کە  دەکرد 
خۆیان  کاتێک  بەاڵم  نەپاراستووە،  ئێرانی 
لەو  وێنایەک  و  مانا  گەیشتن  دەسەاڵت  بە 
چەمکە نەما. ڕێژیم لەو ماوەیەدا و النیکەم 
لە ئێستادا بەسراوەیی زۆری النیکەم بە دوو 
زلهێزی ڕووسیە و چین ەوە هەیە. هەروەها 
بوونە  خۆیان  ڕێژیمە  ئەم  ڕێبەرانی  ئەم 
سیاسیی  سەربەخۆیی  ئەوەی  بۆ  هۆکار 
واڵتانی دەوروبەریان ژێرپێ بنێ و، بەناوی 
خەبات بە دژی ئیستکباری جیهانی و دیفاع 
ڕێساکانی  و  یاسا  هەموو  "مستضعفین"  لە 
نێونەتەوەیی پێشێل بکەن و لەم سۆنگەیەوە 
واڵتانی  سیاسیی  الیەنی  و  ڕێکخراو  زۆر 
و  خست  سەربەخۆیی  لە  دەوروبەریان 
خۆیانەوە. ڕکێفی  ژێر  هێنایانە  بەتەواوی 
بوو  ئازادی  شوعارە  لەو  دیکە  بەشێکی 
کە مەبەستی گەالنی ئێران لە ئازادی، ئەوە 
بیروڕای  ئازادی  بە  و  بژین  ئازاد  کە  بوو 
ئازاد  و  بپۆشن  ئازاد  و  دەرببڕن  خۆیان 
سەرکەوتنی  دوای  بەاڵم   ... و  هەڵبژێرن 
خومەینی  کە  دەرکەوت  زوو  هەر  شۆڕش 
نییە  ئازادییە  ئەو  ئازادی،  لە  مەبەستی 
خومەینی  دەکەنەوە.  لێ  بیری  خەڵک  کە 
پێناسەی تایبەت بەخۆی لە چەمکی ئازادی 
هەبوو. تەنیا چەند سەعاتێک لە بە دەسەاڵت 
کە  نەپەڕیبوو  تێ  خومەینی  گەیشتنی 
بە  و  خران  ژێرپێ  نووسراوەکان  قانوونە 

عومەر باڵەکی

ئێعدامەکان  شەرعی  و  عورفی  قانوونی 
دارودەستەی  کە  بینیمان  پێکرد.  دەستیان 
خومەینی بە خەیاڵ دادگایان بۆ تاوانباران 
قازیی  نە  دادگایە  ئەم  بەاڵم  هێناوە،  پێک 
تەنیا  پارێزەر،  نە  و  دادستان  نە  و  لێیە 
مەالیەک و چەند ژ٣ بەدەست نەبێ و، لە 
چەند  بە  هەر  تۆمەتلێدراو.  بەرامبەریان 
قسەی سەرپێیی حوکم دەدرێ و تۆمەتبار 
دەستێندرێ.  لێ  گیان  و  تاوانبار  دەبێتە 
لە جاڕنامەی جیهانیی  بەپێی مادەی ١9 
ئازادانە  مافی  تاکێک  هەر  مرۆڤ  مافی 
دەربڕینی بیروئەندێشە و تێڕوانینی خۆی 
کە  دەگرێ  لەخۆ  ئەوە  مافە  ئەو  و  هەیە 
دڵەخورپەیەکی  و  ترس  هیچ  کەسە  ئەو 
و،  نییە  خۆی  بیروباوەڕی  دەربڕینی  لە 
و  زانیاری  وەدەستخستنی  بۆ  هەروەها 
هەموو  لە  خۆی  بیری  باڵوکردنەوەی 
لەبەرچاو  بێ  بەردەست،  کەرەسەکانی 
بەاڵم  ئازادە.  بەربەستێک  هیچ  گرتنی 
بنەڕەتیی  قانوونی  ٢٤ی  ئەسڵی  لە 
داڕشتنی  بە  ئێرانی  قانووندانەری  ئێراندا 
ئازادیی  لە  باس  ناڕوون  ڕستەیەکی 
دەکا  ڕۆژنامە  و  گۆڤار  وەک  چاپەمەنی 
دەست  بۆ  سنووری  کاتدا  هەمان  لە  و؛ 
و  گۆڤار  ئەسڵە،  ئەو  بەپێی  دەکا.  نیشان 
بابەتەکاندا  باڵوکردنەوەی  لە  ڕۆژنامەکان 
پێچەوانەی  بە  مەرجە  بەو  ئازادن 
بنەماکانی ئیسالم و مافی گشتی نەبێ. لە 
خومەینی  هەتاوی  ٥8ی  ساڵی  سەرەتای 
لە  ڕادەیەک  هەتا  کە  دارودەستەکەی  و 
دەسەاڵتی خۆیان خاترجەم بوون کەوتنە 
تاکەکەسی  ئازادیی  جۆرە  هەموو  گیانی 
و  ڕادەربڕین  ئازادیی  لە  و،  گشتییەک  و 
پۆشینی جلوبەرگ و نووسین ڕا بگرە هەتا 
وەبەرچاو  لە  و  هەڵبژێران  و  هەڵبژاردن 
پێکهێنەری  نەتەوەکانی  مافی  نەگرتنی 
بە  جیهاد  فەرمانی  تەنانەت  و  ئێران 
مافە  داوای  تەنیا  کوردکە  گەلی  دژی 
دەکرد.  خۆی  ئینسانییەکانی  و  سیاسی 
کۆماری  ماوەی چل ساڵە سەردەمدارانی 
جۆراوجۆری  ناوی  لەژێر  ئیسالمی 
االرض،  مفسدفی  باخدا،  )محارب  وەک 
جیابیری  خەڵکی  و...(  بیگانە  جاسوس، 
ئێران لە زیندانەکان دەخەن و ئەشکەنجە 
لە  بەشێک  بووەتە  کوشتن  و  لێدان  و 
واڵتەدا. لەو  سیاسی  چاالکانی  ژیانی 
وشەی  دوو  لە  شوعارەکە  بەشی  کۆتا 
هەر  و  هاتووە  پێک  ئیسالمی  و  کۆمار 
لەگەڵ  کۆماری  تێکهەڵکێشی  بنەڕەتدا  لە 
نابەجێیە؛  تێکهەڵکێشێکی  ئیسالمی 
سیستمێکە  کۆماری،  سیستمی  چونکە 
دەسەاڵت  و  حاکمە  هەیئەتی  لەوێدا  کە 

و  قانووندانان  دەزگای  سێ  بەسەر 
دەبن.  دابەش  دادوەریدا  و  بەڕێوەبەری 
جیا  بە  هەرکامیان  دەسەاڵتە  سێ  ئەم 
هەیە  خۆیان  سەربەخۆیی  و،  کاردەکەن 
ئیدارە کردنی واڵتدا،  لە  کاتدا  لە هەمان  و 
سێ  هەر  پێکهاتەی  و  هەماهەنگن  پێکەوە 
وەاڵمدەرن.  خەڵکدا  بەرامبەر  لە  دەزگاکە 
لە  تەعبیر  کۆماری  سیستمی  قانوونەکانی 
ئەوانەوە  لەالیەن  دەکەن  خەڵک  ئیڕادەی 
و  بەپێی سەردەم و شوێن  و  دادەڕێژرێن 
بەسەردا  ئاڵوگۆڕیان  کۆمەڵگە  پێداویستیی 
هەروەک  ئیسالمی  سیستمی  بەاڵم  دێ. 
سیستمێکە  دەردەکەوێ،  ڕا  ناوەکەی  لە 
ئەو  و  دامەزراوە  ئایین  بنەماکانی  لەسەر 
بەتەواوی  ئەساسیدا  قانوونی  لە  بابەتە 
کۆتایی  لە  چونکە  دەرخستووە  خۆی 
قانوونەدا  زۆربەی بڕگە و ئەسڵەکانی ئەو 
و  ڕێ  چوارچێوەی  لە  دەبێ  کە  هاتووە، 
واڵت  ڕەسمی  مەزهەبی  و  ئیسالم  شوێنی 
کۆماریدا  سیستمی  لە  لەوانە  بێجگە  دابێ. 
و  کێشە  هەموو  الکەرەوەی  یەک  قانوون 
بەڕێوەبەریی  دەمودەزگای  نێو  ناکۆکیی 
ئێراندا،  ئیسالمیی  لە سیستمی  بەاڵم  واڵتە 
سەرەوەی  لە  ڕێبەر  بەناوی  کەسێک 
حوکمی  خاوەنی  و  گرتووە  جێی  قانوون 
حوکمی  لەگەڵ  دژایەتی  و،  حکوومەتییە 
ئیمامی زەمانە،  لەگەڵ  دژایەتی  حکوومەتی 
کە ئەویش نوێنەری خوایە لە سەر زەوی. 
بەکورتی دەتوانین بڵێین سیستمی کۆماری 
دژایەتی  ئێستادا  سەردەمی  لە  ئیسالمی 
هەیە لەگەڵ دێموکراسی و مافی مرۆڤ و 
هەموو پڕەنسیپەکانی سیستمێکی کۆماری. 
گەالنی  کە  ئەمەیە  مەبەست  پوختەی 
ساڵ  چل  دوای  و  ئێستادا  لە  ئێران 
گەڕاونەتەوە بۆ سەردەمی ناڕەزایەتییەکانی 
بە  شوعارەکان  و  هەتاوی  ٥٧ی  ساڵی 
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی  دژی 
پڕبە  خەڵک  ئێستا  و  هەڵگەڕاونەتەوە 
لێ  فێڵیان  کە  دەکەن  هاوار  گەروویان 
ئێران  گەالنی  پێش  لەوە  ساڵ  چل  کراوە. 
نەمانی  و  دادپەروەری  وەدەستهێنانی  بۆ 
هەاڵواردن و گەندەڵی، ڕژانە سەر شەقامەکان 
و ئێستاش دەبینین کە لە قامووسی کۆماری 
ئیسالمیدا شتێک بەناوی دادپەروەری هەر 
لە فەرهەنگ  نییە، گەندەڵی بووەتە بەشێک 
هەاڵواردن  و  دەسەاڵت  سیستمی  و 
شوعاری  دەبینین  و  کراوە  قانوون  بە 
تەنیا  ئیسالمی  کۆماری  ئازادی،  ئیستقالل، 
دەسەاڵتدارانی  پێودانگی  بە  ئیسالمییەکەی 
نە  و  ئیستقالل  نە  و  هاتووە  وەدی  تاران 
هەر  نەک  کۆمارییەکەی  نە  و  ئازادی 
نەهاتوونە دی، بە قانوون ڕێیان لێ گیراوە.

هەمووە  لەو  جیا  حکوومەتین،  ڕاپۆرتی  تەنیا 
کانگەی زێڕ،  کانگایانەی تری کوردستان وەک 
جیوە، بەردی بە نرخ، زیو و... تەنیا لە کانگەی 
بە  کە  ئاغدەرە(  و  )زێڕشۆران  تکاب  زێڕی 
یەکەمین کانگەی زێڕی ئێران دەناسرێن ڕۆژانە 
نیزیک ٦ تۆن شمشی زێڕ دەردێنن!! ئاخۆ دەبێ 
بژین؟؟!! ناوچە دەوڵەمەندانە چۆن  ئەو  خەڵکی 
پووڵ  بە  شا  ئەگە  فەرهەنگییشەوە  بواری  لە 
وەک  کەسانی  بەهۆی  و چەواشەکاری  پارە  و 
گریشمەن، ئیسترۆناخ، ڕیچارد فرای، هێرتسفێڵد، 
یاسەمی،  ڕەشیدی  موعین،  دوکتور  و  کۆهێن 
 ... و  کەسرەوی  ئەحمەدی  نەفیسی،  سەعیدی 
زۆر ئارام و ئاگاهانە لە ژێرەوە بە هاوکاری و 
یارمەتیی ماڵباتی شاهەنشا و دەزگای زەبەالحی 
پەروەدە خەریکی قاڵکردنەوە و ئاسیمیلەکردنی 
کورد  نەتەوەی  زمانی  و  فەرهەنگ  و  کولتوور 
یا  دیالێکتیک  بە  کوردییان  زمانی  و  بوون 
دەستەخوشکی زمانی گەنجی فارسی دەزانی و 
ڕابردوو و مێژووی نەتەوەی کوردیان ڕەوگیر 
کرد و، خۆیان پێهەاڵوەسی هەر لە درێژەی ئەو 
ڕێژیمی  دوکتورینی  هێڵ،  یەک  بە  سیاسەتەدا 
بە  کوردی  زمانی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
»گویش محلی« نزم کردووتەوە و، تەباتەبایی 
و  »ئیرانشەهری«  ئەندێشەی  گۆڕی  هێنانە  بە 
شەفیعی کەدکەنی بە نزمکردنەوەیەکی سووکی 
بە  پەیمانە  ئەو  تر  جارێکی  کوردی،  زمانی 
وەچەی پێش خۆیان دەدەن هەتا ماون دژایەتیی 
بکەن  کورد  گەلی  هەوێتی  و  زمان  و  کولتوور 

پێ  خۆیانی  واقیعی  شوناسی  ئەوەیکە  بۆ 
کولتووری  هێرشە  هەمووە  ئەو  بشارنەوە! 
سیستماتیکی  بەپشتیوانیی  فەرهەنگییە  و 
حکومەتی، بێ کاریگەر نەبووە و تا ڕادەیەک 
و  خەسار  تووشی  کوردیی  کۆمەڵگەی 
جا  کردووە،  سەرلێشێواوی  و  لێکدابڕان 
زمانی- ئێمپێریالیستی  سێبەری  ئەمجارە 
کوردستانی  بنواڕن  بووە؛  زیاد  پێوە  یشی 
لە  شارستان   ٥١ کۆی  لە  ڕۆژهەاڵت 
پارێزگای  لە  )جیا  هەیتی  کە  پارێزگا  چوار 
لوڕستان(، بە دەیان فێرگە و ناوەندی زمانە 
جۆراوجۆرەکان بە تایبەت ئینگلیسی چاالکن 
و  ئەدەبیات  بە  تێدا  قوتابیی  هەزاران  کە 
زمانی فارسی پەروەردەی ئینگلیسی دەکرێن 
)فێر بوونی زمانی غەوارە بۆتە نەریتێک لە 
هەرەزۆری  بەشی  کورستان،  کۆمەڵگەی 
بنەماڵەکان هەر لە سەرەتاوە مناڵەکانیان بۆ 
ئەو فێرگانە دەنێرن(. فێربوونی هەر زمانێک 
مرۆڤ  بۆ  شانازی  لە  جیا  دڵنیاییەوە  بە 
لێ  نکۆڵی  و  هەیە  باشی  کەلکی  ئەوەندەش 
ناکرێ؛ بەاڵم ئەو چەند ناوەندە فێرکارییەی 
قوتابییان  ئاخۆ دەبێ چەندە  زمانی کوردی 
بە  گرینگی  چەندە  باوکان  و  دایک  هەبێ؟ 
و  بۆخۆیان  هەم  دایک  زمانی  فێربوونی 
زمانی  ئایا  دەدەن؟  مناڵەکانیان  بە  هەمژی 
ڕێکخراوە  و  زمانناسان  جۆرەی  ئەو  دایک 
جیهانییەکان بە بایەخەوە باسی دەکەن الی 
قەدری  ڕۆژهەالت  کوردی  دانیشتووانی 

لەم  ئەوانەی  دەڵێ  چامیسکی  نوام  هەیە؟ 
چاخەدا زمانی دایکیان نازانن نەخوێندەوارن، 
ڕخنەگرە  و  زمانناس  ئەم  پێناسەی  ئەگە 
ئاخۆ  بنەما  و  پێوەر  بکەینە  ناوبانگە  بە 
لە  کورد  خەڵکی  خوێندەواری  ڕادەی  دەبێ 
ئەو  بێ؟؟!!  چەندە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
موعەلیمە،  و  موهەندیس  و  دوکتور  هەمووە 
هەزاران کارمەند و کرێکار و بازاڕی و خەڵکی 
لەنێو  بۆسەی  کەوتوونەتە  ڕێک  ئاواییەکان 
ئەوە  کوردی،  شوناسی  و  فەرهەنگ  بردنی 
درێژە و بەرهەمی نیزیک سەد ساڵ بەرنامە 
و پالنی نەرم ئامێریانەی هەرتک ڕێژیمی شا 
و کۆماری ئیسالمیی ئێرانە، باس لە کۆمەڵگە 
شارە  لە  تایبەت  بە  خێزانی  پێوەندیی  و 
گەورەکانیش ناکەین کە چۆن ئامووشۆیەکان 
بەناوی  و  هاتووە  بەسەردا  گۆڕانیان 
»فەرهەنگ« خەڵکی ئێران چی لێ نەهاتووە! 
شوومی  سێبەری  کاریگەرییەش  ئەو  جا 
بەو  کوردستانەکەمان،  سەر  خستۆتە  خۆی 
پێشکەوتن  و  »فەرهەنگ«  چەتەی  پێناسە 
کە لە الیەن ناوەندە پەروەردەیی و تەناهییە 
کراوە، سەرجەم خەڵکی  ڕێژیم  ناوەکانی  بێ 
و  نەریت  لە  زۆر  تایبەتی  بە  کورد  و  ئێران 
کەوتوونەتەوە،  دوور  خۆیان  ڕەسەنی  دابی 
جۆراوجۆرەکانی  بەستێنە  کەسایەتییەکانی 
فەرهەنگ و هونەر و مێژووی الی جیلی نوێ 
گرینگی پێ نادرێ و تەنانەت لە نەستی ئەو 
)چەند  بۆتەوە  ڕەش  پێگێشتووە  تازە  چینە 

کوردستان  لۆکاڵیی  کەنالێکی  لە  پێش  ساڵ 
دەنگ  ئایا  کە  داندرا  خەڵکی  بۆ  پرسیارێک 
و هونەری الوێکی گۆرانیبێژی فارس باشتر 
بەداخەوە  زیرەک!  حەسەن  یا  خۆشترە  و 
واڵمەکە بە دڵی دەستەاڵتدارانی ئەمنییەتیی 
شارە  هیندێ  لە  مەخابن  بوو(  تاران 
و  دایک  دەبینرێ  کوردستان  گەورەکانی 
باوکان بە ناوی فەرهەنگ! لەتەک مناڵەکانیان 
بە فارسی دەدوێن، ئەمەیە ئەو ئاوردوویەی 
لە  و  دەسووتێنێ  پێ  کوردی  کۆمەڵگەی 
شوناس و هەوێتی خۆی دووری دەکاتەوە.

و  ئاڵۆزی  بێهیوایی،  دایە  ڕەوشێک  لەوەها 
پەرێشانی بەربینگی بە خەڵک گرتووە و بێکاری 
چەوساندنەوەی  و  ئازادییەکان  نەبوونی  و 
گەندەڵی  و  ناعەداڵەتی  دەگەڵ  سیستماتیک 
هەروەها  ڕێژیم  باالی  بەرپرسانی  دزیی  و 
دەگەڵ  ڕێژیم  دەرەوەی  هەڵەی  سیاسەتی 
سەرجەم  ناڕەزایەتیی  و  بوون  بێزار 
پێم  بۆیە  بووە،  تێکەڵ  وەزاڵەهاتوو  خەڵکی 
کاریگەری  واڵتانی  ئاواتەخوازم  و  خۆشە 
جارێکی  »وەرشۆ«  لە  مێژووش  و  جیهان 
بکەنەوە. دووپاتە  »گوادلۆپ«  بڕیاری  تر 
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وایە  پێم  ڕووحییەکانم،  و  جەستەیی  ئازارە  و  ئەشکەنجە  درێژەی  لە 
گێڕانەوەی ئەم بەشەش لە ڕۆژانی تاڵ و ڕەشی زیندانم بەمەبەستی نیشاندانی 
هەرچەندە زیاتری دڕەندەیی کاربەدەستانی ڕێژیم لە زیندانەکاندا پێویستە. 
لە زیندان بە هەموو شێوەیەک چ لە باری فیزیکی و چ لە باری ڕووحییەوە 
ئەشکەنجە دەدرام، جارێک بە لێدان و و زۆر جاریش بە بێڕێزیکردن بە 
بنەماڵە و گەلێ جاریش بە سووکایەتی کردن بە بیروباوەڕم، کە بەتەواوی 
هاوارێک  لەپڕدا  کە  بووم  لێکوڵینەوە  دیوی  لە  جارێکیان  دەیانڕەجاندم. 
بوو؛  ئافرەتێک  دەنگی  ئەو سیاچاڵەی شکاند.  نێو  دەنگی  و،  بۆوە  بەرز 
دەیزریکاند و لەبەریان دەپاڕاوە ... خۆمم پێ ڕانەگیرا و گوتم ئەوە چییە؟ 
بازجوەکە گوتی: »شتێکی گرینگ نییە، دوو سێ ڕۆژێکە لێرەیە و هیچ 
قسەیەک ناکا«... پاشان بە پێکەنینەوە گوتی: »ئاخری بۆ کوێ دەچێ هەر 
دەبێ قسە بکا... ئەوە براکانمان لەو جۆرە کاتانەدا دەزانن چ بکەن و چۆن 
بیانهێننە قسە، خۆ لە مەبەستم تێدەگەی؟! ئەویش وەک تۆ دەیهەویست 
کوردستان ڕزگار بکا...« پاشان قاقایەکی تێکرد. لەو بارودۆخەدا لە باری 
دەروونییەوە زۆر تێک چووم، بەاڵم هیچیشم پێ نەدەکرا و دەسەاڵتم نەبوو. 
بازجووەکەش بەباشی لە حاڵم تێگەیشتبوو و دەیزانی کە چەندە ئەو دەنگە 
دەنگە و ئەو قسە سووک و چرووکانە کاریگەریی ناخۆشی لەسەرم داناوە، 
هەر بۆیەش بەدەم پێکەنینەوە لە قسە و بێڕێزی کردنەکانی بەردەوام بوو. 
هاوارم  و  هەڵدەلەرزیم  و  بووم  نەخۆش  بوو.  سەرما  زۆرم  شەوێک 
دەکرد کە سەرمامە. هەتا بەیانییەکەی کەس نەهات بە هاوارمەوە. بەیانی 
هاتن پێیان گوتم خۆت کۆکەوە دەتبەین بۆ شوێنێکی گەرم، لە سلوولێکیان 
توانیم  دەرێ،  دەهاتە  لێوە  گەرمای  دیوارەکانی  دەوراندەوری  کە  کردم 
کەمتر لە ١٠ دەقە تەحەمولی بکەم، زۆر گەرم بوو خۆمم وەبەر ئاوی 
ئاودەست و حەمامەکە دا، بەاڵم ئەوەش تەنیا بۆ ٣ هەتا ٤ دەقە کاریگەری 
هەبوو؛ دیسان گەرما تەنگی پێ هەڵدەچنیمەوە. دەستم کرد بە هاوارکردن 
بۆ  بەاڵم  باشترە،  سەرماکە  هەر  خۆم  دیوەکەی  بۆ  بمبەنەوە  گوتم  و 
کاسەی  لەنێو  دەموچاوم  جار  چەند  دەکردی.  بەقسەی  کەسێ  مەگەر 
ئاودەستەکە دادەنا و، لەسەر کاشییەکان خۆمم درێژ دەکرد، بڕێک فێنک 
دەبوومەوە بەاڵم ئەو کارەش هەر بۆ چەند دەقە بوو دیسان هەر وەک 
خۆم لێ دەهاتەوە جاروبار خەریک بوو ببوورێمەوە. پێم وابێ بە کامێرا 
دەیانکردمەوە  دیسان  دەیانبردمە دەرێ و  دەهاتن  دەکردم.  چاودێرییان 
ئیدی  زانییان  کە  و  ڕاگرت  سلوولەدا  لەو  منیان  ڕۆژ   ٣ هەتا  ژوورێ. 
وابزانم  ساردەکە.  شوێنە  بۆ  گواستمیانەوە  نەماوە؛  تەحەمولـم  چیدی 
لە  هەم  بوو،  خراپ  وەزعم  زۆر  و  تێپەڕاندبوو  سیاچاڵە  لەو  مانگم   ٢
دەکرد  هەستم  دەروونییەوە،  بواری  لە  هەمیش  و  جەستەییەوە  بواری 
ئیدی دوا وێستگەی ژیانمە. لەو بارودۆخەدا گوتیان تەلفوونێک بۆ ماڵەوە 
نابێ  ئیدی  تەواو،  و  زیندووی  کە  بڵێ  پێیان  تەنیا  گوتم  پێیان  و  بکە 
هیچی دی بڵێی. کە پێوەندیم بە ماڵەوە کرد خێزانم دەنگمی نەدەناسی، 
دەنگمی  کە  ئەوەی  دوای  دەکرد،  قسەم  حاڵەحاڵ  بە  ببووم،  بێهێز  زۆر 
پێی  بوون.  هێز  و  ورە  هەموو  من  بۆ  قسەکانی  قسە.  کەوتە  ناسییەوە 
گوتم: »ڕێگایەکە و بۆخوت هەڵتبژاردووە، ڕێگاکەشت پیرۆزە. نە دزیت 
ئەمن  فرۆشتووە.  نە مەوادت  و  ماڵی خەڵکیت خواردووە  نە  و  کردووە 
لە  ئاگات  ئەتۆ  دەکەم،  سەربەرزی  بە  هەست  دەکەم  تۆوە  بە  شانازی 
 ٣٠ ئاگرینیش  لەگەڵ  وابوو  نەبێ«.  ئاگرینت  و  من  خەمی  بێ،  خۆت 
ئەو  دوای  هاتەوە.  وەبەر  تازەم  گیانێکی  و  کرد  قسەم  چرکەیەک 
پێوەندییە تەلەفوونییە مانگێکی تریش هەر لە زیندانی تاکەکەسیدا مامەوە.
لە باری جەستەییەوە زۆر کز و الواز ببووم. وامدەزانی خەریکە چاوم 
لەدەست بدەم. ٢٠ میتر پێش خۆمم نەدەبینی. کێشم بۆ ٤٠ کیلۆ دابەزیبوو. 
چاوپێکەوتنیان بە بنەماڵەکەم دابوو. ماڵەوە هاتن بۆ الم  و خۆم هەستم دەکرد 
بینینم چەندە سەرسام دەبن. کچەکەم »ئاگرین« نەیدەناسیمەوە.  کە بە 
چاوی لە چاوم بڕیبوو. دەستی کرد بە گریان و هاوار و گوتی ئەمن ئاوا 
نامەوێ لە گەڵ باوکم قسە بکەم، ئەبێ لە باوەشم بگرێ. چاوپێکەوتنەکان 
تەلەفوونی بوو، کاتمان بەسەرچوو و ئەمن ڕۆیشتم. لە دوای نیو سەعات، 
دیسانەوە بانگیان کردم و گوتیان کچەکەت دەسهەڵگیر نییە و دەڵێ باوکمم 
دەوێ، وەرە بۆ الی. کەلەبچەیەکیان لە دەستم دا و بەرەو حەوشەی زیندان 
بۆ الی کچەکەم بردیانم. لە دوورەوە بینیم چاوەڕوانمە، بە پاسەوانەکەم 
گوت یان ئەو کەلەبچە لە دەستم بکەوە یان نایەم. پاسەوانەکە ڕازی بوو 
پڕ گریانەوە گوتی  بە چاوی  ئاگرین  بکاتەوە. گەیشتینە الیان و  دەستم 
بۆخۆم دیتم کە دەستەکانتیان  بەستبۆوە. وەیدەزانی کە لەو کاتەوە کە 
دابوو،  دەستم  لە  کەلەبچەیان  و  کرابووم  دەسبەسەر  خۆمان  ماڵی  لە 
لە یەکتر  هەر بە دەستمەوە ماوە. ڕۆژێکی ناخۆش بوو کە مااڵواییمان 
لە پاسەوانەکان کرد کە پێشتریش هەر دەمناسی  لە یەکێک  کرد. چاوم 
لەگەڵی ئاشنا ببووم، خەریک بوو دەگریا گوتی  لە زیندان  و چەند جار 
تۆ پێشتر ژن و منداڵت نەبوو، هەر خۆت بووی بەاڵم ئیدی بەزەییت بەو 
ژن و مناڵەتدا بێ؛ تەواوی کە. دوایە بە دزییەکەوە دەستەکانمی گوشی.
ڕەشەمەی  ٢٤ی  ڕۆژی  ئیتالعات  گرتنگەی  لە  زۆر  مانەوەیەکی  دوای 
ساڵی ١٣8٧ی هەتاوی لە لقی ٢ ی دادگای شۆڕشی شاری سنە، »قازی 
تەیاری« بە تۆمەتی بانگەشە دژی نیزام و ئەندامەتی لە حیزبی دێموکراتی 
کوردستان دادگایی کردم و سزای ٣ ساڵ و ٦ مانگ زیندانیی بەسەردا 
تێپەڕاندنی سنوور  بەتاوانی  دێوالنیش  دادسەرای  لە  سەپاندم. هەروەها 
حوکمی ٣ مانگ زیندانی و بژاردنی ١٠٠ هەزار تمەنیان بەسەردا سەپاندبووم. 
بارمتەیەکی  دانانی  بە  توانیم  زیندان  لە  مانەوە  زۆر  ماوەیەکی  پاش 
کۆتاییەکانی  وەربگرم.  مەرەخەسی  ڕۆژێک  چەند  تمەنی  میلیۆن   ٥٠
هێشت  بەجێ  واڵتم  نێوخۆی  حیزب،  بڕیاری  بە  کە  بوو   ١٣89 ساڵی 
کوردستانەوە. دێموکراتی  حیزبی  پێـشەرگەکانی  ڕیزی  هاتمە  و 

   

محەممەد محەممەدی

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

لە زیندانەوە بۆ 
پێشمەرگایەتی

)3-3(

لەقای خەڵک و
 بەقای کۆماری ئیسالمی

هاتنەسەرکاری  دوای  چەند ساڵ  لە  کەمتر  تەنیا 
هەشتا  النیکەم  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
لەسەدی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی ئەم واڵتە 
و  نەتەوەیی  سیاسی،  پێکهاتەیەکی  هەموو  بە 
دژایەتی  لە  بەرچاویان  ڕۆڵی  کە  مەزهەبییەوە 
سەرکەوتنی  و  پێشوو  ڕێژیمی  ڕووخاندنی  و 
باوەڕەی  ئەو  سەر  هاتنە  هەبوو،  »ئینقالب«دا 
ئێران«  خەڵکی  ئینقالبی  »ئامانجەکانی  کە 
سەرەڕۆ«  دینیی  »ڕێژیمێکی  و  براوە  لەبار 
خەڵکی  گرتۆتەوە.  پێشووی  ڕێژیمی  جێی 
گەشبینییەوە  و  هیوا  بە  کە  ئێران  ئازادیخوازی 
نەبرد  زۆری  واڵتەکەیان،  داهاتووی  دەیانڕوانییە 
بەرتەسکردنەوەی  بە  هەستیان  تەواوەتی  بە 
ئازادییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان کرد و هیوا 
و گەشبینی بە داهاتوو، جێی خۆی بە بێهیوایی و 
کردەپەشیمانی دا. بۆیە هێز و ڕەوتە سیاسییەکان 
تازە  نیزامی  بە  دژ  جۆراوجۆر  شێوەی  بە 
بەدەسەاڵتگەیشتوو خەبات و تێکۆشانیان ڕاگەیاند.
هەمووانەوە  لەسەرووی  و  ڕۆژاوایی  واڵتانی 
ئامریکاش کە ڕۆڵی بەرچاویان لە ئاڕاستەکردنی 
ڕۆژەکانی  و  مانگ  لە  خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی 
و  پاشایەتی  ڕێژیمی  تەمەنی  کۆتایی 
ئایەتوڵاڵ  و  »مەزهەبییەکان«  بەدەسەاڵتگەیشتنی 
خومەینیدا هەبوو، هەر زوو هەستیان بەوەکرد کە 
گرەوەکەیان دۆڕاندوە و ئەوەی لە تاران دەسەاڵتی 
بەرانبەر  ]ئەوان[  ئەوەی  نابێتە  گرتووەتە دەست 
لێ  چاوەڕوانیان  دووجەمسەری  سیاسەتی  بە 
دەکرد. هەر بۆیە _هەرچەند نەرمتر لەوەی پێیان 
دەکرا بە هۆی پرسی بارمتەگیرییەکە_هەوڵیان دا 
هەڵەکانی خۆیان قەرەبوو بکەنەوە و دژ بە ڕێژیمی 
بەرەیەکەوە. کەوتنە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
تێگەیشتنێکی  وێڕای  سەرەتاوە  لە  هەر  کەوابوو 
دژیگەلییبوون،  کۆنەپەرەستبوون،  لە  درووست 
سەرەڕۆیی و جەنایەتکاربوون و تێرۆریستبوونی 
ئەم ڕێژیمە، چ لە ئاستی نێوخۆیی و چ لە ئاستی 
هەڵوێست  دژی  لە  نێونەتەوەییدا  و  ناوچەیی 
چوار  ئەم  درێژایی  بە  کراوە.  خەبات  و  هەبووە 
دەیە لە تەمەنی کۆماری ئیسالمی ئێران، خەڵکی 
ئازادیخوازی ئێران و بەرەی ئۆپۆزیسیۆن کە هێز 
و الیەن و ڕەوتە سیاسییەکان بن، بەگشتی لە پێناو 
قوربانییان  هەزار  دەیان  بە  نیزامەدا  ئەم  نەمانی 
داوە و زۆر جاریش زەبری قورسیان لە پەیکەری 
ئەم ڕێژیمە وەشاندووە. هەروەها ئەم ڕێژیمە لە 
تووشی  جار  دەیان  بە  دەیەدا  چوار  ئەم  ماوەی 
دەرەکیی  و  نێوخۆیی  جۆراوجۆری  قەیرانی 
جۆراوجۆر هاتووە کە زۆر جاریش تا لێوارەکانی 
٢٢ی  لە  دیتمان  وەک  بەاڵم  بردووە؛  نەمانی 
رێبەندانی ئەمساڵدا جێژنی ٤٠ ساڵەی تەمەنی خۆی 
گرت و ئەوەی ئامانجی ئەم وتارەیە ئاماژەدانێکی 
سەرپێیە بەو هۆکارانەی کە کاریگەریی بەهێزیان 
هەیە. و  هەبووە  ڕێژیمە  ئەم  مانەوەی  لەسەر 

شەڕی عێراق و ئێران
شەڕی هەشت ساڵەی عێراق و ئێران بۆ ڕێژیمی 
ئیسالمی  کۆماری  بەدەسەاڵتگەیشتووی  تازە 
ئێران بە تەعبیری خۆشیان »نێعمەتێکی خودایی« 
و  شەڕەدا  ئەم  پۆششی  لەژێر  ڕێژیم  بوو. 
و  »ئێران«  کەوتنی  وەمەترسی  پاساوی  بە 
ئامیان و جەوهەری  لەنێو خەڵکدا  کە  »ئیسالم« 
ئیمانداری  خەڵکی  زۆربەی  ئەوکاتی  غرووری 
واڵت بوو، توانی زۆر بە ئاسانی و بە بەکارهێنانی 
دژبەرانی  دڕندانە،  کردەوەیەکی  جۆرە  هەموو 
بۆ  دژیگەلییانە  هێرشی  بکا.  سەرکوت  خۆی 
تێرۆری  کوردستان،  خەڵکی  بزووتنەوەی  سەر 
ڕێبەرانی لێهاتوو و خاوەن نفووزی ئۆپۆزیسیۆن 
و  ڕەشبگیری  و  واڵت  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە 
زیندانیانی  کۆمەڵکووژیی  دادگاییکردن  بەبێ  

هێژموونیی  لەژێر  ئاسانی  بە  زۆر  توانرا  سیاسی 
لەگەڵ  ئێستاشی  تا  بدرێ.  پاساو  شەڕدا  فەزای 
و  سیاسی  سەربازی،  ئەمنیەتی،  بەرپرسانی  بێ 
وایە  باوەڕیان  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  عەقیدەتیی 
کە  بوو  »نێعمەت«ێک  ئەوان  بۆ  شەڕە  ئەم  کە 
ئەگەر نەبا، نیزامەکەیان نەیدەتوانی سەقامگیر بێت 
و هەر زوو تووشی کێشە و تەنانەت نەمان دەبوو.

الوازبوونی بەرەی ئۆپۆزیسیۆن
ئۆپۆزیسیۆنی  بەرەی  هەتاویدا  حەفتای  دەیەی  لە 
ئێرانی چ لە ڕووی مەیدانداری و چ لە ڕووی ڕێکار 
لە  جەماوەرییەوە  پێگەی  و  سیاسیی  هەڵوێستی  و 
پاشەکشەیەکی زۆر سەیر دایە. ڕێبەرانیان لەالیەن 
دەزگای تێرۆر و سەرکوتی ڕێژیمەوە حەزف کراون، 
لە ڕووی دەرون تەشکیالتییەوە تووشی ناکۆکی و 
بەگشتی  و  هاتوون  پارچەپارچەبوون  و  لێکدابڕان 
وەک پێویست نە دەتوانن ڕێبەرایەتی و مودیرییەتی 
و  دروست  دەرکێکی  نە  و  بکەن  ناڕەزایەتییەکان 
واڵت  نێوخۆی  سیاسیی  شەرایەتی  بۆ  واقعیشیان 
)حیزبەکان،  کوردەکان  پێوەندییەدا  لەم  هەیە. 
تا  کۆمەڵە(  و  دێموکرات  ڕەوتی  دوو  بەتایبەت 
ڕادەیەکی زۆر بەرچاو سەرەڕای تێرۆری ڕێبەرانیان 
تێکۆشان  ژینگەی  لە  مەیدانیان  و دوورکەوتنەوەی 
جەماوەری  پێگەی  توانیویانە   خۆیان،  چاالکیی  و 
ئاستی  لەسەر  بەاڵم  بپارێزن؛  خۆیان  سیاسیی  و 
بەرەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران دۆخەکە زۆر جیاوازە.
لە نیوەی کۆتاییەکانی دەیەی هەتاویدا ناکۆکییەکانی 
نێو دەزگای حاکمییەت لە ڕووی ڕوانین و شێوەی 
بەڕێوەبەریی واڵتەوە قۆناغێکی نوێ دەهێنێتە ئاراوە 
بەرین  ڕەوتێکی  دەتوانێ  بەرچاو  ڕادەیەکی  تا  کە 
ناخی  نێو  سیاسییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانە  لە 
»ڕەوتی  ڕابکێشێ.  خۆی  بۆالی  ئێران  کۆمەڵگەی 
هاتنەسەرکاری سەید محەممەد  ڕێفۆرمخوازی« و 
و  بەرچاو  ڕادەیەکی  تا  سەرکۆمار،  وەک  خاتەمی 
ئێرانی  ئیسالمی  کۆماری  نیزامی سیاسیی  ئاشکرا، 
دووکەرتبوونە  ئەم  هەر  شەقەوە.  دوو  بە  کرد 
لە  بێت  لەگەڵ  کۆتاییشی  ساڵەی  چەند  ئەم  تا  کە 
لەگەڵ  هاوتەریب  سیاسییەکاندا  مەجالە  و  دەرفەت 
یەکتر دەچوونە پێش، لەالیەک هیوای بە گۆڕان لە 
نیزامی سیاسی لەنێو خەڵکی ئێراندا بەهێز کرد کە 
لە الیەکی  بکەونەوە و،  لە گوتاری ڕووخان دوور 
ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  بەرەی  لە  مەیدانی  دیکەش 
قۆناغەدا  لەم  کردبۆوە.  بەرتەسک  دەرەوە  لە 
گوتاری  عەمەلەن  کێشا،  دەیەیەکی  لە  زیاتر  کە 
بوو.  لەپەراوێزدا  و  کەمڕەنگ  ڕێژیم«  »ڕووخانی 

کاریگەرییەکانی شۆڕشەکانی بەهاری عەرەبی 
ناڕەزایەتی و خۆپێشاندانەکانی خەڵک دژ بە ئاکامی 
سەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانی  خولی  دەیەمین 
88ی  بەفرانباری  و  سەرماوەز  مانگەکانی  لە 
تەمەنی  لە  دیکە  قۆناغێکی  دەسپێکی  هەتاوی 
و  ناڕازی  خەڵکی  ئێرانن.  ئیسالمیی  کۆماری 
ڕژانە  بە  حاکمییەت،  دەزگای  هەڵوێستی  لە  تووڕە 
»کوا  درووشمی  بە  سەرەتا  شەقامەکان  سەر 
بەرەبەرە  بەاڵم  پێکرد،  دەستیان  دەنگەکانمان« 
درووشمەکان ڕادیکاڵ بوونەوە و ئەمجارەیان هەرە 
سەرەوەی هەڕەمی دەسەاڵت، واتە عەلی خامنەیی 
کرایە ئامانج و »مەرگ بۆ دیکتاتۆر«  و »مەرگ بۆ 
سەید عەلی« بەرزکرایەوە. بە دوای ئەم ڕووداوانە 
و لە بەهاری ١٣89ی هەتاویدا، لە بەشێک لە واڵتانی 
لە  لیبی  و  تونس  میسر،  وەک؛  ئەفریقا  باکووری 
ئاکامی شۆڕش و سەرهەڵدانی خەڵکی ئەم واڵتانەدا 
هاتە  تایبەتی  بارودۆخێکی  و  ڕووخان  ڕێژیمەکان 
ئاراوە. ئەم گۆڕانکاریانە کە بە »بەهاری عەرەبی«! 
سووریەشی  واڵتی  دواتر  و  دەرکرد  ناوی 
ڕەفتاری  لەسەر  ڕاستەوخۆیان  کاریگەیی  گرتەوە، 
دانا. ئێران  ناڕازیی  خەڵکی  و  خۆپێشاندەران 

وابوو  پێیان  کە  بۆچوونانەی  ئەو  پێچەوانەی  بە 
شۆڕشانە  ئەم  و  ئافریقا  باکووری  ڕووداوەکانی 
پەرەسەندنی  لەسەر  ئەرێنی  کاریگەریی  دەتوانێ 
ناڕەزایەتییەکان لە ئێران دابنێ و لە کۆتاییدا نیزام 
تووشی پاشەکشە و شکست بکا، بەداخەوە ئاکامی 
کوشتاری  و  دەربەدەری  وێرانی،  بشێوی،  لە  پڕ 
بەسەدان هەزار کەس لە خەڵکی ئەم واڵتانە و زۆر 
نەرێنی کە  دەرئەنجامی دیکەی چاوەڕواننەکراوی 
وێرانی  و  ناسەقامگیری  تووشی  واڵتانەیان  ئەم 
کرد، خەڵکی ئێرانی لە درێژەدان بە ناڕەزایەتییەکان 
دۆخی  بەتایبەت  کردوە.  خاو  دەسەاڵت  بە  دژ 
سووریە کە بەتەواوەتی کۆمەڵگەی جیهانیی هەژاند 
و سەدان هەزار خەڵکی جۆراوجۆری ئەم واڵتە کە 
هەروەها  و  بوو  بێتاوان  منداڵی  و  ژن  زۆربەیان 
ئاوارەی  ئەم واڵتە  لە خەڵکی  میلیۆن کەس  چەند 
بوون و واڵتەکەیان تووشی وێرانی هات،  واڵتان 
لەسەر ڕەفتاری  بەرچاو کاریگەریی  ڕادەیەکی  بە 
کردن  پاشەکشەی  بە  ناچار  و  دانا  ئێران  خەڵکی 
بە  ڕاستەوخۆی  پێوەندی  حاڵەتە  ئەم  خودی  کە 
ئێرانییەوە  تاکی  ڕەفتاری  لە  »هەزینە«  پرسی 
هەیە کە کۆمەڵناسان باسی زۆریان لەسەر کردوە.

کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و هەڵوێستی دەوڵەتان
و  باوەڕ  بنەمای  لەسەر  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
دەروەی  بۆ  »هەناردەکردنی شۆرش«  سیاسەتی 
پشتیوانی  بە  داوە  هەوڵی  خۆی،  سنوورەکانی 
دەسەاڵتە  و  گرووپ  و  تاقم  هاوکاریکردنی  و 
لە  دەستێوەردان  و  ناوچەکە  توندڕەوەکانی 
کاروباری واڵتان، وێڕای هەوڵدان بۆ نائەمنکردنی 
کایەی  مەبەستی  بە  کارتێک  کۆمەڵە  ناوچەکە، 
سنوورەکانی،  دەرەوەی  لە  مانۆڕ  و  سیاسی 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  بکا.  دەستەبەر  بۆخۆی 
ئێرانی بە  هەمیشە ئەم هەڵوێست و سیاسەتانەی 
مەترسی بۆ سەر ئاسایش و ئەمنیەتی جیهانی ناو 
گوشاری  پاشەکشەپێکردنی  بۆ  واڵتان  و  بردووە 
جۆراوجۆری سیاسی و ئابوورییان خستۆتە سەر. 
بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێت کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی، 
واڵتانی ڕۆژئاوایی و بەتایبەت ئەمریکا کە بەردەوام 
ئیدیعای ڕاوەستان بەرانبەر بە سیاسەتەکانی ئێران 
بزووتنەوەی  قازانجی  بە  ئێستا  تا  نەتەنیا  دەکەن، 
ئازادیخوازیی خەڵکی ئێران نەجوواڵونەتەوە، بەڵکو 
هەوڵەکانیان ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ قازانجی بە 
مانەوەی کۆماری ئیسالمی کردووە. النیکەم لە ٢٥ 
و  ناوچەکە  لە  زلهێزەکان  ئەوەی  ڕابردوو  ساڵی 
دەورووبەری ئێران هەوڵی گۆڕانکارییان لە نیزامی 
سیاسیی واڵتاندا داوە، بە جۆرێک ڕێژیمی کۆماری 
ڕێژیمی  البردنی  کردوە؛  لێ  قازانجی  ئیسالمی 
تاڵیبان لە ئەفغانستان و ڕووخانی ڕێژیمی بەعس 
لە عێراق و الوازکردنی بەرەی پۆزیسیۆنی ئێرانی 
ئێران  و کردنەوەی مەیدان بۆ دەستێوەردانەکانی 
نموونەی  لوبنان،  و  یەمەن  سووریە،  عێراق،  لە 
ئەمریکا  بڵێی  وەک  سیاسەتانەن،  ئەم  بەرچاوی 
ئابوورییەکانی  مامەڵە  کایە سیاسی و  لە  بۆ زۆر 
پێویستیی بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران هەبێ.
ئەم  هەموو  لە  زیاتر  ئێستا  ئەوەی  کۆتاییدا  لە 
هۆکارانە و کۆمەڵە هۆکارێکی دیکە کە ڕاستەوخۆ 
پێوەندی بە ساختار و ڕەفتاری کۆماری ئیسالمی 
بە  ڕادەیەک  تا  و  هەیە  خۆی  کاریگەریی  ئێران، 
تەواو  خەریکە  ڕێژیمە  ئەم  مانەوەی  قازانجی 
ئێران  خەڵکی  ئەمڕۆژانە  واقعیەتێکە؛  ئەوە  دەبێ، 
لە درێژەی ناڕەزایەتییەکی بەربەرینی جەماوەریدا، 
لە  کە  بۆنەتەوە  ساغ  ئەوە  لەسەر  تەواوەتی  بە 
ئەم  تێپەڕیون و  ئێران  ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
دێت  ئەمە  دووای  ئەوەی  بەاڵم  ناوێ.  نیزامەیان 
ئەم  هەر  کە  ئەوەیە  گەورەیە،  کەمایەسییەکی  و 
ئێرانیان  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  کە  خەڵکە 
ناوێ، ماونەتەوە کە ئەی دوای کۆماری ئیسالمی 
و  کێ  بە  پشت  واڵت  ئیدارەکردنەوەی  بۆ  ئێران 
چ الیەنێک ببەستن؟! لە ڕاستیدا پرسی ئاڵترناتیڤی 
نیە،  دیار  ئێستاش  تا  کە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
خەڵکی  بزووتنەوەی  بەرچاوی  کەمایەسییەکی 
ئێران و خاڵێکی بەهێزی کۆماری ئیسالمی ئێرانە.
و  عەقڵییەت  ئێران،  جوغرافیایی  هەڵکەوتەی 
خوێندنەوەی خەڵکی ئێران لە ئێستادا بۆ »هەزینە« 
سیاسەتی  لە  واڵتە  ئەم  پێگەی  »دەسکەوت«،  و 
کاریگەریی  واڵتان،  ناوچەیی  و  نێودەوڵەتی 
ئێرانی  ناوەندگەرای  ئەقڵیەتی  ترسی  و  مەزهەب  
لە بوونی پێکهاتەی جۆراوجۆری نەتەوەیی و وە 
مەترسیکەوتنی »تەواویەتی ئەرزیی خاکی ئێران«، 
ئۆپۆزیسیۆن،  بەرەی  هێزەکانی  نایەکگرتووی 
و  سەربازی  کارتە  ئەو  جۆراوجۆریی  و  زۆری 
سیاسییانەی کە ڕێژیم بە قازانجی مانەوەی خۆی لە 
ناوچەکە سازی کردوون و کۆمەڵێک فاکتەری دیکە، 
هەر هەموویان هۆکارن لە مانەوەی ئەم ڕێژیمەدا.

سمایل شەڕەفی



ژماره : ٧٧٤٤
٣٠ی ڕێبەندانی ١٣٩٧  _  ١٩ی فورییەی ٢٠١٩

ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان:

 سەنگەری بەرەنگاریی زیندان بۆ تێکۆشەرانی کورد 
هەروا مەتەرێزی مقاومەت و بەگژداچوونەوەیە

هاونیشتمانیانی بەڕێز!
زیندانیانی خۆڕاگری سیاسی!

١٣9٧ی  ئەمساڵی  ڕێبەندانی  ٢٢ی 
چل  لەگەڵ  هاوکاتە  هەتاوی، 
ڕێژیمی  هاتنەسەرکاری  ساڵەی 
ئێران. چل ساڵ  ئیسالمیی  کۆماری 
و  مافخواز  گەالنی  ئێستا  پێش 
دژ  ڕاپەڕین  بە  ئێران  ئازادیخوازی 
بە دەسەاڵتی پاشایەتی و لە درێژەی 
ئینسانیدا،  تێچووی  لە  پڕ  خەباتێکی 
دیکتاتۆریی  نیزامی  گۆڕینی  هەوڵی 
گەلی  دەسەاڵتێکی  بە  پاشایەتی 
شۆڕشی  دا.  دێموکراتیکیان  و 

و  کراو  پێناسە  ئیسالمی”  “شۆڕشی  بە  نەخایاند  زۆری  کە  ئێران  گەالنی 
ڕۆژەکانی  لە  هەر  بوو،  زاڵ  بەسەریدا  مەزهەبی  توندڕەوی  ئەقڵییەتێکی 
درێژەی  لە  کە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  هاتنەسەرکاری  سەرەتای 
ئازادیخوازانەی  ئیرادەی  بەسەر  خۆی  داسەپاودا  و  نادێموکراتیک  پرۆسەیەکی 
درا. ماهییەتی  گۆڕینی  و  بەالڕێدابردن  تووشی  کردبوو،  زاڵ  خەڵکدا 
هیچ  قبووڵکردنی  توانای  کە  مەزهەبی  بەدەسەاڵتگەیشتووی  تازە  ئەقڵییەتی 
بیرکردنەوەیەکی جیاواز لە خۆی نەبوو، کە هەر لە مانگ و ساڵەکانی یەکەمدا 
ڕووخساری ڕاستەقینەی خۆی بە هێرش بۆ سەر جیابیران، حیزب و ڕێکخراوە 
کرد.  ئاشکرا  کۆمەاڵیەتییەکان،  ئازادییە  بەرتەسکردنەوەی  و  ئازادیخوازەکان 
هێرش بۆ سەر کوردستان و واڵمدانەوەی پەیامی ئاشتیخوازانەی بزووتنەوەی 
بە  دژ  خومەینی  جیهادی  فەرمانی  ڕاگەیاندنی  بە  کوردستان  خەڵکی  نەتەوەیی 
خەڵکی کوردستان، سەرەتای سیاسەتی دژیگەلیانە و سەرکوتکەرانەی ئەم ڕێژیمە 
بەرانبەر بە کورد و کوردستان بوو. کاربەدەستانی کۆنەپەرەست و دواکەوتووی 
ئەم ڕێژیمە کە جیا لە ئەقڵییەتی بەرتەسک و توندڕەوانەی خۆیان و ڕێژیمەکەیان، 
چاوی بینینی هیچ بیرکردنەوە و کەس و الیەنی دیکەی ئەم واڵتەیان نەبوو، بە 
بەرزکردنەوەی درووشمی “شەڕ نێعمەتی خودایە”، ئێران و خەڵکی ئەم واڵتەیان 
تووشی شەڕێکی پڕ لە تێچوو و خەسار کرد. هێرش بۆ سەر خەڵکی کوردستان 
کە  کوردستان  خەڵکی  مافخوازانەی  بزووتنەوەی  لەنێوبردنی  بۆ  هەوڵدان  و 
ڕێژیمەیە. ئەم  تاوانی  لە  پڕ  و  ڕەش  کارنامەیەکی  هەیە،  درێژەی  ئێستاش  تا 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران کە واڵمی پەیامی ئاشتیخوازانەی بزووتنەوەی 
بەرباڵوی  شەپۆڵێکی  کرد،  پێ  دەست  کوردستان  سەر  بۆ  هێرش  بە  کوردی 
ئاشکرای  بەربەرەکانیی  و  خەبات  بڕیاری  دوای  پێکرد.  دەست  ڕەشبگیری  لە 
خەڵکی کوردستان بۆ دەستەبەرکردنی ویست و داخوازییەکانی، هێزە ئەمنیەتییە 
سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم بە هەزاران کەسیان لە سەرتاسەری نیشتمان ڕاپێچی 
چاڵەڕەشەکان کرد کە زۆربەیان بە بێ ئەوەی دادگایی بکرین بە تاک و کۆمەڵ 
لە ڕۆژی  مهاباد  لە شاری  ئێعدامکردنی ٥9 الوی کورد  ئەستێندرا.  لێ  گیانیان 
١٢ی مانگی جۆزەردانی ساڵی ١٣٥9، نموونەیەکی لەبیرنەکراوەی ئەم تاوانانەیە.
درێژەی دەسەاڵتدارێتیی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران تا دێ پڕاوپڕ دەبێ 
لە تاوان و غەدری زیاتر بەرانبەر بە ئازادیخوازانی واڵت؛ ئێعدامی بە کۆمەڵی 
زیندانیانی سیاسی لە ساڵی ١٣٦٧، کارابوونی تیمی تێرۆری ڕێژیم لە دەرەوە و 
نێوخۆی واڵت کە بەداخەوە بزووتنەوەی کورد و خەڵکی کوردستان لەم پێوەندییەدا 
دوکتور  شەهیدان،  کوردستان؛  دێموکراتی  حیزبی  سکرتێری  دوو  تێرۆری  بە 
قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی و تێرۆری دەیان و سەدان کالدر و پێشمەرگەی 
کەوت. بەر  شێریان  بەشی  کوردستان،  باشووری  لە  سیاسییەکان  حیزبە 
نیزامی سەرکوتکاری کۆماری ئیسالمی ئێران بە تاوانی بەربەرەکانێ و درێژەی 
و  ویست  دەستەبەرکردنی  مەبەستی  بە  تەنیا  کورستان  لە  تێکۆشان  و  خەبات 
داخوازییە ئینسانی و نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان کە تا ئێستاش هەر لە جێی 
خۆیەتی، تا ئێستاش تێکۆشەران و چاالکانی کورد ڕاپێچی بەندیخانەکان دەکا و بە 
بێ ئەوەی چووکەترین مافیان وەک زیندانیی کە خاوەنی ماف و داواکاریی ڕەوای 
خۆیەتی لەبەرچاو بگرێ دوای ئازارو ئەشکەنجەدانێکی زۆر، حوکمی قورس و درێژ 
ماوەیان بەسەردا دەسەپێنێ. لەسێدارەدانی الوانی کوردستان بە تاوانی مافخوازی 
دۆسییەی  ئێران.  ئیسالمی  کۆماری  قەزایی  دەزگای  پێناسەی  لە  بەشێک  بۆتە 
و  ئەستوور  ئەوەندە  بەسەریاندا  ناڕەوا  سزای  داسەپاندنی  و  کورد  زیندانیانی 
خاوەن باسە کە لەوەها دەرفەتێکدا تەنیا ئاماژە پێکردنیشیان قورس و گرانە. بۆیە 
تەنیا بە مەبەستی تێگەیشتن لە پێشێلکارییەکان و ماهییەتی دەزگای ئەمنیەتی و 
قەزایی ڕێژیم، ئاماژە بە گۆشەیەک لە گرتن و ئەشکەنجە و لەسێدارەدانی چاالکانی 
کورد بە دەستی دامودەزگاکانی ڕێژیم لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا دەکەین:
لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا 9٥٥ کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی 
و سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی 
 9٥٥ لەو  گیراون.  ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە 
کەسەی لە ماوەی ئەمسااڵنەدا دەسبەسەر کراون، النیکەم ٢٥٠ کەسیان دادگایی 
و سزای لە سێ مانگ تا سزای درێژ خایەنی ٣٠ ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپاوە 
و ئەوەندە کەسە زیاتر لە هەزار و یەک ساڵ )سەرجەم ١٢١٣١ مانگ( زینداییان 
بەسەردا سەپاوە. هەروەها ١١ بەندکراوی کوردیش بە تۆمەتی کردەوەی تێکدەرانە 
و ئەندامەتیی حیزبە کوردییەکانی ئۆپۆزیسیۆن سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا 
سەپاوە و ١8 بەندکراوی کوردیش لەژێر ئەشکەنجەدا یان بە شێوەی گوماناوی 
لە گرتووخانەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا گیانیان لێ ئەستێندراوە. هەر لە ماوەی 
لە کوردستان لە سێدارە  لە کوردستان النیکەم ١٧٤ بەندکراو  ئەم سێ ساڵەدا 
دراون، کە  به پێی ڕێژه ی حه شیمه تی کورد له  ئێران و ئاماری ئێعدامه کان له و واڵته ، 
به رکه تووە . به شی شێری  هه ر  کورد  مرۆڤیشدا  مافی  پێشێلکردنی  بواره ی  له و 

ئێستا کە یادی چل ساڵەی شوومی هاتنەسەرکاری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
بەتاوانی  تەنیا  کورد  سیاسیی  چاالکانی  لە  کەس  دەیان  بە  دەکەینەوە،  ئێران 
چاالکی  سەدان  بە  و  سەپاوە  بەسەردا  لەسێدارەدانیان  حوکمی  مافخوازی 
مافەکانیان  و  کرابێتن  شیاو  دادگاییەکی  ئەوەی  بێ  بە  مەدەنی  و  سیاسی 
ئینسانی  بەهەزاران  و  سەپێندراوە  بەسەردا  ناڕەوایان  حوکمی  پارێزراوبێت، 
کوردە بێ ئەوەی لێپرسینەوەیان لێ کرابێ لەژێر ئازار و ئەشکەنجەدا چاوەڕوانی 
بۆ  زیندان  بەرەنگاریی  سەنگەری  بۆیە  دەکەن.  جۆراوجۆر  چارەنووسی 
بەگژداچوونەوەیە. خۆڕاگریی  و  مقاومەت  مەتەرێزی  هەروا  کورد  تێکۆشەرانی 
حورمەتی  شکاندنی  و  ئەشکەنجە  دەسەاڵتی  لەژێر  کورد  سیاسیی  زیندانیانی 
کوردستان. خەڵکی  مافخوازانەی  خەباتی  لە  پڕشنگدارە  بەشێکی  ئینساندا، 

ساڵو لە خەڵکی مافخوازی کوردستان
ساڵو لە زیندانییانی خۆڕاگر و بەورەی سیاسی

ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کردستان
٢١ی ڕێبەندانی ١٣٩٧

»شۆڕش«ی کۆمەاڵیەتی 
و لێکەوتەکانی

ڕەزا محەممەدئەمینی

جیاوازن  لێک  بارەوە  زۆر  لە  جیهان  واڵتانی 
لە  کۆمەڵگاکاندا  لە  جیاوازییەکان  ڕەنگە  و 
جیاوازیی  لە  جگە  بن.  زیاتر  وێکچوونەکان 
کولتووری، زمانی و ڕەگەزی و چەندین جیاوازیی 
کۆمەڵگەکان  زەقی  بە  زۆر  ئەوەی  ڕەنگە  دیکە، 
لیک جیا بکاتەوە، ڕادەی پێشکەوتوویی ئابووری 
ژێرخانی  وەک  کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی  و 
سیستەمی  و  دێمۆکراسی  و  کۆمەڵگەکان 
قبووڵكردن  یەکتر  فەرهەنگی  و  سالم  سیاسیی 
بێ. کۆمەڵگەیانەدا  و  واڵت  لەو  سەرخان  وەک 
بەو پێوەرە دەکرێ بڵێین جگە لە چەند واڵتێکی 
جیهان کە لە بواری ئابوورییەوە پێش کەوتوون 
بەاڵم دێمۆکراسی و سیستەمی ئازادی هەڵبژاردن 
و پلۆڕالیسمی سیاسی لەواندا زۆر جێگیر نییە، 
پێ؛  ژێر  دەخرینە  دەسەاڵتەوە  لەالیەن  یان 
زۆربەی واڵتانی جیهان دابەش دەکرێن بە سەر 
دوو بەرەدا. بەرەی واڵتانی دواکەوتوو لە باری 
و  دیکتاتۆڕی  سیاسیی  سیستەمی  و  ئابووری 
ئابووریدا  لە بواری  داپلۆسێنەر و، واڵتانێک کە 
گەشەیان سەندووە و دێمۆکراسی و پلۆڕالیسمی 
و  جێگیرە  پێوستدا  ئاستی  لە  لەواندا  سیاسی 
ڕێگەی  لە  دەتوانن  خەڵک  و  هەیە  هەڵبژاردن 
و  سیاسییەکان  ڕێکخراوە  و  حیزب  و  نوێنەر 
یەکێتییە سینفییەکان لەسەر داهاتوو و شێوەکانی 
بەڕێوەبەری واڵت و ژیانی خویان بڕیار بدەن.
چەمکی "شۆڕش" بە واتای ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی 
لە دەسەاڵتی سیاسی و کاریگەری لەسەر دۆخی 
واڵتان  فەرهەنگی  و  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی 
دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغی سەرمایەداری و پێش ئەو 
سەردەمە ڕاپەڕین و سەرهەڵدانەکان سەرەڕای 
ئەوەی زۆر جار توانیویانە دەسەاڵت و ڕێژیمە 
سیاسییەکان بگۆڕن، بەالم بەدەگمەن توانیویانە 
شویندانەر بن لەسەر ژیانی سیاسیی کۆمەاڵنی 
خەڵکی و ئازادی و مافە سەرەتاییەکانی خەڵکی 
لە ماوەی ٢٣٠ ساڵی ڕابردوودا و  دابین بکەن. 
فەڕانسە  مەزنی  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  پاش  لە 
لە  سەرهەڵدان  و  شۆڕش  دەیان  ئێستا  تا 
شۆڕشی  لە  هەر  داوە.  ڕوویان  جیهان  واڵتانی 
نێوەڕاستی  ساڵەکانی  بورژوادێمۆکراتیکەکانی 
سەدەی ١8 لە ئورووپاوە ڕا بگرە هاتە "کۆمۆنی 
لە  مەشرووتە  شۆڕشی  و   )١8٧١( پاریس" 
ئێران )١٢8٥ خورشیدی( و شۆڕشی ئۆکتوبری 
 ٢٠ سەدەی  لە  پاشان  و   )١9١٧( رووسیە 
تایبەت  بە  دێمۆکراتیکەکان"  "نەتەوەیی  شۆڕشە 
سیمای  دووهەم،  جیهانیی  شەڕی  پاش  لە 
بە  و  گۆڕی  جیهانی  جوغرافیایی  و  سیاسی 
بوون.  پەیدا  جیهاندا  لە  واڵتی سەربەخۆ  دەیان 
شۆڕشێک  هەر  سەرهەڵدانی  نییە  لەوەدا  شک 
بەستێنی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کۆمەڵگەیەک  هەر  لە 
نیشاندەری  و  کۆمەڵگەیە  ئەو  ناسالمبوونی 
لە  واڵتەیە  ئەو  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ناڕەزایەتیی 
لەو  داگیرکەرــ  یان  نێوخۆیی  دەسەاڵتداران  ــ 
نییە  مەرج  یەکەم،  بەاڵم  دەژین.  تێیدا  دۆخەی 
کۆمەاڵنی  و  بێ  سەرکەوتوو  شۆڕشێک  هەر 
خەڵکی بتوانن دۆخەکە بە قازانجی خۆیان بگۆڕن 
و دووهەم، مەرج نییە لە پاش سەرکەوتنی ئەو 
شۆڕشە، ئامانجەکانی پاڵنەری شۆڕش وەدیهاتبن 
و  ڕاپەڕین  بە  پێویست  درێژخایەندا  لە  و 
شۆرشێکی دیکەی خەڵکی نەبێتەوە. هەر بۆیەش 
دەبینین لە واڵتانی دواکەوتووی ئاسیا و ئەفریقا 
بەدژی  ڕاپەڕین  و  شۆڕش  التیندا  ئەمریکای  و 
و،  بەردەوامە  سەڕەڕۆکان  و  دیکتاتۆڕ  ڕێژیمە 
کۆمەاڵنی  کۆمەڵکوژی  و  جینایەت  و  سەرکوت 
درێژەی  دەسەاڵتدارانەوە  لەالیەن  خەڵکیش 
و  دێمۆکڕات  واڵتانی  لە  پێچەوانەوە  بە  هەیە. 
پێشکەوتوودا بەو هۆیە کە دێمۆکڕاسی نەهادینە و 
سەقامگیرکراوە و فەرهەنگی دژبەر قەبووڵکردن 
و  پارێزراوە  کۆمەڵدا  و  یاسا  چواچێوەی  لە 
هەڵبژاردنی دێمۆکراتیک و دەستاودەست کردنی 
دەسەاڵت لەالیەن خەڵک و نوێنەرانیانەوە کێشەی 
ڕاپەڕینی  بەمانای  نییە، چەمکی"شۆڕش"  لەسەر 
یان  سیاسی،  دەسەاڵتی  گۆڕینی  بۆ  جەماوەری 
لەبەرانبەر  دەوڵەت  و  دەسەاڵت  توندوتیژیی 
لەسەر  نادێمۆکڕاتیک  پێداگری  و  ویستی خەڵک 
واڵتانە  لەو  نییە.  لەئارادا  دەسەاڵتدا  لە  مانەوە 
یاسا بااڵدەستە و حیزب و ڕێکخراوەکان لە ڕێی 
دەنگی خەڵکی بەدەسەاڵت دەگەن و بەرنامەکانی 
خۆیان دەچەسپێنن و ئەگەر کەمووکوورییەکیش 
و   چاکسازی  ڕێگەی  لە  هەبێ  سیستەمدا  لە 
واڵتانە  ئەو  دەکەن.  چارەسەری  ڕێفۆرمەوە 

لەمێژ ساڵە قۆناغی شۆڕشە دێمۆکڕاتیکەکانیان 
ماف  ئەو  تەواوی  ڕاستیدا  لە  و  تێپەڕکردووە 
لە جاڕنامەی  کە  مرۆییانەی  بەها  و  ئازادی  و 
دەسکەوتی  هاتوون،  مرۆڤدا  مافی  جیهانیی 
کە  بوون  مەزنانە  شۆڕشە  ئەو  ڕاستەوخۆی 
لەو واڵتانەدا کرابوون و بەرهەمی خەباتی ژنان 
واڵتانەن  ئەو  خەڵکی  کۆمەاڵنی  و  کرێکاران  و 
بە  ماون.  بەجێ  مرۆڤەکان  وەک  ئێمە  بۆ  کە 
واتایەکی دیکە ئەوەی ئێمە لە والتە دواکەوتووە 
دیکتاتۆڕییەکاندا داوایان دەکەین و خەباتی بۆ 
دەکەین و لەسەر ئەو داوایە سەرکوت دەکرێن، 
لە والتە پێشکەوتووکاندا دەیان ساڵە بەکردەوە 
جێگیر بووە و بووەتە کولتووری کۆمەاڵیەتی.
دواکەوتوو  واڵتانی  لە  دەبینین  لەبەرانبەردا 
و  ماف  لەژێرپێنانی  و  سەرکوت  هەر  نەک 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  و  بەردەوامن  ئازادییەکان 
تەنانەت  دەسەاڵتداران  بەڵکوو  دەچەوسێنەوە، 
پێی  لەژێر  و  نابن  خۆیان  یاساکانی  ملکەچی 
دەسەاڵت  واڵتانەدا  ئەو  زۆربەی  لە  دەنێن. 
و  بەربەرەکانی  و  کراوە  ئیدئۆلۆژیی  ئاوێتەی 
لەگەڵ دەسەالتداران بەمانای دژایەتی  دژایەتی 
لەگەڵ ئیدئۆلۆژیی زاڵ بەسەر کۆمەڵگەیە و بە 
توندترین شێوەکان نەیاران سزا دەدرێن. جگە 
لەوەش ئەو دەسەاڵتدارانە بەو هۆیەی سەرەوە 
بۆچوونێکی  لەگەڵ  دەسەاڵت  تێکەڵکردنی  واتە 
تێدا  گۆرانیان  "زەرفییەتی  نەگۆڕ"  و  "بەستوو 
پێداویستییەکانی  لەگەڵ  خۆیان  ناتوانن  و  نییە 
ئازادییانەی  ــ  و  ماف  ئەو  وەک  سەردەم، 
تاکەکەسییەکان ــ  ئازادییە  و  ماف  تەنانەت 
بگونجێنن.  هاتوون،  نیودەوڵەتییەکاندا  لەیاسا 
و  سەرەڕۆ  سیستمە  ئەو  بۆیەش  هەر 
لە  ڕێفۆرم  و  چاکسازی  بری  لە  تۆتالیتێرانە 
مانەوەی  بۆ  تەنانەت  دەسەاڵتداری،  شێوەی 
خۆیان لەدەسەاڵتدا، ڕوو لە بەستراوەیی زیاتر 
و هێزی سەربازی بۆ سەرکوت و لەنێوبردنی 
نەیارانی خۆیان و ترس و تۆقاندنی کۆمەاڵنی 
دەبێتە  راستیدا  لە  ئەوەش  دەکەن.  خەڵکی 
جەماوەری. ڕاپەڕینی  و  شۆڕش  هەوێنی 
جەماوەری  ڕاپەڕینی  و  "شوڕش"  چەمکی 
لە  دەربازبوون  بۆ  باش  ڕێڕەوێکی  هەمیشە 
ماف  دابینکردنی  و  خەڵکی  کۆمەاڵنی  مەینەتی 
داوە  نیشانی  مێژوو  و  نەبووە  ئازادییەکان  و 
ڕێگای  لە  دەسەاڵت  کردنی  دەستاودەست 
زامنی  هەمیشە  هێز  و  شۆڕش  و  توندوتیژی 
سەرکەوتنی  دوای  لە  دێمۆکڕاسی  پاراستی 
سۆسیالیستیی  شۆرشی  نەبوو.  شۆڕش 
رووسیە لە ساڵی ١9١٧، شۆڕشی چین لە ساڵی 
١9٤9، شۆرشی کووبا لە ساڵی ١9٥9 و تەنانەت 
کە  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ١٣٥٧ی  شۆڕشی 
بەداخەوە بوو بە هۆی هاتنەسەرکاری ڕێژیمی 
و  ئیسالمی  کۆماری  گەلی  دژی  و  دواکەوتوو 
بەهاری عەڕەبی کە بوو بە دۆزەخ بۆ خەڵکی 
نموونەیەکی  چەند  عەڕەبی  واڵتانی  لە  بەشێک 
لە  لەبەرانبەردا  تراژێدییانە.  لەو  بەرچاون 
قەوقاز  ناوچەی  و  ئورووپا  واڵتێکی  چەند 
نیان  و  نەرم  بەشێوەی  "شۆڕش"  دەبینین 
)مەخمەلی( دەکرێ و کۆمەاڵنی خەڵکی و حیزب 
سەرشەقامەکان،  هاتنە  بە  ڕێکخراوەکان  و 
دەکەن  پاشەکشە  بە  ناچار  دەسەاڵتداران 
دەکرێ.  دەستاودەست  نیزام  و  دەوڵەت  و 
  چەمکی شۆڕش ئەگەر لێکەوتەی نێگەتیڤشی 
ڕەوابوونی  لە  لەالیەک  لێکەوتانە  ئەو  هەبێ 
پرسیار  ژێر  هۆی  نابێتە  و  ناکاتەوە  کەم 

بین  چاوەڕوان  ناکرێ  چونکە  کەوتنی، 
لێکەوتەکانی  ترسی  لە  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
کۆیلە  وەک  هەمیشە  راپەڕین  و  شۆڕش 
دیکەش  لەالیەکی  و  بمێننەوە  ژێردەستە  و 
خۆیان  پێداگریی  بە  دەسەاڵتدارانن  ئەوە 
سەرکوتی  و  هەڵەکانیان  سیاسەتە  لەسەر 
و  ماف  لەژێرپێنانی  و  ناڕەزایەتییەکان 
پەرەپێدانی هەژاری  ئازادییەکانی خەڵکی و 
ئەو  بەگشتی  و  برسییەتی  و  بێکاری  و 
توێژەکانی  و  چین  بەرۆکی  نەهامەتییانەی 
خەڵکی دەگرن هیج دەرەتان و مەجالێکیان 
کە  ناهێڵنەوە  خەڵکی  نارازیی  کۆمەالنی  بۆ 
ناچار بە شۆڕش و دەرئەنجامەکانی نەبن. 
هەربۆیەش شۆڕش و ڕاپەڕین و تێکۆشان 
بۆ گۆڕینی دۆخی ژیردەستەیی و ڕاماڵینی 
ڕێژیمە سەرەڕۆکان ڕەوایە و دەبێ بکڕێ.
کۆماری  ژێردەسەاڵتی  ئێستای  ئێرانی 
ئیسالمی یەکێک لەو واڵتانەیە کە لەماوەی 
نۆ دەیەی ڕابردوودا و لە دوای دامەزرانی 
دەسەاڵتی  دوو  لەگەڵ  مۆدێڕن  دەوڵەتی 
بووە.  بەرەوڕوو  سەرەڕۆدا  و  دیکتاتۆڕی 
ماوەی  لە  پەهلەوی  بنەماڵەی  ڕێژیمی 
بەرگی  پۆشینی  سەرەڕای  ساڵدا   ٥٠
ڕۆژاوایی  ڕواڵەتی  و  پێشکەوتنخوازی 
و  سەرکوت  سیاسەتی  بە  مۆدێرن،  و 
گەالنی  ئازادییەکانی  و  ماف  لەژێرپێنانی 
ئێران، بەستێنی ڕووخانی نیزامەکەی خۆی 
خۆش کرد و هەروەک دیتمان لەماوەیەکی 
کورتی کەمتر لە ساڵێک و لەگەڵ ڕاپەڕینی 
ڕووخا.  ئێران  خەڵکی  هەڕاوی  کۆمەاڵنی 
ڕەنگە ئەگەر ڕێژیمی پاشایەتی تا ڕادەیەک 
یەک  ئێران،  گەاڵنی  ئازادییەکانی  و  ماف 
بە  و  کردبا  دابین  کوردی  گەلی  لەوان 
شێوەیەک دەرکی بە راستییەکانی کۆمەڵگەی 
ئەوکاتی ئێران کردبا و لە دەالقەی ڕێفۆرم 
و چاکسازییەو ڕوانیبایە کەموکوورییەکان، 
بەرەو  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ڕەنگە 
ئەوەی  و  نەچووبان  شۆڕش  و  ڕاپەڕین 
نەدابا.  ڕووی  داهاتووە  ئێران  بەسەر 
ئێستا چوار دەیە دەسەاڵتی ڕەش، تاوانبار 
کۆماری  سەرەڕۆیانەی  لەڕادەبەدەر  و 
ئیسالمیش نیشانی داوە، لەالیەک ئەو ڕێژیمە 
دژی گەلییە هیچ زەرفییەتێکی بۆ چاکسازی 
چاوەڕوانی  نابێ  و  نییە  تێدا  ڕێفۆرم  و 
لەالیەکی  و  بکەین  لێ  پۆزێتیڤی  ئاڵوگۆڕی 
بە  لەو ماوەیەدا  دیکەش کۆماری ئیسالمی 
سیاسەتە دژی گەلی و ناکارامەکانی خۆی 
هەموو بەستێنەکانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
... بۆ سەرهەڵدانی "شۆڕش"  و سیاسیی و 
هێناوە.  پێک  وشەکە  ڕاستەقینەی  بەمانای 
قەیرانە  بەلەبەرچاوگرتنی  هەربۆیەش 
نێوخۆیی و دەرەکییەکان و ئەو ئەگەرانەی 
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی  لەبەردەم 
"شۆڕش"ی  دایە،  ئێران  گەالنی  هەروەها  و 
جەماوەری و ڕاپەڕین لەئەگەرە بەهێزەکانە 
پاش  و  جارە  ئەو  دەکرێ  شیمانە  و 
ئاخوندەکان،  دەسەاڵتداری  دەیە  چوار 
و  ڕق  تەوژمی  لەبەرانبەر  ڕێژیمە  ئەو 
و  خوێندکاران  ژنان،  کرێکاران،  تووڕەیی 
وەزاڵەهاتووی  کۆمەالنی  هەموو  بەگشتی 
داڕمێ. و  خۆڕانەگرێ  ئێران  خەڵکی 
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هۆکاره کانی گۆڕینی ناوی ڕه سه ن و خۆجێیی 
شار و شوێنه  مێژووییه کانی کوردستان

سەردار زەنگەنە
ئێران  گەالنی  پیشەییەکانی  و  نەتەوەیی  بزووتنەوە 
بناژۆخوازی  ڕێژیمی  وێرانکەریی  ساڵ  چل  پاش 
دەکەونە  زیاتر  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  تاران  ئیسالمی_شیعەی 
دنیاوە. ئابووریی  و  سیاسی  باسوخواسی  ڕۆژەڤی 
باسی  بەردەوام  ساڵەدا  چل  ئەو  ماوەی  لە  هەڵبەت 
وێرانکەریی ئەو ڕێژیمە لە ئارادا بووە؛ ئەزموونی تاکەکەسیی 
ڕووناکبیران و دێموکراسیخوازانی فارس و غەیری فارسی 
ئێران،  ژێردەستی  گەالنی  بەکۆمەڵی  ئەزموونی  و  ئێران 
دەبێتە  خەریکە  کورد،  گەلی  هەموویانەوە  سەرووی  لە 
لە  و  ئێران  خەڵکی  سەرلەبەری  بەکۆمەڵی  ئەزموونێکی 
چەند ساڵی ڕابردوودا، بەتایبەت لە مانگی بەفرانباری ساڵی 
لێیان  ئێران  خەڵکی  ڕەهای  زۆرینەی  هەتاوییەوە،  ١٣9٦ی 
ئێران  سەری  خەریکە  ڕێژیمەی  ئەو  کە  بووەتەوە  ڕوون 
بەفەتەڕات دەدا، نەک هەر ئازادییە تاکەکەسی و بەکۆمەڵ و 
پیشەییەکانی خەڵکی ئێران پێشێل دەکا، بەڵکە خەریکە خاک 
لەنێو دەچێ.  ئەو ڕێژیمەدا  لەژێر دەسەاڵتی  ئێران  ئاوی  و 
سەرباری ئەوەش، تاکوو ئێستا هەرچەشنە ناڕەزایەتییەکی 
خەڵکی ئێران لە الیەن ڕێژیمەوە بەتوندی سەرکوت کراوە. 
سەرکاری  هاتنە  سەرەتای  لە  هەر  سەرکوت  هەرچەند 
هەتاویدا  ڕێبەندانی ساڵی ١٣٥٧ی  مانگی  لە  ڕێژیمەوە  ئەو 
بنەڕەتیی  قانوونی  پەسندکرانی  پاش  بەاڵم  بووە،  هەمەگیر 
و  پاڵپشت  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  پێکهاتنی  و  ڕێژیم 
پشتیوانیی قانوونی بۆ سەرکوتکەرییەکانی ڕێژیم پەیدا بوو. 
تاران  ئیسالمیی  بناژۆخوای  ڕێژیمی  سەرکوتکەریی 
پایەی  تاکوو  چوو  پێ  ساڵی  چل  قانوون  پشتیوانیی  بە 
ئابووریی  بناغەی  لەسەر  خۆی  کە  ڕێژیم  بناژۆخوازانەی 
نەوت  داهاتەکانی  شتێکەوە  هەموو  سەرووی  لە  ئێران، 
قایم کردبوو، بنکۆڵ بێ و ئەو پارەیەی لەو سۆنگەیەوە بە 
بەرەو  بەرەبەرە  دەگەڕا  ڕێژیمدا  دەمارە سەرکوتکەرەکانی 
دەمارەکانی  نێو  پارەی  گەڕی  بچێ. وشکبوونی  وشکبوون 
ڕێژیم، بەتایبەتی پاش ئەوەی لەالیەن ئەمریکاوە گەمارۆی 
فرۆشتنی  بەتایبەتی  ئێران،  ئابووریی  ئابووری خرایە سەر 
نەوت، زۆرینەی ڕەهای کۆمەڵگەی ئێران بە چاوی خۆیان 
ڕاستییەیان  ئەو  خۆیان  پێستی  و  گۆشت  بە  و  دیتیان 
دینی  دووڕووی  و  ڕیاباز  کاهینی  گرووپێک  کە  ئەزموو، 
ئەو  خێروبێری  هەرچیی  ڕابردوودا  ساڵی  چل  ماوەی  لە 
واڵتەیە هەڵیانلووشیوە. بۆیە لە ڕاپەڕینە سەرانسەرییەکەی 
بە  ئێران  شاری   ١٠٠ لە  زیاتر  ١٣9٦دا  ساڵی  بەفرانباری 
کۆماری  ڕێژیمی  لەگەڵ  خۆیان  دژایەتیی  هاوکات  شێوەی 
ڕێژیم  سەرکوتکەری  هێزی  هەرچەند  دەربڕی.  ئیسالمی 
هەوڵی دا بە کوشتنی دەیان کەس و گرتن و دەستبەسەرکردنی 
هەزاران کەس ڕەوتی ئەو ڕاپەڕینە خاو بکاتەوە، بەاڵم ئەم 
جارەیان نەیتوانی بە یەکجاری دایمرکێنێتەوە و خۆپێشاندانی 
گرووپە  الیەن  لە  ڕێژیم  دژایەتیی  بەتایبەت  و  ناڕەزایەتی 
بازاڕیان  و  مامۆستایان  و  کرێکاران  وەکوو  پیشەییەکانی 
ڕاپەڕینی  بوو.  بەردەوام  و  نەبڕایەوە  ئێرانەوە  گەالنی  و 
تاران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  دژی  لە  ئێران  گەالنی 
ڕۆژهەاڵتی  سەرانسەری  لە  ئیسالمی  بناژۆخوازیی  ڕەوتی 
نێوەڕاستدا تووشی ڕیسوایی کرد و هاوشێوەی کۆمۆنیزم 
بناژۆخوازی و  بیستەمدا،  لە ئورووپای سەدەی  و فاشیزم 
سەدەی  نێوەڕاستی  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئیسالمیش  تێرۆریزمی 
دەچێ. لەنێوچوون  و  ئاوابوون  بەرەو  بیستویەکەمدا 
ئەگەرچی دژایەتیی ڕێژیمی ئیسالمیی تاران هەر لەسەرەتای 
هاتنە سەرکاری ڕێژیمەوە لە نێو تاکوتەرای خەڵکی ئێراندا 
هەبوو، بەاڵم لە نێو گەلی کورددا زۆر بەهێز و هەمەکی بوو. 
چونکە گەلی کورد وەکوو باقیی خەڵکی ئێران کێشەی بەدیلی 
پاش ئەو ڕێژیمەی نەبوو، گەلی کورد باوەڕی بە دێموکراسی 
و ئازادی و سەربەخۆیی گەالنی ئێران هەیە و ئێستاش لەو 
پێناوەدا لە هەمووان شێلگیرتر خەبات دەکا، بۆیە بانگەشەی 
بناژۆخوازی  ڕێژیمی  بەردەوامیی  خوازیارانی  ژەهراویی 
ئیسالمی )ڕیفۆرمخوازان( بە ناوی دێموکراسییەوە هەرگیز 
و  تاک  دەسەاڵتی  و  دێموکراسی  چەمکی  واتای  نەیتوانی 
گەلی  ئێستا  بشێوێنێ.  گەلی کورددا  بیری  لە  ئێران  گەالنی 
کورد، سەرباری هەموو ئاستەنگەکانی بەردەمی خەباتەکەی، 
و  دێموکراسی  بۆ  کە  نێوەڕاستە  ڕۆژهەاڵتی  گەلی  تاکە 
ئازادیی مرۆڤ، بەدەر لە هەرچەشنە بناژۆخوازییەکی دینی 
سەرکەوتووی  ئەزموونی  و  دەکا  خەبات  دینی  غەیری  و 
جەنگی  و  کوردستان  باشووری  هەرێمی  فەرمانڕەوایی 
دلێرانەی پێشمەرگە و شەڕڤانی کورد لە باشوور و ڕۆژاوای 
کوردستان لە بەرامبەر دڕندەترین جیهادکەرانی بناژۆخوازی 
ئیسالمیدا، بە دنیای نیشان دا، کە تاکە هومێدی لەنێوبردنی 
گەلی  هەر  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئیسالمی  فاشیزمی 
ئازادەکانی  ناوچە  ئەزموونی فەرمانڕەواییی  کوردە. چونکە 
لەوە  دنیای  گەالنی  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  کوردستان 
دڵنیا کردووەتەوە، نەتەوەی کورد تاکە نەتەوەی ڕۆژهەاڵتی 
مرۆڤ  ئازادیی  و  دێموکراسی  بە  باوەڕی  کە  نێوەڕاستە 
هەڵ  جیاواز  بیروباوەڕێکی  هەموو  لەگەڵ  دەتوانێ  و  هەیە 
بکا، چونکە نەتەوەیەکی ڕەسەنە و خاوەنی شارستانییەتێکی 
هیچ  خاکی  نە  خۆیەتی؛  خاکی  لەسەر  ساڵە  هەزاران 
نەتەوەیەکی داگیر کردووە و نە بوون و مانەوەی خۆیشی 
دەبەستێتەوە.  دیکەوە  گەالنی  لەنێوچوونی  و  نەبوون  بە 

و  ئاواییه کان  شاره کان،  خۆجێیی  ناوی  گۆڕینی 
شوێنه  مێژووییه کانی کوردستان، هه وڵێکی سیستماتیکه  
که  له الیه ن ده سته اڵته  دژی گه لییه کان؛ له  سه ر ڕه وتی 
سڕینه وه ی  و  کورد  زمانی  و  کو لتوور  تواندنه وه ی 
له   جاران  زۆر  ده درێ.  مێژووییه که ی،  شوناسه  
هه واڵه کاندا ناوی »قوری قلعه «م بیستبوو، گه وره ترین 
ئه شکه وتی ئاویی ئاسیا و هه روه ها درێژترین ئه شکه وتی 
ئێرانه، که  له  شاری پاوه ی سه ر به  پارێزگای کرماشان 
هه ڵکه وتووه . به اڵم بیستنی ئه م ناوه  له  زمانی کوردیدا 
بۆ من هه ڵگری هیچ مانا و واتایه ک نه بوو ، هه تاکوو له  
دوای ماوه یه کی زۆر ئه م مه ته ڵۆکه یه م هه ڵهێنا و ئه وه ی 
لێی ده گه ڕام له  کتێبێک به ناوی »کرمانشاهان و تمدن 
دیرینه ی آن« له  نووسینی »ئیره ج ئه فشار«دا دۆزییه وه . 
کرماشان  پارێزگای  ئه شکه وته کانی  ناسینی  به شی  له  
له مه ڕ »قوری قلعه «ه وه  ئاوا دواوه : »ئه شکه وتی "قوری 
قلعه " له  داوێنی ڕۆژئاوای شاخی شاهۆ له  شاری پاوه  
 ٢٧ له   قه اڵ"  "گه وری  کێوی  به رزایی  له   هه ڵکه وتووه . 
ڕوانسه ر- سه ره کیی  )ڕێگای  پاوه   شاری  کیلۆمیتری 
ده سه اڵتداریی  ساڵه کانی  دوایین  له   قه اڵیه ک  پاوه ( 
ئه م  بۆ  ئیسالم  هاتنی  سه ره تاکانی  و  ساسانییه کان 
له  دیواره کانی له  کێوی  ناوچه یه ، هه بووه ، که  به شێک 
گه وری قه اڵ ماوه ته وه . به م بۆنه وه یه  که  ئه م شوێنه یان به   
"قه اڵی گه وری"، "قه اڵی گاور" و "قه اڵی گه ور" ناو ناوه ؛ 
به اڵم ورده  ورده  له گه ڵ تێپه ڕبوونی زه مه ن و به هۆی 
به  هه ڵه  بێژه کردنی ئه م وشه یه  له  الیه ن خه ڵکی بیانی و 
له  ئاکامدا به  گۆڕینی ناوه که ی به  "قوری قلعه " ناسراوه .

کوردی،  فولکلۆری  گۆرانی  و  ئه ده بیات  له  
کوردانی  به   که   "گاور"  یان  "گه ور"  "گه بر"،  وشه کانی 
و  داوه ته وه   ڕه نگی  زۆر  گوتراوه ،  ئیسالم  له   پێش 
لێره دا: نموونه   بۆ  هاتووه .  کافر  واتای  به   زیاتر 

»ده بم به  غواڵم بۆ چاوی مه ستت
خۆ من گاور نیم که وتوومه  ده ستت«

ئه م به یته مان هه یه  که  له  الیه که وه  ڕوونکه ری ناو و 
زه رده شتییه   یان  کافر  هاوته رازی  وه ک  گاور  وشه ی 
ڕاستییه یه  ئه و  ده رخه ری  دیکه شه وه   الیه کی  له   و، 
و  سپا  له الیه ن  خۆی  کاتی  زه رده شتییه کان  که  
ده سته اڵتبه ده ستانی ئایینی ئیسالمه وه  به دیل گیراون و 
زه بروزه نگیان له سه ر بووه . که واته  به پێی ئه و باسانه ی 
هه مان  قلعه"  "قوری  ناوی  درووستی  بێژه ی  کرا  که  
گه وری قه اڵ واته  قه اڵی گا وره کانه  . له م چه شنه  ناوانه  له  
ناوچه  جۆراوجۆره کانی کوردستان زۆره ، وه کوو "تاق 
پێش  سه رده می  بۆ  که   گاوره کان  تاقی  واته   گاورین" 
دێهاته کانی  له   یه کێک  ناوی  و  ده گه ڕێته وه   ئیسالم  له  
شیروان و چه رداوڵ له  پارێزگای ئیالمه . له و ناوچانه ی 
له   ناوچه یه ک  بکه م،  پێ  ئاماژه یان  ده توانم  وا  دیکه  
نیزیکی شوێنی له دایکبوونی خۆم "چوارمله ی دیزه گران" 
سه ر به  شاری شاباد له  پارێزگای کرماشانه، به  ناوی 
"قه اڵ گه وری"  که  ئاسه واری به جێماوی گۆزه  و سواڵه ته  
ئه م  دوورودرێژی  پێشینه ی  سه لمێنه ری  شکاوه کانی، 
ناوچه یه یه  . هه روه ها له  شاری سه ڵماس ئاواییه ک به ناوی 
ناوچه   له   تر  لێکچووی  ناوی  زۆر  و  هه یه  "گه ورئاوا" 
که   به رچاوه،   و  هه یه   کوردستان  نیزیکه کانی  و  دوور 
له  وشه ی گاور زیاتر بۆ ناودێرکردنی شوێنکه وتووانی 
وه کی  هه ر  وه رگیراوه ،  لێ  که لکی  زه رده شتی  ئایینی 
زۆرینه ی  ئیسالم  ئایینی  هاتنی  له   پێش  ده زانین 
بوون.  زه رده شت  ئایینی  سه ر  له   کوردستان  خه ڵکی 
دووزمانه کان،  ناوچه   له   شوێنه کان  دووناویی 
به تایبه تی له  کوردستان، نیشانده ری سته م و غه درێکه  
ده سه اڵتبه ده ستانی  باره گای  و  نووسینگه   له الیه ن  که  
کوردستانه وه  و به هۆی خۆویستی و خه یااڵتی بوونیی 
نووسه ره کانیان، له  نه ته وه ی کورد کراوه . ناوی شوێنه کان 
شوناسی  له   به شێک  که وناراکان  شوێنه   به تایبه تی  و 
مێژوویی نه ته وه یه که . فره یه ک له  شوێنه کان له  ناوچه  
کوردنشینه کانی ئێراندا دووناو کراون، ناوێکی خۆماڵی 
ئه م سیاسه تی  ڕا  بنه ڕه ت  له   ناوێکی ده سه اڵتداران!  و 
به رنامه داڕێژراوییه وه  به   و  ئه نقه ست  به   دووانه ییه  
ئه م  سه ره کیی  شوناسی  سڕینه وه ی  به مه به ستی  و  
و  زمان  تواندنه وه ی  ڕه وتی  سه ر  له   و  جێگایانه  
به مه به ستی  ده چێ .  به ڕێوه   که   نه ته وه کانه  کولتووری 
ده گێڕینه وه ،: چیرۆک  دوو  باسه که   ساناکردنه وه ی 

کرمانشاهان"  "تاریخ  کتێبی  له   یه که م  چیرۆکی 
چیرۆکه که   دێنینه وه ،  سلطانی"  "محمدعلی  نووسراوه ی 
ئاوا ده ست پێده کا که  مێژوونووسێک ده چێته  یه ک له  

زه رده "  "بان  ناوی  به   زه هاو  سه رپێڵی  دێهاته کانی 
"سااڵنێکی  ده نووسێ:  ئاوا  دێیه وه   ئه م  باره ی  له   و 
دراوی  دێهاته   له م  خێرخواز  خاتوونێکی  زوو 
زێڕی به  خه ڵکی ده به خشی،  هه ر به و بۆنه یه وه  به م 
که   خاتوونێک  واته   زرده "  "بانو  گوتوه   ئاواییه یان 
بۆخۆیان  ئه وێ  خه ڵکی  به اڵم  ده به خشێته وه ".  زێڕ 
به  وته ی  که   کاتێکدایه   له   ئه مه   زه رده "،  "بان  ده ڵێن 
و  به رزایی  ئاواییه   له م  سوڵتانی  محه ممه دعه لی 
"بان  و  ده نوێنێ  زه رد  لێیه   کۆنی  ته پۆڵکه یه کی 
بانێکی  و  به رزایی  واته   کوردیدا  زمانی  له   زه رده " 
تر ! سه یروسه مه ره ی  شتێکی  نه وه ک  و  زه رد 
چیرۆکی دووهه م له  گه شتنامه ی ناسره دین  شای 
نیزیکی  له   شه وێکی  گه شتێکیدا  له   کاتێک  قا جا ڕه ، 
له   جوانی  "تاقێکی  ده ڵێ:  ده مێنێته وه ،  تاقوەسان 
که وا  هه ڵکه ندراو  شاخ  هه ناوی  له   به ردسازکراو، 
له و  کاتێکدا  له   بوستان"،  "تاق  ده ڵێن  پێی  هه ڵه   به  
ده وروبه رانه هیچ بێستانێکی لێ نییه  و به بڕوای من 
ده بێ ناوی "تاقی بوستام" بێ، چونکوو ئه م به رهه مه  
ماوه ".  به جێ  بوستام  به ناوی  پاشایه ک  پاش  له  

ئه م  ناوی  ئاگادارن  به چاکی  ناوچه یه   ئه و  خه ڵکی 
شوێنه  نه  تاقی بوستامه  و نه وه ک تاقی بوستانیش، 
هه ڵبه ت النیکه م ناسره دین شا له وێدا به هه ڵه  نه چووه  
و  ناشیاو  زۆر  جێگایه   ئه و  بۆ  بێستان  وشه ی  که  
نابه جێیه ، خه ڵکی خۆجێیی ئه و ناوچه یه  بۆخۆیان پێی 
ده ڵێن "تاقوه سان" به   زاراوه ی کرماشانی "تاقوه سان" 
ناوه   بووبێ.  دروست  به رد  له   که   تاقێک  واته  
خۆماڵییه که ی ئه م شوێنه ش هه روه کوو ناوی ئاوایی 
"بان زه رده " ناوێکی پوخت و ساکاره  و هیچ دیرۆک 
و چیرۆکێکی سه یروسه مه ره ش له  پشت ئه م ناوه وه  
نابێ ببێ؛ هه رچه نده  به ڕواڵه ت نووسینگه  و باره گای 
نایه ! ناوانه   جۆره   له م  خۆشی  زۆر  ئێمه   واڵتی 
ئه م  سه لمێنه ری  سه رێ  چیرۆکه ی  دوو  ئه و 
نووسینگه   نووسینی  ده ستپێکی  که   ڕاستییه ن 
به هۆی  دووزمانه کاندا،  ناوچه   له   حکوومه تییه کان 
نووسه ره کانیان  بوونیی  خه یااڵتی  و  خۆویستی 
که وناراکان؛  شوێنه   به تایبه تی  و  شوێنه کان  ناوی 
چه ند  وه بیرهێنانه وه ی  پێوه ندییه دا  له م  گۆڕدراون. 
خاڵێک پێویسته ، یه که م ئه وه ی که  ناوی شوێنه کان 
به تایبه ت شوێنه  که وناراکان له  ڕوانگه ی وشه ییه وه  
نییه ،  ئه مڕۆدا  زمانه کانی  له   ئه وتۆیان  واتایه کی 
ئێران  شاره کانی  زۆربه ی  ناوی  چۆن  وه کوو  هه ر 
بۆ نموونه  ته ورێز، تاران، ئیسفه هان و ... له  زمانی 
چ  که واته   نییه ،  تایبه تیان  واتایه کی  ئه مڕۆژیدا 
پێویست ده کا بۆ نموونه  کرماشان وا بێ؟ له م جۆره  
شوێنانه  له  ناوچه کانی کوردستان زۆر نموونه  هه یه  
و تاوتوێی ڕێکوپێکتری مێژوو و چۆنیه تیی ناونانیان 
پێوه ندی به  زمانناسان و مێژوونووسانه وه  هه یه  و 
له م وتاره  کورته دا لێدوانی زیاتر له و باره وه  ناکرێ .

تایبه ت  پێچه ڵپێچییه کی  هیچ  به بێ  خۆجێیی  ناوی 
بێگومان  که   شوێنانه ن  ئه و  ڕاسته قینه ی  ناوی 
له   بنچکیان  هه یه   ئه وه ی  ئه گه ری  له وانه   هێندێک 
ساکارەوە  ئه ندازه یه   به و  هه ر  مێژوویه کی  هه ناوی 
دێنن،  به کاری  گه لێک  و  نه ته وه   وا  ناوگه لێک  ببێ. 

خه زێنه یه کی پڕبایه خ له مێژوو و شوناسی ئه و گه له  له  
خۆ ده گرێ که  به  وردبوونه وه  له وه  ده کرێ به شێکی 
زۆر له  ناڕوونیی مێژوویی ئه و خه ڵکه  ڕوون بکرێته وه . 

نابه رپرسانه ی  ڕوانگه ی  ئاکامی  له   به داخه وه  
بۆ  ناوانه دا   ئه م  وه رگێڕانی  بواری   له  به رپرسه کان 
سه ر زمانی فارسی که  زۆرینه ی ئه و که سانه  وا ئه و 
له سه ر  زانیارییان  که مترین  ده سپێرن،  پێ  کاره یان 
زانستی زمانناسی و وه رگێڕان نییه ؛ به شێکی زۆر له م 
ناوانه  شوناس و واتای خۆی له  ده ست داوه  و بوونه ته  
شوێنانه وه . به و  ناپێوه ندیدار  و  بێواتا  وشه گه لێکی 

ئه م  پڕۆسه ی  له   که   وشانه   له و  یه ک 
که وتووه   لێ  زۆری  خه ساری  وه رگێڕانانه دا، 
ده ڵێن  پێی  ئێستا  که   مایشت  )مایشت(ـه .  ناوی 
واڵتی  ده شته کانی  به رینترین  له   یه ک  "ماهیدشت"! 
هه ڵکه وتووه .  کرماشان  پارێزگای  له   ئێرانه   و 
به  ڕاشکاوانه   ده توانین  ماهیده شته وه   ناوی  له مه ڕ 
بڵێین که  بێژه ی "ماهی" له م ناوه دا هه ڵه یه کی گه وره یه  
فارسی،  زمانی  سه ر  بۆ  ناوه   ئه م  وه رگێڕانی  له  
وشه ی  کوردیدا  زمانی  له   ڕا  بنه ڕه ت  له   چونکوو 
)ماسی(،  ده ڵێن  به ڵکوو کورده کان  نییه ،  )ماهی( هه ر 
ئه م وه رگێڕانه  به  مه رجێک درووست ده بوو که  ناوی 
خۆماڵی ئه م ده شته  )ماسی ده شت( بوایه ؛ له  کاتێکدا 
هه روه کوو باس کرا ناوه که ی مایشته . هه روه ها خاڵی 
له   ده شت  له گه ڵ  ماسی  هێنانی  سه رسووڕهێنه رتر 
بۆخۆی  ئه مه ش  که   هتده !   و  ڕووبار  و  جیاتی چۆم 
شایه دێکه  له سه ر ئه و ئیدیعایه  که  به رپرسانی پێوه ندیدار 

به و به شه وه  زانیارییه کی ئه وتۆیان له و بابه ته وه  نییه .
هێندێک وردبینی له  ناوه  کوردییه که ی ئه م ناوچه یه دا 
سه رنجڕاکێش. خاڵی  چه ند  به   گه یشتن  بۆ  پێویسته  
له   بڵێین  ده کرێ  ناوه دا  ئه م  توێژینه وه ی  له  
پێکهاته ی دوو وشه ی )مای( و )یشت( دروست بووه .
وشه   له گه ڵ  یه که م  وشه ی  هه ڵسه نگاندنی  به  
که وا  ده رده که وێ  بۆمان  خۆی  هاوشێوه کانی 
له   )ا(،  بزوێنی  پیتی  له دوای  نه بزوو،  )د(ی  پیتی 
وێنه : بۆ  )ی(؛  پیتی  ده بێته   که لهوڕیدا  زاراوه ی 

جه واد = جه وای
مراد = مرای

باد = بای
له م  )مای(یش  بێژه ی  باس،  جێی  وشه ی  له باره ی 
یاسایه  به ده ر نییه  و ئه م وشه یه  هه ر وشه ی "ماد"ه .
شایانی باسه  به ڵگه  مێژووییه کان باس له وه  ده که ن 
له   ئه سپ،  ڕاهێنانی  ناوه ندی  گرینگترین  ده شته   ئه م 
له سه ر  ماد  ناوی  بووه ، که واته   ماده کاندا  سه رده می 
ئه م ده شته  نامۆ نییه  و زۆریش ژیرانه  و پێوه ندیداره .

وشه ی  بوترێ  ده بێ  دووهه مه وه ،  به شی  له مه ڕ 
)پاڵه یی(  خواروو  کوردی  زاراوه ی  له   )ده شت( 
به شێوه ی )ده یشت( ده رده بڕدرێ، به م جۆره  به  دانانی 
وشه گه لی "مای و ده یشت" له  ته نیشت یه کتردا )مای 
ده یشت(، ورده  ورده  به  تێپه ڕبوونی کات و زه مه ن و 
بۆ ئاسانیی بێژه کردن بووه  به  مایشت که  له  وه رگێڕانی 
فارسیدا ده بێ بکوترێ ده شتی ماد نه وه ک ماهی ده شت!
هه ندێ جار سه رنجنه دانێکی ساکار له  وه رگێڕانی 
به   نه ته وه   یه ک  شوناسی  گشتی  به   وشه یه کدا 
پڕ  مێژووی  له   هه زاره یه ک  که وا  ناوێ  ده با.  الڕێدا 
به داخه وه   به اڵم  به  کۆڵه وه یه .  نزمی  و  به رزی  له  
زۆر زوو وه دره نگی ده که وین، ئه و کاته ی وا وه خۆ 
به   کۆنه کان  ناوه   که لێنی  و  دره نگه   ئیتر  ده که وین 
مێژوو  و  ئاخنراوه   بێشوناس  و  سازێندراو  ناوی 
به پێی ئه م ناوه  نوێ و ده ستکردانه  شرۆڤه  ده کرێ.   

نەتەوەی کورد و
 چارەنووسی فاشیزمی ئیسالمی

 لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا

محەممەد ئەحمەدی

“ناوی خۆجێیی به بێ هیچ پێچه ڵپێچییه کی تایبه ت ناوی ڕاسته قینه ی ئه و شوێنانه ن 
مێژوویه کی  هه ناوی  له   بنچکیان  هه یه   ئه وه ی  ئه گه ری  له وانه   هێندێک  بێگومان  که  
دێنن،  به کاری  گه لێک  و  نه ته وه   وا  ناوگه لێک  ببێ.  ساکارەوە  ئه ندازه یه   به و  هه ر 
خه زێنه یه کی پڕبایه خ له مێژوو و شوناسی ئه و گه له  له  خۆ ده گرێ که  به  وردبوونه وه  

بکرێته وه ” ڕوون  خه ڵکه   ئه و  مێژوویی  ناڕوونیی  له   زۆر  به شێکی  ده کرێ  له وه  
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ئاستی  جیهانی،  بارودۆخی  بەپێی  ئێنگڵس  و  مارکس 
بنەمای  لەسەر  سەرمایەداری  ئابووریی  گەشەسەندنی 
بۆ  هاوبەشەکەیان  هەنگاوە  و  هەوڵ    و  ئازاد  ڕکەبەریی 
باوەڕە  ئەو  لەسەر  کرێکاری  بزووتنەوەی  سەرکوتکردنی 
کۆمەڵگەیەکی  پێکهێنانی  و  کرێکاری  شۆڕشی  کە  بوون 
هاوکات  هەرچەند  ناکرێ،  مسۆگەر  واڵتێک  لە  تەنیا  نوێ 
خەباتی  »هەرچەند  کە  بوون  باوەڕەش  ئەو  لەسەر 
دژەبۆرژوازیی پڕۆلتاریا لەسەرەتادا لە باری نێوەرۆکەوە 
دەبێ  و  نیشتمانییە  شکڵەوە  باری  لە  نییە،  نیشتمانی 
بێگومان پڕۆلتاریای هەر واڵتێک لە سەرەتادا کاری خۆی 
بکا.«)١( یەکسەرە  خۆی  واڵتەکەی  بۆرژوازیی  لەگەڵ 
ئەو  بەرامبەر  لە  کۆمۆنیزمدا  بنەماکانی  لە  ئێنگڵس 
پرسیارەدا کە ئایا وێچوونی سەرهەڵدانی شۆڕش )شۆڕشی 
دەڵێ:  و  نەرێنییە  واڵمەکەی  هەیە؟  واڵتێکدا  لە  پڕۆلتاریا( 
»... شۆڕشی کۆمۆنیستی تەنیا شۆرشێکی نیشتمانی نییە 
شارستانییەت  خاوەن  واڵتەکانی  تەواوی  لە  هاوکات  و 
ئاڵمان  و  فەڕانسە  ئەمریکا،  و  بریتانیا  لە  النیکەم  بە  یانی 
واڵتە  ئەو  یان  ئەم  کە،  ئەوەی   بەپێی  دەدا. شۆڕش  ڕوو 
سامانی  و  سەروەت   پێشکەوتووتر،  سەنعەتێکی  خاوەنی 
زۆرتر و کۆمەڵێکی زۆرتر لە هێزەکانی بەرهەمهێنەری بێ، 
خێراتر یاخود خاوتر دەبێ، بەم پێیە ئەم شۆڕشە لە ئاڵمان 
خاوتر و لە بریتانیا خێراتر و هاسانتر ڕوو دەدا. هەروەها 
کاردانەوەیەکی گەورەی لەسەر تەواوی واڵتەکانی جیهان 
دەگۆڕێ  بەیەکجاری  ئەوان  تەواوکاریی  شێوەی  و  دەبێ 
و خێراییەکی لەڕادە بەدەر بەوان دەبەخشێ. ئەم شۆڕشە 
جیهانی  بەستێنێکی  پێویستە  و  جێهانییە  شۆڕشێکی 
لێنین بەپێی هەڵسەنگاندنی بارودۆخی جیهانی و  بێ.«)٢( 
ئێمپریالیزم  تایبەتمەندییەکانی  و  نێوەرۆک  تیۆریزەکردنی 
بەم باوەڕە گەیشت کە وێچوونی سەرکەوتنی سۆسیالیزم 
لە سەرەتادا لە چەند واڵت و تەنانەت لە واڵتێکدا ]بەستراوە 
پاش  بەاڵم  هەیە«)٣(  پڕۆلتاریا[  جیهانیی  پشتیوانیی  بە 
سەرکەوتنی  »وێچوونی  لێنین   ١9١٦ لە  واتە  ساڵێک 
کردەوە«.)٤(  ڕەد  واڵتی  چەند  لە  هاوکات  سۆسیالیزم 
 ١9٢٦ ساڵی  لە  بوخارین  و  ستالین  لێنین،  مردنی  پاش 
بە  تەنیا  و  واڵتێک  لە  سۆسیالیزم  سەرکەوتنی  بیرۆکەی 
پاڵدانەوە بە هێزی پڕۆلتاریای خۆییان گەاڵڵە کرد. )پڕاودا/ 
١٦ی نوامبر١9٢٦( لە بەرامبەر ئەم بۆچوونەدا ترۆتسکی 
لە  سۆسیالیزم  سەرکەوتنی  کە  بوو  باوەڕە  ئەم  لەسەر 
واڵتێک، بەستراوە بە سەرکەوتنی شۆڕشی سۆسیالیستی 
نەبوونی  لە  و  سەرمایەدارییە  دیکەی  واڵتێکی  چەند  لە 
سەرکەوێ.  واڵتێکدا  لە  ناتوانێ  سۆسیالیزم  مەرجە  ئەم 
ستالین  بۆچوونەی  ئەم  زیانزانینی  بە  وێڕای  ترۆتسکی 
ناچار  بە   واڵتێکدا  لە  سۆسیالیزم  »بیرۆکەی  دەڵێ: 
جارێ  کە  کێشانەی  ئەو  کەمزانینی  بە  هۆی  دەبێتە 
بەرزنرخاندنی  هەروەها  بین،  زاڵ  بەسەریاندا  دەبێ 
و  دژەسۆسیالیستیتر  وتەیەک  هیچ  دەستکەوتەکانمان. 
ئەو  بە پێی  کە  نییە  ستالین  وتەکانی  لە  شۆڕشتر  دژبە 
یەکیەتیی سۆڤیەتدا  لە  ئێستا  »لە سەتا 9٠ی سۆسیالیزم 
ودەیهاتنی  ئیدیعای  »بە جێگای  هاتووە.«)٥(...  وەدی  
کە شێوەی  بڵێن  بەوان  پێویستە  سەتا 9٠ی سۆسیالیزم، 
فەرهەنگیمان  و  کۆمەاڵیەتی  بارودۆخی  ئێمە،  ئابووریی 
سەرمایەدارییەکی  ئەویش   _ سەرمایەداری  بە  زۆر  زۆر 
بڵێن،  بەوان  سۆسیالیزم.  بە  هەتا  نیزیکترە  پاشکەوتوو_ 
سۆسیاڵیزمی  دروستکردنی  پێناوی  لە  کاتێک  تەنیا 
واڵتە  هەرە  پڕۆلتاریای  کە  دەنێین  هەنگاو  ڕاستەقینە 
پێشکەوتووەکان دەستەاڵتیان بەدەستەوە گرتبێ، پێویستە 
بکۆشین.«)٦( تێ  ئامانجە  بەم  گەیشتن  بۆ  دەستبەجێ 
کردبوو  ئاماژەی  ترۆتسکی  لە ساڵی ١9٠٦دا  پێشتریش 
پڕۆلتاریای  دەوڵەتیی  ڕاستەوخۆی  پشتیوانیی  »بێ  کە 
ئورووپا، چینی کرێکاری ڕووسیە توانای نییە لە دەسەاڵتدا 
دیکتاتۆریی  بکاتە  خۆی  کاتیی  دەسەاڵتی  و  بمێنێتەوە 
سەقامگرتووی سۆسیالیستی. تەنانەت بۆ ساتێکیش ناکرێ 
دیکەوە  الیەکی  لە  بەاڵم  بکردرێ.  مەسەلەیە  لەم  گومان 
لە  کە شۆڕشی سۆسیالیستی  نییە  دڕدۆنگی  هیچ  جێگای 
ڕۆژئاوا ئەم دەرفەتە بە ئێمە دەدا کە ڕاستەوخۆ دەستەاڵتی 
سۆسیالیستی.)٧( دیکتاتۆریی  بکەینە  کرێکار  چینی  کاتیی 
١9٤9دا،  لە ساڵی  گەلی  پاش شۆڕشی  چین،  »لە  بەاڵم 
پێچەوانەی  بە  واڵتێکدا  لە  سۆسیالیزم  بينای  هەڵبژاردنی 
ڕووسیە هچ کێشە و باسێکی لێ  نەکەوتەوە، چاوەڕەوانی 
بە  بەستراوە  شۆڕش  سەرکەوتنی  کە  نەکرا  ئەوەش 
ئەمریکا  یاخود  ژاپۆن  لە  کرێکاری  شۆڕشی  پاڵپشتیی 
بەسەر  زاڵبوون  بۆ  چینییەکان  یاریدەی  ئەوان  و؛  بێ 
کۆمۆنیزم  پێیە  بەم  بدەن.  واڵتەکەیان  پاشکەوتوویی 
ساڵەکانی  لە  ڕووسیە  دڕدۆنگییەکانی  تووشی  چین  لە 
سەرەتای شۆڕش نەهات و مائۆئیزم بەبێ سێودووکردن 
لە  سۆسیالیزمی  سازکردنی  توانایی  و  پێداویستی 
بێوچانی  بنەمای«شۆڕشی  لەسەر  پاشکەوتوو  واڵتێکی 
چاکسازیکردنی  بە پێی  و  قۆناغەکان  پتەوترکردنی 
ڕاگەیاند.«)8( پڕۆلتاریای  ڕێبەری  بە  بەاڵم  زەوەی 
ئارایی بەڕاستی  سۆسیالیزمی  ڕووخانی 
ئاگۆستی  ٢١ی  هەتا   ١9 ڕووداوەکانی  بە شوێن  کاتێک 
١99١ و گەڕاندنەوەی گۆرباچۆڤ لە کریمەوە بۆ مۆسکۆ،)9( 
کۆمۆنیستی  حیزبی  هەڵوەشاندنەوەی  دەستووری 
کرا،  واژۆ   ١99١ ئاگۆستی   ٢9 لە  سۆڤیەتی  یەکیەتیی 
لەم  ڕۆڵێکیان  هیچ  کە  واڵتە  ئەم  خەڵکی  زۆرینەی  جارێ 
ڕووداوانەدا نەبوو و لە ساڵی ١99٠ لە یەکێک لە ئازادترین 

مانەوەی  بە  دەنگیان  سۆڤیەتدا  مێژووی  ڕاپرسییەکانی 
نەیاندەزانی  دابوو،  سۆڤیەتی  یەکیەتیی  کۆمارەکانی 
هەڵوەشانەوەی  هەر  نەک  ڕێخۆشکەری  حەرەکەتە  ئەم 
یەکیەتی  سەرەکیی  ئاڵقەی  وەکوو  کۆمۆنیست  حیزبی 
لە  یەکێک  هەڵوەشانەوەی  بەڵکوو  واڵتە،  ئەم  بوونی  و 
شەشی  لە  یەک  کە  دەبێ  جیهان  واڵتانی  گەورەترین 
پانتایی جیهانی لەخۆ گرتبوو. خەڵکی سۆڤییەت لەوپەڕی 
خەڵکێک  دەکرد،  ڕووداوەکانیان  سەیری  پاسیڤیزمدا 
واڵت  دەستەاڵتدارانی  و  ڕێبەران  ڕاهاتبوون  وا  کە 
بن.  ئەنجامدەری  تەنیا  ئەوان  و  دابڕێژن  بۆ  بەرنامەیان 
لە درێژەی ئەم کاتەدا کە چارەنووسی حیزبی کۆمۆنیست 
و یەکیەتیی سۆڤییەت دیاری دەکرا، هیچ بزووتنەوەیەکی 
لەم ڕەوتە  بەرگری  بۆ  بۆ ڕووخاندنی چ  جەماوەری چ 
وەڕێ نەکەوت. بوونی مەودایەکی گەورە لە نێوان خەڵک 
خەڵکی  شۆڕاکان،  و  یەکیەتی  ناکارامەیی  و  حیزب  و 
بەتەواوی پاسیڤ کردبوو. ئەم جەماوەرە کە تەنیا پێویست 
بوو بۆ بەشداری لە ڕیزێک لە خۆپیشاندانە فەرمییەکان 
وەک جێژنی 8ی مارس ڕۆژی جیهانیی ژنان، سەرکەوتنی 
لە  کرێکاران  جیهانیی  جێژنی  ئۆکتۆبر،  ١٧ی  شۆڕشی 
ئەیار و سەرکەوتنی هێزی سوور و تێکشکاندنی  یەکی 
شەقامەکان  سەر  بێتە  ئەیار  9ی  لە  هیتلێری  فاشیزمی 
و پاش خۆپیشاندان و خواردنەوە و سەماکردن و هتد 
ژیانی  کاروباری  خەریکی  دیکە  خۆپیشاندانەکەی  تا 
هەڵوشانەوەی  پاش  بەرەبەرە  بێتەوە،  خۆی  ڕۆژانەی 
لە ٢٥ دێسامبری ١99١ و هێرشی  یەکیەتیی سۆڤییەتی 
سەر  بۆ  یەلتسین  بە  سەر  نیزامیی  و  هێزەکانی  تانک 
کوژرانی  و   ١99٣ ئۆکتۆبری  ٤ی  لە  ڕووسیە  پارلمانی 

زانییان  پارلمان،  لەدەرەوی  ساڵە   ١9 هەتا   ١٦ الوانی 
ئەوە چ ڕوو دەدا و چ چارەنووسێک چاوەڕەوانیان دەکا. 
لەسەرەتادا  ١98٥ـەوە[  ئاوریلی  ]لە  پرسترۆیکا  ئەگەر 
پێکهاتنی  هۆی  بە  بوو  چاکسازییەوە  دروشمی  بە 
درێژخایەندا  لە  خەڵک،  ورووژاندنی  و  تامەزرۆیی 
چەشنێکی  بە  خەڵکی  بیروڕای  و  متمانە  نەیتوانی 
بکێشێتە  خۆی  چارەنووسی  لە  بەشداری  بۆ  جیدی 
چاکسازیی  ڕێخۆشکەری  و  سیاسەت  گۆڕەپانی  نێو 
بێ. دەسەاڵتە  ئەو  ڕووخانی  لە  پێشگیری  و  شۆڕش 
خەڵک  زۆرینەی  پرسترۆیکادا  ساڵی   ٦ ماوەی  لە   
چەند  خوێندنەوەکانی  وتار  تاقەتی  پڕ  بینەری  بە  بوون 
ناکۆکییەکان   باسی  بەردەوام  کە  گۆرباچۆف  سەعاتەی 
و  دەکرد  سۆڤییەتی  کۆمەڵگەی  کەمایەسییەکانی  و 
سۆسیالیستیی  سیستمی  لە  جیدی  گۆڕانکاریی  هیوای 
کە  ئەوانەی  نەبوون  کەم  دەدا.  خەڵک  بە  سۆڤییەتی 
بەپێی وتەی مارکس کە دەڵێ هەر شۆڕشێک بەردەوام 
دەکا،  چاکسازی  بە  دەست  و  دەگرێ  خۆی  لە  ڕەخنە 
ئەم  دەتوانێ  گالسنۆست  و  پرسترۆیکا  وابوو  پێیان 
ئەرکە بە ڕێبەریی گۆرباچۆف و هاوڕێیانی وەدی بێنێ. 
ڕاهێنانی  و  تازە  کادرسازیی  لە  باس  کە  بەاڵم هەرجار 
ئەم  خۆبەخۆ  دەکرا  نوێ  بیری  بە  حیزب  کادرەکانی 
کە  دەوڵەتێکدا  و  حیزب  لە  بڵێی  پێش،  دەهاتە  پرسیارە 
لە  ماسی  و،  بووە  سەقامگیر  گەندەڵی  و  بۆرۆکراسی 
هەموو سەرێکیەوە گەنیوە کادری نوێ پەروەردە بکرێ؟
گرین،  گرهارد  پڕۆفسۆر  وەک  کە  ئەوانەی  نین  کەم 
پسپۆڕی ئاڵمانی_ شارەزای مێژووی ڕووسیە و یەکیەتیی 
سۆڤیەتی_ پێیان وایە گۆرباچۆڤ لەساڵی ١9٤8ـەوە بە 
هەڵوەشاندنی  بۆ  بەردەوام  و  سیستماتیک  چەشنێکی 
بناغەی سەرەکی  حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤییەتی وەکوو 
دەستەاڵتی  پەیتا  پەیتا  و  تێکۆشاوە  یەکیەتیی سۆڤییەت 
تا  کردووەتەوە  کەم  حیزبی   بڕیاردەرەکانی  ڕێکخراوە 
کۆماری سۆڤییەت.  دەست سەرۆک  بکەوێتە  دەستەاڵت 
کاتێک سەیری بەشێک لە ڕووداوەکانی ئەو کاتە بکەین 
نین.  ڕاستی  لە  دوور  زۆریش  گرین  قسەکانی  دەبینین 
کاتێک  یانی   ،١989 مارسی  هەتا   ١988 ژوئەنی  لە 
یەکیەتیی  گەلی  کۆنگرەی  نوێنەرانی  هەڵبژاردنی  کە 
لەالیەن  پێویست  هەنگاوگەلی  پێکرد،  دەستی  سۆڤییەتی 

حیزب  الوازکردنی  بۆ  هاوبیرانیەوە  و  گۆرباچۆڤ 
لە  ١988دا،  ژوئیەی  لە  پێکرد،  دەستی  خێرایی  بە 
یەکەمین پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی پاش کۆنفڕانسی 
بانگهێشتنی  گۆرباچۆڤ  الیەنگرانی  حیزب،  ١9ی 
تێکشکاندنی  بۆ  حیزبیان  سادەی  ئەندامەکانی 
دێسامبردا  لە  دەکرد.  حیزبی  دەزگاکانی  دەستەاڵتی 
گۆرباچۆڤ ڕێژەی دەزگاکانی خۆجێی کەم کردەوە 
کە  ڕێبەرانەی  ئەو  و  هەزار   9٠٠ گەیاندە  ئەوانی  و 
دوور  سیاسی  دەفتەری  لە  نەبوون  هاوڕێ  لەگەڵی 
ناوەندی  کۆمیتەی  پلینۆمی  بڕیارەکانی  لە  کردەوە. 
کۆنە  لە  یەکێک  گڕۆمیکۆ،  ئاندرێ  سێپتامبردا  لە 
دەفتەری  لە  یەکجاری  بە  حیزبی  سیاسییەکانی 
سیاسی البرد و؛ ئیگۆر لیگاچۆڤ کە بەرپرسی بەشی 
کشتوکاڵ.  بەشی  بەرپرسی  بە  کرا  بوو  ئایدۆلۆژی 
و  گۆرباچۆڤ  ئەوەوە،  بەهۆی  کە  تڵۆنی  چرنیایڤ 
ناوەندیی حیزبیان  ڕاوێژکارەکانی دەزگای کۆمیتەی 
البردنی  گۆرباچۆڤ  کە  کردووە  ئاماژەی  برد  لەنێو 
نیوەی دەزگاکان و چرنیایڤ دوو لە سێی هەموویانی 
ژمارەیەکی  سەر  لە  ئەوان  و  کردبوو  پێشنیار 
ڕێک کەوتن.  سێ  لە  دوو  و  نیوە  نێوان  لە  دڵخواز 
پاشان کاتێک گۆرباچۆڤ پێشنیاری البردنی تەواوی 
ئابووری و حکوومەتی داوە، دەڵێ: »ئێمە  بنکەکانی 
بەڕێوەبەرایەتیی  ئەرکی  ماف  و  البردنی  پاش 
تەنیا  ئەوان  ئابوورییەکان،  و  کۆمەاڵیەتی  بنکە 
« ڕادەگرین....  ئایدۆلۆژیک  بنکەیەکی  وەکوو 
هەڵوەشاندنەوەی  پاش  ساڵ  چەند  گۆرباچۆڤ 
تورکیەدا  زانستگایەکی  لە  سۆڤییەتی،  یەکیەتیی 

لە  هەر  ئەو  کە  کرد  خاڵە  بەم  ئاماژەی  بەئاشکرا 
بووە!؟ سۆسیالیزم  ڕووخاندنی  خوازیاری  زووەوە 
بۆ  هۆیەک  وەکوو  بیرۆکەیەش  ئەم  ئەگەر   
بگرین،  لەبەرچاو  سۆڤییەتی  سیستمی  ڕووخانی 
دیسان ئەم پرسیارە دێتە پێشەوە کە بۆچی، چ لە نێو 
وەرزێران  و  کرێکاران  یەکیەتیی  نێو  لە  چ  و  حیزب 
هیچ  و  بەرهەڵستکار  هێزێکی  هیچ  شۆڕاکاندا  و 
نەبوو  ڕەوتە  لەم  پێشگرتن  بۆ  یاسایی  میکانیزمێکی 
کە  ئەنجام  گەیشتە  کەسانێک  دەست  بە  کارەکان  و 
بڕیار بوو سۆسیالیزمی بەڕاستی ئارایی لەو قەیرانە 
بن؟  ئۆکتۆبر  شۆڕشی  درێژەدەری  و  دەربهێنن 
ئەندامانی  زۆرینەی  سۆڤییەت،  ڕووخانی  پاش 
پۆلیتبۆرۆی حیزبی کۆمۆنیست کە هاوکات سەرۆک 
لە  بێجگە  بوون  سۆڤییەتیش  کۆمارەکانی  حیزبی 
کۆماری  سەرۆک  هەڵبژاردنی  لە  کە  گۆرباچۆڤ 
یەکی  سەتا  لە  کەمتر   ١99٦ ساڵی  لە  ڕووسیە  بۆ 
دەنگەکانی هێناوە، بوون بە کاربەدەست و سەرۆک 
کۆماری واڵتانی پێشووی سۆڤییەتی: وەکوو حەیدەر 
عەلییێف لە ئازەربایجان، نەزەربایێف لە کازاخستان 
هتد.  و  گورجستان  لە  شوارنادزە  ئێدوارد  و 

***
سەرچاوەکان:

١ــ مانيفست حزب کمونيست. ص ٣٥
٢ــ اصول کمونيسم.، ص ١٢

٣ــ دربارەی شعار کشورهای متحد اروپا. و. ای لنين ٢٢ اوت سال ١9١٥، 
شمارە ٤٤ روزنامە سوسيال دمکرات، منتخب آثار، جلد اول، بخش دوم ص 

٤8٧/٤8٦. ترجمە م. پورهرمزان
٤ــ منتخب آثار لنين، جلد اول، بخش دوم ص ٦8٥. ترجمە م. پورهرمزان
٥ــ بين الملل سوم پس از لنين، لئون تروتسکی، ترجمە م. آگاە، ص ١٠٥ 

نشر کارگری سوسياليستی
٦ــ سەرچاوەی سەرێ الپەڕەی ١٠٦

٧ــ نتايج و چشم اندازها )نخستين طرح جامع تئوری و انقالب مدوام(لئون 
تروتسکی ص 88، نشر کارگری سوسياليستی

8ــ بازنگری مسئلەی گذار سوسياليستی، سمير امين. برگردان ب. کيوان، 
سايت نگرش

9ــ لە ئاگۆستی ١99١ کاتێک گۆرباچۆڤ بۆ پشوودان لە کریمە بوو، بەشێک 
لە ڕێبەریی سۆڤیەت بۆ پێشگیری لە قەیرانی زۆرتر و بەدەستگرتنەوەی 

کۆنتڕۆڵی ڕووداوەکان کۆمیتەی نیشتمانی )حکوومی( بۆ حاڵەتی نائاساییان 
پێک هێنا. ئەم هەنگاوە بوو بە هۆی سەرهەڵدانی ڕیزێک لەو ڕووداوانەی 
کە لە کۆتاییدا بە پێچەوانەی ویستی پێکهێنەرانی ئەم کۆمیتەیە، ڕووخانی 

یەکیەتیی سۆڤیەتی لێکەوتەوە.

گەڕانەوەیەک بۆ چەمکی سۆسیالیزم
سۆسیالیزم لە ڕوانگەی کۆمۆنیستەکانەوە

)4-8(
د. کامران ئەمین ئاوە

بەڕێز ڕێکخراوی پەروەردەیی، زانستی و کولتووریی 
نەتەوە یەکگرتووەکان )یونێسکۆ(

ساڵو و ڕێز!
لە  ئەندام  سیاسییەکانی  ڕێکخراوە  و  حیزب  وەکوو  ئێمە 
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە بەرەبەری 
٢١ی فیورییە )ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک(دا بە پێویستمان 
نالەباری  لە بارودۆخی  زانی لە دووتوێی ئەم نامەیەدا ئێوە 
زمانی دایکیی نەتەوە ستەملێکراوەکانی ئێران ئاگادار بکەینەوە. 
لەگەڵ ئەوەشدا داواتان لێ بکەین وەکوو ئۆرگانێکی بەرپرسیار 
لەو پێوەندییەدا گوشار بخەنە سەر کۆماری ئیسالمیی ئێران 
بۆ ئەوەی کۆتایی بەو ستەم و هەاڵواردنە بێنێ کە بە هۆی 
و  شوناس  و  کولتوور  سەر  بە  ڕێژیمە  ئەو  سیاسەتەکانی 
هاتووە. ئێران  ستەملێکراوەکانی  نەتەوە  دایکیی  زمانی 
هەرکام  کە  فرەنەتەوەیە  و  فرەکولتوور  واڵتێکی  ئێران 
و  زمان  خاوەنی  واڵتە  ئەم  پێکهێنەری  نەتەوەکانی  لە 
نێونەتەوەییەکانی  یاسا  بەپێی  خۆیانن.  جیاوازی  شوناسی 
مافی  زمانێک  هەر  ئاخێوەرانی  مرۆڤ،  مافی  بە  پێوەندیدار 
و  کولتوور  و  بخوێنن  خۆیان  دایکیی  زمانی  بە  کە  خۆیانە 
پێبدەن. هەر وەک دەزانن،  پەرەی  بپارێزن و  زمانی خۆیان 
زمانییەکان،  مافە  جیهانیی  ڕاگەیەندراوی  لە  مافە  ئەو 
پەیماننامەی  یوونسکۆ،  ڕێکخراوی  دایکیی  زمانی  جاڕنامەی 
ڕێکخراوی  سیاسییەکانی  و  مەدەنی  مافە  نێونەتەوەیی 
مندااڵنێشدا  مافەکانی  کۆنڤانسیۆنی  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
پەیماننامە  ئەو  هەموو  ئێرانیش  ئیسالمیی  کۆماری  هاتووە. 
نێونەتەوەییانەی واژۆ کردووە و لە ڕێکخراوەکانی پێوەندیدار 
ئەندامە.  یوونسکۆدا  لەوانەش  یەک  و  بەڵگەنامانە  بەو 
بەڵگەنامانە  ئەو  ئێران،  مەدەنیی  یاسای  9ی  مادەی  بەپێی 
شۆرای  مەجلیسی  پەسەندکراوەکانی  یاسا  وەکوو  دەبێ 
ئیسالمیی  بەاڵم کۆماری  بکرێ.  پێ  کاریان  ئێران  ئیسالمیی 
ئەو  واژۆکردنی  کە  بەرپرسیارێتییەک  پێچەوانەی  بە  ئێران 
بۆ  نەک هەر هێچ هەنگاوێکی  ئەستۆی،  دەیخاتە  بەڵگەنامانە 
یاسای  ١٥ی  ئەسڵی  بەڵکوو  هەڵنەگرتووە،  جێبەجێکردنیان 
فەرمیی  زمانی  تاقە  وەکوو  فارسی  زمانی  ڕێژیم،  بنەڕەتیی 
زمانی  بە  خوێندن  پرسی  کردەوەش  بە  و  دەناسێنێ  واڵت 
نێوەی  لە  زیاتر  )کە  ئێران  نافارسەکانی  نەتەوە  دایکیی 
حەشیمەتی ئێران پێک دەهێنن( وەکوو هەڕەشەیەک بۆ سەر 
تەناهیی نیشتمانی و یەکپارچەیی واڵت پێناسە دەکا و ئامادە 
لەوانە  یەک  و  نەتەوانە  ئەو  زمانییەکانی  مافە  بە  دان  نییە 
ئێراندا  کوردستانی  ناوچەکانی  و  ئێران  لە  کورد  نەتەوەی 
درێژەدانی  بە  ئێران  ئێستای  ڕێژیمی  پێوەندییەدا  لەو  بنێت. 
ئاسیمیالسیۆنی  پەهلەوی،  پاشایەتیی  ڕێژیمی  سیاسەتەکانی 
شوناسی  و  کولتوور  بە  سووکایەتی  و  سڕینەوە  و  زمانی 
و  دێمۆگرافی  گۆڕینی  ئێران،  نەتەوەکانی  لە  زۆر  بەشێکی 
تواندنەوەی زمانی کوردی و زمانی نەتەوە ستەملێکراوەکانی 
پێش  گرتوتە  بااڵدەستدا  نەتەوەی  زمانی  نێو  لە  دیکەی 
سیاسەتی  خزمەت  خستووەتە  واڵتی  سەرمایەکانی  و 
چاالکانی  نەتەوانە.  ئەو  شوناسی  و  کولتوور  تواندنەوەی 
تورکمان  عەرەب،  بەلووچ،  کورد،  زمانیی  و  کولتووری 
خولی  دەدەن  هەوڵ  خۆبەخشانە  شێوەی  بە  کە  تورک  و 
فێرکردنی زمانی دایکی بۆ ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوە ستەملێکراوانە 
دام  الیەن  لە  جۆراوجۆر  بەربەستی  لەگەڵ  ببەن،  بەڕێوە 
حکوومەت  و  دەبن  بەرەوڕوو  حکوومەتییەکانەوە  دەزگا  و 
دەدا. مافخوازانەکانیان  چاالکییە  لە  ئەمنیەتی  تاوانی  مۆرکی 
ناوەندی  لە  ئەندام  ڕێکخراوەکانی  و  حیزب  وەکوو  ئێمە 
وەدیهێنانی  بۆ  کە  ئێراندا  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 
کورد  ستەملێکراوی  نەتەوەی  مرۆییەکانی  و  سیاسی  مافە 
دەکەین  لێ  داواتان  دەکەین،  خەبات  ئێراندا  کوردستانی  لە 
سیاسەتی  و  هەڵسوکەوت  سەر  بە  چاالکانە  چاوەدێرییەکی 
بابەتەدا  ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئێران  ڕێژیمی  کاولکارانەی 
ئەوەی  بۆ  ڕێژیم  سەر  بخەنە  گوشار  بدەن  هەوڵ  و  بکەن 
ڕێکخراوی  پرەنسیپەکانی  و  یاسا  بە  خۆی  پابەندیی  کە 
بە  پێوەندیدار  نێونەتەوەییەکانی  ڕێککەوتنە  و  ئێوە 
کردەوە  بە  کردوون،  واژۆی  خۆی  بۆ  کە  دایکی،  زمانی 
هەاڵواردن  و  سەرکوت  و  ستەم  بە  کۆتایی  و  بسەلمێنێ 
نەتەوەی  ڕۆڵەکانی  دایکیی  زمانی  و  کولتوور  دژی  لە 
بهێنێ. ئێران  دیکەی  ستەملێکراوەکانی  نەتەوە  و  کورد 

لەگەڵ ڕێزماندا
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

فێورییەی ٢٠١٩ی زایینی

نامەیەک بۆ 
یونێسکۆ
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٣٠ی ڕێبەندانی ١٣٩٧  _  ١٩ی فورییەی ٢٠١٩

حیزبی  هێزەکانی  زۆربەی  درەنگ.  هاوینێکی  بوو،   ١٣٦8 هاوینی 
نیزامییەوە  لەباری  کوردستان  ناوچەکانی  زۆر  لە  دێموکرات 
ورەی  بێ  هێزی  هێنابوو.  وەدەست  گەورەیان  سەرکەوتنی 
نەبوو. پێشمەرگەی  هێزی  بەرەوڕووبوونەوەی  توانای  ڕێژیم 
ئەم ساڵە حیزبی دێموکرات ڕێبەرێکی گەورەی لەدەست دابوو. کۆماری 
بنەبڕکردنی  لە  قۆڵیان  قاسملوو  دوکتور  تێرۆری  بە  ئێران  ئیسالمیی 
بەرگریی کورد و خەباتی شێلگیرانەی حیزبی دێموکرات هەڵماڵیبوو. ئەو 
بۆ  نیزامی  فشارهێنانی  بە  دەتوانێ  وییەن  کارەساتی  دوای  وابوو  پێی 
حیزبە  ئەم  بەربەرەکانیی  و  خەبات  بە  کۆتایی  حیزب  هێزەکانی  سەر 
هێزی  کە  دەکرد  ئەوەی  چاوەڕوانیی  تەنانەت  و  بێنێ  کورد  میللەتی  و 
لەوەی  خەبەر  بێ  بکەنەوە.  تەسلیم  خۆیان  دەستە  دەستە  پێشمەرگە 
شەهید  و  کراون  گۆش  تر  جۆرێکی  کوردستان  پێشمەرگەکانی  کە 
لە  ئیمانتر  بە  بەڵکوو  بەرنەدان،  پێ  ورەی  نەک  ڕێبەرەکەیان  بوونی 
قاسملوو بوون،  ئەوان ڕێبواری ڕێی  لەو سەنگەرەدا وەستاون.  جاران 
کەس  چەند  تەنانەت  کەس  دوو  یا  یەک  »ئەگەر  دەیگوت  کە  ڕێبەرێک 
دەبێ«.  درێژەی  هەر  خەباتە  ئەم  بن،  شەهید  حیزب  ڕێبەرانی  لە 
ئیسالمی  کۆماری  کە  ئەوەی سەلماند  قاسملوو  ڕێبازی  بە  باوەڕبوون 
ناتوانێ بە تێرۆر و کوشتن و قەڵتوبڕ چۆک بە حیزبی دێموکرات دابدا.
و  قاسملوو  دوکتور  بوونی  شەهید  ساتەکانی  یەکەم  لە  هەر 
حیزبی  پێشمەرگەی  هێزی  ڕێژیم،  فشارەکانی  زۆربوونی  لەگەڵ 
توندوتۆڵتر  قاسملوو  ڕێبازی  بە  وەفادار  کە  دا  بەڵێنی  دێموکراتیش 
ئیسالمی  کۆماری  هێزەکانی  هێرشی  هەربۆیە  بکا.  خەبات  ڕێژیم  دژی 
لە  و  بوونەوە  ڕووبەڕوو  شکست  لەگەڵ  کوردستان  سەرتاسەری  لە 
هەموو ناوچەکانی کوردستان زەبری کاریگەر لە دوژمن درا و؛ هێزی 
دەبێ.  بەردەوام  هەر  سەرکەوتن  تا  خەبات  کە  سەلماندیان  پێشمەرگە 
باسی »هەگبەی شاخ و شۆرش«ی ئەمجارەمان تەرخان کردووە بۆ 
گێڕانەوەی قارەمانەتی و حەماسەتێکی هێزی ئاگری کە دوای شەهیدبوونی 
مێژوویەکی  بکەین  ئاگری  هێزی  دیارە  نواندیان.  قاسملوو  دوکتور 
پڕشنگداری لە ئاسمانی خەباتی گەلی کورد دژی هێزی داگیرکەر بۆخۆی 
تۆمار کردووە و، نوقتە و شوێن و جادە و تەپۆڵکە و چیای سەرکەش نەماوە 
لەو مەڵبەندەدا کە هێزی ئاگری تێیدا زەبری لە هێزی داگیرکەر نەدابێ.
ورمێ،  ناوچەی  لە  بەردەوام  مەڵبەندە  ئەو  قارەمانەکانی  پێشمەرگە 
تەشکیالتیی  و  سیاسی  کاری  خەریکی   ... شپیران  و  سەڵماس  خۆی، 
کۆمەالیەتیی خۆیان بوون و وەک هەمیشەش لەگەڵ پێشوازیی گەرمی 
ئامێزی  لە  و،  دەبوونەوە  ڕووبەڕوو  ناوچە  ئەو  تێکۆشەری  خەڵکی 
یان  شوێنەکان  زۆربەی  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەحەسانەوە.  ئەواندا 
کۆماری  پیالنگێڕیی  و  دەگرت  کۆبوونەوەیان  ناوچەیە  ئەو  گوندەکانی 
ئیسالمی و هۆکارەکان و چۆنیەتیی تێرۆری دوکتور قاسملوو بە دەستی 
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمییان بۆ خەڵک شی دەکردەوە. هەڵسوکەوتی 
شۆڕشگێڕانەی ئەوان کاریگەریی زۆری لە ورەدان بەخەڵکی خەباتگێڕی 
ئەو ناوچەیە هەبوو، ئەوان زیاتر خۆیان ماندوو دەکرد و کاری بەردەوام 
و شەونخوونیی زیاتر توانیان زۆر ئامانجی ڕوون بپێکن و دەسکەوتی 
و  خەڵک  ڕوونکردنەوەی  واتە  بێنن،  وەدەست  حیزبەکەیان  بۆ  سیاسی 
ئاو.  بڵقی سەر  یەکەکانی ڕێژیمیان کردە  لەدوای  پیالنە یەک  لەقاودانی 
پێویست  گەالوێژ  ٢٥ی  بەرەبەرەی  لە  سیاسی  کاری  ماوەیەک  پاش 
حیزبی  دیکەی  هێزەکانی  کە  تایبەت  بە  بوو،  نیزامییش  دەسکەوتی  بە 
دێموکرات دوای ئەو کۆستە گەورەیە لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستان 
ئاگری  هێزی  نۆرەی  ئەمجارەیان  دابوو.  ڕێژیم  لە  قورسیان  زەبری 
پایەگای  بەسەر  کتوپڕدا  هێرشێکی  لە  گەالوێژ  ٢٠ی  شەوی  کە  بوو 
»ئاسنگەران« لە ناوچەی شیمالی کوردستاندا بدەن و دەستی بەسەردا. 
دوژمندا  بنکەی  ئەو  بەسەر  دەست  توانییان  بێوێنە  ئازایەتیی  بە  ئەوان 
بگرن، ژمارەیەک لە هێزەکانی دوژمن بکوژن، چەندین کەس بەدیل بگرن 
و دەیان قەبزە چەکی جۆراوجۆر بەدەسکەوت بگرن. ئەوە دەسکەوتێکی 
گەورەیە  کۆستە  ئەو  پاش  کە  بوو  ئاگری   هێزی  نیزامیی  بچووکی 
بەخشی.  بەوان  تازەی  هیوای  دەڤەرەی خۆش کرد و  ئەو  دڵی خەڵكی 
کە  هەبوو  وەهای  کاریگەریی  و  بوو  گرینگ  ئەوەندە  عەمەلیاتە  ئەو 
لە ڕیزی تێکۆشەرانی  الوانی ئەو ناوچەیە وەک هەمیشە و زیاتر ڕوو 
لەنێو  ئەوانی  پێشمەرگە،  ورەی  بردنەسەرێی  وێرای  و  بکەن  حیزب 
ڕەوای  خەباتی  بە  زیاتر  باوەڕیان  و  کرد  خۆشەویستتر  خەڵکدا 
کاروانەن. ئەو  پێشەوەی  لە  دێموکرات  ڕۆڵەکانی  کە  هێنا  گەلەکەیان 
دوای ئەم عەمەلیاتە ڕێژیم کەوتە بیری تۆڵە ئەستاندنەوە و بەردەوام 
بە پێوشوێنی تێکۆشەرانی دێموکراتەوە بوو. ڕێژیم ڕایەڵکەی جاسووسیی 
ناوچەیە  ئەو  قارەمانانی  شوێنێک  لە  بتوانێ  بەڵکوو  هەتا،  گەڕ  خستە 
ئازار  لەوان  یەک  کە  بەر  گرتە  تاکتیکی  ئەوەش زۆر  بۆ  و  بخا  داو  لە 
پێشمەرگه  هێزی  هاندانی  بۆ  هەم  بۆۆ  ناوچەکە  خەڵکی  ئەزییەتدانی  و 
بۆ ئەوەی بەشکم لە سۆنگەی کاردانەوەیان لە داویان بخا و هەروەها 
خەڵک چاوترسێن بن و یارمەتیی هێزی پێشمەرگەی دێموکرات نەکەن. 
لە  گەڕۆکەکانی  هێزە  و  زەربەتەکانی  ڕاوەستان  گرووپە  بەبێ  هاوکات 
ئامادەباش دابوون.  لە حاڵی  جادەکان و شوێنەکانی دیکەی ئەو ناوچە 
حەماسە  مەیدانی  قاڵبووی  کە  دێموکرات  تێکۆشەرانی  سەرئەنجام 
زەبرێکی  دا  بڕیاریان  خەرمانان  ١٠ی  ڕۆژی  بوون،  بەربەرەکانی  و 
کاریگەری دیکە لە دوژمن بدەن و وەهایان بتەزێنن کە نەتوانن بە ئاسانی 
یاد و ڕێبازی ڕێبەری شەهید زیندوو ڕاگرن. بەوەش  بکەن و  لەبیری 
خۆیان  مەزنی  مەبەستی  پێکانی  بۆ  ئاگری  هێزی  پێشمەرگەکانی 
شپیرانی  ناوچەی  لە  »هەرکیان«  و  »دۆستان«  ئاواییەکانی  نێوان  لە 
کەمینێکیان بۆ هێزی داگیرکەر دانا. ئەو ڕۆژە ڕۆژی ڕەشی هێزەکانی 
وەها  و  کەمینە  ئەم  کەوتنە  دوانیوەڕۆ  یەکی  سەعاتی  و  بوو  دوژمن 
ئەم  بگا.  هاواریان  بە  نەیتوانی  یارمەتیدەریش  هێزی  کە  بوون  شڕ 
پێشمەرگەی  هێزی  سەرکەوتنی  بە  و  خایاند  سەعاتی   ٧ لە  پتر  شەڕە 
کەسی   8٠ بە  نیزیک  حەماسەیەدا  لەو  بوو.  تەواو  دێموکرات  حیزبی 
و  گیران  بەدیل  کەس  دەیان  کوژران،  دوژمن  هێزەکانی  لە  دیکە 
گیران. دەسکەوت  بە  دوژمن  لە  فیشەک  هەزاران  و  چەک  دەیان 
ئەو عەمەلیاتە دەرسێکی بە  هێزەکانی ڕێژیم  دا کە تا ماوەیەک زۆر زات 
نەکەن لە هیچ کۆی ئەو مەڵبەندە دیار بکەون. بەاڵم ئەوەی زیاتر سەران 
و فەرماندەکانی لە ورمێ و بگرە لە تارانیش تاساند، ساغ و ساڵمەتیی 
هێزی ێیشمەرگە بوو کە پاش ئەو عەمەلیاتە بێ هیچ زیانێکی گیانی بەنێو 
خەڵكی ئەو مەڵبەندەدا بە سروودی »واهاتن پێشمەرگەی مە« درێژەیان 
کە  سەلماند  ڕێژیمیان  بە  و؛  دا  خۆیان  نیزامیی  و  سیاسی  کاری  بە 
هێزی زۆروبۆر ناتوانێ ورەو ئیمانی پواڵیینی پێشمەرگە بەچۆکدا بێنێ.

ئاگرەکەی شپیرانی 
»هێزی ئاگری«  برایم چووکەڵی

کۆماری ئیسالمیی ئێران 
دەبێ نیگەرانی کۆنفڕانسی وارشۆ بێ

کۆنفڕانسی  نیگەرانی  دەبێ  ئێران  ڕێژیمی 
بێ  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  بارەی  لە  وارشۆ 
لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  سەرۆکایەتیی  بە  کە 
چوو.  بەڕێوە  فێورییەدا  ١٤ی  و   ١٣ ڕۆژانی 
ئێستا وێدەچوو  لە کاتێکدا کە چەند ڕۆژ پێش 
نرخێک  هەر  بە  ئورووپا،  دەوڵەتانی  کە 
شەرمەزار  کۆبوونەوەدا  لەو  ئامریکا  بێ، 
هەڵەکانی  و  پۆلیتیک  ڕێئال  ئێستا  بکەن، 
دەگۆڕن.  سیاسییەکان  ئاراستە  تاران  خودی 
ئەو  میوانداریی  لەهستان  کە  ڕاستییە  ئەو 
کە  هەستیاردا  کاتێکی  لە  دەکا،  کۆنفڕانسە 
ڕێککەوتنی  دەدا  هەوڵ  ئورووپا  یەکیەتیی 
ئامریکا  بەرجام، کە  بە  ناسراو  ئەتۆمیی ٢٠١٥ 
کەلێنی  بدا  نەجات  هێشت،  جێی   ٢٠١8 لە 
بۆ  دەدا.  نیشان  ئورووپا  دەوڵەتانی  نێوان 
دژایەتیی  ئورووپایی  ڕێبەری  هەندێک  وێنە 
زۆر  وارشۆ  کۆنفڕانسی  بە  بەرامبەر  خۆیان 
دەڵێن  ئەوان  داوە،  نیشان  دەستپێکردنی  پێش 
کردنی  بەدناو  کۆنفڕانسە  ئەو  ئامانجی  تاکە 
سیاسەتی  بەرپرسی  مۆگرینی،  فێدریکا  ئێرانە. 
گوتوویەتی  ئورووپا،  یەکیەتیی  دەرەوەی 
نابێ. بەشدار  و  هەیە  دیکەی  کاری  کە 
لەگەڵ ئەوەشدا وەزیری کاروباری دەرەوەی 
بەو  کە  گوتوویەتی  هانت  جێرێمی  بریتانیا، 
کاری  دەستووری  کە  دەبێ  بەشدار  مەرجە 
کونفڕانسەکە باسی قەیرانی مرۆڤی لە یەمەنیش 
ئورووپایی،  ڕێبەری  هەندێک  کە  بگرێتەوە، 
هاوپەیمانەکانی،  و  سعوودی  عەڕەبستانی 
لەبەر تێوەگالنی شەڕی ئەوێ بە تاوانباری ئەو 
قەیرانە دەزانن. کاتێک کە واڵتە یەکگرتووەکان 
ڕەزامەندیی نیشان دا کە باسی یەمەنیش بکرێ، 
کرد. قبووڵ  کۆنفڕانسەکەی  بانگهێشتنی  هانت 
بەبێ لەبەرچاو گرتنی قووڵی یا تەنکیی کەلێنی 
گرینگ  خاڵێکی  ئورووپایی،  واڵتانی  نێوان 
پاشگوێ دەخرێ: هەندێک لە ڕێبەرانی ئورووپا 
لە گرینگیی کۆنفڕانسەکە کەم دەکەنەوە و گەمە 
بە سەرۆک کۆمار دۆناڵد ترامپ دەکەن، چونکە 
کۆبوونەوەکە  بەاڵم  دێنێ.  پێک  کۆنفڕانسە  ئەو 
گرینگە، النیکەم لەبەر ئەوەی کە کۆبوونەوەیەکی 
و  ئیسڕاییل  یەکگرتووەکان،  واڵتە  دەگمەنی 
واڵتانی عەڕەبە، کە هەموویان دەیانهەوێ پێش بە 
دەستدرێژییە سەربازی و سیاسییەکانی کۆماری 
ئیسالمی بۆ سەر جیهانی عەڕەب بگرن. هەندێک 
ئامانجی  لەبەر  ڕادەیەک  تا  عەڕەب  واڵتانی  لە 
پەیوەندییەکانیان  ئێران،  بارەی  لە  هاوبەشیان 
لەگەڵ ئیسڕاییل باشتر دەکەن. دوایین جار کە 
لە خۆرهەاڵتی  ئاشتی  لە  باس  بۆ  الیەنانە  ئەو 
وتووێژەکانی  کاتی  لە  کۆبوونەوە  ناڤین 
زایینی. نەوەدەکانی  سەرەتای  لە  بوو  مادرید 
واڵتانی  الوازیی  النیکەم  وارشۆ  کۆنفڕانسی 
پەیوەندییە  لە  ڕێگا  دیتنەوەی  لە  ئورووپایی 
نەیارانەکەی نێوان واڵتە یەکگرتووەکان و ئێران و 
لە ئاکامدا سیاسەتە ناکاریگەرەکەیان لە ناوچەدا 
دەرەوەی  کاروباری  وەزیری  دەکا.  ئاشکرا 
فێورییە  ١٣ی  لە  ژاپوتۆویچ  یاشێک  لەهستان، 
هەواڵنێران  بۆ  قسەکردن  کاتی  لە  وارشۆ  لە 
من  بۆچوونی  »بە  کرد:  باسی  باشی  بە  زۆر 
سیاسیی  کێشی  تەنیا  بە  ئورووپا  یەکیەتیی 
کاریگەریی  بەڕاستی  بتوانێ  کە  نییە  پێویستی 

هەبێ.« نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  دۆخی  لەسەر 
شێوە  هەمان  بە  وارشۆ  کۆبوونەوەی 
واڵتانی  لە  هەندێک  بێتوانایی  وەبیرهێنەرەوی 
زەرەرەکانی  لە  ئێران  ڕزگارکردنی  بۆ  ئورووپایی 
سەرەڕای  یەکگرتووەکانە،  واڵتە  گەمارۆکانی 
هەموو هەراوهوریا و بەڵێنییەکانیان بۆ سەلماندنی 
ناکاریگەریی گەمارۆکانی ترامپ کە لە مانگی نۆڤامبر 
دووبارە سەپاندوونییەوە. بریتانیا، فەڕانسە و ئاڵمان 
زەبەالحەکان  نەوتییە  کۆمپانیا  کە  دەکرد  ئیدیعایان 
یەکگرتووەکان  واڵتە  گەمارۆکانی  نادەنە  گوێ 
یا  پێدەکەنەوە  دەست  پێشوو  گرێبەستەکانی  یا  و 
گرێبەستی نوێ لەگەڵ ئێران واژۆ دەکەن. لە جیاتی، 
هەڵوەشاندەوە  گرێبەستەکانیان  مەزنەکان  کۆمپانیا 
و ئەوانی خەریک بوو گرێبەست واژۆ بکەن پاشگەز 
بوونەوە. پاشان لە ژانویە، واڵتانی ئورووپا کاریان بۆ 
هێنانە کایەی چارەسەریی دارایی بۆ دەورلێدانەوەی 
گەمارۆکانی واڵتەیەکگرتووەکان و بازرگانی لەگەڵ 
ئێران کرد و تەنیا ئەوەیان بۆ دەرکەوت کە کەرتی 
تایبەت مەیلی لەو کارە نییە. مێکانیزمەکە کە ناوی 
لەوێدا  کە  ئاڵووێرە  سیستەمێکی  وەک  ئینستێکسە، 

ئێران  نەوتی  تیۆریدا،  لە  ئورووپاییەکان،  کۆمپانیا 
ئێران  بە  دەدەن  کەلوپەل  بەرامبەردا  لە  و  دەکڕن 
تا بۆ ئامانجە مرۆڤایەتییەکان کەلکی لێ وەرگیرێ.
ئەو  ئەوان  کە  دەڵێن  ئێرانی  کاربەدەستانی  ئێستا 
کەلوپەلەیان ناوێ و گلەیی لەوە دەکەن کە ئورووپا 
وەک پێویست یارمەتییان ناکا تا بتوانن گەمارۆکانی 
ئامریکا دەور لێدەن. بۆ وێنە، ڕێبەری ئێران، عەلی 
بە  نابێ متمانە  بڵێ  خامنەیی گەیشتە ئەو جێیە کە 
ئورووپاییەکان بکەن. کاتێک لە 8ی فێورییە قسەی بۆ 
ئەفسەرانی هێزی ئاسمانی دەکرد، خامنەیی ئامریکای 
مەحکووم کرد و هەروەها ئامۆژگاریی کاربەدەستانی 
ئێرانی کرد »متمانە بە ئورووپاییەکانیش مەکەن« و، 
ئەوەی زیاد کرد کە، »ئەوان وەک ئامریکاییەکانن.«
ئەوەی کە ئاشکرایە ئەوەیە کە ئەندامانی یەکیەتیی 
ئەمنییەتیی  هەڕەشەی  ڕێژەی  بارەی  لە  ئورووپا 
واڵت  هەندێک  کە  کاتێکدا  لە  ناڕێکن.  ئێرانیش 
لە  پاراستن  خۆ  بۆ  ئێران  یارمەتیی  دەدەن  هەوڵ 
بە  ڕێگا  و  بکەن  یەکگرتووەکان  واڵتە  گەمارۆکانی 
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ڕۆژهەاڵتی  لە  خۆیان  پێی  جێ  بدەن  ئێرانییەکان 
لە  ئورووپا  ئاسایشی  و  بکەن  بەهێز  نێوەڕاست 
مەترسی داوێن، هەندێک واڵتی دیکە خۆ لەو کارە 
دەپارێزن. یەکیەتیی ئورووپا لە مانگی ژانویە دارایی 
کارمەندی  دوو  و  ئێران  هەواڵگریی  دامودەزگای 
ئەوێی سڕ کرد. هۆلەند، ئێرانی بەوە تاوانبار کرد 
کە دوو کەسی لەوێ کوشتووە و بەو شێوەیە هاتە 
ڕیزی فەڕانسە و دانمارک کە ئێرانیان بە هێرشی 
توندوتیژانە لە بەشێک لە ئورووپا تاوانبار کردووە.
محەمەد  ئێران،  دەرەوەی  کاروباری  وەزیری 
ڕۆژئاوایی  شێوە  قسەکەری  زەریف،  جەواد 
ڕێککەوتنە  لە  ئورووپاییەکان  دەیهەوێ  کە  ڕێژیم 
ئەتۆمییەکەدا بمێننەوە، حەوتووی ڕابردوو ئیدیعای 
دەستپێکردن  پێش  وارشۆ  کۆنفڕانسی  کە  کرد 
شکستی هێناوە. ئەو هەروەها ئەو کۆنفڕانسەی بە 
»سیرک« ناو بردووە. بەاڵم، هەندێک کاربەدەستی 
واقیعگەرای ئێرانی، ئیعتڕافیان بە نیگەرانییەکانیان 
کردووە. وارشۆ  کۆبوونەوەی  ئاکامی  بارەی  لە 
لە کاتێکدا کە ترامپ بەڕاستی لەبەر بڕیارەکانی 
لێگرتنە،  ڕەخنە  شایانی  دەرەوەی،  سیاسەتی 

تێگەیشتبێ.  ئێران  لە  چاکی  بە  لەوانەیە  ئەو 
ئەتۆمی،  ڕێککەوتنی  لە  کشانەوە  بۆ  بڕیارەکەی 
بەرنامەی  و  کردووە  ئیفلیج  ئێرانی  ئابووریی 
کەلکوەرگرتنی  و  ئێران  بالیستیکیی  مووشەکی 
ناسەقامگیرکردنی  بۆ  بەکرێگیراوان  لە 
سەرنج.    چەقی  هێناوەتە  ناوچەکەی 
ستراتێژییەکی  یا  ڕێگایەک  نەخشە  ئەگەرچی 
لەگەڵ  بوونەوە  ڕووبەڕوو  بۆ  بەرباڵو 
دەستێوەردانی ئێران لە سووریە، عێڕاق و یەمەن 
کێشی  ڕێگای  لە  ئەو  پەرەئەستێنی  نفووزی  و 
نایەتە  وارشۆ  لە  لوبنان،  لە  حیزبوڵاڵ  سیاسیی 
بەرفراوان  بەرەیەکی  دەستپێکی  ئەوە  دەست، 
دژی ئێرانە کە تا ئێستا بوونی نەبووە. ئیسڕائیل 
کە  داوە  بەڵێنییان  عەڕەب  واڵتانی  لە  هەندێک  و 
هەوڵ بدەن پێش بە دەستێوەردانە سەربازییەکانی 
وارشۆ  و  بگرن  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئێران 
دەکا. دەستەبەر  ئامانجە  ئەو  بۆ  پالتفۆرمێک 

نوێترین  ڕوونکردنەوە«  و  »واڵمدانەوە 
ئێستا  تێکۆشەری  گادانی،  جەلیل  بەرهەمی 
 ٢٦٠ کتێبە  ئەم  نووسەر  کوردە.  دێرینی  و 
الپەڕەییەی تەرخان کردووە بۆ وەاڵمدانەوە بە 
مێژووی  لەسەر  کە  کتێب   ١١ پەڵەی  و  هەڵە 
نووسراون. کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
لە پێشەکیی ئەم کتێبەدا هاتووە: »بەشێک لەم 
١١ کتێبە بە مەبەستی تایبەتی لەالیەک بۆ ئەوە 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کە  نووسراون 
خەباتی  و  خاوێنە  ڕابردووە  هەمووە  بەو 
بۆ  پرسیار؛  ژێر  بخەنە  ساڵەی   ٧٣ بێوچانی 
ئەوەی بە خەیاڵی خۆیان لە سەنگ و ئیعتباری 
شەرعییەت  دیکەش  لەالیەکی  بکەنەوە،  کەم 
و  جینایەت  و  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  بە 
لەم  بدەن. هەروەها بەشێک  کۆمەڵکوژییەکانی 

شێوەیەک  بە  و  مێژوو،  بەالڕێدابردنی  کتێبەش   ١١
کەسایەتییەکانی  و  کورد  سەیرکردنی  سووک 
و  بکرێنەوە  ڕاست  بوو  پێویست  کە  تێدایە 
ڕوونکردنەوەیان لەسەر بدرێ.« تێکۆشەری دێرینی 
کورد، جەلیل گادانی ساڵی ١٣١٢ لە شاری مەهاباد 
ناوەندیی  و  سەرەتایی  خوێندنی  بووە.  لەدایک 
لیسانسی   ١٣٥٢ ساڵی  و  کردووە  تەواو  لەمەهاباد 
وەرگرتووە.  تاران  زانکۆی  لە  فەرەنسیی  زمانی 
حیزبی  ئەندامی  بووەتە  هەتاوی  ١٣٢٧ی  ساڵی 
دێموکراتی کوردستان و لەسەردەمی دەسەاڵتدارەتیی 
و  گیراوە  جار  پێنج  پەهلەویدا  محەمەدڕەزاشای 
ماوەی ١٣ساڵ بەند کراوە. ناوبراو زیاتر لە ٢٥ ساڵ 
ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان بووە 
و »واڵمدانەوە و ڕوونکردنەوە« بیستەمین بەرهەمی 
چاپکراوی بەڕێزیانە کە دەخرێتە بەرچاوی خوێنەران.

واڵمدانەوە و ڕوونکردنەوە
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ئێراندا،  لە  هۆکاری سەرەکی، چیرۆکنووسی  دوو 
پۆلێن  شۆڕش  لە  پاش  و  پێش  قۆناغی  دوو  بە 
دووهەم،  و  نووسەران  جیهانبینیی  یەکەم،  دەکا: 
دەسەاڵتەوە.  پێوەندییەکانی  لەمەڕ  توێژینەوەیان 
بە  خۆیان  شۆڕش،  پێش  دیارەکانی  چیرۆکنووسە 
ڕێئالیزمی  جۆراوجۆرەکانی  شێوازە  دەروەستی 
و،  دەزانی  ڕەخنەگرانە  ڕێئالیزمی  و  کۆمەاڵیەتی 
بەپێی هێزی دیاریکەری ڕێکخراوە زاڵە دەرەکییەکان 
کەسایەتیی  خواستی  و  ویست  لە  بەدەر   –
دوای  چیرۆکنووسانی  دەیاننوسی.   – چیرۆکەکان 
و  تاکەکەسی  ئاکاری  سەر  لە  پێداگری  بە  شۆڕش 
چیرۆکییەکان،  کەسایەتییە  دەروونناسانەی  الیەنی 
تێکۆشاون بگێڕەوەیەکی بێالیەن بن و ڕای تاکانەی 
خۆیان دەرنەبڕن و، کاریگەریی ڕێکخراوی بەهێزی 
دەسەاڵتی زاڵی سیاسی-ئایینی لەسەر ژیانی خەڵک 
و نێوەرۆکی گێڕانەوەیان لەبەرچاو نەگرن یان کاڵ 
پێش شۆڕش  بینوێنن. چیرۆکنووسانی  و کەمڕەنگ 
لەقاودانی زوڵمەکۆمەاڵیەتییەکانیان کردبووە ئەرکی 
تێبگەیەنن  خۆیان  بەردەنگەکانی  بەجۆرێک  خۆیان، 
وا  هاوکێشانەی  ئەو  هەمبەر  لە  خۆیان  دەبێ  کە 
و  بەرپرس  بە  دەسەاڵتن  نابەرامبەریی  بەدیهێنەری 
ئەرکدار بزانن و، لەم خەباتەدا ڕۆڵێک بگرنە ئەستۆ.  
دوای  داخوا چیرۆکنووسانی  کە  ئەمەیە  پرسیارەکە 
پێناسە  بۆخۆیان  کۆمەاڵیەتییان  ئەرکی  شۆڕش 
کردووە؟ چییان  کردەوە  بە  ئا،  ئەگەر   و  کردووە 
ڕاستی  بەتەواویی  گێڕانەوەی  کە  لەوەیڕا 
ڕاستی،  لە  پێناسەیەک  هەر  و  نابێ  جێبەجێ 
هەڵبژێرە  کەوا  کەسێکە  ڕوانگەی  بنەمای  لەسەر 
لەسەر  مارکسیزم  بیرۆکەی  زاڵبوونی  بەهۆی  و، 
ڕوانگەی  لە  ئەوکاتدا،  ئێرانی  ڕووناکبیریی  کەشی 
ژیانی  الیەنی  گرینگترین  چاخدا  ئەوێ  نووسەرانی 
خەڵکی، پێوەندیی نابەرامبەرانەی چینایەتی، سیاسی 
و کولتووری بوو. لەم سۆنگەیەوە ژیانی کۆمەڵێکی 
وا  بوون  ناوەندانە  ئەو  گیرۆدەی  خەڵکی،  لە  زۆر 
لە  و،  بوون  نابەرامبەری  جێگیربوونی  هۆکاری 
دەهات. بەدی  کەشە  ئەو  خۆیان  ویستی  دەرەوەی 
بەمەبەستی  خەڵک  بەهێزکردنی  نووسەر،  ئەرکی 
نابەرامبەری  خوڵقێنەری  ناوەندەکانی  تێکەوەپێچانی 
لێکنیزیک  ئەدەبیی  بەرهەمی  شێوەیە،  بەم  بوو. 
تەبا  و  ڕێک  کە  بوون  لەدایک  واتایی  ڕووی  لە 
و  ئیدیۆلۆژی  دژکردەوەی  و  کردە  لەگەڵ  بوون 
و  گەلە  بەرەی  »چاکە«،  بەرەی  شۆڕشگێڕانە. 
لەمپەری سەر ڕێی گەیشتنی ئەوان بە ژیانێکی باش، 
دەروونناسانەی  و  تاکەکەسی  تایبەتمەندیی  نەک 
بوونەتە  کە  ناوەندانەن  ئەو  هەر  بەڵکوو  ئەوان؛ 
ناوەندانە  ئەم  بێتوو  نابەرامبەری.  ئافراندنی  هۆی 
خەڵکیدا  بەختەوەریی  لەبەردەم  کۆسپێک  نەمێنن، 
نووسەری  چیرۆک،  لە  تێگەیشتنە  بەم  نامێنێ. 
نووسەر  بەڵکوو  نییە،  واتایەکی  هیچ  نەک  بێالیەن 
و  هەڵدەکشێ  پێغەمبەرێک  جێگەوپێگەی  هەتا 
دەکاتەوە. چڕتر  خراپە  و  چاکە  نێوان  هێڵی 
پاڵپشتیی  وردەکولتوورێکی  نووسەرانە،  ئەم 
شۆڕش و شۆڕشگێڕییان بەدی هێنا کەوا لە دوای 
هەتا سەرەتای  و،  بوو  زاڵ  کودیتای ٢8ی گەالوێژ 
ئێراندا  ئەدەبیی  دۆخی  لە  هەتاوی  شەستی  دەیەی 
و  چیرۆک  زۆربەی  نێوەرۆکی  بوو.  بااڵدەست 
بوو  ئەوە  سەردەمە  ئەم  بەناوبانگەکانی  ڕۆمانە 
لە  ئێرانی  کۆمەڵگەی  دەسەاڵت،  »خراپە«ی  کە، 
چوارچێوەکەی  لە  و  کردووەتەوە  بەتاڵ  فۆڕم 
چواندن  لە  ڕۆمانەکاندا  لە  هەرچەندە  ترازاندووە. 
کەلک  جۆراوجۆر  )استعارە(ی  دەستەوا  و  )تمثیل( 
پارێزەری  هەموویان  ناوەزێڵەی  بەاڵم  وەردەگیرا، 
بەرامبەر  لە  کەوا  بوو  »چاک«انە  هێزە  ئەو  لە 
وەک  کە  داسەپێندراو  و  دەسەاڵتبەدەست  چینی 
پەیامی  ببوون.  ڕیز  دەناسران،  »خراپە«  نوێنەری 
بوونی  لەگەڵ  کە  بوو  ئەمە  چیرۆکەکان  سەرەکیی 
ناکرێ  ئاساییەوە  ڕێگای  لە  زلهێزدا،  »خراپە«یەکی 
کۆمەڵگە ڕزگار بکرێ. بەمەبەستی ڕزگاریی کۆمەڵگە 
دەبێ کەسانێک هەبن لە ژیانی ئاسوودە یان گیانی 
ببنەوە.  بەرهەڵستی»خراپ«ـە  و  ببوورن  خۆیان 
»تەنگسیر«ی  وەک  گرینگ  و  بەرچاو  بەرهەمی 
سادق چووبەک، »سووشوون«ی سیمین دانشوەر، 
»جێگەی  و  مەحموود  ئەحمەد  »دراوسێکان«ی 
ئابادی،  دەوڵەت  مەحموود  سلووچ«ی  بەتاڵی 
شیکردنەوەی  و  ڕێئالیزم  بە  دەروەستبوون  بە 
هەاڵواردنی چینایەتی، سیاسی یان دژەبیانی وەکوو 
بەرهەمی  کۆمەڵێک  چیرۆک،  سەرەکیی  نێوەرۆکی 
واتاییان  و  جوانیناسانە  ڕوانگەی  لە  لێکنیزیک، 
بەرهەم هێنا، کە بە ئەدەبیاتی دەروەست دەناسرێ.
هێماکانی ئەدەبیاتی دەروەست بریتییە لە هەژاری، 
هەموویان  کە  بەختکردن  گیان  و  خەبات  قارەمان، 
هزری  و  ویست  لە  بەدەر  دژایەتییەکی  دەربڕی 
کەسایەتیی چیرۆکەکانن. هەژاریی خەڵک دەرخەری 
لەگەڵ  دێهاتەکانە  هاودەستیی دەوڵەمەندانی شار و 
قارەمانی  بیانییەکان.  و  حکوومەت  کاربەدەستانی 
کەسایەتیی  چەند  یاخود  یەک  بەرامبەر  لە  ڕۆمان 
خراپی بەهێز یان دۆخێکی نەرێنیدا، واتایەک دەگرێتە 
خۆ. خەبات واتە بەشەڕهاتن لەگەڵ چەپەڵی و پشکی 

و  ئەشکەنجە  و  ئازار  شەڕەدا،  لەم  قارەمان 
شەڕە  ئەم  شەهیدبوونە.  تەنانەت  و  ئاوارەیی 
»یووسف«ی  خراپە،  و  چاکە  زەوینییەی 
بە  کلیدێری  »گوڵمحەممەد«ی  و  سووشوون 
شەهیدبوون دا و، »زارمحەممەد«ی تەنگسیر و 
»خالید«ی دراوسێکانی کردە ئوستوورەگەلێک 
کە دژ بە شەیتان ڕاسابوون. لە ئاکامدا، ئەوەی 
دەبێتە هۆی خوڵقانی نووسەری دەروەست تەنیا 
شرۆڤە یان ڕستەگەلێکی بێبەر و بێالیەن نییە: 
»نووسەری دەروەست دەزانێ پەیڤ هەر ئەو 
کردەوەیە: دەزانێ ڕوونوێنی و دەرخستن واتە 
گۆڕین، ناکرێ ڕوونوێنی بکرێ مەگەر لە پێشدا 
دەروەست  نووسەری  درابێ.  گۆڕان  بڕیاری 
کە  وەدەرناوە  لەسەر  مەحاڵەی  خەونە  ئەو 
کۆمەڵگە  لە  سەربەخۆیانە  و  بێالیەن  ڕۆڵێکی 
و دۆخی مرۆیی وێنا بکا.«]١[ هیچ سەیر نییە 
کەوا لەم بەرهەمە ئەدەبییانەدا، گرینگیی زیاتر 
کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  ئەرکی  و  ئارمانج  بە 
حەزی  و  بنەماڵە  تاکی،  ئەوینی  هەتا  دراوە 
جێگایەکدا  لە  ئەگەر  نموونە  بۆ  تاکەکەسییانە. 
ژنان  بە  تایبەت  پرسی  لە  باسێک  بەدەگمەن 
دەکرا، تەنیا لە پێوەندی یان لەژێر کاریگەریی 
و  دادپەروەرخوازانە  ئازادیخوازانە،  الیەنی 
دژەبیانییانەی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتیدا بوو.
ڕۆمانی  بەرگی  دوایین  ساڵی ١٣٦٣، ساڵێکە 
دەوڵەت  مەحموود  نووسینی  لە  »کلیدێر« 
کورتە  کۆمەڵە  چیرۆک«،  »هەشت  و  ئابادی 
چیرۆکێک لە نووسەرانی جۆراوجۆر بە حەول و 
تێکۆشانی هووشەنگ گوڵشیری، باڵو بوونەوە. 
نیشاندەری کۆتایی سەردەمێک  ئەم هاوکاتییە 
و دەستپێکی سەردەمێکی نوێیە؛ کۆتایی کلیدێر، 
کۆتایی هاتن بە زاڵبوونی ئەدەبیاتی دەروەست 
چیرۆکدا  هەشت  پێشەکیی  لە  گوڵشیری  بوو. 
قسە لە کۆتایی سەردەمی ئیدئۆلۆژی و دنیای 
ڕەش و سپی دەکا و، مزگێنیی فۆڕمێکی نوێی 
ڕۆمانوێنی  ئەوانەی  »هەموو  دەدا:  چیرۆک 
لووتکەی  لە  تەنانەت  بوون،  ئێمە  ڕۆژگاری 
بەدیهێنانیشیاندا، دەیانەویست تەنیا وێنەکێشی 
بن:  تنۆکی  و  ڕووناکی  ڕووبەڕووبوونەوەی 
ژیان  هەموو  وردکردنەوەی  و  داشکاندن  لە 
تاوتوێکردنی  هەتا  بگرە  خراپە  و  چاکە  بۆ 
لەسەر  جیهان  پێچەڵپێچەکانی  پرسە  هەموو 
هەر  و،   »... جەمسەر  دوو  بنەمای  قەبووڵی 
ڕوانگەی  گۆڕینی  پێویستیی  لەسەر  پێ  لێرەدا 
نووسەران دادەگرێ: »... ساکارترین جیاوازیی 
ئێمەیە  ڕوانگەی  جیاوازیی  ئێمە،  جیاکەرەوەی 
دەستی  ئامێری  لە  هەر  بەالنیکەمەوە  کە 
و  ڕووناکایی  ئەو  لەنێوان  چیرۆکنووسان، 
تنۆکییەی پێشینیانی هاوچەرخ ساتگەلێکی زۆر 
بەیانی،  بانگی  مەالبانگدان،  لە  دەدۆزرێتەوە: 
کازیوە، سیوادی بەیانی، بەربەیان، بوومەلێڵ و 
ڕۆژ هەاڵتەوە بیگرە هەتا دەگەینە قرچەی هەتاو 
و نوێژی نیوەڕۆ ...«]٢[ بەپێی ئەم جۆرە ڕوانینە، 
داڕشتنی کەسایەتیی چیرۆکیش نەدەکرا دژوار 
کەسایەتیی  بمێنێتەوە؛  جەمسەری  و  ڕەق  و 
بەڵکوو  سپی  یان  ڕەش  نەوەک  چیرۆکی 
چاک  بارودۆخ،  بەپێی  و،  بوون  خۆڵەمێشی 
یان خراپ دەجوواڵنەوە. کەوابوو ڕێژەخوازی 
ڕێئالیستیی  ڕوانگەی  ڕەهاڕوانینی  جێگای 
بەرەی پێشووی دەگرتەوە و، ئەم ڕێژەییبوونە 
دوو  دنیای  لە  موختاری  محەممەد  بڕوای  بە 
بوو. ڕاستەقینەتر  ڕابردوو  جەمسەریی 
»چشم  وتاری  لە  موختاری  محەممەد 
مرکب«دا، نووسەران و خوێنەران بۆ تێکۆشان 
و،  دەکا  بانگهێشت  »ئەویدی«  تێگەیشتنی  لە 

لەسەر تاکایەتیی کەسایەتییە چیرۆکییەکان و 
»وێنەیەکی  دادەگرێ:  پێ  نێوانیان  جیاوازیی 
بابەتێکی  یان  دۆخ  لە  دیاریکراو  و  لێکچوو 
کردن،  پێشکەش  زۆرینەیەکدا  و  یەکینە 
سەرەکییەکانی  تایبەتییە  لە  دابەزین  تەنانەت 
مرۆڤیشە. نە ژیان ئەم هاوبیچمی و بەرتەسک 
کردنەوە وەردەگرێ، نە مرۆڤ و، نە هونەر 
و ئەدەبیاتیش. هاوبیچمی یان تەسککردنەوەی 
بیچمەکان بۆ یەک-دوو بیچمی پەسندکراو و 
لەبەرداڵن، دەبێتە هۆی کوشتنی فرەچەشنی و 
زۆرینەیی ... هونەر ...لەسەر ... فرەچەشنی و 
زۆرینەیی دامەزراوە.«]٣[ لەسەر ئەم بنەمایە 
لێرە  دەروەست،  ئەدەبیاتی  بەپێچەوانەی  و 
سنوورکێشان  و  ئاراستەبەخشین  لە  باسێک 
گۆڕێدا  لە  ئیدئۆلۆژی  گرینگتر،  هەموو  لە  و 
ڕادەگەیەنێ  لێبڕاوانە  موختاری  نییە. 
»بەمەبەستی ئەمەگداری بەرامبەر بە هونەر، 
ئەو  بین.«  گۆڕانە  ئەم  ئەمەگداری  پێویستە 
ڕێگایەی کەوا گوڵشیری و موختاری حەولی 
واتای  بە  سەرەتادا  لە  دا،  بۆ  کردنەوەیان 
نەبوو؛  نووسەر  بێالیەنیی  و  بێبەرکردن 
ڕێژەخوازی،  لەسەر  جەختکردنەوە  بەاڵم 
ئاوێتە  تاکخوازی  و،  ئیدئۆلۆژی  وەالنانی 
وردەوردە  حکوومەتی،  سانسۆڕی  لەگەڵ 
هێنا.  فارسیدا  چیرۆکی  بەسەر  ئاڵوگۆڕی 
چیرۆکنووسیی ڕێئالیستیی پێش لە شۆڕشی 
ئێمپریالیزم  کە  ئەوەی  سەرەڕای  ئێران 
هۆکاری  وەک  بیانییەکانی  و  ئیستعمار  و 
دواکەوتوویی واڵت دەزانی و دەیناساند، بوونی 
خاوەن  دەسەاڵتی  و  چینایەتی  کۆمەڵگەی 
دەبوونە  سەرمایەکانیش  خاوەن  و  زەوی 
دواکەوتووییان.  و  خەڵکی  الوازیی  هۆی 
بنەما  مەحکوومی  هەمووان  جۆرە  بەم 
کۆمەاڵیەتییەکان بوون و، هەر ئەوەندە بەس 
بوو کە کەشی کۆمەاڵیەتی گۆڕانی بەسەردا 
چەپەڵییەکان. شاردنەوەی  مەبەستی  بە  بێ 
کەشەکە  شۆڕش،  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 
گۆڕدرا بەاڵم نەک چەپەڵی و کەلێنی چینایەتی 
بەڵکوو  مایەوە،  هەروا  دواکەوتوویی  و 
قەیرانی ئاکاری و بایەخی و هێژاییشی پێوە 
 ،٦٠ دەیەی  ساڵەکانی  دوایین  لە  بوو.  زیاد 
کەسانێک دەنگیان هەڵبڕی و گوتیان بێجگە لە 
ئیمپێریالیزم، خۆیشمان کارتێکەریمان لەسەر 
پێشکەوتن و دواکەوتنی کۆمەڵگەکەمان هەیە 
و، تاک بەتەواوی مەحکوومی کۆمەڵگە نییە و 
دەتوانێ بە پێداچوونەوە بە ئاکاری خۆیدا، لە 
ئاوەها  تێبگا.  خۆی  بەرپرسیارەتیی  و  خۆی 
کۆمەاڵیەتی  هۆکاری  لەسەر  جەخت  کە  بوو 
ڕۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ  چیرۆکییەکاندا  بەرهەمە  لە 
بە  خۆی  جێگەی  و،  بوو  کەمی  لە  ڕوو 
تەنیشت  لە  دەدا.  دەروونی  و  تاکی  هۆکاری 
دۆخی  شیکردنەوەی  بە  هۆگری  ئەوەدا، 
چیرۆکدا  چوارچێوەی  لە  تاک  دەروونیی 
زیاتر و بەپێچەوانەوە، بانگهێشتن بۆ گۆڕین 
دەبۆوە. کاڵتر  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکاری  و 
کاتێک کە ئەدەبیاتی ڕێئالیستیی ورووژێنەر 
و پارێزەری گۆڕان، بە دەستەوا ناسراوەکانی 
هەستیاریی  هەڵخڕانی  هۆی  دەبووە  خۆی، 
باڵوکردنەوەکەشی  تەنانەت  و،  حکوومەت 
ژیانی  و  گیان  هەبوو  ئەوەی  ئەگەری 
مەترسییەوە،  بخاتە  نووسەرەکانی 
بە   ،٧٠ و   ٦٠ دەیەکانی  چیرۆکنووسیی 
تاکیی  ژیانی  و  دەروون  لەسەر  تەکزکردن 
دەرفەتی  هەم  چیرۆک،  نێو  کەسایەتییەکانی 
و،  ڕەخساند  نووسەران  بۆ  نوێی  ئەزموونی 

هەمژی کەشێکی نوێی لە گێڕانەوە ساز کرد کە بۆ 
سانسۆڕچییەکان کەشێکی نامۆ و نەناسراو بوو.
ناسیاو  دەستەواگەلی  ئەدەبیاتەدا،  لەم شێوە 
بوو و  کاڵەوە  بۆ خوێنەر و سانسۆڕچییەکان 
کە  دا،  نوێ  دەستەواگەلی  بە  خۆیان  جێگەی 
بە هۆی تاکیبوونیان دەبوو دەنکە بە دەنکە و 
ئەرکی  تێگەیشتبای.  لێیان  بە چیرۆک  چیرۆک 
نەدەکرا  لەم ڕەوتەدا  و،  بوو  خوێنەر قورستر 
کەلک لە ئەزموونە پێشووییەکانی وەر بگرێ و، 
دەستەوای هەر چیرۆکێکی جیاجیا وەردەگرت 
سانسۆڕیش  دەمودەزگای  دەکردەوە؛  شی  و 
بە  بابەت  دەبوو  چونکوو  بێنەوبەرە،  دەکەوتە 
کێشەخوڵقێنەکانیان  و  نوێ  دەستەوا  بابەتی 
فاکتەرە  ڕۆڵی  کە  بوو  لێرەدا  دۆزیبایەتەوە. 
کەسایەتی  وەک  چیرۆک  دەروونییەکانی 
 داڕشتن، هێڵی چیرۆکی، گەاڵڵە و پیالن )طرح و 
توطئە( و کات و شوێن، زەق بوونەوە. بەم جۆرە 
لە  جیاواز  پێوەندییەکی  ئەدەبیاتە،  شێوە  ئەم 
پێوەندییە پێشووییەکانی ئەدەبیاتی دەروەستی 
لەنێوان نووسەر، خوێنەر، دەق، هەناوی خودی 
کرد.  پێشنیار  سانسۆڕدا؛  دەزگای  و،  دەق 
بەم  شۆڕش  پاش  ئەدەبیاتی  بوو  چۆن  بەاڵم 
پێوەرانە گەیشت و، درەنگتریش لەوە تێپەڕی؟ 
چاودێری  دەروەست،  ئەدەبیاتی  دەستەواکانی 
جووڵە و بزووتنەوە و ئاکاری کۆمەاڵیەتی بوو 
ساڵەکانی  دوایین  چیرۆکەکانی  دەستەوای  و؛ 
نێوماڵ  دەوروبەری  لە  پتر   ٧٠ و   ٦٠ دەیەی 
دەخوالیەوە. تاکیی مرۆڤ  ژیانی  و  بنەماڵە  و 
سوڵتانپوور،  سەعید  لەسێدارەدانی  بە 
شانۆ  دەرهێنەری  و  شانۆنامەنووس  شاعیر، 
ساڵی  پووشپەڕی  ١ی  ڕۆژی  بەرەبەیانی  لە 
ناحکوومی  نووسەرانی  هەتاوی،  ١٣٦٠ی 
هەبا:  واڵمیان  پرسیارێک  بۆ  خێرا  دەبوو 
پێش  دووجەمسەری  کەشی  ئامادەن  ئایا 
و  کەنەوە  دروست  سەرلەنوێ  شۆڕش  لە 
واڵمی  خۆیان؟  داهاتووی  بۆ  پێوەرێک  بیکەنە 
مەترسیی  ئەگەری  پرسیارە،  بەم  ئەرێنی 
دەخستە  لەنێوچوونیشی  تەنانەت  گەورە 
بوو  پێویستییە  ئەم  بنەمای  لەسەر  سەریان. 
لەگەڵ  وتووێژێکدا  لە  گوڵشیری  هووشەنگ 
محەممەدعەلی سپانلوو، لە پاییزی ساڵی ٦٠دا، 
نوێ  ڕێبازێکی  داڕشتنی  پێویستیی  بە  ئاماژە 
دەبێ[  »]ئێمە  دەکا:  ئێراندا  چیرۆکنووسیی  لە 
سەرەتا سنووری کاری خۆمان دیاری بکەین. 
بایەخ و چەمکەکان جارێکی دیکە پێناسە بکەین، 
کێشانەمان  ئەم  شۆڕش[  لە  ]بەر  کات  ئەو 
ئەوەیە،  ئێمە  کاری  گرینگترین  ئێستا  نەبوو. 
پێناسەیەکی  بە  بگەین  هونەرمەندان  لەگەڵ 
شەقڵگرتوو.«]٤[ و  داڕێژراو  سەرلەنوێ 
پێشنیاری  گوڵشیری  کە  نوێیەی  ڕێبازە  لەو 
کرد، دووجەمسەریی باو )دو قطبی(ی چاکە و 
خراپە ڕەت دەکراوە و، لە جیاتی ئەوە کۆمەڵێک 
نێو  چوونە  و  قطعیت(  )عدم  نامسۆگەری  لە 
ئەوە،  دەبوو. سەرەڕای  دوو چەمکەوە جێگیر 
بنەمای  لەسەر  نوێی  ڕێگایەکی  گوڵشیری 
ڕەوتێک لە هەندەک )جزء(ـەوە بۆ گشت و، لە 
تاکەوە بۆ کۆمەڵگە پێشنیار کرد: »کاتێک ئەتۆ 
بێی و لە نێوان شتومەکی سەر ئەم مێزە، لەسەر 
ڕاڤەیەکت  بکەی و  فینجانە هەڵوەستەیەک  ئەم 
جادوویەکت  لەڕاستیدا  هەبێ،  لەسەری 
وەمدەزانی  خۆی،  کاتی  ئەمن   ]...[ کردووە 
دەکەمەوە  بیر  ئەمڕۆ  وەڕەزکەرە.  زۆر 
کە  ئەوەیە  ژیان  بەشی  سەرنجڕاکێشترین 
باس؟  چ  دەڵێی  دێیەوە،  و  دەرێ  دەچییە 
زۆرەوە،  بەوردبینییەکی  بەرامبەرت  الیەنی 

ئایا چیرۆکنووسیی ئێران لە پاش شۆڕشی ئێران 
»ئەرک«ی خۆی بەجێ هێناوە؟

مێهرەک کەماڵی
و: هەردی سەلیمی

دەکاتەوە.«]٥[ شی  بۆ  هەندەکەکانت  هەموو 
شتە  بدەینە  سەرنج  دەکا  پێشنیار  گوڵشیری 
وردەکان و دیسان بیانبینینەوە و لە داواکاریی 
بابەتی  دەڵێ  ڕاشکاوانە  ببوێرین.  خۆ  گەورە 
گشتی و شتگەلی گەورە وا دەیانهەوێ لە یەک 
ئاکامی  فێڵن.]٦[  و  فرت  بگۆڕن،  دنیا  شەودا 
پێش  لە  ڕێگایەی  ئەو  و  گوڵشیری  وانەکانی 
نووسەرانی دوای شۆڕشدا داینا، ئەو چیرۆکانەی 
دەیەکانی ٦٠ و ٧٠ن کەوا، یەک کەمتر و یەک 
دوورکەوتنەوەن  و  جیایی  گێڕانەوەی  پتر، 
مندنی پور؛  شهریار  غار،  سایەهای  از  )سایەای 
گێڕانەوەی  جوالیی(.  رضا  خوناب،  بە  جامە 
)بشکن  دەروونین  شپڕێویی  و  لەنێوچوون 
گێڕانەوەی  مندنی پور(.  را،  سنگی  دندان 
گەمارۆدراوی  و  تەرا  و  تاک  کەسانی  ژیانی 
مدرس  جعفر  کوچولو،  )شازدە  کۆمەڵگەن 
بێ ئاکامەکانن  سەفەرە  گێڕانەوەی  صادقی(. 
)گردش های عصر، رضا فرخ بال(. بانگهێشت بۆ 
و،  بێبەزەییانە  بەشێوەیەکی  خۆ  لە  حاشاکردن 
)دل دلدادگی، مندنی پور(.  لە خۆ  بۆ هیوابڕاوی 
دنیایەکی  لە  نزمەکان  کەسایەتییە  دنیای 
معروفی(. عباس  مردگان،  )سمفونی  نزمدا 
ئەدەبیاتی دوای شۆڕش –هەتا ڕادەیەکی زۆر- 
لە  وەالنا.  )تیپیک(ی  چەشنی  مرۆڤی  ئایدییای 
بەرهەمەکانی ئەم چاخەدا ئیدی باسێک لە حاجی 
ئاغای سادق هیدایەتیانە، کابرایەکی کاسب وەک 
حەمە  وەک  کرێکارانێکی  و،  بەندار]٧[  بابقولی 
میکانیک]8[ لەگۆڕێدا نییە. لەگەڵ ئەوەش، ئەگە 
لەگەڵ  تێوەچوون  دەروەستدا،  ئەدەبیاتی  لە 
لە  ئەوەی  و،  ئابووری-کۆمەاڵیەتی  زاڵی  هێزی 
دەرەوەی چوارچێوەی ماڵدا ڕووی دەدا گرینگ 
پێوەندیی  شۆڕشدا،  پاش  چیرۆکی  لە  بوو. 
هەستیارانە و خۆشەویستانەی نێوان ژن و مێرد 
و ئەگەر بنەماڵەیەکیش هەبێ لە نێوان ئەندامانی 
دوژمنایەتیی  و  هاوڕێیەتی  و،  بنەماڵەیەدا  ئەو 
دەستەواکانی  گرینگە.  کە  کارییە  و  تاکی 
ئەدەبیاتی دەروەست، چاودێری جووڵە و کردەی 
دەستەوای  بەرامبەردا  لە  و،  بوو  کۆمەاڵیەتی 
و   ٦٠ دەیەکانی  دوایین ساڵەکانی  چیرۆکەکانی 
٧٠ لە دەوروبەری ماڵ و بنەماڵە و چوارچێوەی 
تاکەکەسیی ژیان چڕبووبۆوە. هەر لەسەر ئەم 
بنەمایە کە پێوەندیی هێز لەم چیرۆکانەدا، بەپێی 
ڕێکخراوەی  الیەنەکانی  و،  تاکییە  پێوەندیی 
چۆتەوە. لەبیر  کۆمەاڵیەتییەکان  هێزە 
شۆڕش  دوای  چیرۆکنووسیی  بەگشتی، 
بەرپرسایەتییەکی  و  ئەرک  چەشنە  هەر 
دەکردەوە.  ڕەت  ئەدەبیات  بۆ  کۆمەاڵیەتی 
نووسەران  ترساندنی  ڕێژەخوازی،  بە  بڕەودان 
دارابوونی  لە  دوورکەوتنەوە  بەمەبەستی 
ڕوون  و  دیاریکراو  ڕوانگەیەکی  و  جیهانبینی 
سەر  بۆ  سەرنجیان  ڕاکێشانی  و  هاندان  و، 
بەدیهاتنی  هۆی  بووە  دەروونییەکان،  کێشە 
گێڕانەوەگەلێک کەوا بەتەواوی کەموکووڕییەکانی 
زوڵم  و،  کۆمەاڵیەتی  ئاراییە  ناوەندە  و  پێکهاتە 
و  ئابووری  و  سیاسی  حکوومەتی  زۆری  و 
دەبووە  یاخود  و  نەدەگرت  بەهەند  کۆمەاڵیەتی 
لە  باسیان  چیرۆکەکان  کاڵبوونەوەیان.  هۆی 
زەخت و مشتومڕێک دەکرد بەاڵم نەیاندەتوانی 
یەک  بە  ئاماژە  ڕاستەوخۆ  نەیاندەویست،  یان 
ئەم کێشانە کە هێزی  بنچکە سەرەکییەکانی  لە 
لێڵی  بکەن.  بوو،  ئایینی  چاوپشکێنی  سیاسیی 
گێڕانەوەدا،  لە  نامسۆگەری  زمانی،  ناڕوونی  و 
سەرنجنەدان بە ڕۆڵی هێزی زاڵی حکوومەت و، 
جێگۆڕکێی ئەو کێشە سەرەکییانە لەگەڵ پێوەندییە 
دراوسێیەتی،  کاری،  تاکەکەسییەکان،  ناڕوونە 
لە  سەرنجدانی  و،  ئەوین تەوەرانە  و  بنەماڵەیی 
ڕادەبەر بە چوارچێوە و فۆڕمی گێڕانەوە، بووە 
لەمپەرێک و؛ لەسەر پێناسەی ئەرکێکی ڕوون و 
دیاریکراوی کۆمەاڵیەتی بۆ چیرۆکنووسانی دوو 
بوو.     ڕێگر  ئێران  شۆڕشی  سەرەتایی  دەیەی 

سەرچاوەکان:
 ]١[  همان، ص ٤٢.

]٢[  هوشنگ گلشیری، هشت داستان، تهران: اسفار، 
١٣٦٣، ص 8.

]٣[  محمد مختاری، »چشم مرکب«، آدینه، شماره ٥9، 
خرداد ١٣٧٠، ص ٧٧.

]٤[  هوشنگ گلشیری، گفت وگو با محمدعلی سپانلو 
و مهرداد رهسپار. چراغ، جلد ۴، پاییز ١٣٦١. به نقل از 

گلشیری، هوشنگ. باغ در باغ، ج ٢ . تهران، نیلوفر ١٣٧8.
]٥[  هوشنگ گلشیری، »رو در روی آینه های دردار«. 
گفت وگو با علی اصغر شیرزادی و محمد تقوی. دوران. 

شماره های 8 و 9. مهر و آبان ١٣٧٤. به نقل از گلشیری، 
هوشنگ. باغ در باغ، ج ٢. تهران، نیلوفر ١٣٧8. ص 8٣٠-

.٣١
]٦[  همان.

]٧[  شخصیت منفی و دالل ظلمه در رمان کلیدر محمود 
دولت آبادی.

]8[  شخصیت مثبت در رمان همسایه های احمد محمود..
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بەكار  پەیوەندیگرتن  بــۆ  ئــامــرازێــک  وەك  كــە  دیـــاردەیـــەی،  ــەو  ل بریتییە  زمـــان 
فەرهەنگی  پاراستنی  بۆ  و سۆنگەیەکە  کولتوورییه  ئامرازێکی سەرەكیی  دەهێندرێ، 
لــە نــەوەیــەكــەوە بــۆ نــەوەیــەكــی دی. ــەو فەرهەنگە  نــەتــەوەكــان  و گــواســتــنــەوەی ئ
بۆ  ڕێگەیە  تەنیا  و  مــرۆڤ  گەشەكردنی  سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە  یەكێكە  زمــان 
فێربوون لە پەروەردەدا و مرۆڤ بە زمان دەچێتە نێو چاالكی  و ژیانی كۆمەاڵیەتییەوە.
یەكێك لەو بابەتانەی كە زمانەوانیی كۆمەاڵیەتی گرنگی پێدەدا، زمانی دایكە، بەاڵم 
پەیوەندییەكانی  تێدەکۆشێ  دنیا،  دێتە سەر  كە  مرۆڤ  چییە؟  دایک  زمانی  پێناسەی 
دەست   گریان  بە  سەرەتا  پەیوەندییەش  ئەو  بخا،  ڕێک  ــەری  دەورووب دنیای  لەگەڵ 
دایــک.  زمــانــی  بــە  دەپـــژێ  زمــانــی  تــەمــەنــی،  قۆناغەكانی  بەپێی  ــەرە  ــەرەب ب پــێــدەکــا، 
کاریگەرییەکی  مــرۆڤ  کەسایەتیی  و  هەوێتی  شکڵگرتنی  لەسەر  زگماک  زمانی 
حاشاهەڵنەگری هەیە و لە ڕاستیدا بەشێک لە هەوێتیی تاکە. هۆکاری سەرەکییە بۆ 
زمانی  بەهۆی  هەروەها  نەتەوەیەک.  کۆمەاڵیەتییەکانی  ڕەوشتە  و  خوو  وەرگرتنی 
دایکەوە، تاک دەتوانێ زیاتر خودی خۆی بناسێ و هەست بە ناسنامەی خۆی بکا.
پێوەندییە  و  بنەخشێنێ  خــۆی  تواناییەکانی  ــێ،  ــوان دەت ــک  دای زمــانــی  بــە  ــرۆڤ  م
ــدا لـــە بــــاری دەروونـــیـــیـــەوە،  ــەوەشــ ــ ــپـــارێـــزێ. لـــەگـــەڵ ئ ــی بـ ــەکــان ــی ــی ــەت کــۆمــەاڵی
ــت  ــشـ ــی بــاشــە بـــۆ دەربـــڕیـــنـــی هــەســت و ســــۆز، بـــەرامـــبـــەر دەوروپـ ــک ــارێ هــۆک
هـــۆش و دەروون. هــاوســەنــگــیــی  ــە  ب گــەیــشــتــن  ــۆ  ب ــدەرە  ــی ــەت ــارم ی ــا  هـــەروەهـ و، 
مرۆڤ  ئیرادەی  بەبێ  و  سروشتی  مانایە  بەو  »کاتالیک«ـە،  دیاردەیەکی  زمــان، 
گەیشتووە.  خۆڕسک  نیزامێکی  و  نــەزم  بە  و  سەندووە  گەشەی  و  بــووە  دروســت 
چۆنیەتیی  فــێــری  پێویستە  شتێک  هــەمــوو  پێش  »کــاتــالــیــک«ـــەکــانــدا،  ــاردە  ــ دی لــە 
دیــاردەیــەکــی  زمـــان  ــەر  گ بــکــەیــن.  بــۆ  لــێــکــدانــەوەیــان  پــاشــان  بــیــن،  بەکارهێنانیان 
و  وەرگــریــن  لــێ  کەڵکی  پێویستە  شتێک،  هــەمــوو  پێش  ــە  ــەوای ک »کــاتــالــیــک«ـــە، 
ڕاده  بەرزترین  بە  زمانە  لەو  کەلکوەرگرتن  توانایی  و  لێهاتوویی  و  بێنین  بەکاری 
بکەین. بۆ  لێکدانەوەی  و  شیکاری  و  فێربوون  شوێن  بکەوینە  ئینجا  و  بگەیێنین 
و  کەش  نێو  دەخرێتە  و  دەکــرێ  بێبەش  دایــک  زمانی  بە  خوێندن  لە  منداڵ  کاتێ 
ڕەپۆشەی زمانێکی بێگانەوە، ڕێک ئەو کاتەی کە هێشتا لە پڕۆسە و ڕەوتی فێربوونی 
توانایی  به دوند و دهاری  یانی  بە شکۆفایی و بڕەوسەندن،  دایکی  کاتالیکی زمانی 
لە هەست و سۆزەکان کە  لە ڕاستیدا بەشێک  نەگەیشتووە،  تێگەیشتن  قسەکردن و 
دەبێ بە یارمەتیی زمانی دایک بەتەواوی گەشە بستێنێ، کامڵ ناکرێ. کەواتە بەکردەوە 
ڕەوتی گەشەسەندنی توانایی ئاخاوتنی بە زمانی دایکی لەو منداڵەدا ڕادەگیرێ و زمانی 
ناگا. توانایی  زۆرترین  بە  بیرکردنەوەیەتی،  زمانی  هەمان  کە  منداڵە  ئەو  دەروونــی 
بــە شوناسی  و  هەیە  واتـــای سیاسیی  خــۆی،  لــە سروشتی  بـــەدەر  ــک  دای زمــانــی 
واتــایــەکــی  بــە  کــۆمــەڵــە.  تــاکــەکــانــی  یەکگرتوویی  هــۆکــاری  و  دادەنــــرێ  ــەوەی  ــەت ن
کــردووە. خۆمان  بوونی  لە  پارێزگاریمان  زمانەکەمان،  پاراستنی  بە  ئێمە  دی، 
لە ئێران تەنیا زمانی فارسی بە ڕەسمی ناسراوە و خوێندن بەو زمانە زۆرملێیە، لە 
حاڵێکدا ئەم زمانە بۆ بەشی هەرە زۆری دانیشتووانی ئەم واڵتە زمانی دووهەمە. خوێندن 
بە زمانی دووەم لە سەرەتاكانی تەمەندا بەتایبەت، پێش تەمەنی 9 ساڵی، كاریگەریی 
نەرێنی لەسەر زمانی دایكی و كەسایەتیی منداڵەکەش هەیە و بە پێچەوانە، خوێندن بە 
زمانی دایكی، یارمەتیی منداڵ دەدا بۆ بنیاتنانی كەسایەتی و سەركەوتنی لە خوێندندا.
دروستبوونی  و  قوتابی  توانایی  ڕووخانی  هۆی  دەبێتە  دووهەم  زمانی  سەپاندنی 
باری دەروونیی خراپ و کەمتوانایی لە فێربووندا، هەروەها شڵەژاوی و بیرئاڵۆزی، 
دەستەواژەکان  و  زاراوە  دواتــر  و  دەشکێن  تێک  زمان  یاساکانی  تەنیا  سەرەتا  کە 
دەشێوێن و تێکدەچن. بەم جۆرە بەبێ ئەوەی وەخۆ بێینەوە، منداڵ له دەریای زمانی 
بێگانەدا نوقم بووە و چارەسەرکردنی کارێکی ئاسان نییە. »نوام چامسكی«ش دەڵێ: 
»خوێندن بە زمانی دایك ئەنجامی باشی هەیە لە ڕووی دەروونی  و كۆمەاڵیەتی  و 
پەروەردەییەوە، چونكە كەمتر ڕووبەڕووی تەنگەژەی فەرهەنگی دەبێتەوە و دەبێتە 
هۆی بەهێزبوونی هەستكردن بە بەهای خۆی  و هەستكردن بە شوناسی نەتەوەیی.
هەیە،  بــیــرکــردنــەوەدا  و  زمــان  نێوان  لە  بەهێز  پەیوەندییەکی  دیــکــەوە  لەالیەکی 
دەخوێنێ  زمانێک  بە  کەسێک  کاتێک  کە  دەبــا  بۆچوونە  ئــەو  ــەرەو  ب ئێمە  ــەوەش  ئ
کە  مانایە  بــەو  هەبێ  خــۆی  بە  تایبەت  شێوازێکی  زمانە  ئــەو  گــەر  دەنــووســێ،  و 
سروشتی  شێوەیەکی  بە  ئــەوە  خــۆی،  بە  تایبەت  شوناسی  لە  ئاستێک  گەیشتبێتە 
شێوازی  لە  بیرکردنەوەی  جۆری  دەنووسێ،  و  دەخوێنێ  زمانە  بەو  کەسەی  ئەو 
ــێــوەی پــێــوەســت بـــووە. ــە پ ــێ کــە شــونــاســی ئـــەو زمــان ــیــرکــردنــەوەیــەدا دەبـ ئـــەو ب
ــک یــان  ــ ــدن بـــە زمـــانـــی دای ــن ــەخــش و دەوری بـــەرچـــاوی خــوێ ــرەدا ن ــێـ لـ هـــەر 
ــە پـــــــــەروەردەی ڕاســـتـــەوخـــۆی نـــەوەکـــانـــدا دێـــتـــە ئـــــاراوە. ــی نـــەتـــەوە لـ ــانـ زمـ
لە ڕوانگەی دەمارناسیشەوە بە فێربوونی زمان، لە مێشکدا ڕووداوێکی نوێ دەقەومێ 
کە هێدی هێدی پێناس و هەوێتی بە مرۆڤ دەبەخشێ. هەنگاوێک پێشتر، مانا و مەفهووم 
دروست دەبێ، وردە  وردە وشەکان دەچنە نێو سیستەمی هورووژ/سۆزداری و بەشێک 
هەڵدەکەندرێن  هەمیشە  بۆ  لەوێدا  و  هەیە  سۆزدارییەوە  بە  پێوەندی  کە  مێشک  لە 
مرۆڤێک. هــەر  ژیانی  بناغەی  دەبێتە  ــک،  دای زمانی  کە  لێرەدایە  وە  دەمێننەوە.  و 
پێدێنم: کۆتایی  دایــک  زمانی  لەبارەی  نـــاوداران  وتەیەکی  چەند  بە  نووسینەکەم 
ــاوێـــر( ــهـ ــنـ ــێـ ــۆپـ ــە. )شـ ــ ــەوەیـ ــ ــەتـ ــ ــەک نـ ــ ــ ــی ی ــ ــرات ــ ــی ــ ــن م ــریـ ــتـ ــرخـ ــەنـ ٭ زمـــــــان بـ
٭ گەر زمانی نەتەوەیەک لەنێو بچێ، ئەو نەتەوەیەش نامێنێ و دەتوێتەوە. )هایدێگێر(
)ویتگێنێشتاین( ــە.  مــن زمــانــی  ــن،  مـ جــیــهــانــی  و  مــنــە  جــیــهــانــی  ــن،  مـ زمــانــی  ٭ 
ــەن،  ــکـ ــوە داگــــیــــر و بــــەســــتــــراوە بــــە خــــۆیــــان بـ ــ ــێ ــ ئ ٭ گـــــەر بـــیـــانـــهـــەوێ 
ــل( ــیـ مـ )جـــــــــان ســــــتــــــوارت  زمـــــانـــــەکـــــەتـــــان.  ــدا دەچـــــنـــــە زگ  ــشــ ــ ــێ ــ پ لـــــە 
ــوو  ــ ــ ٭کـــەســـێـــک کــــە شــــــارەزایــــــی لــــەســــەر زمــــانــــی دایــــکــــی نــــەبــــێ، وەک
ــس دوودێ( ــۆن ــف ــال )ئ بـــــووە.  لـــێ ون  زیـــنـــدانـــەکـــەی  کــلــیــلــی  کـــە  وایــــە  کــەســێــک 
چەندە  زمانەکەیان  کــە  بــزانــن  و  هەبێ  ــەوە  ب ئیمانیان  بابەکان  و  ــک  دای گــەر  ٭ 
ــرادۆن( ب )جــۆرج  دەدوێـــن.  خۆیان  زمانی  بە  منداڵەکانیان  لەگەڵ  گرنگە،  و  بەنرخ 
٭ ئەگەر لەگەڵ کەسێک بە زمانێک بدوێن کە زمانی خۆی نییە و تەنیا دەتوانێ لێی حاڵی 
بێ، ئەوکات وتەکەتان تەنیا دەچێتە نێو مێشکییەوە، بەاڵم کاتێک لەگەڵ کەسێک بە زمانی 
خۆی )دایکی( دەکەونە ئاخاوتن، بە دڵ لێتان تێدەگا و وەریدەگرێ. )نێلسۆن ماندێال(
بخوێنێتەوە  بتوانێ  ئەگەرچی  بـــدوێ،  دایــکــی  زمــانــی  بــە  نەتوانێ  کــە  ٭کەسێک 
ــســاب دەکــــــرێ. )ڕێـــکـــخـــراوی یــۆنــســکــۆ( ــە بـــێـــســـەواد حــی و بـــنـــووســـێـــتـــەوە، بـ

به ر له  مااڵوایی

لەیال قادری

زمانی دایک
 وەک هەوێتی و وەک ژیان

دۆزینەوەی زیاتر لە ٥00 شوێنەواری مێژوویی لە هەورامان

کەیهان کەلهۆڕ لە ڕیزی بیست هونەرمەندی گەورەی دنیادا

زیاتر لە ٥٠٠ شوێنەواری مێژوویی سەردەمی چاخی کۆنە بەردینە تا 
سەرەتای سەردەمی ئیسالم لە ناوچەی مێژووی هەورامان دۆزراونەوە. 
جوغڕافیای  مێژووییە  ناوچە  ئەو  کە  دەکەن  لەوە  باس  زانیارییەکان 
بەرباڵوە  زۆر  و  دەگرێ  لەخۆی  بەرباڵو  مێژوویی  و  فەرهەنگی 
و  هەورامان  ناوچەی  گوندی   8٠ شوینەوارە  ئەو  پانتایی  و 

کەیهان کەلهۆڕ، موزیسیەنی بەناوبانگی کورد سەرکەوتنێکی 
دیکەی وەدەست هێنا و لە گۆڤارێکی جیهانیی موعتبەردا ناوی 
کرا. تۆمار  دنیادا  بەناوبانگی  هونەرمەندی  بیست  ڕیزی  لە 
بە  تایبەت  گۆڤارێکی  کە  بریتانیا  الینز«ی  »سانگ  گۆڤاری 
مۆسیقایە، بەبۆنەی بیستەمین ساڵڕۆژی باڵوبوونەوەی یەکەم 
ناوی  و  کردووەتەوە  باڵو  ڕاپۆرتێکی  گۆڤارە  ئەو  ژمارەی 
بیست هونەرمەندی بەناوبانگی جیهانی تێدا هێناوە؛ کە کەیهان 
کەلهۆڕ، هونەرمەندی ناوداری کوردیش یەک لەوانە. ئەم گۆڤارە 
پێشتریش چەند جار ڕووماڵی چاالکییەکانی کەیهان کەلهوڕی 
کردبوو و ڕاپۆرتی لە سەر بەرهەم و کارەکانی باڵو کردبۆوە.
کەمانچە  ژەنیاری  و  موسیقیدانەر  کەلهۆڕ،  کەیهان 
بووە  لەدایک  کرماشان  شائابادی  لە   1٣٤٢ سەرماوەزی 
بەدەست  جیهانی  بەناوبانگی  خەاڵتی  دوو  ئێستا  تا  و 
 Human« نێۆنەتەوەیی  خەاڵتی  لە  بریتین  کە  هێناوە، 
جیهانیی  کێبڕکێی  لە  مۆسیقا  مرۆڤ(«ی  )ڕۆحی   spirt

شارستانەکانی سەواڵوا و کامیاران و سنە دەگرێتەوە.
و  کۆن  شارستانیەتێکی  خاوەنی  هەورامان  ناوچە 
ناوچەیەکی کەونارایە و گوندی "شمشێر" لە هەورامان، 
هەروەها  ناسراوە.  جیهان  گوندی  کۆنترین  بە 
وەسی  گوندەکانی،  مێژوویی  و  فەهەنگی  ئاسەواری 
و  بزاڵنە  دۆاڵو،  گەلێن،  خواروو،  وەسی  ژووروو، 
نیشتمانیی  ئاسەواری  ڕیزی  لە  هەورامان  هەشەمێزی 
ناوێکی کۆن و  تۆمار کراون. گوندی هەورامان  ئێران 
کەوناری لە مێژوودا هەیە و ئاسەوارەکانی ئاورگەکانی 
پێش  ناوچەیە  ئەو  خەڵکی  دەڵێن  پێمان  دەورووبەری 
لە  ناوچەیە  ئەو  بوون.  زەردەشتی  ئیسالم  هاتنی 
دەسەاڵتدارە  و  میر  و  پاشا  هەرێمی  کۆندا  ڕابردووی 
تەخت،  هەورامانی  ناوی  بۆیەش  بوون،  ناوچەییەکان 
هاتووە. دەسەاڵت  ناوەندی  و  پێتەخت  واتای  بە 

 .»Grammy Awards« نێونەتەوەیی  خەاڵتی  و  ئشترن«  »ئیزک 
زایینی  باسە هونەرمەند کەیهان کەلهوڕ ساڵی ٢٠17ی  شایانی 
دادەنرێ  مووسیقی  ئۆسکاری  بە  کە  درا  پێ  »گرامی«  خەاڵتی 
کەیهان  کەمانچەکەی  یۆنسکۆ  ڕێکخراوی  ساڵەدا  لەو  هەر  و 
کرد. تۆمار  جیهانی  کەلەپووری  لە  بەشێک  وەک  کەلهوڕی 
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