
w w w . k u r d i s t a n u k u r d . c o m
سێشەممە ٣١ی بانەمەڕی ١٣٩٨  _  ٢١ی مای ٢٠١٩

دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە ٧٥٠

کۆماری ئیسالمی چی بە دەستەوە ماوە؟
)٢(

ئەو کاتانەی دەمامکەکان ال دەدرێن
)٣(

ناو گۆڕینی فەرماندەرانی سەرەوەی 
سپای پاسداران بۆ کام مەرام؟

)4(

سنووربەندییەكانی سۆسیالیزمی 
دێموكراتیك

)5(

کورد، حیزبی دێموکرات و 
ئەنترناسیوناڵ سۆسیالیست

)7(

مۆدێلی گرامشیانەی نەتەوەسازی
)9(

چل ساڵه کۆماری ئیسالمی له گه ڵ گه لی ئێمه له شه ڕدایه
 سەروتار

دانپێدانانێکی 
دره نگ وه خت به 

»گوناح«
ئاسۆحهسهنزاده
له کاتێکدا که جموجۆڵی نیزامیی ئه مریکا 
له که نداو هه ر دێت و زیاتر ده بێ و ده نگی 
ده بیسترێ،  ڕاده یـــه ک  تا  شــه  ڕ  ده هــۆڵــی 
قسه یه کیش  ڕابـــردوودا  ڕۆژی  چه ند  له 
ئێراندا  نێوخۆی  سیاسه تی  به ستێنی  له 
راکێشا.  خــۆی  الی  بــۆ  ســه رنــجــه کــانــی 
به  پێی راپۆرتی ڕاگه یه نه کان، محه ممه دی 
ــاری پــێــشــووتــری  ــۆمـ ــه رکـ ــی سـ ــه م خــات
ئه ندامانی  له گه ڵ  کۆبوونه وه ی  له  ئێران، 
فیدرالیزمی  تــارانــدا  شـــاری  ــووڕای  شــ
بـــه گــونــجــاوتــریــن شـــێـــوه ی حــکــومــه ت 
داوه.  لــه قــه ڵــه م  واڵت  بــه ڕێــوه بــردنــی  و 
له  بڵێین  ده بــێ  شتێک  هــه مــوو  پێش   
به ختی  ئه ستێره ی  کــه  ــه وه دا  ئـ غــه یــری 
بدره وشێننه وه،  دیکه  جارێکی  خاته می 
هاوکێشه   مــه یــدانــی  ــه  ل ئــیــدی  نـــاوبـــراو 
کــۆمــاری  سیستمی  نــێــوخــۆیــیــه کــانــی  
نییه،  کاریگه ر  عونسورێکی  ئیسالمیدا 
ئه وه جیا له وه که ئه و کاته ش که له سه ر 
هێندێک  که  نه خشه ی  ئه و  بوو،  کورسی 
نه گێڕا.  هه بوو،  لێی  چاوه ڕوانییان  که س 
نه رێنیی  کارنامه ی  گشتی،  به شێوه یه کی 
و  ڕێفۆرم  له  بــواری  ئیسالمی  کۆماری 
هه روه ها  و  ڕاسته قینه دا  زه رفیه تسازیی 
دۆخی له رزۆکی رێژیم له ئێستادا  هیچیان 
به  جۆره  له م  لێدوانی  که  نابن  ئه وه  بۆ 
جیددی بگرین. سه ره ڕای ئه وه ش، له به ر 
ئه وه که حیزبی دێموکڕات وێڕای خه بات 
بۆ ڕووخانی کۆماری ئیسالمی، هه میشه 
مه سه له کان  و  کێشه  بــووه  باشتر  پێی 
ــنــه ره وه  ــات ــی ــن لـــه  ڕێـــگـــای ســیــاســی و ب
حیزبی  چونکه  هه روه ها  بن،  چاره سه ر 
ئێمه و زۆربـــه ی هــه ره زۆری الیــه ن و 
ئێران  نه ته وه کانی  به  سه ر  بژارده کانی 
ئاماژه  لــێــره دا  فیدرالیزمن،  خــوازیــاری 
ده زانــرێ.  پێویست  به  خاڵێک  چه ند  به 
گوتار  و  هزر  که  بێ  قبووڵمان  ئه گه ر 
خــاڵــی ده ســتــپــێــکــی هـــه ر جـــۆره کـــردار 
و  ســیــاســه ت  به ستێنی  لــه  مێتۆدێک  و 
پێشوازی  ده بێ  ئه وکاته   دایه،  حکومه ت 
له هه ر جۆره تابووشکێنییه ک له  بواری 
بۆ  که  بکه ین  چه مکانه دا  و  ئامانج  ئــه و 
به تایبه تی  ده کۆشین،  تێ  وه دیهێنانیان 
ئه گه ر تابووشکێنی و پێداچوونه وه که له 
 الیه ن که سانێكه وه بێ که ته واوی ژیانیان 
ــی ئـــه م چــه مــکــانــه تــه رخــان  ــی ــه ت ــۆ دژای ب
ده مه ساتێک  ئه مه ش،  کــردوه. ســه ره  ڕای 
دێ که پێویسته به وردبینی و جیدیه تی 
زۆرتره وه مامه ڵه له گه ڵ ئه و پرسانه بکه ین 
گرینگن.  گــه الن  ئاینده ی  و  ژیــان  بۆ  که 

                          ل٢ 

لە دوو مانگی سەرەتای ئەمساڵدا 40 کۆڵبەر و کاسبکاری کورد 
لە ناوچە سنوورییەکانی کوردستان کوژراون و بریندار بوون.
ساڵدا  لەم  ئیسالمی  کۆماری  چەکدارەکانی  هێزە 
ناوچەکانی  خەڵکی  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   40 النیکەم 
پیرانشار،  چاڵدران،  خۆی،  سەردەشت،  مەریوان،  پاوە، 
و  سەڵماس  جوانڕۆ،  سۆماوبرادۆست،  شنۆ،  سەقز، 
کەسیان   16 کەسە  لەوەندە  دەستڕێژ.  بەر  داوەتە  ورمێ 
بوون. بریندار  کەسیش   ٢4 و  داوە  دەست  لە  گیانیان 
بەپێی ئامارەکان پارەکەش ٢4٢ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد 
لە  بەربوونەوە  مین،  تەقینەوەی  ڕاستەوخۆ،  تەقەی  بەهۆی 
ڕەق هەاڵتن  هەروەها  و  ڕاوەدوونان  سۆنگەی  لە  بەرزایی 
لەو  ببوون.  بریندار  و  داوە  لەدەست  گیانیان  سەرما  لە 
گیانیان  و  کوژراون  کەسیان   80 ئەمساڵ  قوربانییەی   ٢4٢
بوون. بریندار  کەسیش   16٢ هەروەها  داوە،  لەدەست 

 65 النیکەم  ئەمساڵدا  سەرەتای  مانگی  دوو  ماوەی  لە 
و  سیاسی  چاالکیی  تۆمەتی  بە  کوردستان  لە  کەس 
ئیسالمی  کۆماری  دژبەری  کوردیی  حیزبێکی  هاوکاریکردنی 
لە  کەسێک  کوردستان  لە  نەبووە  ڕۆژ  بەوەش  گیراون، 
نەگیرێ. مەدەنییەوە  نافەرمانیی  و  ئازادیخوازی  سۆنگەی 
گیراون،  ئێستا  تا  ئەمساڵەوە  سەرەتای  لە  کەسەی   65 لەو 
النیکەم 15 کەسیان لە دادگایی ناعاداڵنەدا سزای قورسی لە 
شەش مانگ، 5 ساڵ و هەتا ٢0 ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
بەتۆمەتی  کەس   641 ڕابردووش  ساڵی  باسە  شایانی 
ئیسالمی  کۆماری  دژی  لە  سیاسی  و  ئەمنیەتی  چاالکیی 
کەسە،   641 لەو  گیران.  ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و 
مانگ  شەش  لە  سزای  و  دادگایی  کەسیان   165 النیکەم 
بەسەردا  زیندانیان  ساڵ   30 درێژخایەنی  سزای  تا 
لە  و  ئەشکەنجە  لەژێر  کوردیش  بەندکراوی  سێ  سەپاو 
گرتووخانەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا گیانیان لێ ئەستێندرا.

لەمساڵدا ڕۆژ نەبووە کەسیان نەگرتبێ40 کۆڵبەری دیکەش کوژران و بریندار بوون

حیزبی  گشتیی  سکرتێری  جێگری  حەسەن زادە،  ئاسۆ  د. 
ڕۆژنامه ی  بۆ  لێدوانێکیدا  لە  کوردستان  دێموکراتی 
بۆ  بێگانه  حکوومه تێکی  هیچ  ئێمه  ڕایگەیاند:  »کوردستان« 
ده ستێوه ردانی نیزامی له ئێران ده عوه ت ناکه ین. ئه وه ئه رکی 
ئێمه و باقیی خه ڵکی ئێرانه که کۆتایی به  ده سه اڵتی کۆماری 
ئیسالمی بێنین و لە بنه ڕه ت ڕا ئه  وه کاری ئێمه نییه که ڕێژیمی 
بکه ین. ڕزگار  له نێوچوون  مه ترسیی  له   ئیسالمی  کۆماری 

وتەبێژی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
جۆره  هه ر  ده ده ین  ته رجیح  ئێمه  که  ئه وه دا  له گه ڵ  گوتی 
ئاڵوگۆڕێکی بنه ڕه تی له ئێراندا له ڕێگای سیاسی و ئاشتیخوازانه 
به اڵم  بدا،  ڕوو  ئێرانه وه  گه النی  و  خه ڵک  ده ستی  له سه ر  و 

ئه گه ر ئه و ڕێژیمه هاته سه ر ئه وه که له ئه  نجامی هێرش و 
ده ستێوه ردانی ده ره کیدا بڕووخێ، ئێمه بۆ ئه و ڕێژیمه ناگرین. 
گوتی:  دێموکرات  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 
به تایبه تی  ده ره کییه کان  ده سه اڵته  ئه وله وییه تی  ئێستاش 
پێکهاته کانی  مافی  و  مرۆڤ  مافی  و  دێموکراسی  ئه مریکا 
ئه وه دا  به دوای  ته نیا  هێشتا  ئه وان  نییه.  ئێران  نێو 
رێژیمی  خراپکارانه ی  مانۆڕی  مه یدانی  که  ده گه ڕێن 
باشه،  شتێکی  ئه وه  بکه ن.  سنووردار  ناوچه دا  له  ئێران 
ناکا.  چاره سه ر  ڕێژیمه  ئه و  له گه ڵ  ئێمه  کێشه ی  به اڵم 

)دەقیئەملێدوانەلەالپەڕە3دابخوێنەوە(

ئێران دەڵێ مەیلی وتووێژمان هەیە، بەاڵم!
دەڵێ  ئێران  ڕێژیمی  سەرکۆماری  ڕووحانی،  حەسەن 
پێ  بەرگریمان  ئێستادا  لە  بەاڵم  دانوستانە،  لە  حەزمان 
وتووێژمان  کە  ڕایگەیاندوە  ئێران  سەرکۆماری  باشترە. 
بەر. بگرینە  ڕێیە  ئەم  ناتوانین  ئێستادا  لە  بەاڵم  باشە،  پێ 
دواسەفەری  لە  کە  کردوە  ئیدیعای  ڕووحانی  حەسەن 
کەس  پێنج  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  بۆ 
بۆوەی  نێوانیان  هاتوونە  دنیا  ناوداری  ڕێبەرانی  لە 
هەروەها  بکەن؛  وتووێژ  ئەمریکا  سەرکۆماری  لەگەڵ 
جار   8 ئەمریکا  دەرەوەی  وەزارەتی  ڕابردووش  ساڵی 
کردوە.  ئێران  لەگەڵ  وتووێژی  و  دانوستان  داوای 
ئەو قسانەی ڕووحانی لە کاتێکدایە کە ئەمریکا هێزی سەربازیی 
خۆی لە ناوچەدا پەرە پێداوە و پتر لە هەموو کاتێک ئەگەری 
شەڕ و تێکهەڵچوون لە نێوان ئەم دوو واڵتەدا لەئارا دایە.
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ــه بکه ین که  ــرده وانـ ــه و دژکـ ئــه گــه ر چــاو لــه لــێــشــاوی ئ
هێنان،  خۆیدا  به دووی  خاته می  دواییه ی  ئه م  لێدوانه کانی 
ده توانین دژکرده وه کان به سه ر دوو گرووپدا دابه ش بکه ین: 
که  هه یه  ئێرانمان  یه کپارچه یی  دڵنیگه رانه کانی  له الیه ک، 
چ  ده ســه اڵت،  ستوونیی  دابه شکردنێكی  جۆره  هه ر  له گه ڵ 
دیکه وه،  له الیه کی  موخالفن.  دێموکراتیک،  چ  و  دیکتاتۆری 
الیه نگرانی به  ڕه سمی ناسینی فره نه ته وایه تی به تایبه تی له نێو 
میللیه ته کانی ئێرانمان هه یه که به ساردی و گومانه وه چاو 
خاته می  ئاغای  دره نگوه خته ی  به گوناح«ه  »دانپێدانان  له و 
ده   که ن و زۆرتر وه ک مانۆڕێک بۆ گه رمکردنه وه ی ته ندووری 
ئیساڵحته ڵه بی و له کۆتاییدا وه ک هه وڵێک بۆ به الڕێدابردنی 
بیروڕای گشتی به قازانجی مانه وه ی کۆماری ئیسالمی لێی 
ده ڕوانن، به تایبه تی ئه گه ر ئه وه مان له به رچاو بێ که خاته می 
و  به ره وڕوویه   به ربه ست  له گه ڵ کۆمه ڵێک  بۆخۆی هێشتا 
ناتوانێ هه رکات هه رچییه كی پێی خۆش بوو، ده ری  ببڕێ.
ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه سه ر گرووپی یه که م؛ لێره دا هه ر 
هۆکاره کانی  له  هیچکام  که  له وه  جیا  که  ده ڵێین  ئه وه نده 
زانستییان  بنه مای  ئێراندا  له  فیدرالیزم  له  سڵه مینه وه 
ئێران  نه ته وه کانی  که  دابنێین  وای  ته نانه ت  ئه گه ر  نییه، 
پێشکه وتووترین  له  چاره نووس  دیاریکردنی  خوازیاری 
و  حــقــووقــی  بــنــه مــایــه کــی  چ  ــه ســه ر  ل دان،  خـــۆی  شکڵی 
ــه نرخی  ــر و ســـه رکـــوت و ب ــ ــه زه ب ئــه خــالقــی ئـــه وانـــه ب
ــه وه ڕاده گــیــرێــن؟ ــه ک درێـــژه دانـــی ســـه ره ڕۆیـــی بــه ســه ر ی
به اڵم سه باره ت به گرووپی دووه م؛ الیه نگرانی راسته قینه ی 
ئێران،  له  ده ســه اڵت  دابه شکردنی  و  یه کسانی  و  ــازادی  ئ
به تایبه تی ئه وانه که به درێژایی مێژووی هاوچه رخی ئێران 
باری قورسی سته می دوو چه ندانیان به کۆڵ هه ڵگرتووه، 
هه قیانه که به و لێدوانانه ی ئاغای خاته می شاگه شکه نه بن. 
ئه وه ش نه ک ته نیا له به ر کارنامه ی ڕه شی کۆماری ئیسالمی 
واڵمــی  لــه  کــه  ڕێژیمێک  خه ڵكیدا،  ده ســه اڵتــی  لــه  بـــواری 
و  تۆقاندن  له  جگه  زمانێک  ئێراندا  نه ته وه کانی  داخوازیی 
خواریی  و  خێچ  کۆمه ڵێک  له به ر  به ڵکوو  نازانێ.  هه ڕه شه 
جیددی که له ناخی قسه کانی خاته میدا خۆیان مۆڵ داوه.  
ئاغای خاته می وێڕای به گونجاوزانینی فیدرالیزم بۆ ئێران، 
ئاماژه ی به دوو کۆسپ له  سه ر ڕێگای فیدرالیزاسیۆنی ئه و 
واڵته کردوه کە یەکەمیان قانوونی ئەساسییە. گریمان ئه و  
قسه یه به شێوه ی ناڕاسته وخۆش بێ به مانای قبووڵکردنی 
به ڕاستی  ئه ساسییه.  قانوونی  به  پێداچوونه وه   پێویستیی 
وه ها دانپێدانانێک له الیه ن که سێکه وه که به درێژایی ده ورانی 
سه رکۆماری و ته نانه ت دواتریش پێداچوونه وه به قانوونی 
ئه ساسیی نیزامی به خیانه ت له قه ڵه م ده دا، چه نده ده توانێ 
به جیددی وه ربگیرێ؟ ئه گه ر له یاسای بنه ڕه تیی کۆماری 
ئیسالمی جێگایه ک بۆ فیدرالیزم نییه، خۆ شووڕاکانی شار 
له وێدا باس کراون. ئه دی بۆ بیست ساڵ )واته ده  و دێ 
ساڵ پاش کۆتایی هاتنی شه ڕ له گه ڵ عێراق(ی خایاند هه تا 
به ڕێوه  شووڕاکان  هه ڵبژاردنی  بوو  ڕازی  نیزام  ڕێبه ری 
له   که  ده ڵێ  ئه مجاره یدا  قسانه ی  له و  هه ر  خاته می  بچێ؟ 
بنه مایه کی  نه یتوانیوه  خۆیدا  سه رکۆماریی  ســه رده مــی 
ڕاستییه که  ی  بخا.  جێ  شــووڕاکــان  بۆ  پته وتر  قانوونیی 
تــه گــه ره ی  ــراو،  ــاوب ن ئیدیعای  به پێچه وانه ی  کــه  ئــه وه یــه 
شاره دارییه کان  و  شووڕاکان  نێوان  ناکۆکیی  سه ره کی، 
یان ڕکابه ریی نێوان شووڕاکان و به خشه کان نییه، به ڵکوو 
جۆره  هه ر  له گه ڵ  بنه  ڕه ته وه  له  هه ر  ئیسالمی  کۆماری 
خه ڵکساالرییه كی ڕاسته قینه له هه ر ئاستێکدا کێشه ی هه یه.
به  فیدرالیزم  ــی  دووه م کۆسپی  ده مانگه یه نه ته  ئــه وه ش 
بۆچوونی خاته می. به  باوه ڕی سه رکۆماری بانگه شه کاری 
هه لومه رجی  شارستانییه كان،  پێکه وه ژیانی  و  پێشکه وتن 
سیاسیی ئێستای ئێران بۆ فیدرالیزاسیۆنی ئه و واڵته له بار 
ئه وه  ده خواته وه.  په نگ  لێره دا  هه ر  کاکڵی شته که ش  نییه. 
سه ره ڕۆیه  سیستمێکی  هه موو  تایبه تمه ندییه کانی  له  یه ک 
که  شته  ئه و  به ڕاستیی  ئه نجامدانی  بۆ  زه مانێک  هیچ  که 
خه ڵک ده یانه وێ به له بار نازانن. ئه گه ر قه رار بێ به هۆی 
گرژییه کانی ده ره وه و مه ترسیی شه ڕ یان له به ر ناڕه زایه تیی 
بیرکردنه وه  نێوخۆ،  له  ته قینه وه   به  ڕوو  دۆخی  و  خه ڵك 
دوایین  پێکهاته یی  و  بنه ڕه تی  ئاڵوگۆڕی  بۆ  هه نگاونان  و 
که  بپرسین  خۆمان  له  ده بێ  بێ،  واڵتێك  حاکمانی  خه می 
سه رچاوه ی ئه و گرژی و فشارانه چیه و چ که سانێک یان کامه 
دامه زراوانه به دروستکردن و دووباره  به رهه مهێنانه وه ی 
ئارامیدا  له  نه ته وه کان  که  ده گــرن  به وه  پێش  قه یرانه كان 
ته ندروستانه ی  به ڕێوه بردنی  به  پێوه ندیدار  پرسه کانی  به  
ــه ن؟ ــگ کـــاروبـــار و پــێــوه نــدیــی بــنــیــاتــنــه ری نــێــوانــیــان ڕاب

له پێناو  ئه وله ویه تی کارمان خه بات  ئه وه که  له گه ڵ  ئێمه 
به رامبه ر  له  کوردستانه،  خه ڵکی  داخوازه کانی  وه دیهێنانی 
نین.  ناوچه دا ده گــوزه رێ، بێخه م  ئێران و  له  ئه وه شدا که 
کــوردانــه.  شوناسخوازیی  ئێمه  حیزبی  هه بوونی  هــۆی 
بردنه پێشی  بۆ  که  هه ین  ڕاستییه ش  ئه و  ئاگاداری  به اڵم 
واقعییه ته  یــان  ده  بــێ  واڵتێکدا  له  نه ته وایه تی  مه سه له ی 
دروستبوونی  به  یارمه تی  یان  بگۆڕدرێن  مه یدانییه کان 
ــرێ. هـــه وڵ و  ــک ــه دا ب ــ ــکــی دێــمــوکــراتــیــک لـــه و واڵتـ ــوارێ ب
تێکۆشانی ئێمه هه ردوو ڕه هه ند ده گرێته وه. بێگومان ئێمه 
ئاقاره کان  ڕاسته قینه ی  گۆڕانێکی  هه ر جۆره  له  پێشوازی 
سیاسی  له رێگای  کێشه کان  چــاره ســه ری  هــۆی  ببێته  که 
له و  ئێستادا  هه لومه رجی  له  به اڵم  ده که ین.  نیهادییه وه  و 
باوه ڕه  داین که پێویسته هۆش و سه رنجی هێزه  به ڕاستی 
کۆمه ڵگای  لــه  به تایبه تی  ئــێــران  دێموکڕاسیخوازه کانی 
سیاسیی کوردستان و له نێو نه ته وه کانی ئێراندا پێش هه موو 
شتێک له سه ر خه بات بۆ ڕووخانی کۆماری ئیسالمی بێ.

درێژەی سەروتار

دانپێدانانێکی دره نگ 
کۆماری ئیسالمی چی بە دەستەوە ماوە؟وه خت به »گوناح«

لە  ئەمریکا  بانەمەڕ ساڵێک بەسەر کشانەوەی  ١٨ی 
کار  ساڵ   ٣ بەرهەمی  کە  بەرجام  ڕێککەوتننامەی 
وەزیرانی  و  جیاوازەکان  هەیئەتە  کۆبوونەوەی  و 
لە پووشپەری ١٣٩٤  دەرەوەی واڵتانی ٥+١ بوو و 
لە  تڕامپ  دۆناڵد  دەوڵەتی  تێپەڕی.  کرابوو  ئیمزا 
خستە  ئێران  دژی  لە  هەڕەشەکانی  واشینگتۆنەوە 
بواری جێبەجێکردن و یەک لە دوای یەک تەحریمی 
داخوازەکانی  بە  گوێنەدان  بە  ئێران  سزادانی  وەک 
ئێراندا  ئابووریی  جۆراوجۆرەکانی  بەشە  لەسەر 
سەپاند. لە تەواوی ئەو ماوەیەدا کۆماری ئیسالمیش 
تۆڵەستاندنەوەی  هەڕەشەی  بەردەوامی  بە 
سپای  ئەمریکا  ساڵ،  یەک  تێپەڕینی  دوای  دەکرد. 
و  ناساند  تێرۆریستی  ڕێکخراوێکی  وەک  پاسدارانی 
و  ئەمنیەتی  سەربازی،  ناوەندە  ئەو  بەسەر  سزای 
ئابوورییەی کۆماری ئیسالمیشدا سەپاند. هەروەها بە 
مەبەستی وشککردنی داهاتی نەوتی ئێران، هەڕەشەی 
لە  کرد  کۆمپانیانەی  و  واڵت  ئەو  هەموو  سزادانی 
ئەگەری درێژەدان بە مامەڵەی کڕینی نەوت لە ئێران.
لە بەرامبەردا کۆماری ئیسالمی کە سەرەتا وای نیشان 
کاریگەرییان  ئەمریکا  تەحریمەکانی  و  سزا  کە  دەدا 
بە  پێهەاڵگوتن  بە  و  کەوتەخۆ  نابێ،  ئێران  لەسەر 
داخستنی  هەڕەشەی  پاسداران  سپای  تواناییەکانی 
لە  پێشگرتن  مەبەستی  بە  کرد  هۆرموزی  گەرووی 
کە  هەڕەشەیەک  خەلیج.  واڵتانی  نەوتی  بەڕێکردنی 
کەس بە جیددیی نەگرت و نەیتوانی بیکا بە فشارێک 
لەسەر ئەمریکا. جگە لەوانەش گلەییکردن لە ئورووپا 
سەفەرە  لە  کەوتنەخۆ  و  پۆتین  بەر  هاواربردنە  و 
و  نەدا  دادی  دەرەوەش  وەزیری  دیپلۆماسییەکانی 
ئەوجارەش نە ڕووسیە و نە ئورووپا نەک نەچوونە 
پشتی، بەڵکوو بەگوێی ئێرانیان دادا کە پێویستیە  وادە 
و بەڵێنی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتننامەکانی لەیاد بێ!
لە هەلومەرجێکدا هاتنە بەر باس  هەموو ئەم شتانە 
فرۆکەهەڵگرەکانی  زەبەالحە  گەلەپاپۆڕە  ئەمریکا  کە 
خۆی بەرەو کەنداو وەڕێ خستبوو و بە ئاشکرا بە 
ئێرانی گوت ئەگەر هەڵەیەک بکەی لەگەڵ ئەو هێزە 
بەرەوڕوو دەبیتەوە. بەمجۆرە لەگەڵ ئەوەی ئەمریکا 
هەتا ئێستاش باس لەوە دەکا کە بە نیازی شەڕ نییە 
مێزی  سەر  بکێشێتە  ئیسالمی  کۆماری  دەیەوێ  و 
وتووێژ، بەاڵم درێژەکێشانی ئەو دۆخە لەوانەیە ئەو 
دوو الیەنە پەلکێشی شەڕ بکا. کۆماری ئیسالمی کە 
بۆ  پشتیوانێک  و  یار  هەتا  دا  دەرکەیەکی  هەموو  لە 
خۆی ببینێتەوە ئیستا لە بەرامبەر بەرژەوەندیخوازیی 
بۆ  ملی  بە هەوانتە  کە  ئەو واڵتانەی وەک ڕووسیە 
ڕاکێشابوون و بە دۆستی خۆی دەزانین لە الیەک و، 
زیادبوونی فشارەکانی ئەمریکا لەوالوە بێدەرەتان و 
گەمەی  لە  دەزانێ  باش  هەروەها  ماوەتەوە.  بەتەنیا 
سیاسەتی نێودەوڵەتیدا وێنزۆئێال و کورەی باکوور و 
سووریە ناتوانن هیچ یارمەتییەکی بدەن و ئیستا خۆیان 
میلیشیا چەکدارەکانی شیعەی  ماونەتەوە و گرووپە 
دروستکراوی خۆیان لە واڵتانی دەورووبەر، جا چ لە 
یەمەن بێ یا لە لوبنان، سوورییە و عێراق یا پاکستان 
لە  کە  ئەمریکا  بڵێی شەڕی  تۆ  بەاڵم  ئەفغانستان.  و 
قەراغ سنوورە ئاوییەکانی ئێران لە کەنداوی فارس بە 
وردی چاوەدێری جمووجۆڵەکانی کۆماری ئیسالمی 

نیزامیش  ڕێبەرانی  و  بکرێ  گرووپانە  بەم  دەکەن 
پاڵی لێ بدەنەوە و سەیری ئەو یارییە ئاگرینە بکەن؟
ئەمریکا  پێداگریی  لەگەڵ  سەرنجە،  جێی  ئەوەی 
لەالیەک  کارانەیان  لەو  مەبەستیان  کە  ئەوەی  لەسەر 
زیادکردنی فشارەکانە بۆ سەر کۆماری ئیسالمی هەتا 
مل بۆ وتووێژ ڕابکێشن و کۆکردنەوەی هێزەکانیشیان 
بۆ بەرگری لە کردەوەی خراپەکارانەی ئێرانە و هەتا 
وەزیرەکانی  و  تڕامپ  ئاغای  جارێک  چەند  ئیستا 
ئێران  سەر  هێرشکردنە  مەبەستیان  کە  ڕایانگەیاندوە 
ئەوە دووپات دەکەنەوە  نیزامیش هەر  نییە، ڕێبەرانی 
دەیەوێ  تەنیا  و  ناکا  ئێران  لەگەڵ  شەڕ  ئەمریکا  کە 
ئەم  ئەگەر  دیارە  بکا.  زیاد  ئەوان  لەسەر  فشارەکان 
قسەی هەردووال وەک یەک دەچن کە ئەمریکا هێرش 
ناکاتە سەر ئێران، بەاڵم بە دڵنیاییەوە مەبەستەکانیان 
ئەمریکا  دەوڵەتی  جیاوازە.  هاوشێوە  دەربڕینە  لەم 
کە بە ئاشکرا و بە کۆکردنەوەی ئەو هێزە زەبەالحە 
پێویست  یەکالکەرەوە  شەڕێکی  بۆ  دەتوانێ  تەنیا  کە 
کە  خوڵقاندوە  شەڕی  بۆ  ئامادە  هەلومەرجێکی  بێ 
لەنێو  گشتییە  بیروڕای  ئامادەکردنی  بە  پێویستیی 
حەساسییەتی  کەمکردنەوەی  و  ئەمریکا  خەڵکی 
دژبەرەکانی لە نێوخۆی واڵت و هەروەها ئارام ڕاگرتنی 
ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  بەرژەوەندی  خاوەن  واڵتانی 
نێوەڕاستە و کاتی دەوێ بۆ هاوڕاکردنی واڵتانی دیکە 
ئیسالمیدا.  کۆماری  بەرامبەر  لە  لەگەڵ سیاسەتەکانی 
بەاڵم ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی کە دەستیان لە دنیا 
ئەمریکا  کە  قسەیە  ئەم  کردنەوەی  دووپات  لە  بڕاوە، 
شەڕیان لەگەڵ ناکا مەبەستی جیاوازیان هەیە. ئەوان 
باش دەزانن کە لە دوو ساڵی ڕابردوودا و پاش هاتنە 
سەرکاری دۆناڵد تڕامپ لە ئەمریکا پێ بە پێی سیاسەتە 
زۆر  لە  بوون  مەجبوور  ئەمریکا  هێرشبەرانەکانی 
ئێمپراتۆرییەک  وەک  کە  پێشوویان  سەنگەرەکانی  لە 
شانازییان پێوە دەکرد بکشێنەوە. لێدانی پەیتا پەیتای 
الیەن  لە  سووریە  لە  پاسداران  سپای  هێزەکانی 
ئیسرائیلەوە و لە نێوچوونی دەیان پێگەی سەربازی و 
هەزاران کوژراو و بریندار لە هێزەکانی سپای پاسداران، 
کشانەوەی بە زۆرەملی هێزەکانی حووسی لە یەمەن 
لە  سیاسەتەکانیان  لە  بەشێک  لە  دەسبەرداربوون  و 
عێراق کە وەک کارتی فشار بەکاریان دەهێنا، بەشێکی 
کۆماری  بەرەوڕووی  کە  شکستانەن  لەو  بچووک 
چاوی  لە  کە  گەلێک  شکست  بوونەتەوە.  ئیسالمی 
هێزەکانی سپای پاسداران بە دوور نییە و دەزانن کە 
ئەم شکست و پاشەکشانە چ کاریگەرییەکی خراپی لە 
داناوە.  ئەوان  شەڕی  بە  باوەڕ  و  ورە  و  توانا  سەر 
قۆستنەوەی تویتێکی تڕامپ کە دەنووسێ "نایەوێ شەڕ 
خامنەییەوە  عەلی  لەالیەن  تەنانەت  بکا"  ئێران  لەگەڵ 
نیشانەی  تەنیا  نە  قسە  ئەو  کردنەوەی  دووپات  و 
نییە، بەڵکوو ئەو ڕاستییە  بەهێزیی کۆماری ئیسالمی 
باشی  بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەرانی  کە  دەردەخا 
بەرەنگاربوونەوەیەکی  توانایی  نەبوونی  بە  هەست 
دڵخۆشیی  دەیانەوێ  جۆرە  بەم  و  دەکەن  نیزامی 
نادا! ڕوو  شەڕ  مەترسن  کە  بدەنەوە  هێزەکانیان 
و  سیاسییە  کێشە  ئەم  گۆڕانکارییەکانی  دوایین  لە 
نزیک  لە  کاتیۆشا  مووشەکێکی  تەقینەوەی  دوای  بە 
سەفارەتی ئەمریکا لە بەغدا و پەیامی تویتێری تڕامپ کە 

دەڵێ "ئەگەر ئێران بە دوای شەڕەوەیە ئەمە بەڕەسمی 
هەرەشە  هەرگیز  دیکە  جارێکی  دەبێ.  ئێران  کۆتایی 
لە ئەمریکا مەکەن"، هەڵوێستی جێرمی هانت، وەزیری 
لە  هەڵوێستەکانیان  ماوەیەکە  کە  بریتانیا  دەرەوەی 
بۆچوونی ئەمریکاییەکان نزیک بۆتەوە جێگەی سەرنج 
بوو کە دەڵێ، بە ئێرانییەکان دەڵێم کە ئەمریکا بە تەمای 
شەڕ نییە بەاڵم ئەوانیش ئیرادەی ئەمریکا لە مەحەک 
نەدەن. ئەمەش ئەوە دەردەخا کە سەرەڕای باسکردن 
بەاڵم  نابیندرێ.  دوور  بە  شەڕ  ڕوودانی  وتووێژ  لە 
سەرنج  هەمووان  لە  زەریف  جەواد  تویتریی  پەیامی 
لە درێژەی  ڕاکێشترە و وەک ئەوە دەچێ کە نەزانێ 
دەسەاڵتدارانی  ناکارامەیی  هۆی  بە  ئێراندا  مێژووی 
ئەم واڵتەدا هاتوە  ئێران چ بەاڵهایەک بەسەر خەڵکی 
لە  دەسەاڵتداران  زلزانی  بە  خۆ  و  نەزانی  چۆن  و 
و  شەڕ  هۆی  بە  و  مێژووییەکاندا  دەورە  زۆربەی 
واڵتەکەیانی  ئێران،  لشکرەزەبەالحەکانی  تێکشکانی 
کە  جێگەی  ئەو  هەتا  کردۆتەوە  بچووکتر  و  بچووک 
بووەتە پشیلەیەک کە ئیستا بە باسکردن لە فێدرالیزم 
کلککردنی  و  سەر  لە  نەتەوەکان  مافی  دابینکردنی  یا 
دەترسن. ئاغای زەریف ئەوەی لە بیر چۆتەوە کە نە 
تەنیا ئەسکەندەر و چەنگیز بەڵکوو عەرەب و ئەفغان 
و هەر کەسێک کە ڕۆژێک چاوی تەماحی لە سەریان 
بووە بە حاسانی بەشێک لەو خاکەی داگیر کردوە و 
کە  بێ  بیری  لە  دەبێ  ئەو  پچریوە.  لێ  خۆی  بەشی 
ئیمامی  لەشکریانی  عێراق  کە  کاتێ  خومەینی  ئیمام 
بۆ خۆدەربازکردن جامی  تێک شکاند چۆن  زەمانیان 
ژەهری نۆش کرد، ئەدی ئەودەمی ئەم هەموو غیرەتە 
لە کوێ بوو؟ هەرچەند ئەو کە باس لە ئێرانی دەکا و 
داوا دەکا کە هەڕەشە لە هیچ ئێرانییەک مەکەن دەزانێ 
کە هەڕەشەکان ڕوویان لە خەڵکی ئێران نییە، بەڵکوو 
لە خەڵکە  لە کۆمەڵێک دەسەاڵتداری مافیایی و دوور 
کە ماوەی چل ساڵە ئەوەی لە دەستیان هاتوە بۆ لە 
نێوبردنی ئەرزشە ئینسانییەکانی ئەو خەڵکە کردوویانە.
هەر بۆیە ئێستا ئەو خەڵکەی کە ئەوان باسی دەکەن نە 
بیر لە شەڕ دەکەنەوە نە لە وتووێژ. ئەوان بیر لە گۆڕانێک 
ساڵەیان  چل  زۆردارییە  هەموو  ئەو  کە  دەکەنەوە 
بۆ  بێ  ڕێگەیەک  وتووێژ  ئەگەر  بکاتەوە.  کەم  لەسەر 
سازانێکی دیکەی نێودەوڵەتی کە نە تەنیا بەرژەوەندییە 
هاوپەیمانانی  و  ئەمریکا  سەربازییەکانی  و  ئابووری 
بپارێزێ بەڵکوو یارمەتی بە کورتکردنەوەی دەسەاڵتی 
ملهوڕانەی ئەو تاقمە لە دەسەاڵتدارانی ئیستای ئێران 
داواکارییە  دەسەاڵتەوە  الوازکردنی  هۆی  بە  و  بدا 
دابین  واڵتە  ئەو  دانیشتووانی  تێکڕای  بنەڕەتییەکانی 
پێشوازیی  ئێرانەوە  خەڵکی  لەالیەن  بێگومان  بکرێ، 
هەمیشەیی  سیاسەتی  بەپێی  ئەگەر  وە  دەکرێ.  لێ 
لەوەدا  بێ و شەڕ هەاڵیسێ، گۆمان  دەسەاڵتدارانیش 
و  نابن  ئیسالمیدا  کۆماری  بەرەی  لە  خەڵک  کە  نییە 
لە  بە پێچەوانە دەبن بە بەشێک لە هێزی ڕزگاریدەر 
کۆماری  مافیاییەکانی  باندە  زۆرداری  و  زوڵم  چنگ 
لە  کە  ئێمە و خەڵکی کوردستانیش  ئیسالمی. حیزبی 
چوار دەیەی ڕابردوودا و بە پێی پیالنی دژە مرۆڤانەی 
هەڕەشەی  ژێر  لە  بەردەوامی  بە  ئیسالمی  کۆماری 
لە نێوچووندا بووە، قەت شەڕخواز نەبووە و شەڕی 
نییە  دوودڵ  لەوە  بەاڵم  نەزانیوە.  ئیالهی  نیعمەتی  بە 
سازبوونەکەی  هۆکاری  بدا  ڕوو  شەڕێک  ئەگەر  کە 
ئیسالمییە  کۆماری  ڕێبەرانی  زێدەخوازیی  و  ملهوڕی 
پاراستنی خۆی  و ئەو گەلەی چوار دەیەی تەواو بۆ 
و گەیشتن بە ئامانجەکانی خەباتی کردوە و قوربانی 
داوە نابێتە لشکری پارێزەری ئەو ڕێژیمە و ئەگەر مل 
لە  بۆ  دەبێ  یارمەتیدەر  ڕانەکێشێ  داواکارییەکانی  بۆ 
گۆڕانکارییەک  بۆ  دەبێ  خۆشکەر  ڕێگە  و  نێوچوونی 
گەالنی  هەموو  بۆ  دێموکراتیک  و  ئازاد  ژیانێکی  کە 
کورد  نەتەوەییەکانی  ڕەوا  مافە  و  بکرێ  دابین  ئێران 
و نەتەوەکانی دیکەی ئێرانیش تێیدا دەستەبەر بکرێن. 
نە  ئیسالمی  دیارە کە کۆماری  بە ڕوونی  ئیتر  ئیستا 
پشتیوانیی خەڵکی شەهادەتخوازی! ماوە و نە دۆست 
و نە ئیمکاناتی وەڕێخستنی شەڕێک کە بە تەنیا دەبێ 
واڵتانی  لشکرەکانی  گەورەترین  هێزی  ڕووبەڕووی 
دوور و نزیک ببێتەوە. تەنیا شتێک کە بە دەستییەوە 
ئەو  بوونی  بکا،  خۆش  بەویش  دڵ  ناتوانێ  کە  ماوە 
قودس  سپای  کە  تێرۆریستییەیە  گرووپە  چەند 
هەلومەرجی  ناچێ  پێ  هەرچەند  دەکا،  ڕێبەرییان 
بەوانیش  ئەوتۆ  ناوچە مەجالی جموجۆڵێکی  سیاسیی 
کاتی  قەرەی شەڕێکی  لە  ئەگەر خۆی  بۆیە  هەر  بدا. 
لەسەر  خۆی  سەری  یا  ئەوە  بدا  ماوەش  کورت  و 
دادەنێ یا ناچار دەبێ مل بۆ داخوازییەکانی ئەمریکا بۆ 
وتووێژ ڕابکێشێ و نەرمشە قارەمانانەکانیان دووبارە 
بکەنەوە. ئەگەرچی لەو دۆخە نالەبارەی نێوخۆی واڵت 
ئەمەش  ناڕەزایەتییەکان،  بەردەوامی  پەرەگرتنی  و 
ناتوانێ ڕێگەیەک بێ بۆ ڕزگاربوونیان لە چنگ قەیرانە 
نێوخۆییەکان و درێژەدانی دەسەاڵتی سەرەڕۆیانەیان.  

کەماڵ کەریمی

«زەریف وەک ئەوەی نەزانێ لە درێژەی مێژووی ئێراندا بە هۆی ناکارامەیی دەسەاڵتدارانی 
ئێران چ بەاڵهایەک بەسەر خەڵکی ئەم واڵتەدا هاتوە و چۆن نەزانی و خۆ بە زلزانی دەسەاڵتداران 
لە زۆربەی دەورە مێژووییەکاندا و بە هۆی شەڕ و تێکشکانی لشکرەزەبەالحەکانی ئێران، 
واڵتەکەیانی بچووک و بچووکتر کردۆتەوە هەتا ئەو جێگەی کە بووەتە پشیلەیەک کە ئیستا 
بە باسکردن لە فێدرالیزم یا دابینکردنی مافی نەتەوەکان لە سەر و کلککردنی دەترسن»



ژماره : 3٧٥٠
٣١ی بانەمەڕی ١٣٩٨  _  ٢١ی مای ٢٠١٩

د. ئاسۆ حەسەن زادە:
سنووردارکردنی ئێران شتێکی باشە، به اڵم 
کێشه ی ئێمه له گه ڵ ئه و ڕێژیمه چاره سه ر ناکا

نێوەڕاست  ناوچەی ڕۆژهەاڵتی  لە  نائارامییەکان  کاتێکدا  لە 
پێوەندییەکانی  و  گــرژی  و  تێدەپەڕێ  ناسکدا  ئاقارێکی  بە 
خۆی  بەوپەڕی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  و  ئەمریکا  نێوان 
دوو  ئــەم  نــێــوان  نیزامی  پێکدادانی  ئــەگــەری  و  گەیشتووە 
ئاسۆ  د.  ــرێ،  دەکـ ــاوەڕوان  چــ کاتێک  هــەمــوو  لــە  پتر  ــە  واڵت
دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  جێگری  حەسەن زادە، 
له  و  »کوردستان«  ڕۆژنامه ی  بۆ  لێدوانێکیدا  لە  کوردستان 
دانیشتووی  عه ڕه بی  لێکۆڵه ره وه یه كی  پرسیاره کانی  واڵمی 
نزیکانه باڵو ده بێته وه؛ ڕایگەیاند: »ئێمه هیچ  به م  پاریس که 
حکومه تێکی بێگانه بۆ ده ستێوه ردانی نیزامی له ئێران ده عوه ت 
ئێرانه که کۆتایی  باقیی خه ڵکی  و  ئێمه  ئه رکی  ئه وه  ناکه ین. 
بڕیار  بۆخۆمان  و  بێنین  ئیسالمی  کــۆمــاری  ده ســه اڵتــی  به  
کۆماری  ئــه وه  حاڵه ش  به و  بده ین.  خۆمان  ئاینده ی  له سه ر 
ــا کــه بــژاری  ئیسالمییه کــه بــه ڕه فــتــاری خــۆی کــارێــک ده ک
شه ڕ ببێته بژارێکی جیددی و، ئێمه ش ئیمکانی ئه وه مان نییه 
ڕێژیمی  که  نییه  ئێمه  کــاری  ئــه  وه  بگرین.  به شه ڕ  پێش  که 
بکه ین.« ڕزگار  له نێوچوون  مه ترسیی  له   ئیسالمی  کۆماری 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  وتەبێژی 
ئێمه  که  ــه وه دا  ئ »له گه ڵ  گوتی:  لێدوانەیدا  ئەو  ــژەی  درێ لە 
ئێراندا  له  بنه ڕه تی  ئاڵوگۆڕێکی  جۆره  هه ر  ده ده ین  ته رجیح 
خه ڵک  ده ستی  له سه ر  و  ئاشتیخوازانه  و  سیاسی  ڕێگای  له 
هاته  ڕێژیمه  ئه و  ئه گه ر  به اڵم  بدا،  ڕوو  ئێرانه وه  گه النی  و 
سه ر ئه وه که له ئه  نجامی هێرش و ده ستێوه ردانی ده ره کیدا 
ئاشتیخوازبوونمان  ناگرین.  ڕێژیمه  ئه و  بۆ  ئێمه  بڕووخێ، 
نییه.  ــوون  ب خــه یــااڵوی  و  بێجێ  فریشته  خوویی  مــانــای  بــه 
ــه.« دای شــه ڕ  له  ئێمه  گه لی  بــه دژی  ڕێژیمه  ئــه و  ساڵه  چل 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 
یەکالبوونەوەی  چۆنیەتیی  ئەگەرەکانی  و  پێشبینی  لەبارەی 
گرژی و ئاڵۆزییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران گوتی: »پێشبینیی 
که  بێوێنه یه  هه ڵچوونه  ئه و  یه كالبوونه وه ی  جۆری  موتڵه قی 
ئێستا به دژی ئێران له گۆڕێیه ئاسان نییه. سه رباری ئاست و 
سروشتی پێشتر نه دیتراوی فشاره کانی سه ر کۆماری ئیسالمی 
و هه موو ئه و ئاماده کارییانه ی ئاماده کاریی شه ڕن، ئێستاش 
ئه مریکا  به تایبه تی  ده ره کــیــیــه کــان  ده ســه اڵتــه  ئه وله وییه تی 
ئێران  نێو  پێکهاته کانی  مافی  و  مرۆڤ  مافی  و  دێموکڕاسی 
نییه. ئه وان هێشتا ته نیا به دوای ئه وه دا ده گه ڕێن که مه یدانی 
سنووردار  ناوچه دا  له  ئێران  رێژیمی  خراپکارانه ی  مانۆڕی 
بکه ن. ئه وه شتێکی باشه، به اڵم کێشه ی ئێمه له گه ڵ ئه و ڕێژیمه 
ئه وه که  ئه گه ری  ئێستاش  دیکه وه،  له الیه کی  ناکا.  چاره سه ر 
رێگایه ک بۆ سازانی الیه نه کانی گرژیی ئه مجاره بدۆزرێته وه، 
به دوور نازانرێ. کێشه ی ئێمه له گه ڵ ده سه اڵت له  ئێران پێش 
کێشه ی ئه مریکا و کۆماری ئیسالمی ده ستی پێ کردوه. ئه گه ر 
به  ئێمه  کێشه ی  به اڵم  بسازێن،  ئێران  و  ئه مریکا  ڕۆژێکیش 
چاره سه رنه کراوی بمێنێته وه، خه باتی ئێمه هه ر درێژه ی ده بێ.«
د. ئاسۆ حەسەن زادە لەبارەی سیاسەت و چەندی و چۆنیی 
خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە هەلومەرجی ئێستادا 
پرسەدا  ئەم  یەکالبوونەوەی  لە  دەرەکــی  فاکتەری  ڕۆڵــی  و 
له   ــه اڵم  ب زاتـــه.  بــه  قائیم  خه باتێكی  ئێمه  »خه باتی  گــوتــی: 
به رامبه ر ڕێژیمێکدا که جگه له سه رکوت و هه ڕه شه زمانێکی 
هه ر  نین.  غافڵ  ده ره کــی  فاکته ری  گرینگیی  له  نازانێ،  دیکه 
له نێوان  راسته وخۆ  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  و  بێت  ئه گه ر  بۆیه 
به  ڕێژیم  الوازبــوونــی  له  ئێمه  ــدا،  رووبـ ئێراندا  و  ئه مریکا 
قازانجی خه بات و خه ڵکی خۆمان که ڵک وه رده گرین، ئه و ه ش 
مه یدانی  واقعیاتی  له سه ر  کاریگه ریمان  که  ئــه وه  ڕێگای  له 
بکه ین.  زیــاد  کوردستان  ڕۆژهــه اڵتــی  به  ســه بــاره ت  النیکه م 
کاره كه ئاسان نییه. به اڵم ده بێ زیاتر خۆمان رێك بخه ین و 
بجوڵێینه وه  ژیرانه تر  و  یه كگرتووانه تر  ئێران  له  کورد  وه ک 
هه تا به هه ر ڕێگایه کی مومکین گه لی خۆمان له ژێر چنگی ئه و 
ده سه اڵته ی ده یان ساڵه له ده ستی له ئازاردایه، ڕزگار بکه ین.«
سیاسیی  مــانــۆڕی  ئــه گــه ری  لــه گــه ڵ  له پێوه ندی  بــەڕێــزیــان 
له پێناو مانه وه یدا، وەک لە سەروتاری ئەم ژمارەیەی  ڕێژیم 
کە:  ئـــەوەی  خستەسەر  تیشکی  هــاتــووە،  ــان«دا  »کــوردســت
له پێناو  خه بات  کارمان  ئه وله ویه تی  که  ئــه وه  له گه ڵ  »ئێمه 
به رامبه ر  له  کوردستانه،  خه ڵکی  داخوازه کانی  وه دیهێنانی 
نین.  بێخه م  ــوزه رێ،  ده گـ نــاوچــه دا  و  ئێران  له  که  ئــه وه شــدا 
به اڵم  کوردانه.  شوناسخوازیی  ئێمه  حیزبی  هه بوونی  هۆی 
ئاگاداری ئه و ڕاستییه ش هه ین که بۆ بردنه پێشی مه سه له ی 
مه یدانییه کان  واقعییه ته  یــان  ده  بــێ  واڵتێکدا  له  نه ته وایه تی 
بگۆڕدرێن یان یارمه تی به دروستبوونی بوارێکی دێموکراتیک 
له و واڵته دا بکرێ. هه وڵ و تێکۆشانی ئێمه هه ردوو ڕه هه ند 
له هه ر جۆره گۆڕانێکی  پێشوازی  ئێمه  بێگومان  ده گرێته وه. 
کێشه کان  ببێته هۆی چاره سه ری  که  ئاقاره کان  ڕاسته قینه ی 
له رێگای سیاسی و نیهادییه وه ده که ین. به اڵم له هه لومه رجی 
ئێستادا له و باوه ڕه  داین که پێویسته هۆش و سه رنجی هێزه  
به ڕاستی دێموکڕاسیخوازه کانی ئێران به تایبه تی له کۆمه ڵگای 
سیاسیی کوردستان و له نێو نه ته وه کانی ئێراندا پێش هه موو 
بێ.« ئیسالمی  کۆماری  ڕووخانی  بۆ  خه بات  له سه ر  شتێک 

ئەو کاتانەی دەمامکەکان ال دەدرێن
عەلی بداغی

ڕاگەیاندنی  و  بەرجام  لە  ئەمریکا  هاتنەدەرێی  لەگەڵ 
الیەنی ئورووپا بۆ مانەوەیان لە بەرجامدا و ڕاگرتنی، 
قازانج  زۆرترین  دا  هەوڵی  ئیسالمی  کۆماری 
وەرگرێ. ئورووپا  و  ئەمریکا  نێوان  کەلێنەی  لەو 
بانەوە  ستراتێژیی  و  ژیئۆپۆلۆتیک  لەڕووی  ئێران 
چاالکییە  کە  تایبەت  بە  لەسەرە،  ئورووپای  چاوی 
بەو  دیکەشی  گرینگییەکی  واڵتە  ئەم  ئەتۆمییەکانی 
جێگەوپێگەی ئێران لە خوێندنەوەکانی ئورووپا دابوو. 
هەر لەم ڕووەوە "بەرجام" و ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ 
کۆماری ئیسالمی لە خوێندنەوەی واڵتانی ئورووپادا 
بە گەورەترین دەسکەوتی دیپلۆماتیک دادەنرا و هەر 
ئەوەش بوو کە دوای کشانەوەی ئەمریکا هەوڵیان دا بە 
هەموو هێز و تواناوە ئەم ڕێککەوتنە ڕابگرن. ئێرانیش 
جەختکردنەوەی  لەگەڵ  بۆیە  دەزانی،  باش  ئەوەی 
ئورووپا  تێدەکۆشا  بەرجام،  بە  پێبەندمانی  لەسەر 
بکاتە قەڵغانێک و هەڕەشە و مەترسییەکانی ئەمریکای 
هیچی  ئورووپا  نە  بەاڵم  بخاتەوە.  دوور  خۆ  لە  پێ 
سەر  لەوەدا  توانی  ئێران  نە  و  سەر  چووە  بۆ 
هەبوو. خۆی  هۆکاری  لەوانە  کام  هەر  و  بکەوێ 
لەسەر  ئورووپا  پێداگریی  کە  ئەوەی  لەپێشدا 
لەگەڵ  بازرگانی  و  بانکی  مامەڵەی  بە  درێژەدان 
دیوی  بەرجامدا  مانەوەی  چوارچێوەی  لە  ئێران 
بەاڵم  بوو،  ئورووپا  یەکیەتیی  سیاسییەکەی  بڕیارە 
نەک  بابەتە  ئەم  یەکالکەرەوەی  و  بڕیاردەر  الیەنی 
دەوڵەتەکان؛ بەڵکوو گەورە بانک و کۆمپانیا زەبەالحە 
ئابوورییەکانی ئورووپا بوون کە بەرژەوەندییەکانیان 
نەبوون.  سیاسییە  بڕیارە  ئەم  لەگەڵ  هاوتەریب 
ئورووپا  ئەمنیەتیی  تەنانەت  و  ئابووری  بەستراوەیی 
هەر  ئورووپایی  واڵتانی  کە  ڕادەیەکە  بە  ئەمریکا  بە 
بەرهەڵستی  ناتوانن  کە  دەیزانی  سەرەتاشەوە  لە 
بڕیاری ئەمریکا ببنەوە، بەاڵم لە الیەک پێیان وانەبوو 
تڕامپ تا ئەو ڕادەیە لەسەر ئەم سیاسەتەی سوور و 
شێلگیر بێ، دووهەم هەتا بڵێی پێویستیی ژیانەکییان 
بە مانەوەی بەرجام هەبوو و ئێستاش هەیە. بەرجام 
نەک هەر لە ڕووی ئابووری، بگرە لە ڕووی سیاسی 
هەیە.  ئورووپا  بۆ  زۆری  قازانجی  ئەمنیەتیشەوە  و 
جڵەوی  ڕێککەوتنە  ئەم  کە  سۆنگەیە  لەو  یەکەم 
بەئەتۆمی بوونی ئێرانی _ بەدەر لە مەترسیی بەرنامە 
ئورووپا  دووهەم  ئەستاندبوو.   _ مووشەکییەکانی 
دەزانێ لە ئەگەری بەردەوامیی تەنگەژە و ئاڵۆزییەکان 
کە ئەگەر بە الی شەڕ و پێکدادان لە ناوچەدا بشکێتەوە، 
شت  یەکەم  کە  ئورووپایە  ئەوە  شتێک  هەموو  پێش 
دەکەوێتە بەردەم شەپۆلێکی دی لە شااڵوی کۆچبەران. 
ئەمریکادا خۆڕاگرییان  گوشارەکانی  لەبەرامبەر  بۆیە 
گرێژنە  لە  کار  دەکرێ  چەندی  بۆوەی  دەکرد 
هەڵبژاردنی  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون  ئەگینا  دەرنەچێ، 
ئێران. نەک  ئەمریکایە،  هەر  دواجاردا  لە  ئورووپا 
نەیدەویست  سەرەتا  ئێران  دیکەشەوە  الیەکی  لە 
بیخوێنێتەوە.  هەیە  وەک  ئورووپا  سیاسیی  ڕەفتاری 
ئورووپاییەکان بەپێی زۆر فەکتی مێژووییش ڕەفتاری 
لەچاوی  پێچەاڵوپووچتریان  و  ئاڵۆزتر  سیاسیی 
خەسڵەتی  بەپێی  ئەمریکا  هەیە.  ئەمریکاییەکان 
دەروونیی خۆیان لە ئابووری و سیاسەتدا چی بوێ و 
بەدوای چیدا بگەڕێ بەئاشکرا و بێ پێچ و پەنا دەیڵێ. 
نیزامییەکەیان  و  ئابووری  مەزنی  و  زۆر  توانای  وە 
کردووە.  بێمنەت  ڕوونبێژییەدا  لەو  ئەوانی  دنیادا  لە 
ئاڵۆزترە  ئورووپاییەکان  سیاسیی  ڕەفتاری  بەاڵم 
ناڕوونیدا  و  لێڵی  لە  تێگەیشتنەکان  جاریش  زۆر  و 
ئیسالمی هەموو  کاتێک کۆماری  بوو  ئەوە  دێڵێتەوە. 
دەمامکەکان  خوێندەوە،  ئورووپای  مەبەستەکانی 
کە  وابوو  الچوون؛  خۆیشی  ڕوخساری  لەسەر 
پێکرد. دەستیان  ئێران  هەڕەشەکانی  ئەمجارەیان 
نموونە  بۆ  بوون،  جۆراوجۆر  ئێران  هەڕەشەکانی 
ئەگەری  لە  ڕایگەیاندکە  ئێران  دەرەوەی  وەزارەتی 
گوشارە ئابوورییەکانی ئەمریکادا هەموو ئەفغانییەکانی 
بەوەش  دەردەکەن،  واڵت  لە  ئێران  لە  نیشتەجێ 
شەپۆلێکی دی لە کۆچ بەرەو ئورووپا وەڕێ دەکەوێ 

قورس  تێچووی  تووشی  ئورووپا  واڵتانی  بەوەش  و 
دەکەن. یان ڕایانگەیاند ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
لە لیبی  ڕا هەتا ئەفغانستان هەمووی پڕ کێشە و قەیرانی 
شەڕ و هەژاری و برسێتییە و ئەگەر ئێران لە بەرجام 
دەکەوێتە  تەواوی  بە  ئورووپا  ئەمنیەتی  بکشێتەوە، 
مەترسییەوە. ئەوان بۆ نموونە باس لەوە دەکەن کە ئەو 
نێوان  لە  لە ساڵدا  دراون  داڵدە  ئێران  لە  ئەفغانییانەی 
٣ هەتا ٥ میلیارد یۆرۆ پارە لە ئێران دەبەنە دەرێ و 
بۆ کەسوکاریان لە ئەفغانستانیان دەنێرنەوە. هەروەها 
نیزیک بە ٤60 هەزار قوتابیی ئەفغان لە ئێران دەخوێنن 
 600 نیزیک  ساڵدا  لە  لەوان  کام  هەر  تێچووی  کە 
یۆرۆیە، بۆیە ناچارین جوابیان بکەین و لەو ئەگەرەشدا 
بەشێکی زۆر لەوان شااڵو بۆ واڵتانی ئورووپا دێنن. وە 
سەیر ئەوە کە هەر ئەم ئەفغانییانەی ئێران هەڕەشەی 
و  سووریە  لە  ساڵە  شەش  ماوەی  دەکا  دەرکردنیان 
لەژێر ناوی "فاتمیوون"دا شەڕی نیابەتی بۆ ڕێژیم دەکەن 
کردبێ. مسۆگەر  ئێراندا  لە  خۆیان  مانەوەی  بۆوەی 
ڕووحانی،  حەسەن  زمان  لە  هەڕەشانە  ئەم 
ئورووپا  لە  ڕووی  ئەو  کران.  سەرکۆماریشەوە 
ئێمە  و  هەبێ  "بەرجام"ێك  ناکرێ  دەڵێ  و  کردووە 
و  پێشێ  بێنە  دەبێ  ئێوە  بۆیە  بکێشین،  جەورەکەی 
کۆچبەر  و  هۆشبەر  مادەی  شااڵوی  لە  بەرگرتن  بۆ 
هاوکارییەکەش  بکەن.  ئێران  هاوکاریی  ئورووپا  بۆ 
و  ئەمریکا  دژایەتیی  بەردەوامیی  کە  ڕوونە 
ئێرانە. لەگەڵ  بازرگانییەکان  و  بیزنس  درێژەی 
ڕووحانی پێشتریش گوتبووی کە گەمارۆکانی  ئەمریکا 
بەربەرەکانی  بۆ  واڵتە  ئەو  توانای  ئێران  دژی  لە 
بۆ  هۆشبەر  مادەی  ترانزیتی  و  قاچاغ!  لەگەڵ 
ئەوەی  هەڕەشەی  ئەو  دابەزاندووە.  ئورووپای 
جوغرافیای  سەیرێکی  ئورووپا  پێویستە  کردبوو 
بیهەوێ  و  بکا  حەز  ئێران  ئەگەر  چونکی  بکا،  ئێران 
مادەی  داروپەردووی  بن  لە  ئورووپا  هەموو  هەر 
هۆشبەر و کۆچبەر و تێرۆریزمدا ورد و خاش دەبێ.
بۆ  ئورووپا  لە  ئیسالمی  کۆماری  هەڕەشانەی  ئەم 
ئەمریکا  دەروەستی  تەنیا  بە  دەبینێ  کاتێک  ئەوەیە 
بێنێتە  ئورووپا  واڵتانی  دێ،  بەچۆکدا  خەریکە  و  نایە 
بخرێتە  گوشار  ئەوانەوە  ڕێگەی  لە  تا  خەت  سەر 
وەرگرتبێ.  ئیمتیازێکی  بەمجۆرە  و  ئەمریکا  سەر 
داخستنی  نابڕێنەوە.  بەوەندەش  ئێران  هەڕەشەکانی 
پەالمار  المندب"،  "باب  داخستنی  هورموز،  گەرووی 
بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی 
پشتیوانیی  بە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  واڵتە  ئەم 
میلیشیاکانی سەر بە خۆی، هاتنە دەرێ لە رێککەوتنی
بڕەودان  ئۆرانیۆم،  پیتاندنی  بە  دەستپێکردنەوە   ،NPT
تێکنۆلۆژی  و  سیاسی  و  سەربازی  هاوکاریی  بە 
مووشەکی،  هێرشی  باکوور،  کۆرەی  لەگەڵ 
 ،FATF و   ،CFT و  پالێرمۆ  الیحەکانی  پەسەندنەکردنی 
مادەی هۆشبەر  و  تێرۆریزم  و  هەناردەی چەکوچۆڵ 

ماوەی  لە  کە  هەڕەشانەن  لەو  بەشێک  کۆچبەر  و 
زمانی  و  زار  لەسەر  بەردەوام  ڕابردوودا  مانگی  چەند 
بوون. ئیسالمی  کۆماری  درشتی  و  ورد  کاربەدەستانی 
ئەگەری  لە  لەوەی  بەدەر  ڕێژیم  هەڕەشانەی  ئەو 
کێشە  لەوان  کام  هەر  سەرێی  بردنە  و  کردن  جێبەجێ 
دەکا،  دروست  ڕێژیمدا  لەبەردەم  دیکە  قەیرانی  و 
بەاڵم  بکەوێ؛  ڕێژیم  فریای  کوێ  هیچ  لە  ئەوەی  بێ 
یارمەتیی ئورووپا دەدا زووتر بچێتە پشت ئورووپا. دوا 
تایبەتیی  نوێنەری  هووک،  برایان  کە  بوو  ئەوە  بەدوای 
واڵتەکەی  کە  ڕایگەیاند  ئێران  کاروباری  بۆ  ئەمریکا 
دەکا،  حسێب  ئورووپا  لەسەر  بوارێکەوە  هەموو  لە 
سەربازیش! هاوپەیمانیی  و  پاڵپشتی  ڕووی  لە  تەنانەت 
قوواڵیی ستراتێژیی ئەمریکا و ئورووپا لێرەدا پێک دەگەن 
ڕۆژهەاڵتی  لە  زۆریان  بەرژەوەندیی  ال  دوو  هەر  کە 
نێوەڕاست دایە و جیا لە نالێکی بۆچوونیان لەسەر پرسی 
دیکەدا  بابەتی  زۆر  لە  ئێران  لەگەڵ  ئەتۆمی  ڕێککەوتنی 
هاوڕا و هاوهەڵوێستن. لە پرسی ئەمنیەتیی وزەوە بگرە 
هەتا دەگاتە بابەتگەلی وەک پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و 
پاڵپشتیی ئێران لە تێرۆریزمی دەوڵەتی. بابەتی مووشکە 
ئێستادا  لە  کە  خۆی  لەجێی  ڕێژیمیش  بالستیکەکانی 
ئەم  پاراستنی  بنگێون.  ئورووپا  لە  بەشێک  دەتوانن 
ئەمنیەتیی  و  سیاسی  سەقامگیریی  لە  بەرژەوەندییانەش 
لەم  ناوچەیەک  و  دایە، جوغرافیا  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
الیەنی  و  هۆکار  ئێران  دەزانن  هەمووان  کە  جیهانەدا 
سەرەکیی هەموو قەیران و شڵەژانییەکانێتی. وەک چۆن 
جێرمی هانت، وەزیری دەرەوەی بریتانیا چەند ڕۆژ پێش 
کە  هاوڕایە  ئەمریکا  لەگەڵ  واڵتەکەی  ڕایگەیاند  ئێستا 
ئێران هەڕەشەیەکی گەورەیە، بۆیە بەوردی چاالکییەکانی 
وەک  و  چاودێرییەوە  ژێر  خستووەتە  ڕێژیمەی  ئەم 
ئەمریکا هەنگاو دەنێن! نیزیک و شانبەشانی  هەمیشەش 
کرد  ئێرانی  بە  ڕابردوودا  ساڵی  یەک  لە  تڕامپ  ئەوەی 
کراوەن  الیەن  دوو  هەر  بۆ  ئێستاش  بژێرانەی  ئەو  و 
ژارەکە  جامە  یان  دەدا  ڕوو  شەڕەکە  لەوەی  بەدەر 
ڕاستییەکی  چەند  و  دەسکەوت  چەند  دەخورێتەوە، 
دروشمی  دەیە  چوار  پێچەوانەی  کە  دەرکەوت  تێدان: 
"ئەمریکا ناتوانێ هیچ غەڵەتێک بکا"، ئەمریکا توانی ئێران 
دەریخست  بکا.  ئابووری  و  سیاسی  ئیفالسی  تووشی 
کە  نییە  ئەوە  سەربازییەکەشی  توانا  ڕێژیمە  ئەم  کە 
دیکەدا  واڵتانی  لەگەڵ  هاوکێشەکان  و  کێشە  لە  بتوانێ 
واڵتانی  بۆ  نێوەدا  لەو  ئەوەی  هەروەها  فریای.  بکەونە 
دەخوێندرێتەوە ویستی سەرەکی  نە  و  گرینگە  نە  زلهێز 
و  ڕێژیمە  ئەم  نەمانی  کە  ئێرانە  خەڵکی  بنەڕەتیی  و 
خەڵک  بۆیەش  ئازادییەکانیانە.  و  ماف  دەستەبەری 
لە  نابێ  چیدی  ئیسالمی  کۆماری  ئۆپۆزیسیۆنی  و 
کە  خۆیانن  بۆ  تەنیا  و،  بمێننەوە  "گۆدۆ"دا  چاوەڕوانیی 
دەبێ و دەتوانن خۆیان لەگەڵ ئەم ڕێژیمە یەکال کەنەوە و 
لەو نێوەشدا گوشارە نێودەوڵەتییەکان تەنیا دەتوانن ڕۆڵی 
هاندەرانە و خێرابەخشینیان بەو ویست و بڕیارە هەبێ.

ئه نجومه نی گه شه پێدان بۆ ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست ڕۆژی چوارشه ممه، 2٥ی بانەمەڕ  له  پا رلمانی 
بریتانیا له  شاری له نده ن سمینارێکی بۆ باس لەسەر ڕه وشی مافی كه مایەتییە نه ته وه یی و ئایینییەکان لە 
ئێران بۆ جاوید ڕه حمان، ڕێپۆرته ری نه ته وه  یه كگرتووه كان بۆ پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران پێک هێنا.
دێموكراتی  حیزبی  نوێنەرایەتیی  بە  موكری  خه دیوی  یونس  سمینارەدا،  لەو 
هەروەها  کرد.  باسەکانی  بەشداریی  نیزیکەوە  لە  و  بوو  بەشدار  بریتانیا  لە  كوردستان 
مرۆڤی  مافی  پێشێلکردنیت  پرسی  بە  پێوەندیدار  دێکیومێنتی  و  بەڵگە  کۆمەڵێک 
ڕەحمان. جاوید  بەردەستی  خستە  ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری  بەهۆی  ئێران  لە  کورد 

پرسی کوشتنی ڕۆژانەی کۆڵبەران، ڕەوشی زیندانیانی سیاسیی کورد، پرسی مووشەکباران کردنی قەاڵی دێموکرات و سەرکوتی مافە سیاسی و مەدەنییەکانی کورد لە ئێران 
تەوەری باسەکانی نوێنەری حیزب لەو سمینارە و، لە دیدار و چاوپێکەون لەگەڵ جاوید ڕەحمان، ڕێپۆرتەری شووڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری ئێران بوو.
به لوچستان؛  بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوه ندی  له   ڕۆژئاوا  به لووچستانی  نوێنه ری  ئه میری،  جه مشید  سه ربه خۆ؛  پا رلمانی  ئه ندام  شانۆن،  جیم  سمینارەدا  لەو 
و  بەهایی  وەک  ئایینییەکانی  کەمایەتییە  مافی  زەوتکردنی  پرسی   لەسەر  نێوه ڕاست،  ڕۆژهه اڵتی  بۆ  گه شه پێدان  ئه نجومه نی  به رپرسی   زاهیدی،  مووسا 
کرد.  قسەیان  به لوچستان  و  كوردستان  خوزستان،  ناوچه كانی  له   تایبه ت  به   ئێران  لە  نه ته وه ییەکان  كه مینه   مافی  سیستماتیکی  پێشێلکردنی  و  یارسانەکان 
بێ. بەردەوام  ڕەوتێکی  زانیارییانە  گۆڕینەوەی  و  دیدار  ئەم  کە  وابوو  پێی  و  کرد  باسەکان  و  دانیشتنە  لەو  باسی  بەبایەخەوە  ڕەحمانیش  جاوید  دوکتور 

دیداری نوێنەری حیزب لەگەڵ جاوید ڕەحمان
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بۆوەی سەرمان بێ کاڵو نەمێنێ!
گەورەترین  نزیکبوونەوەی  دوای 
لە  ئامریکا  سەربازیی  گەلەپاپۆڕی 
گرژییەکانی  ئێران،  ئاوییەکانی  سنوورە 
ئاراستەی  ئەم دوو واڵتە قووڵتر و  نێوان 
تا  بینیوە. هەرچەند  بەخۆوە  جۆراوجۆری 
کۆشکی  ئامانجی  بێت،  گەڵدا  لە  ئێستاشی 
و  ئابووری  گەمارۆ  ئەم  هەموو  لە  سپی 
»گۆڕینی  ئێران،  سەر  بۆ  سەربازییانەی 
کەس  هێندێک  بەاڵم  ئێران«ە،  ڕەفتاری 
و  سەربازی  ئارایشە  ئەم  وایە  پێیان 
ئەمنیەتییەی ئامریکا لە نزیک سنوورەکانی 
باشووری ئێران وێناچی تەنیا بۆ »گۆڕینی 
ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  ڕەفتار«ی 
ئەم  بەرانبەر  بۆچوونی  و  ڕا  بێت.  ئێران 
خوێندنەوەیەش لە ئارادا هەیە کە پێی وایە 
ئەم  نێوان  لە  سەربازی  پێکدادانێکی  هیچ 
دو واڵتەدا ڕوو نادا و هەموو ئەم گەمارۆ 
دانووستان و  بۆ  ئابووری و سەربازییانە 
وتووێژ و ملکەچکردنی کۆماری ئیسالمییە.
شیکردنەوە  وتارەیە،  ئەم  ئامانجی  ئەوەی 
کەوتن  و  بۆچوونانە  ئەم  تەحلیلکردنی  و 
بەڵکوو  نییە،  بۆچوونانەدا  ئەم  بەالیەکی 
لە  بیرکردنەوە  بۆ  دەرفەتێکە  تەنیا 
و  هەمیشەیی  پرسیارێکی  بە  واڵمدانەوە 
ئاشنای پێوەندیدار بە پرسی کورد لە ئێران 
کوردی  سیاسییەکانی  الیەنە  و  حیزب  و، 

ئەگەری  لە  کە؛  کوردستان  لە  بەشە  ئەم 
هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێکدا لە ئێران، چ نەخشە 
ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  پالنێکیان  و  ڕێگا 
بەرگری  بۆ  و  پێشهاتەکان  گەڵ  لە 
هەیە؟! کوردستان  خەڵکی  و  خاک  لە 
ئاڵۆگۆڕێک«  »هەرچەشنە  لە  باس  کە 
دەکەین، ڕاست مەبەست ئەوەیە کە بڵێین؛ 
حیزبە  و  ئێران  لە  کورد  بزووتنەوەی 
بە  نیشتمان  لە  بەشە  ئەم  سیاسییەکانی 
لەگەڵ  داوە  هەوڵیان  مێژوو  درێژایی 
گۆڕانکارییە  دەرفەتی  لە  کەڵکوەرگرتن 
دەوڵەتە  ڕۆڵی  دیتنی  و  جیهانییەکان 
سیاسییەکاندا،  گۆڕانکارییە  لە  زلهێزەکان 
هەمیشە پشت بە گۆڕانکارییەکانی نێوخۆی 
لە  بۆیە  ببەستن.  ئیرادەی خۆیان  واڵت و 
ئەگەری هەردوو ئەو سناریۆیانەدا کە بۆ 
کورد  دەکرێ،  پێشبینی  داهاتوو  ئێرانی 
هەبێ. ڕێگای خۆی  نەخشە  و  پالن  دەبێ 
ئیسالمی  کۆماری  چ  ئێستادا،  دۆخی  لە 
و  سەر  بکرێتە  سەربازیی  هێرشی  ئێران 
بهێندرێ  تەمەنی  بە  کۆتایی  هەمیشە  بۆ 
بەشێک  گوشارەکانەوە  هۆی  بە  چ   ، و 
کۆمەڵگەی  و  ئامریکا  داواکارییەکانی  لە 
بەمجۆرە  و  بکا  قبووڵ  نێونەتەوەی 
لە  کورد  بدات،  خۆی  مانەوەی  بە  درێژە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێویستە، بۆ هەرکام 

جیاوازی  ڕێگای  نەخشە  ئەگەرانە  لەم 
خۆی  خەباتی  درێژەدانی  بۆ  و  هەبێ 
بێت.  لەبەرچاو  ڕوونی  دیمەنێکی  دوورە 
هەرچەند ئەم دوورە دیمەنە بە هۆکاری 
ڕووداوەکاندا  ئەگەری  لە  سیاسەتکردن 
و  ناڕوونە  و  لێڵ  ئێستا  تا  بەداخەوە 
بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لە تێگەیشتن و لێکدانەوەیەکی 
بەاڵم  بێبەشە،  ڕووداوەکان  لە  واقعی 
بە  کەمایەسییە  ئەم  خەساری  دەکرێ 
کەمایەسییەکی  البردنی  بۆ  هەوڵدان 
کورد،  بزووتنەوەی  نێو  گەورەتری 
بکرێتەوە.  کەم  النیکەم  یان  قەرەبوو 
کەمایەسییەکی بنچینەیی کە هەموو الیەک 
هەستی پێ دەکەن بەاڵم کەمتر بەهیندی 
دەکەن. لەسەر  کاری  و  وەردەگرن 
هێزە  نێوان  یەکگرتوویی  بۆ  هەوڵدان 
کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  سیاسییەکانی 
کەمایەسیی  و  کەلێن  گەورەترین  وەک 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  بزووتنەوەی 
کە  ڕێگایەکە  نەخشە  تەنیا  کوردستان، 
دەتوانێ پێش بە بێ کاڵومانەوەی سەری 
ئێراندا  داهاتووی  ڕووداوەکانی  لە  کورد 
مێژووییە  ئەزموونێکی  ئەوە  بگرێ. 
لێ  تاڵی  تامی  تەنیا  ئێستا  تا  کورد  کە 
حیزبەکانی  پێوەندییەدا  لەم  چێشتووە. 

و  ڕەخنە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
ئەم  سەرە.  لە  ڕەوایان  و  زۆر  گلەیی 
زەروورەتە نەتەوەیی و نیشتمانییە بۆ 
قووڵ  دەرکێکی  بە  پێویستیی  کورد، 
»بەرژەوەندی«ی  لە  مەسئوالنەیە  و 
ساڵە  سەدان  کە  میللەتێک  گشتیی 
ئازادییە.  و  سەربەستی  عەوداڵی 
لە  و  جارجار  کە  زەروورەتە  ئەم 
لە  باسی  ڕواڵەت  بە  بۆنەدا  هێندێک 
»درووشم«ی  بۆتە  و  دەکرێ  سەر 
سیاسییەکانی  الیەنە  و  هێز  زۆربەی 
لە  ڕاستیدا  لە  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
جیدیی  هەنگاوی  کردارییەوە  ڕووی 
بۆ  بزووتنەوە  گشتیی  ئاستی  لەسەر 
دۆخی  لە  بۆیە  هەڵنەهێنراوەتەوە. 
گشتی  بە  کوردستان  خەڵکی  ئێستادا 
لە  کورد  چاالکانی  و  تێکۆشەران  و 
و  نیگەرانن  واڵت  دەرەوەی  و  نێوخۆ 
نەتوانن  حیزبەکان  ئەگەر  وایە  پێیان 
دەنگی ئەوانیان گوێ لێ بێ و واڵمی 
گەورەترین داخواییان کە »یەکگرتوویی 
بە  ناچار  نەدەنەوە،  بوونە«  پێکەوە  و 
ناخۆش  ئەزموونە  دووپاتکردنەوەی 
دەبن. ڕابردوو  خەسارەکانی  لە  پڕ  و 
ئەگەر یەکگرتوویی لەم دۆخەدا بۆ کورد 
لە ئێران زەروورەتێکی ژیانەکییە، بەاڵم 

بەتەنیا بەس نییە بۆ ئەوەی کورد بتوانێ وەک 
پێویست لە ئاست چاوەڕوانییەکاندا هەوڵ بۆ 
دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی خۆی بدا 
و لە نیزامی بەڕێوەبەریی سیاسیی داهاتووی 
ئەوە  پێوەندییەدا  لەم  نەکرێ.  بێبەش  واڵتدا 
ئەرکی حیزبەکانە کە بە دەرکێکی درووست لە 
ڕووداو و گۆڕانکارییە جیهانی و ناوچەییەکان 
و لە هەمووی گرینگتر دۆخی سیاسیی نێوخۆی 
تەحلیلێکی  و  لێکدانەوە  بنەمای  لەسەر  واڵت 
بنووسنەوە. واقعیی هاوبەش، نەخشەڕێگاکان 
ئەوەی لەم چەند سااڵنەی دواییدا بە نێوەڕۆکی 
حیزبەکانی  خوێندنەوەی  و  لێکدانەوە 
کوردستان بە نیسبەت ئێران و داهاتووی ئەم 
»خۆشخەیاڵیی  لە  تێکەاڵوێکە  دیارە،  واڵتەوە 
خستوونەتەوە  دووری  کە  محافزەکارانە« 
هەر  سیاسی«.  »واقعبینیی  ئەسڵی  لە 
دۆخێکی  لە  ئەوەیکە  هۆکاری  بۆتە  ئەمەش 
الیەک  لە  ئەگەر  حیزبەکان  ئەمڕۆدا،  وەک 
فشارەکانی  بە  »شاگەشکە«  و  »دڵخۆش« 
ئامریکا بۆسەر ئێرانن، لە الیەکی دیکەوە قسە 
ساغبوەوەیان  و  ڕوون  ئەوتۆی  پەیامێکی  و 
هەروەک  حاڵەتە  ئەم  نییە.  پێ  »خەڵک«  بۆ 
بەپێی  ناتوانن  کە  دێ  لەوەوە  کرا  باس 
ڕووداوەکان  پێشبینیی  واقعی،  لێکدانەوەیەکی 
و  نییە  ڕوون  لەبەرچاو  داهاتوویان  و  بکەن 
ئەگەر  چونکی  مەترسیدارە.  حاڵەتەش  ئەم 
نەبێت،  تێدا  پێکەوەبوونیشی  و  یەکگرتوویی 
ئەمڕۆژانە  کە  ئەوەی  دەبێتە  ئاکامەکەی 
پێویستە  بۆیە  نیگەرانین.  لێی  هەموومان 
دەوری  لە  ئێمە  حیزبەکانی  زووتر  هەرچی 
یەک کۆببنەوە و تەنیا پالن لە سەر ئەوە دابنێن 
بخەن. یەک  »هەڵوێست«ـەکانیان  چۆن  کە 

دایی  عەلی  لێدوانەکانی  بەهۆی  ماوەیەکە 
فوتباڵی  میللیی  تیمی  پێشووی  یاریزانی 
سایپا  باشگای  پێشووی  ڕ اهێنەری  و  ئێران 
لەسەر کەسێک بە ناوی مستەفا مودەبێر کە 
پەردە  وەرزشییەیە؛  یانە  ئەو  بەڕێوەبەری 
باسە  ئەو  و  هەڵدراوەتەوە  بابەتێک  لەسەر 
مستەفا  بووە.  گەرم  ڕاگەیاندنەکاندا  نێو  لە 
دەرجزییە  غەفوور  سەردار  هەمان  مودەبێر 
عەمەلیاتی  تێرۆریستەکانی  لە  یەكێک  کە 
هاوڕێیانییەتی.   و  قاسملوو  دوکتور  تێرۆری 
واتایەکی  بە  یان  دەرجزی  مستەفا  ئەوە 
کە  بوزرگیانە  مەنسوور  ئەمیر  هەمان  دی 
دەستی  قاسملوودا  دوکتور  تێرۆری  لە 
واڵتی  دادگای  و  پۆلیس  الیەن  لە  و  هەبووە 
ئوتریش لە شاری ڤیەن گیراوە و، ماوەیەک 
و  سات  بە  دواییدا  لە  و  بووە  دەستبەسەر 
سەودای دەوڵەتی ئەوکاتی ئوتریش و ئێران 
ئەوەی  بەاڵم  کراوە.  ئیسکۆرت  تاران  بەرەو 
ئەو  داییدا جێگای سەرنجە  عەلی  لێدوانی  لە 
تێرۆریستە ئەمجاریش ناوی خۆی گۆڕیوە و 
ناوی مستەفا مودەبێری بۆ خۆی هەڵبژاردوە، 
ناوی  ئاشکرابوونی  و  دایی  عەلی  لێدوانی 
دەنگدانەوەی  مودەبێر  مستەفا  ڕاستەقینەی 
دیکە  جارێکی  بۆ  و  کەوتەوە  لێ  زۆری 
تیرۆری د. قاسملوو و هاوڕێیانی بە دەستی 
هێناوە  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریستەکانی 
سەر تیتری ڕاگەیەنە گشتییەکانی جیهان و لە 
نێوخۆی ئێرانیش هاتەوە بەر باس و تەئکید 
لەوە کراوە، کە غەفوور دەرجزی لە دەرەوی 
ئێران لە ڕابردوودا ئەرکی ئەمنیەتیی! گەورەی 
بۆ کۆماری ئیسالمی بەڕێوە بردوە و ئەوەش 
دایی  تەئیدکردنی قسەکانی عەلی  بە جۆرێک 
بوون،  مودەبێردا  مستەفا  کەسێتیی  لەمەڕ 
بەاڵم بەوحاڵەش عەلی دایی کەوتە بە ڕەخنە 
و پەالماری توندڕەوەکانی کۆماری ئیسالمی 
زانیاریی  ناوبراو  کە  کرا  تۆمەتبار  بەوە  و 
هەستیاری ئەمنیەتیی درکاندوە و داواکار بوون 
کە دەزگای قەزایی ئێران لێپێچینەوە لە عەلی 
دایی بکا. لێرەدا ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە کە بۆ 
سەردارانی سپا لە ناوی ڕاستەقینەی خۆیان 
وەرناگرن؟  کەلک  ڕۆژانەیاندا  کاروباری  لە 
ئینقالبی  پاسداری  بە  خۆیان  کە،  ئەوان 
پێچەوانەی  چۆن  دەزانن  ئێران  ئیسالمیی 
ئیسالمی  کۆماری  سیستمی  قانوونەکانی 
حاڵیکدا  لە  دەنێن  پێی  لەژێر  و  دەجووڵێنەوە 
ئێران دەبێ  سوورن لەسەر ئەوە کە گەالنی 
بن؟  ئیسالمی  کۆماری  قانوونەکانی  ملکەچی 

پێش ئەوە بچینە سەر واڵمی پرسیارەکە لە 
قانوونی  بدەینە  سەرنجێک  باشە  وا  پێشدا 
هەموو  کە  ئێران  احوال(ی  )ثبت  ناوەندیی 
ژیانی  پێکهێنانی  ناولێنان،  بوون،  دایک  لە 
هاوبەش لە نێوان کچ و کوڕ، لێک جیابوونەوە 
و مردن لە دااڵنی قانوونەکانی ئەو ناوەندەوە 
تێپەڕ دەبێ. بۆ هەموو ئەوانەی باسمان کردن 
لە  بەدەر  هەیە  ڕێسایەک  و  یاسا  کۆمەڵێک 
باشی و خراپییەکانی، هەموو تاکێکی ئێرانی 
بەپێی  وینە  بۆ  بکا؛  جێبەجێیان  پێویستە 
قانوون لەسەر هەر دایک و بابێک واجبە کە 
پێناس  و  بنێ  منداڵەکەیان  لە  شیاو  ناوێکی 
)شناسنامە(ی لە ئیدارەی "ثبت احوال"ی شار 
یا شارستانی خۆی بۆ دەربێنێ و هەر بەپێی 
ئەو قانوونە هەر منداڵێک کە لە سجیلی ئەو 
ناو  خاوەن  دەبێتە  کرا  ناونووس  ئیدارەیە 
بە  دەناسرێتەوە.  ناوە  بەو  داهاتوودا  لە  و 
هەر هۆکارێک ئەو کەسە ویستی ناوی خۆی 
بگۆڕێ بەپێی قانوون دەبێ چەندین قۆناغی 
قانوونی ببڕێ هەتا ئیزنی پێ دەدرێ کە ناوی 
بنەماڵەی بگۆڕێ و هەر بەپێی قانوونەکانی 
کەسێک  ئەگەر  ئیسالمی  کۆماری  سیستمی 
ناوی  قانوونییەکان  قۆناغە  تێپەڕاندنی  بەبێ 
ئەسنادە  جەعلی  کارەکەی  بگۆڕێ،  خۆی 
سزادانی  قانوونی  لە  سزادانی  حوکمی  و 
کراوە. دیاری  بۆ  ئیسالمیدا  کۆماری 
لە  )تخلفات(  سەرپێچی  قانوونی  بەپێی   
وەک  بەڵگەنامەکانی  بۆ  دەستبردن  بابەت 
شناسنامە و پاسپۆرت ... ئەو کەسانەی ئەو 
کارانە دەکەن دەدرێنە دادگا و بەپێی ڕادەی 
جا  دەدرێن  قانوونەکە سزا  لە  سەرپێچییان 
لە هەر پلە و پایەیەکدا بن. لێرەدا بە کورتی 
ئیشارە بە دوو مادەی ئەو قانوونە دەکەین 
دەکەن.  مەسەلەیە  لەو  باس  ڕوونی  بە  کە 
"هەر  دەڵێ:  )تخلفات(  قانوونی  لە   6 مادەی 
یەک لە کاربەڕێوەبەرانی دەوڵەت لە لەشکری 
بەڕێوەبەرانی  کار  هەروەها  و  کشوەری  و 
شیرکەتەکانی  گشتییەکان،  دامەزراوە 
دەوڵەتی و دامەزراوەکانی سەر بە دەوڵەت 
قانوونی  دامودەزگای  و  بانکەکان  و 
بەتاڵ  شناسنامەی  نەدراوە  پێ  ئیجازەیان 
بوو بەکار بێنن یا بە هەر شێوەیەک جەعلی 
سەنەد بکەن. لە ئەگەری ڕوودانی شتێکی وا 
بێجگە لە سزای ئیداری و قەرەبووکردنەوەی 
زیانەکان بەپێی شێوەی سەرپێچییەکە سزای 
مادەی ٥ی ئەو قانوونەیان بەسەر دادەسەپێ 
بۆ  هاتووە  قانوونەدا  ئەو  ٧ی  مادەی  لە  و 

مادەی  لە  کە  دامودەزگایانەی  ئەو  هەموو 
6دا ئیشارەیان پێ کرا، ئەگەر بۆ ڕاییکردنی 
شناسنامەیەک  خۆیان  قانوونیی  وەزیفەی 
کەلک  کەوتووە  قانوونی  ئیعتباری  لە  کە 
و  ئیداری  سزای  لە  بێجگە  بگرن  وەر 
زیانەکان  کردنەوەی  قەرەبوو  و  ئینتزامی 
و  دەدرێ  سزا  نەقدیش  سزای  دانی  بە 
لە  دادگا  بوونەوە؛  دووپات  حاڵەتی  لە 
زۆری  الیەنی  دیاریکردنی  بە  سەریەتی 
ببڕێتەوە. بۆ  بڕیاری  کەس  ئەو  بۆ  سزا 
پرسیارە  ئەو  شیکردنەوە  کورتە  بەو 
دەزگا  بۆ  کە  ئەوەیە  ئەویش  ئاراوە  دێتە 
پێناس  پێوەندیدارەکان بە پرسی سجیل و 
پاسدار  فەرماندەهانی  لەمەڕ  احوال(  )ثبت 
نەگرتووە  هەڵوێستیکیان  هیچ  و  بێدەنگن 
لە  هێندێکیان  کە  دایە  حاڵێک  لە  ئەوە  و 
بۆ  و  جۆراوجۆر  قۆناغی  لە  ناو  چەندین 
مەبەستە شوومەکانیان کەلکیان وەرگرتوە؟ 
لەژێر  دەرجزی  غەفوور  پاسدار  نمونە  بۆ 
بە  کە  بوزرگیان  مەنسوور  ئەمیر  ناوی 
لە  وتووێژکار  تیمی  پارێزەری  عینوانی 
بەڵگەکان  هەموو  بەپێی  ناسێندرابوو  ڤیەن 
دەتوانین بڵێین کە تەقەکەری ئەسڵی بووە 
کاتەدا  لەو  چونکە  قاسملوو،  دوکتور  لە 
مێزی  لەسەر  و  وتووێژەکە  ژووری  لە 
ئاوەاڵتر  دەست  بۆیە  نەبووە؛  دانیشتنەکە 
بووە بۆ تە قەکردن. ئەوە ئێستا دەبینین بە 
ناوی مستەفا مودەبێر بە عینوانی بەڕێوەبەر 
دەردێنێ،  سایپا  وەرزشیی  یانەی  لە  سەر 
یانی کەسێک لە ئێراندا لە ماوەی ٣0 ساڵی 

سێ  خاوەنی  ئاشکرا  بە  ڕابردوودا 
جیاواز  حقووقیی  و  حەقیقی  کەسێتیی 
جەعلی  ئەوە  ئەگەر  و  بووە  یەکتر  لە 
دەبێ  نەبێ  دەوڵەتی  بەڵگەنامەکانی 
بێ؟! تەزویر  و  جەعل  دیکە  شتێکی  چ 
بۆ  کە  پرسیارە  ئەو  واڵمی  بۆ 
تایبەتی  بە  پاسداران  فەرماندەهانی 
کار  ئیتالعاتدا  دەزگاکانی  لە  ئەوانی 
خۆیان  ڕاستەقینەی  ناوی  دەکەن 
لە  ڕۆژانەیاندا  کاری  لە  و  دەشارنەوە 
ناوی جەعلی کەلک وەر دەگرن، دەتوانێ 
ئەوەیە  یەکەم  هەبێ،  هۆکاری  چەند 
ئەو  دەزانن  سپاش  فەرماندەکانی  کە 
تەنانەت  و  واڵت  نێوخۆی  لە  کارانەی 
لەگەڵ  دەبەن  بەڕێوەی  دەرەوەی واڵت 
هیچ پێوەرێکی جیهانی و تەنانەت لەگەڵ 
یەک  ئیسالمیش  کۆماری  قانوونەکانی 
کارەکانیان  کە  مانا  بەو  ناگرێتەوە؛ 
شەریعەتی  و  قانوون  چوارچێوەی  لە 
کاتدا  هەمان  لە  و  ناگونجێ  خۆشیاندا 
ئەسڵیی  پێناسەی  هەیە  ترسیان  لەوە 
خۆیان ئاشکرا بێ و نەتوانن بە ئازادانە 
و  بکەن  هاتوچۆ  کۆمەڵگەدا  نێو  لە 
تەنانەت ترسیان لەوە هەیە و هەبووە کە 
ئینقالبییە  حکوومەتە  ئەو  دادێ  ڕۆژێک 
یا  و  نامێنێ  دەسەاڵتدا  لە  ئیسالمییە 
ناچار بێ خۆی لەگەڵ جیهانی سەردەم 
بگونجێنێ و شێوەی کار و بەڕێوەبردنی 
خۆدزینەوەیە  ئەم  بۆیە  هەر  بگۆڕدرێ. 
لە ترسی دواڕۆژ و بەرەوڕوو بوونەوە 

نەناسراو  بەم شێوەیە  کە  شاکییەکانیانە،  لەگەڵ 
لە  زیاترە  دەربازبوونیان  ئەگەری  و  دەمێننەوە 
وەها دۆخێکدا. بۆ نموونە لەو ماوەیەدا کە دەوڵەتی 
لیستی  لە  پاسدارانی  سپای  ڕێکخراوی  ئەمریکا 
ڕێکخراوە تێرۆریستییەکانی جیهان دانا و بەپێی 
ئەو قانوونە هەموو ئەو کەسانەی ئەندامی سپای 
و  سیاسی  ئابڵۆقەکانی  بەر  دەکەونە  پاسدارانن 
ئابووریی دەوڵەتی ئەمریکا. لەو حاڵەتەدا پاسدار 
غەفوور دەرجزی یەکێک لەو کەسانەیە دەکەوێتە 
لە ڕاستیدا غەفوور  ئەمریکا بەاڵم  بەر سزاکانی 
مستەفا  بە  خۆی  ناوی  گۆڕینی  بە  دەرجزی 
وەرزشی  باشگایەکی  لە  دەرکەوتنی  و  مودەبێر 
لە ئێستادا خۆی لە سزاکانی ئەمریکا کە لە ڕادەی 
ئەمریکا  بەهێزی  پێگەی  هۆی  بە  نێونەتەوەیی 
دەتوانێ  ئەوە  و  بکا  ڕزگار  دەکرێ،  پێ  کاری 
بابەتە. لەو  نموونەی  سەدان  لە  بێ  نموونەیەک 
ساختارێکی  بڵێین  دەتوانین  کۆتاییدا  لە 
خۆی  پێگەی  پاراستنی  بۆ  کە  دەوڵەتداری 
تێرۆر  و  کوشتن  فەرهەنگی  ساڵە  چل  ماوەی 
چۆن  پێدەدا  پەرە  گەندەڵی  و  تازیەداری  و 
چاوەڕوانیی هەبێ کە فەرماندە نیزامییەکانیان لە 
سپای پاسداران بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیان و 
پاراستنی دەسەاڵتی خۆیان لە جەعل و تەزویر 
با  بڵێین  دەمێنێتەوە  ئەوی  نەگرن.  وەر  کەلک 
ڕوخساری  بدەین  هەوڵ  الیەکمان  هەموو  بە 
تێرۆر  لە  دەستیان  کە  ئەو کەسانە  ڕاستەقینەی 
و کوشتار و چەوسانەوەی خەڵکدا بوو و ئێستا 
بیر  بۆ  کار دەکەن  دیکەدا  عینوانی  ناو و  لەژێر 
و ڕای گشتی لە ئێران و جیهان ئاشکرا بکەین.

ناو گۆڕینی فەرماندەرانی سەرەوەی سپای پاسداران
بۆ کام مەرام؟ 

عومەر باڵەکی

سمایل شەڕەفی
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خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ سۆسیالیزمی دێموکراتیک
)سنووربەندییەكانی سۆسیالیزمی دێموكراتیك(

سمایل بازیار)3_1(

لەو کاتەوەی که بیرۆکەی سۆسیالیزم هاتۆته 
دێموکراتی  حیزبی  پێڕەوی  و  بەرنامه  نێو 
جێگای  بابەته  ئەم  زۆر  و  کەم  کوردستان، 
مشتومڕ و ڕاوبۆچوونی جیاواز بووه له نێو 
ڕیزەکانی حیزبدا و ئەمەش ئەگەر له الیەک 
حیزبه  ئەو  قەوارەی  زیندووبوونی  بەڵگەی 
بووه، به جۆرێک که له ئاست بابەته فیکری 
تێنەپەڕیوه؛  خەمساردی  به  سیاسییەکان  و 
و  بوون  هەستیار  نیشانەی  تر  الیەکی  له 
ڕاستەوخۆ  که  بوو  مژارەش  ئەو  گرینگیی 
چارەنووسی  و  بەڕێوەچوون  به  پەیوەندی 
بووه. کۆمەڵگەکەمانەوه  دواڕۆژی 
لوتکەی ئەو باس و گەنگەشانه له کۆنگرەی 
هەتاوی  ١٣62ی  ساڵی  له  حیزب  شەشەمی 
دوکتور  کاتێک  بوو،  زایینی(دا  )١٩٨٤ی 
»سۆسیالیزمی  بیرۆکەی  قاسملوو 
ئەمەش  گۆڕێ.  هێنایه  دێموکراتیک«ی 
هۆکارەکەی بۆ ئەوه دەگەڕایەوه، که لەوکاتدا 
چەپی  تیۆرییەوه،  و  نەزەری  باری  له 
کالسیک بە سەر فەزای فیکری کوردستاندا 
باڵی کێشابوو؛ ئەم بیرۆکەیه وەک مەلەوانی 
کردنی بەپێچەوانەی ئاراستەی ڕووبار بوو. 
سێزدەیەمی  کۆنگرەی  کاری  ڕەوتی  له 
)200٤ی  هەتاوی  ١٣٨٣ی  ساڵی  له  حیزبدا 
زایینی( و ئەم جاره له سۆنگەی ئەوەی که 
لەبەریەک  )مەوجوود(  ئارایی  سۆسیالیزمی 
زەمانی  ماوەیەکی  هەڵبەت  هەڵوەشابوو 
تووشی  چەپیش  بەرەی  تێپەڕیبوو_  لێ 
شکست و سەرلێشێواوی هاتبوو، جارێکی تر 
مشتومڕ لەسەر ئەم بابەته گەرم بۆوه. هەر 
بۆیه یەکێک له بڕیارەکانی پەسەندکراوی ئەو 
کۆنگرەیه بریتی بوو له خوێندنەوەیەکی نوێ 
بۆ سۆسیالیزمی دێموکراتیک. مخابن بەهۆی 
ئەو قەیرانه نێوخۆییەی که له پاش کۆنگرەی 
پڕۆژەیه  ئەم  هات  حیزب  تووشی  سێزده 
چواردەهەمی  کۆنگرەی  له  و  کەوت  وه دوا 
حیزبدا، دەستەی نووسینەوه و پێداچوونەوەی 
بۆ  نوێی  خوێندنەوەیەکی  پێڕەو،  و  بەرنامه 
له چەند  که  کرد.  دێموکراتیک  سۆسیالیزمی 
و  باس  پاش  که  کرابوو  فۆرمووله  خاڵدا 
موناقشەیەکی زۆر له کۆنگرەدا پەسەند کرا.
ئەم نووسراوەیه هەوڵێکه به مەبەستی تیشک 
ڕوانگه  ئەم  ڕوونکردنەوەی  و  سەر  خستنه 
نوێیه که له سێ بەشی سەرەکی پێکهاتووه:
١( سۆسیالیزم له بەرنامەی حیزبدا )سووکه 

ئاوڕێکی مێژوویی(
2( خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ سۆسیالیزمی 

دێموکراتیک
٣( سنووربەندییەکانی خوێندنەوەی نوێی 

سۆسیالیزمی دێموکراتیک
کورته  »نامیلکەی  پاش  نووسراوەیه  ئەم 
باس« دووهەمین هەڵوێستی ڕەسمیی حیزبی 
سۆسیالیزم،  لەسەر  کوردستانه،  دێموکراتی 
چون لەم بارەیەوه هیچ دەق و هەڵوێستێکی 
تەنیا  دێڕانەش  ئەم  نەبووه.  ڕەسمییان  تری 
وێنای چوارچێوەی گشتیی ئەو بیرۆکەیه دەکا 
دەدا  بەدەستەوه  و  وێنا  گشتی  دیمەنێكی  و 
پیادەکردنی  بۆ  وردەکارییەکانی  بێگومان  و 
به  پێویستی  کۆمەڵگە  له  دواڕۆژدا  له 
زانستی  بواره جۆراوجۆرەکانی  شارەزایانی 
ئابووری و بەڕێوەبەرێتی )مودیرییەتی( هەیه. 

سۆسیالیزم و كۆنگرەكانی حیزب
پاش ئەوەی بەیاننامەی ١١ی مارسی ١٩٧0ی 
زایینی لە الیەن دەوڵەتی عێراقەوە دەركرا و 
لە ئەنجامدا بەشێك لە تێكۆشەرانی سیاسی 
و یەک لەوان دوكتور قاسملوو لە دەرەوەی 
و  كوردستان  باشووری  گەڕانەوە  ڕا  واڵت 
حیزبی  ژیانی  و  خەبات  لە  نوێ  وەرزێکی 
دێموكراتی كوردستان دەستی پێكرد. حیزب 
سێیەمدا  كۆنفڕانسی  لە  جار  یەكەم  بۆ 
بە  بوو  زایینی(  )١٩٧١ی  هەتاوی(  )١٣٥0ی 
لە  كۆنكرێت.  پێڕەوێكی  و  بەرنامە  خاوەن 
بەرنامەی حیزبدا و لە فەسڵی یەكەم )ئامانجە 
سۆسیالیزم  دووهەمدا  مادەی  گشتییەكان(، 
یەكەم  بۆ  ئەوە  حیزب.  بەرنامەی  نێو  هاتە 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  كە  بوو  جار 
لە  باس  خۆیدا  بەرنامەی  لە  ڕاشكاوی  بە 
دەكا  سۆسیالیستی  كۆمەڵگەیەكی  پێكهێنانی 
بۆ  ڕێگەچارەیەك  وەك  سۆسیالیزمی  و 

فۆرموولێك  وەك  و  كۆمەاڵیەتی  كێشەی 
كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  دابینكردنی  بۆ 
پڕۆژەیە  ئەم  هەڵدەبژێرێ.  كۆمەڵگەدا  لە 
حیزبەوە  چەپی  باڵی  هەڵوێستی  لە 
باڵی  لەگەڵ  تازە  كە  دەگرت  سەرچاوەی 
داڕشتنەوە  لە سەر  حیزب  ناسیۆنالیستیی 
حیزب  )بازسازی(ی  بونیاتنانەوه  و 
بوونەوەوی  ئاشت  ئەمە  ڕێككەوتبوون. 
نیزیك  كە  بوو  هزری چەپ  لەگەڵ  حیزب 
كەوتبۆوە. دوور  لێی  دەبوو  ساڵ  دە  بە 
كۆنفڕانسی  لە  كە  سۆسیالیزمەی  ئەو     
سێیەم )١٣٥0ی هەتاوی( )١٩٧١ی زایینی( 
 )١٣٥2( سێیەم  كۆنگرەی  لە  دواتر  و 
»سۆسیالیزمی  كرا،  پەسەند  )١٩٧٣(دا 
الیەنی  خودی  دیارە  بوو،  دادپەروەرانە« 
چەپیش كە پڕۆژەی سۆسیالیزمی هێنابووە 
چەشنی  لەسەر  حیزب،  بەرنامەی  نێو 
خوێندنەوەی  و  نەبوون  كۆك  سۆسیالیزم 
جیاوازیان بۆ سۆسیالیزم هەبوو، بۆ وێنه 
لە كۆنگرەی چوارەمدا )١٣٥٨( )١٩٨0( كە 
لە شاری مەهاباد پێکهات، بە هۆی زاڵبوونی 
بەسەر  ڕادیكاڵ  چەپی  )گفتمان(ی  ئاخێو 
و  كوردستان  كاتی  ئەو  سیاسیی  فەزای 
بڕشت و دەستڕۆیشتوویی حیزبی  بوونی 
توودە لە نێو تەشكیالتی حیزبی دێموكراتدا، 
سۆسیالیزم بەبێ پاشگر و پێشگر پەسەند 
زانستی«.  »سۆسیالیزمی  واتە  دەكرێ؛ 
كۆنگرەی پێنجەمی حیزب )١٣60( )١٩٨2( 
لە هەلومەرجی دژواری خەباتی چەكداریدا 
پێك دێ و لەم کۆنگرەیەدا »سۆسیالیزمێک 
که واڵمدەری هەلومەرجی واڵتەکەمان بێ« 
پەسەند کرا. بێگومان جیابوونەوەی تاقمی 
حەوت کەسی که به شوێنپێی حیزبی توودەدا 
ڕۆیشتن )١٣٥٩( )١٩٨0(شوێنەواری هەبوو 
زانستی«  »سۆسیالیزمی  که  ئەوەی  بۆ 
پاش گوێ بخرێ. سەرەنجام لە كۆنگرەی 
»سۆسیالیزمی   )١٩٨٤(  )١٣62( شەشەمدا 
نووسینی  سەرەتای  لە  كە  دێموكراتیك« 
ساڵی  کۆنفڕانسی  لە  پێڕەو  و  بەرنامە 
لە  قاسملوو  دوكتور  )١٩٧١(دا   )١٣٥0(
پاش  و  زەحمەت  بە  بوو،  پێداگر  سەری 
باس و موناقشەیەكی زۆر پەسەند دەكرێ. 
ئەم خوێندنەوەیە لە سۆسیالیزم سەرەنجام 
پاش ١2 ساڵ خەباتی فیكری و هەڵکشان 
و داکشان بەهۆی پشوودرێژی و نفووزی 
سەرەوەی  لە  و  الیەنگرانی  مەعنەویی 
هەمووانەوه دوكتور قاسملوودا سەركەوت.

سۆسیالیزمی دێموكراتیك
پێش ئەوەی كۆنگرەی شەشەم لە ڕێبەندانی 
زایینی( )١٩٨٤ی  هەتاوی(  )١٣62ی  ساڵی 

پێناسە  بۆ  قاسملوو  دوكتور  بێ،  پێك  دا 
كردن و ئاشنا بوونی ئەندام و الیەنگرانی 
نووسینی  دایە  دەستی  ئیدەیە  بەو  حیزبی 
باسێك  »كورتە  ناوی  لەژێر  نامیلكەیەك 
ئەو  بەپێی  سۆسیالیزم«.  سەر  لە 
هاتووه،  كورتەباسدا  لە  كە  پێناسەیەی 
بدەینەوە: پرسیارانە  ئەو  واڵمی  دەكرێ 

یەکەم؛ سنووربەندییەكانی سۆسیالیزمی 
دێموكراتیك

*  سنووربەندی لەگەڵ ئەو سیستمە فیكرییەی 
كە نیزیكەی ٤0 ساڵ بوو لە كوردستان و 
وشك  فیكریی  سیستمێكی  بوو  باو  ئێران 
و دوگم، كە ڕێگەی جیابیری، پێداچوونەوە 
نەدەدا.  كەس  هیچ  بە  ڕەخنەگرتنی  و 
* سنووربەندی لەگەڵ ئەو سۆسیالیزمەی كە 
هێزەكانی دیكە بە نیازی دامەزراندنی بوون. 
و  كەس  ئەو  لەگەڵ  سنووربەندی   *
پێڕەوییان  ئەمالوئەوال  بێ  كە  الیەنانەی 
دەكرد. سۆسیالیستی  واڵتانی  لە 
بیروباوەڕی  لەگەڵ  سنووربەندی   *
لە  كە  ئیستالینیستی  یا  توودەئیستی 
مابوو. پاشماوەی  حیزبدا  نێوخۆی 

دووهەم؛ گرینگترین خاڵەكانی ئەو 
خوێندنەوە لە سۆسیالیزم 

دێموكراسی  پێگەی  لەسەر  پێداگری   *
چەشنە  هەر  ڕەتكردنەوەی  و 
ناوێكدا. هەر  لەژێر  دیكتاتۆرییەك 

هەر  لە  دووركەوتنەوە   *
ئۆلگووسازییەك. چەشنە 
تایبەتمەندییەكانی  گرتنی  بەرچاو  لە   *
سۆسیالیزمێك  واتە  كوردەواری  كۆمەڵی 
كە واڵمدەری هەلومەرجی واڵتەكەمان بێ.
لە  سەربەخۆ  سیاسەتێكی  پێشی  گرتنە   *
بەرامبەر واڵتانی سۆسیالیستیی ئەو كاتدا و 
دەسنیشانكردنی هەڵوێست و كەموكووڕی 
بەرەی  سۆسیالیستییەكانی  سیستمە 
ڕۆژهەاڵت )سۆسیالیزمی ئارایی )موجود((.

لە  خوێندنەوەیە  ئەو  بەرباسی  خستنە 
كوردستان  لە  جار  یەكەم  بۆ  سۆسیالیزم 
له  بااڵدەست  )گفتمان(ی  ئاخێو  تێیدا  كە 
وەك  بوو،  ڕادیكاڵ  چەپی  سیاسیدا  فەزای 
ئاوی  ئاراستەی  پێچەوانەی  بە  مەلە كردن 
و  دەویست  ژیری  هەم  كە  بوو؛  ڕووبار 
زۆر  بۆ  نوێیە  ڕوانگە  ئەو  بوێری.  هەم 
بەرچاوی  بەشێكی  بۆ  تەنانەت  و  كەس 
ماركسیست  كە  حیزبێك  حیزب،  ئەندامانی 
هەر  نەدەبوو.  هەزم  نەبوو  لێنینیستیش،  ــ 
باسێك  كورتە  كاتێك  دەبینین  بۆیەش 
لەسەر سۆسیالیزم لە كۆنگرەی شەشەمدا 
دەخرێتە دەنگەوە، لە یەكەم دەوردا دەنگی 
پێویست ناهێنێتەوە. بەاڵم هەر وەك دیتمان 
تێگەیشتنی  مێژووییەكان  ڕووداوە  ڕەوتی 
ڕوانگەیەیان  ئەو  واقیعبینانەی  و  دروست 
بوونی  شەهید  نێوان  ماوەی  دەرخست. 
 )١٩٨٩ ژوییەی  )١٣ی  قاسملوو  دوكتور 
نوامبری  لە  بێرلین  دیواری  ڕووخانی  تا 
مانگە،   ٤ لە  كەمتر   )١٩٨٩( ساڵدا  هەمان 
ئەو  كە  وایکرد  چارەنووس  بەداخەوە 
مۆری  که  ببینێ  ڕووداوە  ئەو  نەتوانێ 
و  ڕوانگە  لەسەر  بوو  مێژوویی  تەئیدێكی 
بۆچوونەكانی لەمەڕ واڵتانی سۆسیالیستی.
ڕوانگەیە  ئەو  بوونی  بەكگراوندى دروست 
تاراوگەیی  ژیانی  قاسملوو  دوكتور  لەالی 
لە  و  پێشوو  سۆسیالیستیی  واڵتانی  لە 
بە  كردن  هەست  و  بوون  ئاشنا  نیزیكەوە 
كەموكووڕی و ناتەواوییەكانی سۆسیالیزمی 
بواری  لە  تایبەتی  بە  )مەوجوود(،  ئارایی 
بوونی  و  ئازادی  و  دێموكراسی  نەبوونی 
قاسملوو  دوكتور  بۆ  تۆتالیتێر  دەوڵەتانی 
سیستمی  لەسەر  گومانی  و  پرسیار  زۆر 
ئاراوە. هێنایە  واڵتانە  ئەو  سۆسیالیستیی 
٥0ی  دەیەی  له  لەهێستان  ڕووداوەكانی 
مەجارستان  لە   ١٩٥6 شۆڕشی  و  زایینی 
لە  پراگ  بەهاری  ڕووداوی  تایبەتی  بە  و 
لە چێكوسڵۆواکی كە بۆخۆی  ساڵی ١٩6٨ 
شوێنەواری  بوو،  واڵتە  ئەو  نیشتەجێی 
ڕووداوانەی  ئەو  دانا.  لەسەر  قووڵیان 
لە  بڕیاردان  سەربەخۆیی  ئامانجیان  كە 
بەسەر  دێموكراسی  باڵكشانی  و  سۆڤییەت 
وێنە  بۆ  بوو.  ژیاندا  الیەنەكانی  گشت 
فەیلەسووف ئیڤان سڤیتاك )Ivan Svitak( بە 
ئامانجەكانی  شێوە  كامڵترین  و  كورتترین 
سەرەتاوە  لە  هەر  پراگ«  »بەهاری 
"جێگیركردنی  دەكا:  فۆرمووڵە  ئاوا 
لە  دێموكراسییانە  سۆسیالیزمێكی 
تۆتالیتێرانە." دیكتاتۆرییەكی  جێگەی 
ڕێفۆرمخوازانی  نوێی  پرۆگرامی  لە  یان 
لە  چێكوسڵۆواکی  كۆمۆنیستی  حیزبی  نێو 
ڕاگەیەندرا:  زایینی  ١٩6٨ی  ئاوریلی  ١0ی 
"مۆدێلێكی نوێی سۆسیالیزم؛ ئێمە دەمانەوێ 
نوێی  مۆدێلێكی  كایەی  هێنانە  هەوڵی 
لەگەڵ  كە  بدەین  دێموكراسییانە  ئەوپەڕی 
بێ". گونجاو  چێكوسڵۆواکیدا  هەلومەرجی 
بەشداری كردنی دوكتور قاسملوو لە بزاڤی 
دێموكراسیخوازانە و سەربەخۆییخوازانەی 
كۆمۆنیستی  حیزبی  نێو  ڕیفۆرمیستەكانی 
»ئێلكساندێر  ڕێبەریی  بە  چێكوسڵۆواکی 
چەشنێك  بە  پراگدا  بەهاری  لە  دۆبچێك« 
بوو كە پاش تێكشكاندنی ئەو بزووتنەوەیه 
یەكیەتیی  نیزامیی  دەستێوەردانی  بەهۆی 
سۆڤیەتی و هاوپەیمانانی لە پەیمانی وەرشۆ 
سۆسیالیزمی  الیەنگرانی  سەركوتی  و 
سەركاری  هاتنە  و  دێموكراتیك 
دەرفەتی  مۆسكۆ،  بە  سەر  دیكتاتۆرەكانی 
دەركرا. و  پێنەدرا  واڵتە  لەم  مانەوەی 
ئەوەی  به هۆی  بوون  ئەمانە  هەمووی 

خۆیدا  ڕوانینی  لە  قاسملوو  دوكتور  كە 
)مەوجوود(،  ئارایی  سۆسیالیزمی  لەمەڕ 
تەواوی  بە  جۆرێك  بە  بكا،  پێداچوونە 
و  بكا  سنووربەندی  ستالینیزم  لەگەڵ 
مااڵوایی  لێنینیزم  بنەمای  زۆر  لەگەڵ 
نوێوە  كاڵوڕۆژنەیەكی  لە  و  بكا 
فیكرییەكان. و  سیاسی  پرسە  بڕوانێتە 
باسدا  کورته  شیکردنەوەی  له  وێنه  بۆ 
کوردستان  وایه  پێی  قاسملوو  دوکتور 
دەتوانێ قۆناغی سەرمایەداری دەور لێبدا 
و بچێته قۆناغی سۆسیالیستییەوه. هەمان 
تیۆری ڕێگەی هەڵدانی غەیرەسەرمایەداری 
)راه رشد غیر سرمایەداری( که لێنین لەسەر 
کردەوه. تاقی   ١٩١٧ ساڵی  ڕووسیەی 

لە  پێناسەكراو  سۆسیالیزمی  ئایا 
"كورتە باس"دا، سۆسیال دێموكراسییە؟
باڵوبوونەوەی  سەرەتای  لە  هەر 
"كورتەباس" دا تەیفی چەپی ڕادیكاڵ و بە 
ــ ڕێكخراوی  شێوەی دیاریكراو »كۆمەڵە 
كوردستانی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران« و 
ئێران  كرێكارانی  ڕێكخراوی شوڕشگێڕی 
)راە كارگر( بەرامبەر بە كورتەباس ئەوە 
دێموكراتیكە  سۆسیالیزمی  ئەو  كە  بوو 
شتێك نییە بێجگە لە سۆسیال دێموكراسی 
و ئاو له ئاشی سەرمایەداری کردنه. دیارە 
لە تێڕوانینی هێزێكی چەپی ڕادیكاڵ، ئەگەر 
ڕەت  پرۆلتاریا  دیكتاتۆریی  ڕوانگەیەك 
بكاتەوە، بێئەمالوئەوال لە خانەی سۆسیال 
هەروەها  دەگرت.  جێی  دێموكراسیدا 
هەبوون  دیكەش  بۆچوونی  و  ڕوانگە 
ـ  ماركسیست  بە  خۆیان  چەند  هەر  كە 
لێنینیست نەدەزانی بەاڵم پێیان وابوو ئەمە 
شتێك نییە بێجگە لە سۆسیال دێموكراسی.
  بەاڵم ئەو پێناسەیەی كە بۆ سوسیالیزمی 
ئەو  پێچەوانەی  كرابوو،  دێموكراتیك 
سەیر  المانەوە  بە  ڕەنگە  بۆچوونانەیە. 
چەشن  دەیان  به  بڵێین  ئەگەر  بێ 
سۆسیالیزمی  تەنانەت  هەیە.  سۆسیالیزم 
بۆخۆی  ماركسیش  هەیە.  ئیسالمیشمان 
چەندین  بە  ئاماژە  مانیفێستەکەیدا  لە 
سۆسیالیزمی  دەكا.  سۆسیالیزم  جۆر 
سەدان  لەو  یەكێك  دێموكراتیكیش 
تەنانەت  و  سۆسیالیزمە  لە  خوێندنەوە 

دێموكراتیكیش  سۆسیالیزمی  خودی 
نییە  تاقانەی  و  ستاندارد  پێناسەیەكی 
كراوە. بۆ  جیاوازی  خوێندنەوەی  و 

تایبەتمەندییەکانی سۆسیالیزمی 
پێناسەکراو لە "کورتەباس"دا

نامیلكەی  لە  هەروەك  ڕاستیدا  لە 
گوتراوە  ڕاشکاوی  بە  كورتەباسدا 
لەگەڵ  دێموكراتیك«  »سۆسیالیزمی 
هەیە.  جیاوازی  دێموكراسی  سۆسیال 
ئیدیعایه  ئەم  كردنەوەی  ڕاست  پشت  بۆ 
بكەین: ئیستدالالنە  بەم  ئاماژە  دەتوانین 
كراو  پێناسە  دێموكراتیكی  سۆسیالیزمی  ـ 
لێكدانەوەی  و  ئانالیز  كورتەباسدا،  لە 
ماركسیزمی لەسەر سەرمایەداری پەسەنده.
ڕەت  سەرمایەداری  )نظام(ی  سیستم  ـ 
دەكاتەوە و دەڵێ سەرمایەداری وەك نیزامێكی 
كۆمەاڵیەتی لە الیەن مێژووەوە مەحكوومە.
وەك  سۆسیالیزم  دامەزراندنی  بۆ  ـ 
هەوڵ  كۆمەاڵیەتی  ـ  ئابووری  سیستمێكی 
لێهاتوویی  بەپێی  هەر كەس  تێیدا  كە  دەدا 
كارەكەی  بەپێی  و  دەسپێردرێ  پێ  كاری 
وەردەگرێ. كۆمەڵ  لە  خۆی  حەقی 

خاڵه جیاكەرەوەکانی لەگەڵ كۆمۆنیزمی 
ئارایی سۆسیالیزمی  یان  ڕووسی، 
* لەگەڵ ئەو پاوانخوازی و تۆتالیتاریزمەی 
سۆسیالیزمی  یا  ڕووسی  كۆمۆنیزمی  كە 
سۆسیال  لەگەڵ  دەبا  بەڕێوه ی  ئارایی 
جه خت  بۆیە  هەر  هاودەنگە،  دێموكراسی 
ڕەتكردنەوەی  و  دێموكراسی  لەسەر 
دەكا. دیكتاتۆرییەك  چەشنە  هەر 
جێگای  لە  ماركسیستی  تێڕوانینی   *
زۆر  بەاڵم  هەمووی  نە  ئەگەر  خۆیەتی، 
ستالینیزم  و  وەالنراوە  لێنینیزم  بنەمای 
كراوە. لێ  ماڵئاوایی  تەواوی  بە 
دێموكراتیكە  سۆسیالیزمی  ئەم   *
دوو  یان  خەت  دوو  ئاكامی  لە  شكڵێكە 
تێكهەڵكێش  بۆ  هەوڵدانێكە  واتە  نەریت، 
بەرەو  واقیعی  حەرەكەتێكی  كردنی 
سۆسیالیزم بە دێموكراسییەكی ڕاستەقینە.
تا  سۆسیالیزم  لە  خوێندنەوەیە  ئەم 
نەبووە. بوونی  پیادە  ده رفه تی  ئێستا 
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یەنگی کەندی  ئاوایی  لە  هەتاوی  ١٣٤١ی  ساڵی  ناوە،  فەتاحی م  محەممەد 
فەیزوڵاڵبەیکی بۆکان لەدایک بووم. لەبەر ئەوەی گوندەکەمان هەر قوتابخانەی 
بدەم.  خوێندن  بە  درێژە  نەمتوانی  زیاتر  لەوەندە  منیش  هەبوو،  سەرەتایی 
و  خەیات  بە شاگرد  بووم  منیش  و  بۆکان  هاتە  ماڵمان  کە  بووم  مێردمنداڵ 
کاری بەرگدرووییم وەک پیشەی ژیان هەڵبژارد. کە شۆڕشێ ساڵی ٥٧ کرا 
تازەالو بووم و لە هەر دوو خۆپیشاندانەکەدا کە لە بۆکان کرا بەشدار بووم. 
لەبیرمە کە »یوزباشی«، سەرۆکی شارەبانیی بۆکان تەقەی لە خۆپیشاندەران 
بوون.  بریندار  کەسێکیش  چەند  و  کەس شەهید  دوو  ڕووداوەدا  لەو  و  کرد 
بوون.  ڕووداو  پڕ  و  تایبەت  شۆڕش  سەرکەوتنی  دوای  مانگەکانی  و  ڕۆژ 
بۆکانیش شارێکی زیندوو و ناوەندی چاالکیی حیزبە سیاسییەکان لە هەموو 
ڕێکخراوی چریکەکان  لەگەڵ  کاری سیاسیم  منیش  بوون.  تەیفەکانی  و  جۆر 
دەست پێکرد. لە بیرمە ئەوکات ئەمن و چەند هاوڕێیەکی بەرگدرووم وەک یەکەم 
توانیمان سەندیکای »خەیات«ەکانی  و سینفی  ڕێکخراوەیی  کاری  ئەزموونی 
و  شۆڕش  دوای  کەفوکەڵەکانی  نیشتنەوەی  دوای  بەاڵم  دابمەزرێنین؛  بۆکان 
سەرلێشێواوی و ئینشعاب لەم ڕێکخراوەیە، ئەمن لە ساڵی ١٣٥٩ ڕیزی خۆم لێ 
جیا کردنەوە و پێوەندیم بە ڕێکخستنەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە گرت.
ئەمن  تێدابوو،  پێشمەرگەی  هێزی  و  نەگیرابۆوە  بۆکان  هێشتا  کە   60 ساڵی 
ڕاپەڕاندنی  کارمان  ئەندام  وەک  ئێمە  ئەوکات  هێنا.  پێک  هاوبەشێم  ژیانی 
ئەوەی  دوای  بەاڵم  بوو،  حیزبی  دیکەی  پێسپێردراوەکانی  و  تەبلیغی  ئەرکی 
ڕێژیم دەسەاڵتی خۆی بەسەر شاردا سەپاند، ئێمە وەک شانەیەکی تەشکیالتی 
نیزامی،  کاری  کات  ئەو  ئەرکەکانمان  دا.  خۆمان  کاری  بە  درێژەمان  نهێنی 
جۆزەردانی  ١٥ی  ڕۆژی  بوو.  تەبلیغی  کاروباری  هەروەها  و  هەواڵگری 
خەریکی  دووکان  لە  تێنەپەڕیبوو،  زاوایەتیم  لە  مانگ  چەند  هێشتا   ١٣6١
بردیانم.  خۆیان  لەگەڵ  و  دادام  بەسەریان  ئیتالعات  هێزەکانی  کە  بووم  کار 
بۆ کەسێک کە خۆی گیرابێ، یان ئەوانەی کەمێک کۆماری ئیسالمی و ئیدارەی 
لە  کە  ناکا  گێڕانەوە  بە  پێویست  بناسن،  سەردەمدا  لەو  ئەویش  ئیتالعات 
گرتنگەکانی ئیدارەی ئیتالعاتدا چی دەگوزەرا و چییان بەسەر زیندانیی سیاسی 
و  ئەشکەنجە  بەاڵم  نەبوو،  ئەواندا  زاتی  لە  مرۆیی  حورمەتی  و  ڕێز  دەهێنا. 
ئازار بەپێی فیالن و لەگێڕانەوە نەهاتوو. بۆ ماوەی ٤ مانگ و نیو ئەمن لەو 
بارودۆخەدا بەرگەم گرت، دوایە بەڕێی سەقزیان کردین بۆوەی حاکمی شەرع 
بێ و بڕیارمان لەسەر بدا و دوای ١٥ ڕۆژ ڕاگیران لەوێ ناردیانینەوە بۆکان و 
لەوێوە بەڕێی بەندیخانەی ناوەندیی سنە کراین. هەر لە نێو بەندیخانە مەالیەک بە 
ناوی »قەدەمی« وەک قازی بڕیاری لەسەر داین و ئەمن سزای ساڵێک زیندانیم 
زیندانیم  سزای  »تەواب«،  بە  نەببووم  ئەوەی  بەهۆی  بەاڵم  سەپا،  بەسەردا 
بۆ زیندانی گەوهەردەشتی کەرەجیان دوورخستمەوە و ١٨  لەسەر زیاد کرا 
مانگ لەوێ بەند کرام. لەو ماوەیەدا هاوژینی تازەبووکم گەڕابۆوە ماڵی باوکی...
دوای بەربوونم لە زیندان دەمودەست پێوەندییم بە تەشکیالتی حیزب گرتەوە و 
لە کاروباری حیزبی تێ هەڵچوومەوە و لە شانەیەکی نوێدا ڕێک خرام. ئێمە هەتا 
گەالوێژی ١٣6٤ لە کاروباری حیزبی بەردەوام بووین، بەاڵم بە داخەوە شانەکەمان 
بەناوی  لەوان  یەک  کە  گیران  ئەندامانی شانەکە  لە  بوو، چەند کەس  ئاشکرا 
حوسین ناسکی دوایە بەداخەوە ئێعدام کرا. ئەمن و چەند کەس لە هاوڕێیانی 
دیکەم پێش ئەوەی دەستبەسەر بکرێین خۆمان گەیاندە هێزەکانی پێشمەرگە.
هێشتا دوو شەو نەببوو هاتبووینە دەرێ کە لەگەڵ هێزەکانی ڕێژیم تێکهەڵچووین 
و ئەمن لەو شەڕەدا بریندار بووم. دوای باوخۆشبوونەوەی برینەکەم ناردیانم بۆ 
»گەاڵڵە و گەورەدێ« بۆوەی دەورەی پێشمەرگایەتی ببینم. دوای تەواوبوونی 
دەورە و پاش ماوەیەک پێشمەرگایەتی لە ساڵی ١٣6٥، لەسەر بڕیاری کۆمیسیۆنی 
سیاسی_نیزامی و بە مەبەستی کاری تەشکیالتی خۆم ڕادەستی حوکمەت کردەوە.
پاش ماوەیەک خۆ ماتکردن و ڕاگرتنی جموجۆڵی تەشکیالتی، دەستمان بە کار کردەوە 
هەتا سەرەتای بەهاری ١٣٧2 کە بەهۆی سیخوڕیی کەسێکی نفووزی گرتیانینەوە.
مانگ   ٧ ماوەی  بۆ  ئەمن  و  کراین  ورمێ  ئیتالعاتی  بەڕێی  ئەمجارەیان 
بارودۆخی  ڕاگرت.  بێخەبەریدا  لە  بنەماڵەکەمیان  و  بووم  بێسەروشوێن 
پێـشمەرگانەم  ئەمجارەی من بەهۆی ڕابردووی گیران و چاالکیی سیاسی و 
جیاواز بوو. بۆیە هەتا خودا حەز بکا ئازار درام و جەزرەبەیان دام. ئەمجارەیان 
ساڵ   ٨ سزای  »جەلیلزادە«  قازی  بڕیاری  بە  مەهاباد  شۆڕشی  دادگای  لە 
زیندانیم بەسەردا سەپا و بۆ کێشانی ماوە زیندانییەکەم بەڕێی زیندانی دەریای 
لەسەر  و  گرت  بەرگەم  بەندیخانەیەدا  لەو  ساڵ   ٨ ڕێک  وە  کرامەوە.  ورمێ 
بیروباوەڕی کوردایەتی و ئامانجەکانم ئازار و ئەزیەت و جەزرەبەدانم چێشت.
زمان  لە  و  پێشووشدا  بەشەکانی  لە  »کوردستان«  ڕۆژنامە  خوینەرانی 
کاک  وەک  بوون،  هاوبەندیشم  کات  ئەو  کە  حیزبیم  هاوسەنگەرێکی  چەند 
بەسەرهاتی  و  باس   ... و  مەحموودی  ڕەحیم  کاک  و  مەحموودی  ڕەحمان 
و  سیاسی  بەندیی  بە  پێڕاگەیشتن  شێوەی  و  بەندەکانی  و  ورمێ  زیندانی 
ناچمەوە  من  بۆیە  خوێندوویانەتەوە؛  و  بیستووە  مافەکانیان  چۆنیەتیی 
بەسەرهاتە. لەو  تر  تەوەری  چەند  سەر  دەپڕژێمە  بەاڵم  باسە.  ئەو  سەر 
دووهەم  جاری  بۆ  کە  کات  ئەو  هەیە.  منداڵمان   ٥ خێزانم  مریەمی  و  ئەمن 
پێڕاگەیشتن  و  سەرپەرستی  ئەرکی  وە  بوو،  منداڵمان  چوار  گیرامەوە 
ئەستۆی  لە  هەمووی  ماوەیەدا  لەو  بەڕێچوونیان  و  منداڵ  و  ماڵ  بە 
لەو  باسم  و  نەهێنابا  ناوم  ئەگەر  دەبوو  ئەمەگی  بێ  بۆیە  بوو.  خێزانم 
سۆنگەی  لە  ماوەیەدا  لەو  منداڵەکانمان  و  ئەو  کە  نەکردبا  ئازارە  هەمووە 
زمانێک  هیچ  و  قەڵەمێک  هیچ  گرت.  بەرگەیان  و  چاشتیان  زیندانیبوونمەوە 
و  عەیام  و  ڕۆژ  لەو  خۆی  وەک  تەعبیرێکی  ناتوانێ  گێڕانەوەیەک  هیچ  و 
سەختییانە بکا کە من لە زیندان و بنەماڵەکەم لە دەرەوەی زیندان چێشتمان.
فرچکی  کە  کەسێک  بەاڵم  دا،  پشووم  ماوەیەک  زیندان  لە  بەربوونم  دوای 
چۆن  کرابێ،  گۆش  دێموکراتدا  حیزبی  فێرگەی  لە  و  گرتبێ  کوردایەتی  بە 
دەتوانێ ستەم و چەوسانەوە ببینێ و لەدژی هەڵویست نەگرێ. ئەوە بوو کە 
سەرلەنوێ پێوەندیم بە حیزبی دێموکرات گرتەوە و ساڵی ١٣٨6 کە هەستم 
سەنگەری  لە  و  کرد  کۆڵ  لە  ماڵم  یەکجاری  بە  دەکرد،  گیران  مەترسیی  بە 
ئاشکرای حیزبی دێموکراتدا بە عەرزم دادا و بوومە پێشمەرگە. وە ئێستاش 
پێشمەرگایەتیم. ئەرکی  ڕاپەڕاندنی  خەریکی  ڕادەبرێ،  کاتە  لەو  ساڵ   ١٣ کە 

دیرۆکی خۆڕاگری
)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 
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تای ئاشتی
واشینگتۆن فری بیکن – ماتیو کۆنتینەتتی
کەماڵ حەسەنپوور کردوویەتی بە کوردی

هەرچی دژی پەلە بۆ شەڕە، ڕەنگبێ گاگۆڵکە 
بۆ ئاشتی بێ، ئامریکا لە نێوەڕاستی دۆخێکی 
جان  کە  کاتێک  مای،  ٥ی  دوای  دا.  ئەوتۆ 
لینکۆڵنی  ئابراهام  پاپۆڕی  ناردنی  بۆڵتۆن 
بۆ  وەاڵمێک  وەک  فارس،  کەنداوی  بۆ 
ئێران ڕاگەیاند، چاپەمەنی و  ئەگەری هێرشی 
داواکاریی  بۆ  هاوار  بە  گەروویان  میدیاکان 
ڕێکاری  گرتنەبەری  بەجەرگداگرتن،  ددان 
بۆ  داواکاریی  و  ئامریکاوە  الیەن  لە  سیاسی 
ڕاکێشانی جڵەوی پیاوە شێتە سمێڵدارەکە پێش 
پچڕاندوە. پێبکا،  دەست  شەڕێک  کە  ئەوەی 
ترامپ، مایک  نییە کە سەرکۆمار  ئیتر گرینگ 
پەنس، مایک پۆمپیۆ، پاتریک شاناهان و بۆڵتۆن 
تاکە وشەیەکیان لە بارەی هێرشی پێشگیرانە، 
نەکردوە.  ئێران  دژی  تەواو  بە شەڕی  بگا  چ 
لەبارەی  سەرکۆمار  گومانی  و  شک  ئیتر 
ئامریکا چەندە  دستێوەردانی دەرەوەی خاکی 
شەڕ  دژی  هاوارەکانی  نییە.  گرینگ  ناسراوە 
کاریان بە نێوەرۆک نییە و بێگومان لەبارەی 
چاوترسێن کردنی ئێران نییە. ئامانجی ئەوان 
لە  ئۆباما  ئەتۆمییەکەی  ڕێککەوتنە  نەجاتدانی 
ڕێگای فریودانی ترامپ بۆ لەسەر کار البردنی 
بۆڵتۆن و درێژکردنەوەی تەمەنی ڕێژیمی ئێرانە.
ئەوە سێناریۆیەکە کە لە ئێرانەوە سەرچاوەی 
گرتوە. لە کۆتایی ئاپریل، زەریف خۆی گەیاندە 
رۆیتەرز  لەگەڵ  وتووێژێکدا  لە  و  نیویۆرک 
شەڕی  ]ترامپ[  کە  پێموانییە  من   « گوتی، 
لە  ئەو  کە  نییە  مانایە  بەو  ئەوە  بەاڵم  بوێ، 
مای،   ١٤ لە  نەدرێ.«  فریو  بۆڵتۆنەوە  الیەن 
بەرەوڕووی  تویتێکی  ڕوحانی  یاریدەدەرێکی 
ڕێککەوتنێکی  تۆ   « کردەوە،  باڵو  ترامپ 
باشترت لەگەڵ ئێران دەویست. ئێستا وێدەچێ 
کە لە جیاتان شەڕێکت گیر کەوێ. ئەوە شتێکە 
دەگری  سمێڵییەکە  لە  گوێ  تۆ  کە  کاتێک  کە 
 »!2020 لە  بی  سەرکەوتوو  دەبی.  تووشی 
شوێنێک  هەموو  لە  ڕێژیم  قسەی  ئەو  ئێستا 
پێشووی  کاربەدەستی  دوو  دەداتەوە.  دەنگ 
نووسییان:  تایمزدا  ئانجێلێس  لۆس  لە  ئۆباما 
»ئەوە دونیای جان بۆڵتۆنە. ترامپ تەنیا تێیدا 
دەژی.« پیتر بەرگەن لە ماڵپەڕی سی ئێن ئێن 
بۆڵتۆن سرتەی شەڕ  نووسیویەتی، »جان  دا 
پارسی  تریتا  دەخوێنێ.«  ترامپدا  گوێی  بە 
ئێن بی سی  ماڵپەڕی  لە  ئێرانە  الیەنگری  کە 
ترامپ  شەڕی  »ئەگەری  نووسیویەتی:  نیوز 
بەاڵم  بۆڵتۆنە.  خەتای  گشتی  ئێران  لەگەڵ 
ڕۆبین  لەنێوچوونیشی.«  هۆی  ببێتە  لەوانەیە 
ڕایت لە نیویۆرکەردا دەپرسێ: »ئاخۆ ترامپ 
هۆی  دەبێتە  کە  دیکەیە  سەرکۆمارێکی 
لە   چاو  دیکە؟«  شەڕێکی  ئاگری  هەاڵیسانی 
وەاڵمی وێندی شێرمەن لە ڕۆژنامەی نیویۆرک 
پێش  ڕۆژەکانی  ناتوانین  »ئێمە  بکەن:  تایمز 
شەڕی عێراق دووپات بکەینەوە کاتێک کە جێی 

باوەڕترین هەواڵنێرییەکان ئەو شتەیان دووپاتە 
بیانوویەکی  بەکردەوە  کە  دەکردەوە  بەرز  و 
کە  ئەوەی  لەجیاتی  ئەو  بوو.«  نێوەرۆک  بێ 
باوەڕپێکراوترین سەرچاوەی هەواڵ بێ، وتەی 
بێگومان،  دەکاتەوە.  دووپات  بۆڵتۆن  دژی 
ئامریکا گومانی ئەوەی هەیە کە ئێران »دەستی 
هەبووە  نەوتدا  پاپۆڕی  چوار  سابۆتاژی  لە 
عەڕەبی  یەکگرتووی  ئیماڕاتی  کەناری  لە  کە 
سعوودیش  عەڕەبستانی  و  گرتبوو  لەنگەریان 
کرد  فڕۆکەوانی  بێ  فڕۆکەی  ناردنی  باسی 
هێرشکردنە  بۆ  حووسیەکان  الیەن  لە  کە 
سعودی  نەوتییەکانی  دامەزراوە  سەر 
»ئێران  بڕوانە،  بەاڵم  وەرگیرا.«   لێ  کەڵکیان 
دەوێ؟ دیکەی  چی  کردۆتەوە.«  ڕەت  ئەوەی 
دەستبەکار  کە  ئێرانە  زایەڵەی  ژووری  ئەوە 
بووە. گوێ بگرن لە جێگری پێشووی ئاسایشی 
نەتەوەیی ئۆباما کە چۆن لە گۆڤاری نیویۆرک 
تایمزدا لە 20١6 ئیعترافی کرد، کاتێک کە گوتی: 
کرد.«  درووست  زایەڵەمان  ژوورێکی  »ئێمە 
ڕێککەوتنەکە  دژبەرانی  سەر  بکەینە  هێرش  تا 
دی  لە  دەنگۆ  باڵوکردنەوەی  بە  ئێران،  لەگەڵ 
باس  شتانەیان  ئەو  ئەوان   « پرێسدا.  سی 
دابوون.«  پێمان  بۆخۆمان  ئێمە  کە  دەکرد 
کێ  کە  بزانین  تا  دەکرد  »تاقیکارییمان  و 
کاریگەر  شێوەیەکی  بە  ئێمە  پەیامی  دەتوانێ 
دەرەکیی  تاقمی  لە  کەڵک  چۆن  و  بگەیەنێ، 
هەر  و  پرۆجێکت  ئیران  پالوشەرز،  وەک 
الیەنێکی دیکە وەرگرین. کەوابوو ئێمە دەزانین 
بۆیە  ئەوان  بوون.  کاریگەر  تاکتیکەکانمان  کە 
کاریگەر بوون چونکە »هەواڵنێرەکانی کە ئێمە 
و  تەمەنیانە  ساڵ   2٧ دەکەین  لەگەڵ  قسەیان 
کاتی  لە  ئەوان  هەواڵنێریی  ئەزموونی  تەنیا 
ئاڵۆگۆڕیکە  ئەوە  بووە.  هەڵبژاردندا  کەمپەینی 
تەواو بوو. چونکە ئەوان بەڕاستی هیچ نازانن.«
باسی  ئۆباما  سەرکۆمار  کە  کاتێک  کەوابوو، 
بۆ  »چوون  یا  ڕێککەوتنەکە  هەڵبژاردنی 
کاتێک  نەکرد.  مرتەقی  کەس  دەکرد،  شەڕ«ی 
سەردەکەون  خاسەکان  هێزە  گوتی  ئۆباما 
ژووری  لۆبی«،  سەرەڕای  پارە،  »سەرەڕای 
کە  کاتێک  کردەوە.  دووپات  قسەکانیان  زایەڵە 
ڕووحانی  سەرکۆمار  ئۆباما  بەڕێوەبەرایەتیی 
وەک  زەریفیان  دەرەوە  کاروباری  وەزیری  و 
بوون  تێکەڵ  خولیای  کە  ناساند  ڕێفۆرمیست 
لەگەڵ کۆمەڵگەی نێونەتەوەییان هەیە، لە کاتێکدا 
ئایەتوڵاڵ  لەدەست  ڕاستەقینە  دەسەاڵتی  کە 
بەرپرسی  سولەیمانی  قاسم  و  خامەنەیی 
سوپای قودس دایە، هەواڵنێرەکان وەک ئەرکدار 
ئێران،  بارمتەگرتنی  گواستەوە.  پەیامەیان  ئەو 
دارایی  دابینکردنی  مووشەک،  درووستکردنی 
پاشگوێ  وەکالەتەکانی  بە  شەڕە  و  تێرۆریزم 
وەزیرەکەی،  سەرۆک  و  ئیسڕائیل  خران. 
بێنیامین نەتانیاهو، وەک ئاستەنگی ڕاستەقینەی 

مانا. بێ  قسەیەکی  چ  کران.  پێناسە  ئاشتی 
ڕێککەوتنەکەی  ئۆباما  سەرکۆمار  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
کاتێک  ساڵ.  چەند  بۆ  بێ  هەرچۆنێک  کەوت،  گیر 
کە سەرکەوتنی ترامپ میراتی سیاسەتی دەرەوەی 
زایەڵە  ژووری  هاویشت،  مەترسی  لە  ئۆبامای 
کاربەدەستانی  هەمان  کەوت.  وەکار  دیکە  جارێکی 
سیاسەتی  پسپۆڕانی  و  ڕۆژنامەنووسان  ئۆباما، 
گۆرباچۆفە،  ڕووحانی  کە  نواند  وایان  دەرەوە 
گوێ  ترامپ  کە  گوت  ئێمەیان  بە  دووساڵ  ماوەی 
لەمستی ڕوقسیەیە، ڕەنگبێ لە ساڵی ١٩٨٧ بەوالوە، 
ڕاپۆرتی  کە  ئەوەی  پاش  و  کردبێ  »خەیانەتی« 
ڕابێرت موڵلێر تاوانکارییەکانی ئاشکرا کرد، لەسەر 
کار الدەبرێ. ئەوان ئامادە بوون ڕاوێژکاری ئاسایشی 
نەتەوەیی ترامپ بە هۆی پێشێلکردنی یاسای لۆگان 
زیندانیی بکەن، تەنانەت لە کاتێکدا کە جان کێری و 
زەریفن. لەگەڵ  وتووێژ  خەریکی  فاینستەین،  دایان 
بۆ  هێرش  خوازیاری  زایەڵە  ژووری  ئەندامانی 
بەرهەڵستکارە  بە  بوختان  بەاڵم  نین،  ئێران  سەر 
بۆڵتۆنە،  ئامانج  دوایین  دەکەن.  ئامریکاییەکانیان 
کۆمار  ڕەخنەگرانی سەرۆک  گەورەترین  لە  یەکێک 
نەتەویی  ئاسایشی  ڕاوێژکارێکی  ئەو  ئۆباما، 
ئەو،  بۆچی  ترامپ.  سەرکۆمار  بۆ  بووە  کاریگەر 
ئاڵۆزییەکان  قووڵکردنەوەی  بە  ئێران  جیات  لە 
کە  هۆیەیە  ئەو  لەبەر  ئەوە  دەکرێ؟  تاوانبار 
لەوانەشە  و  ئێران  ئەتۆمییەکەی  ڕێککەوتنە 
دەچن.   لەنێوچوون  بەرەو  ئێران  ڕێژیمی  خودی 
سەرۆک  ئاپریل  ٨ی  لە  شتێکە.  هەموو  نێوەرۆک 
وەک  پاسداران  سپای  ئەو  کە  ڕایگەیاند  کۆمار 
هەنگاوە  ئەو  دەناسێنێ،  تێرۆریستی  ڕێکخراوێکی 
لە  ئەوان.  دارایی  بناخەکانی  لەسەر  هەڕەشە  بۆتە 
22ی ئاپریل، پۆمپیۆ ڕایگەیاند کە واڵتە یەکگرتووەکان 
لە  پێدێنێ.  کۆتایی  ئێران  نەوتی  کڕینی  ئیجازەی 
گەرووی  کە  کرد  هەڕەشەی  ئێران  ڕۆژدا،  هەمان 
دوای  ساڵێک  مای،  ٨ی  لە  دەبەستێ.  هۆرموز 
جێهێشتنی بەرجام لە الیەن واڵتە یەکگرتووەکانەوە، 
بکا.  کار  هەمان  کرد  هەڕەشەی  ئێران 
باسی  »ڕوحانی  نووسی:  سی ئێن بی سی  ماڵپەڕی 
بەاڵم  نەکرد،«  بەرجامی  تەواوی  جێهێشتنی 
ئولتیماتۆمی دا بە ئورووپا. ئەوان 60 ڕۆژ مۆڵەتیان 
بەڕێوەبەرایەتیی  ئابلۆقەکانی  ڕەچاوی  یا  کە  پێدرا 
پێ  دەست  ئێران  نەوتی  کڕینی  یا  بکەن  ترامپ 
ڕێبەری  بپارێزن.  بەرجام  کە  ئەوەی  بۆ  بکەنەوە 
دەست  ئێران  نەکەن  کارە  ئەو  ئەگەر  گوتی،  ئێران 
بەرز.« پلەیەکی  بە  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  بە  دەکاتەوە 
ئەوە دیپلۆماسی نییە. ئەوە ئەستاندنی باجی سمێڵی 
ئەتۆمییە و بەڵگەیەکە بۆ بێ هیوابوون. ئێرانییەکان 
کەوتوونە دۆخێکی یەکجار دژوار. ئابلۆقەکانی واڵتە 
یەکگرتووەکان ئابووریی ئەوان تێک دەشکێنێ، بەاڵم 
ئەگەر لە بەرجام بێنە دەر دەگەڕێنەوە سەر شوێنی 
دەستپێک. بۆ دەرباز بوون لە دۆخە دژوارەکە، هەوڵ 
دەدەن ڕێگای خۆیان بە هێرشکردن بکەنەوە. بۆیە 
گرتووە:  هێرشبەرانەی  هەڵوێستی  دووبارە  ئێران 
هارووژاندنی ئامریکا بۆ ئەوەی هێرش بکا، دەتوانێ 
بۆ  نێوخۆیی  پشتیوانیی  کۆکردنەوەی  هۆی  ببێتە 
ڕێژیم و پەرتەوازە کردنی هاوپەیمانە ڕۆژئاواییەکان.
خولقێنی  ئالنگاری  کەشوهەوایەکی  تووشی  ئامریکا 
نێونەتەوەیی بۆتەوە، بە کێشە لە ڤێنێزوئێال، کۆرەی 
باکوور، چین، ئوکراین، ئەفغانستان، سورییە، عێراق 
شەنوکەو  کێشەکان  قوواڵیی  و  پانتایی  ئێران.  و 
ئەو  دەخوازێ.  ژیرانە  بڕیاری  و  بێالیەنانە  کردنی 
بەهەمان شێوە لە ئێمە دەخوازێ کە جیاوازیی نێوان 
چاوترسێن کردن، هێرشی تۆڵە ئەستێنەرانە، گۆڕینی 
لە کاتێکدا کە  ڕێژیم و داگیرکردنی زەمینی بزانین. 
بەرەو  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئێران  ڕەفتاری 
خراپتر بوون دەچێ، تەنیا دوو بژاردەی یەکەم بیریان 
ئاشتیمان  تای  ئێمە  چییە؟  دەزانن  دەکرێتەوە.  لێ 
هەیە و تەنیا نوسخە ئەوەیە کە بۆڵتۆن چاالکتر بێ.     

خۆکوشتنی زیاتر لە 70 کەس لە کوردستان لە دوو مانگی ڕابردوودا
النیکەم  ئەمساڵدا  سەرەتای  مانگی  دوو  لە 
کوشتووە  خۆیان  کوردستان  لە  کەس   ٧0
لەوان  کەس   ٤٨ لە  پتر  نیشانی  و  ناو  کە 
کەسەدا   ٤٨ ئەو  نێو  لە  کراوە.  بەمیدیایی 
 ١٥ کەمترینیان  ژنن،  زۆربەیان  کە 
بووە. ساڵ   ٥٣ تەمەنترینیان  بە  و  ساڵ 

کێشەی  وەک  کۆمەاڵیەتییەکانی  هۆکارە 
هۆکاری  بنەماڵە  لە  نەحاوانەوە  و  خێزانی 
کوردستاندا،  لە  خۆکوژییەکانن  سەرەکیی 
ئابووریم  هۆکاری  ماوەیەدا  لەو  بەاڵم 

لە  داماوی  و  بێئەنوایی  و  هەژاری  واتە 
دابینکردنی بژیوی خێزانیش هۆکارێکی دی بۆ 
خۆکوشتنەکان، بەتایبەت لە نێو پیاواندا بووە.
سەرەتای  لە  کەس   ٧0 لە  زیاتر  خۆکوشتنی 
لە ساڵی  کە  حاڵێکدایە  لە  ئێستا  تا  ئەمساڵەوە 
سه دان  له و  کەس   ١٧0 النیکەم  رابردووشدا 
هه ژاری،  وه ک  جۆراوجۆی  به هۆی  که سه ی 
هه وڵی  خێزانییەوە  کێشه ی  و  بێهیوایی 
سەرکەوتوو  هەوڵەکانیان  دابوو ،  خۆکوژییان 
لەو  هێناوه.  ژیانیان  به   کۆتاییان  و  بووە 

کەسیان   ١0٨ و  پیاو  کەسیان   62 کەسە   ١٧0
ساڵ   ١2 کوڕێکی  ته مه نترینیان  که م  و  بوون  ژن 
بووه . ساڵ   6٣ ته مه ن  پیاوێکی  به ته مه نترینیان  و 
لەو ماوە  پەنابردن بۆ خۆکوژی  ئاماری  هەروەها 
ئەو  قوربانییانی  هیندەی  لە دوو  زیاتر  زەمەنییەدا 
دیاردەیە بووە کە یان خۆکوژییەکانیان سەرکوتوو 
توانیویانە  بەوەخت  کەسوکاریان  یان  نەبوون 
بکەن. ڕزگاریان  مردن  لە  و  بچن  هانایانەوە  بە 
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بوارەکانی  هەموو  لە  پێشچوون  بەرەو  بە چرکە  کە چرکە  ئەمڕۆدا  دنیای  لە 
هەڵکشان  لە  خەڵک  تێگەیشتنی  و  ڕۆشنبیری  ئاستی  و  تەکنۆلۆژیا  و  زانست 
نوێ  بە هەواڵی  گەیشتن  دەکرێ و  بابەتەکان  بۆ هەموو  بەدواداچوون  و،  دایە 
جێگەی  بابەتێکی  گشتی  ڕای  بابەتی  ساتە،  و  چرکە  بە  بوونەوە  ئاپدەیت  و 
چاالکانی  و  مێژوونووسان  و  ناسان  ئابووری  ڕۆژنامەنووسان،  بۆ  سەرنجە 
دەروونناسان. و  کۆمەڵناسان  و  پارێزی  ژینگە  و  سیاسی  و  میدیایی  بواری 
ئەم تایبەتمەندییە ڕاستییەکمان بۆ دەسەلمێنێ کە ڕای گشتی بابەتێکی گشتگیرە 
و لێکۆڵینەوە و توێژینەوە لەم بابەتەوە تەنیا پێوەندی بە چینێکی تایبەتەوە نییە.

ڕای گشتی چییە؟
تاکەکانی  زۆرینەی  تێڕوانینی  و  بۆچوون  و  بیر  لە  کۆمەڵێک  بە  گشتی  ڕای 
سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی  دیاریکراوی  بابەتێکی  لەسەر  کە  دەوترێ  کۆمەڵگەیەک 
ببزێوێ  سۆزیان  و  هەست  و  بچێ  یەک  وەک   ... و  کولتووری  و  ئابووری  و 
بەاڵم  بکەوێتەوە.  لێ  هاوشێوەی  فێعلێکی  ڕەد  کە  کردارێک  پەرچە  بە  ببێ  و 
خاڵێکی گرینگ لەم پێوەندییەدا جیاوازیی نێوان هاوڕا بوون لەگەڵ ڕای گشتییە.
هاوڕا بوون واتا پشتیوانی کردنی زێهنی و زمانی لە بابەتێک، بەاڵم ڕای گشتیی 
پارچە کردارێکە کە زۆربەی هەرە زۆری کۆمەڵگە بەرامبەر بە بابەتێک، جا بابەتەکە 
کۆمەڵگەیە. ئەم  سنوورەکانی  دەرەوەی  بە  بێ  پەیوەست  یان  بێ  نێوخۆیی  چ 
تۆماس هابز، فیلسووفی بەناوبانگی سەدەی حەڤدەهەم لە پێناسەی ڕای گشتیدا 
هێزە. سەرچاوەی  و  جیهانە  ڕاستەقینەی  بەڕێوەبەری  گشتی  ڕای  کە  دەڵێ 

هۆکارەکانی بزاوتنی ڕای گشتی؟
بۆ  بێ  سەرەکی  هۆکارێکی  دەتوانێ  ناسیاسی  یا  سیاسی  ڕووداوێکی 
بەدژی  سەربازی  کۆدەتایەکی  ناکاوی  لە  ڕوودانی  گشتی.  ڕای  وەخۆخستنی 
ڕێژیمێکی یاسایی، دەست بەسەر کردن و ڕاوەدوونان و یان کوشتنی ڕێبەرانی 
یاخود  گرووپێک  یان  بزووتنەوەیەک  نێو  نوخبەکانی  و  ڕووناکبیر  سیاسی، 
حیزبێکی سیاسی- کۆمەاڵیەتی، یان لە قاودانی گەندەڵییەکی ئابووریی گەورە کە 
لە الیەن بەرپرسانی بااڵی واڵتێک کرابێ و، یان ڕاگەیاندنی سیاسەتێک کە خەڵک 
لێی زەرەرمەند بێ یان خود تەنانەت بێڕێزی کردن و شکاندنی کەسایەتیی تاکێک 
یان سیمبولێک دەتوانێ هۆکاری سەرەکی بێ بۆ ناڕەزایەتی دەربڕینی ڕای گشتی.
بەاڵم  خۆڕسکن  شێوەکان  لە  شێوەیەک  بە  کاتەکان  زۆربەی  گشتی  ڕای 
و  دەسەاڵتداران  کە  دەبیندرێ  جار  زۆر  نییە،  گشتی  حاڵەتی  حاڵەتە  ئەم 
بەکار  بەهێز  چەکێکی  وەک  گشتی  ڕای  سیاسەتمەدارەکانیش  تەنانەت 
گشتی. ڕای  بە  دەبن  ئەستوور  پشت  و  ئامانجەکانیان  بە  گەیشتن  بۆ  دەهێنن 
بەهێز  چەکێکی  وەک  گشتی  ڕای  دەسەاڵت  و  دەوڵەت  کە  شێوەیەدا  لەم 
شێوەیەکی  بە  خۆی،  سیاسەتەکانی  لە  کۆمەڵگە  پێڕەویی  بۆ  دێنێ  بەکار 
هۆکارەکەشی  خۆڕسکەکەی،  شێوە  لە  دەردەکەوێ  بەهێزتر  سروشتی 
ئامرازەکانی  هەموو  هەر  حکوومەت  و  دەسەاڵت  کە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
دانانی  بە  دەتوانێ  پێشوەخت  و  بەردەستە  لە  پڕوپاگاندای  و  ڕاگەیاندن 
بدا. بۆ  هەوڵی  تایبەت  مەبەستێکی  بە  و  هەنگاو  بە  هەنگاو  داڕێژراو  پالنێکی 
ئامرازانە  لەم  کەلک  دەتوانێ  کە  دەسەاڵتە  تەنیا  کە  نییە  مانایە  بەو  ئەمە 
بکا. کارە  ئەم  دەتوانێ  ئامرازانە  بەو  ئۆپۆزیسیۆنیش  جار  زۆر  بگرێ،  وەر 
دواییەی  ئەم  خۆپێشاندانەکانی  بە  ئاماژە  دەتوانین  نموونە  وەک 
هێنایە  فەڕانسەی  کۆمەڵگەی  بەرچاوی  بەشێکی  کە  بکەین  فەڕانسە 
بوونەوە  پاشەگەز  بە  ناچار  مەکرۆنی  ئیمانوێل  دەوڵەتی  و  شەقام  سەر 
ویتنام. لە  بێنێ  ئەمریکا  شەڕی  بە  کۆتایی  توانی  گشتی  ڕای  یان  کرد. 
لە هەمان کاتدا ئەوە بۆ کەس شاراوە نییە کە دەسەاڵت دەستی ئاوەاڵترە لە 
گرووپەکانی تر لەم پێوەندییەدا. باشترین نموونەش بۆ ئەم حاڵەتە رێفراندۆمەکەی 
هەرێمی کوردستانە لە ساڵی 20١٨دا کە سەرەڕای ئەوەی کە مافی دیاریکردنی 
چارەنووس مافێکی سەرەکی و بێ ئەمال و ئەوالی هەموو نەتەوە ژێردەستەکانە و 
نەتەوە یەکگرتووەکانیش وەک مافێکی سەرەکی و یاسایی دانی پێداناوە. لێرەدا نابێ 
پێناسەی ڕای گشتی و ڕێفراندۆم تێکەڵ بە یەک بکەین و جیاوازییەکانیان نەبینین.

جیاوازییەکانی نێوان پرۆسەی ڕێفراندۆم و ڕای گشتی چییە؟
پرسە  بۆ  واڵتان  سیاسییەکانی  سیستمە  کە  یاساییە  هەوڵێکی  ڕێفراندۆم   _
دەنگ  ئەگەری  لە  و  وەردەگرن  لێ  کەلکی  سیاسی  و  ئابووری  گرینگەکانی 
هێنانەوەیان دەبێ بە یاسا، بەاڵم ڕای گشتی الیەنی یاسایی بە خۆیەوە ناگرێ.
و  هەست  بزووتنەوەی  لەسەر  جار  زۆر  گشتی  ڕای   _
ئەقاڵنییە. پرۆسەیەکی  ڕێفراندۆم  بەاڵم  ئاراوە  دێتە  سۆز 
بابەتێکە،  بیندراوی  و  ئاشکرا  بارودۆخی  دەربڕی  زیاتر  گشتی  ڕای   _
کۆمەڵگەیە. نێو  تاکەکانی  بیری  شاراوەی  الیەنی  ڕێفراندۆم  کە  کاتێکدا  لە 

الیەنەکانی گرینگ لە ڕای گشتیدا
الیەنە گرینگەکانی ڕای گشتی بریتین لە:

پشتە؟ لە  کۆمەڵگەی  ڕادەیەک  چ  تا  واتە  پانتایی:   _
_ گرینگی: واتە تا چ ڕادەیەک کۆمەڵگە گرینگی بە بابەتەکە یان ڕووداوەکە دەدا.
کێیە؟ بابەتەکە  بەرامبەری  الیەنی  واتە  جەهەت:   _
دەکا. بابەتەکە  لە  خاوەنداری  الیەنێک  چ  واتا  خاوەنەکەی:   _
کە  سیاسییە  هێزێکی  گشتی  ڕای  کە  بڵێین  دەکرێ  گشتی  شێوەیەکی  بە 
دێنێ.  پێک  پێکهاتەیەک  یان  نەتەوەیەک  نێوخۆیی  وزەی  بەرچاوی  بەشێکی 
بەاڵم  نەکراوە،  پێ  ئاماژەی  واڵتێکدا  هیچ  دەستووری  لە  شاراوەیە  هێزە  ئەم 
دەسەاڵتدا. هێزی  کردنی  الواز  یان  چەسپاندن  لە  هەیە  سەرەکی  ڕۆڵی 
لە  یان  تر  کاتێکی  بۆ  کاتێک  لە  و  نییە  شێوە  یەک  بە  هەردەم  گشتی  ڕای 
واڵتێک بۆ واڵتێکی تر ئاڵوگۆڕی گەورەی بەسەردا دێ. ڕای گشتی جاری وایە 
وریا  هاتوو  پڕ  یان  و  نیان  و  نەرم  ڕادیکاڵ،  درووستکەر،  ڕووخێنەر،  ڕۆڵی 
دەنگی  لە  جگە  نییە  شتێک  گشتی  ڕای  دەبینێ.  خۆیەوە  بە  بێدەنگ  یانیش  و 
»شهریار«  میر  خۆیدا  بەناوبانگەکەی  کتێبە  لە  ماکیاوێلی  وەکوو  هەر  خەڵک، 
ئەو  بەستێنی  هەڵقواڵوی  گشتی  ڕای  خودایە.  دەنگی  خەڵک  دەنگی  دەڵێ 
زاڵن. کۆمەڵگەدا  بەسەر  کە  ئایینییەیە  و  کولتووری  و  سیاسی  ڕێسا  و  یاسا 
لە کاتی جەنگ و شەڕدا زیاتر دەبێ. وەکوو بۆ نموونە  گرینگیی ڕای گشتی 
دەتوانین ئاماژە بە هەوڵەکانی ئەمریکا بکەین کە پێش هێرشکردنە سەر ڕێژیمی 
دا. هەوڵی  خۆی  لەگەڵ  جیهانی  گشتی  ڕای  کردنی  هاوڕا  بۆ  حوسێن  سەدام 
دوندی  لە  کە  وایە  الفاوێک  وەک  گشتی  ڕای  کە  بڵێین  دەتوانین  بەکورتی 
لەسەر  کە  شتانەی  ئەو  هەموو  و  خوارێ  دێتە  داوێنی  بەرەو  چیایەک 
جوانی  بە  بناپارت  ناپێلئۆن  وەکوو  هەر  دەماڵێ.  ڕای  خۆی  لەگەڵ  ڕێگایەتی 
بەاڵم  بگرین  بەدەستەوە  دەسەاڵت  سەرنێزە  زۆری  بە  دەتوانین  دەڵێ 
هەیە. گشتی  ڕای  پاڵپشتیی  بە  پێویستیمان  دەسەاڵت  لەسەر  مانەوە  بۆ 

ڕای گشتی
سۆسیالیست  ئەنترناسیوناڵ  ڕێکخراوی 
ڕێکخراوه  بۆ  نێودەوڵەتی  فۆرۆمی  گەورەترین 
ڕێکخراوە  ئەو  دونیایە.  سیاسییەکانی 
ڕابردوویەکی دوورودرێژی هەیە و به میراتگری 
ئەو ڕێکخراوە نێونه ته وه ییه کرێکارییانه داده نرێ 
بیروباوەڕی  بنەمای  لەسەر  خۆی  کاتی  که 
بەاڵم  دامەزرابوون.  مارکسیستی  ڕێبەرانی 
و  ئاڵوگۆر  زۆر  خۆی  مێژووی  بەدرێژایی 
تەنانەت  و  دیوە  بەخۆوه  نشێوی  و  هەوراز 
چه ند جار به ره و دابڕان و هه ڵوه شانیش چووه. 
لە  سیاسی  و  ئیدئۆلۆژی  کێشەی  له ڕاستیدا 

کۆتایی سه ده ی نۆزده و نیوه ی یه که می سه ده ی 
و  یه که م  شه ڕی  پاش  ڕووداوه کانی  و  بیست 
دووه می جیهانی ڕاستەوخۆ شوێنەواریان لەسەر 
ئه نترناسیۆنال  دانابوو.  ڕێکخراوەیەش  ئەو 
ئێستایدا  ماهیه تی  و  شکڵ  له  سۆسیالیست 
لەراستیدا هه مان ئەو ڕێکخراوەیە کە ساڵی ١٩٥١ 
بەکورتی  دامەزرایه وه.  فرانکفۆرت  کۆنگرەی  لە 
دەتوانین بڵێین ئیس ئای، رێکخراوە سۆسیالیست 
دونیا  کرێکارییەکانی  و  دێموکرات  سۆسیال  و 
دەورەی  سەره تاکانی  لە  ئه گه ر  خۆی.  دەگرێتە 
نوێیدا زۆرتر پارته چەپە ئورووپییه کانی دەگرتە 
خۆی، دواتر مه یدانی چاالکی و بازنه ی ئەندامەتیی 
قاڕەکانی  بۆ  بۆوە  فراوانتر  ڕێکخراوەیە  ئەو 
دیکەش بەتایبەتی  ئەفریقا و ئەمریکای التین و 
ئورووپای ڕۆژهه اڵت. وه ك ئامانج، ئێس ئای بۆ 
ئامانجەکانی دادپەروەری و یەکسانی و ئازادی و 
دێموکڕاسی و مافی مرۆڤ لە دونیادا تێ دەکۆشێ. 
جارێك  ساڵ  چوار  هەر  ڕێكخراوەیە  ئەم 
کۆنگرەی   2٤ ئیستا  تاکوو  و  دەبەستێ  کۆنگرە 
دوو جار  کۆنگرەکاندا ساڵێ  نێوان  لە  و  گرتوە 
سەرچاوەی  دەگیرێ.  شووڕا  کۆبونەوەی 
ئەندام  ڕێکخراوەیە  ئەم  داهاتی  سەرەکیی 
دەکەن. دابینی  رێکخراوەکە  دۆستانی  و 
 ئەنترناسیوناڵ سۆسیالیست لە چەندین کۆمیتەی 
ئەوەی  هاتووە.  پێك  بڕیاردان  و  بەرێوەبەری 
گرینگی  کورد  ئێمەی  بۆ  زیاتر  هەموویان  لە 
کۆمیتەی  کۆمیتانەدا  ئەو  لەنێو  کە  ئەوەیە  هەیە 
کۆمیتەیەك  دا  بریاری  نێوەراست  ڕۆژهەاڵتی 
کورد  کاری  گرووپی  ناوی  بە  کورد  پرسی  بۆ 
پێك بێ و لە ساڵی ١٩٩0 ئەم کۆمیتە دەستی بە 
کارەکانی کرد. ئەم کۆمیتەیە چەندین کۆبونەوە 
دۆزی  لەگەڵ  پیوەندی  لە  گرینگی  بریاراتی  و 
ڕەوای گەلەکەمان داوە. دوایین جار  »کۆمیته ی 
ئاپریلی 20١٣  لە ڕێکەوتی ١2ی  پرسی کورد« 
کوردستانی  لە  ئای  ئیس  کۆبوونه وه ی  لە 
تەئییدی  و  بەشداری  بە  )سلێمانی(  باشوور 
کوردستانی  سیاسییەکانی  الیەنە  و  حیزب 
گرتۆتەوە. کوردی  کاری  گرووپی  جێگای 
 ٧ ئێستا  تاکوو  سۆسیالیست  ئەنترناسیوناڵ 
کە  بووە  سەرۆکی  جێگری   ٣٤ و  سکرتێر 
ئەنترناسیۆنال  مێژووی  لە  جار  یەکەم  بۆ 
وەک  تاڵەبانی  جەالل  بەڕێز  سۆسیالیستدا 
کوردێک و سەرۆککۆماری واڵتێکی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست لە کۆنگرەی 22ی ئەم ڕێکخراوەدا کە 
لە یۆنان بەسترا، بە جێگری سەرۆک هەڵبژێردرا 
لەم پۆستەدا مایەوە. تەمەنیشی  و هەتا کۆتایی 
زۆربەی  وەك  نێونەتەوەیەش  ڕێکخراوە  ئەم 
لە  نەبووە  دوور  سیاسییەکان  الیەنە  و  حیزب 
بەداخەوە  و  بەرێوەبەری  و  سیاسی  کێشەی 
دوای گرتنی کۆنگرەی 2٤ لە ئەفریقای باشوور 
لەسەر   20١2 ئۆگوستی  ٣0ی  لە  تاون(  )کیپ 
ئەیاال  لویس  بەرێز  دووبارەی  هەڵبژاردنەوەی 
سەرۆکی  مۆناسالین،  خاتوو  هەڵنەبژاردنی  و 
حیزبی سۆسیال دێموکراتی سوئید کێشە کەوتە 
نێو ئەم رێکخراوەیە. لە کۆبونەوەی ئەنجومەنی 
ئێس ئای لە پۆرتۆغال )کاسکای( لە ڕێکەوتی ٤ و 
٥ی  فێبریوێری 20١٣ کە بەمیواندارەتیی حیزبی 
سۆسیالیستی ئەو واڵتە و بە دروشمی ئابووریی 
کار  و  گەشەپێدان  بۆ  ئێمە  ڕوانگەی  و  جیهان 
ئێوارە  لە  چوو،  به ڕێوه  پایه دار  پەرەسەندنی  و 

لەالیەن حیزبی سۆسیال دێموکراتی  خوانێکدا کە 
ئاڵمان لە پۆرتۆغاڵ پێکهاتبوو و بەشێکی بەرچاو 
بەشدار  حیزبەکان  نوێنەرانی  و  بەرپرسان  لە 
بوون؛ جارێکی دیکەش باسی شێوەی بەرێوەبردن 
لەدەستی  دەسەاڵت  قۆرغکردنی  هەروەها  و 
سکرتێری ئیستای »ئیس ئای« دا هاتەوە بەر باس 
و موناقشەی زۆری لەسەر کرا. بناخەی لێكدابرانی 
پێکرد  دەستی  لەوێوە  ئای  ئیس  لە  حیزبانە  ئەم 
لە ئێستادا بێ ئەوەی  و بەداخەوە بەشێک لەوان 
لە  لە ئەندامەتیی ئیس ئای هێنابێ _ جیا  وازیان 
چەند  ئەو  دێموکراتی سوئید_   حیزبی سۆسیال 
حیزبە لە ڕێکەوتی 22ی مانگی مەی 20١٣ی زایینی 
رێکخراوێکیان بە ناوی »بەرەی یەکگرتوخوازان« 
دامەزراندوە و کۆنگرەی یەکەمیان لە ڕۆژانی ١١و 
١2ی مارسی 20١٧ لە ئالمان )برلین( بەڕێوە برد. 
لە  ٨٥  یه ک  له سه ر  ئه نترناسیۆنال سۆسیالیست 
واڵت ئه ندامی ئه سڵیی هه یه که حیزبی ئێمه ش یه کێک 
لەوانە. ئه و ڕێکخراوه هه روه ها ١٧ ئه ندامی ڕاوێژکار 
و ٧ ئه ندامی چاوه دێر و سێ رێکخراوی تایبه ت به 
ژنان و الوان و په روه ردەی هه یه. له  نێو ڕێکخراوە 
و  کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  کوردییه كاندا 
یه كیەتیی نیشتمانیی کوردستان ئه ندامی ئه سڵیین، 

مه رجه كانى وه رگیران له و رێكخراوه  چییه ؟ 
ئه نترناسیۆناڵ  ئه ندامی  به  حیزبێک  ئه وه ی  بۆ 
ڕێباز  هه ڵگری  پێویسته  وه ربگیرێ  سۆسیالیست 
و  ئیدەئال  له گه ڵ  که  بێ  پڕۆگرامێک  و  پێره و  و 
ئامانجه کانی ئه و ڕێکخراوه دا، به تایبه تی له بواری 
پێوه ره  هه روه ها  و  یه کسانیدا  و  عه داڵه تخوازی 
ڕێکخراوه که دا  تری  دێموکراتییه كانی  و  ئینسانی 
و  نییه  به س  ئه وه نده  هه ر  به اڵم  بگرێته وه .  یه ک 
ئه ندام  به  تایبه ت  ڕێوشوێنی  کۆمه ڵێک  به پێی 

ئیعتباری  و  پێشینه  ڕێکخراوه دا،  له و  وه رگرتن 
ئه و حیزبه ی ده بێته ئه ندام به وردی ده درێته  به ر 
پێویسته  دیکه  واتایه كی  به  لێکۆڵینه وه.  و  سه رنج 
خۆی  تاقیکردنه وه ی  مه یدانی  به شێوه ی  پارته که 
ئای  ئێس  ئیدەئاله كانی  له گه ڵ  هاوبه شیی  و  دابێ 
سه لماندبێ.  ڕوونی  به  کرده وه دا  مه یدانی  له 

حیزبی دێموکرات و ئه نترناسیۆناڵ سۆسیالیست
لە ساڵی ١٣6٤  دەقیقی  بە  ئێمە  سەفەری حیزبی 
دەستی  ڕێکخراوەیە   ئەم  لەگەڵ  ئاشنایەتی  بۆ 
بلیمەتمان  و  شارەزا  ڕێبەری  دواتر  و  پێکرد، 
کۆنگرەی  لە  میوان  وەک  قاسملوو  دوکتور 
سوسیالیستدا  ئەنتەرناسیۆناڵ  شانزدەهەمی 
پێتەختی  لیمای  لە   ١٣6٥ ساڵی  کە  بوو  بەشدار 
پێرۆ بەڕێوە چوو. له و کاته وه تا ئێستا حیزبی ئێمه 
به ڕێکوپێکی له هه موو کۆنگره و کۆبوونه وه کانی 
ئه وه  تا  بووه  به شدار  ڕێکخراوەیە دا  ئه و  تری 
کۆنگرەی  بیستەمین  لە  واتە   ،١٣٧٥ ساڵی  لە  که 
نیۆیۆرک  له  که  سۆسیالیستدا  ئەنتەرناسیۆناڵ 
چاوه دێر  ئەندامی  وەک  ئیمە  حیزبی  به سترا، 
حیزبی  هەیئەتێکی  کۆنگرەیەدا   لەم  وەرگیرا. 
بەرێز  سەرپەرستی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە، سکرتێری گشتیی 
بەشدار  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەوکاتی 
دوای  بەداخەوە  کرد.  پێشکەش  وتارێکی  بوو. 
لەت بوونی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
ڕێکخراوەیەدا  لەو  ئێمە  پێگەی  و  جێگە   ١٣٨٥ لە 
ڕوون نەبوو، چون ئەو حیزبە ببووە دوو بەش.  
ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان جارێکی 
پێوەندییەکانمان  بە جێخستنەوەی  دیکە دەستمان 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  حزوور  کردەوە. 
لە مەیدانی سیاسی و پێشمەرگانە و دیپلۆماسیدا 
وایکرد کە نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە ئەنترناسیوناڵ سۆسیالیست ئەو شانازییەی پێ 
ببرێ بۆ دەستەبەرکردنی ئەندامەتیی حیزبەکەمان 
بەمجۆرە  بخا.  سەر  پڕۆسەیە  ئەم  و  تێبکۆشێ 
ڕێکخراوه یە  ئه و  شووڕای  کۆبوونه وه ی  لە 
دووهەمی  ڕۆژی  لە  و   20١٥ نوامبری  2٧ی  لە 
ئانگۆال  پێته ختی  لوواندا  له  کە  کۆبوونەوەکەدا 

کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بەرێوەچوو، 
ئێس  ڕێکخراوەی  ڕەسمیی  ئەندامی  بە 
کاری  درێژەی  هەر  ئەوەش  وەرگیرا.  ئای 
دوکتۆر  بەتایبەت  ڕێبەرانی شەهیدی حیزب 
کە  شەرەفکەندییە  دوکتۆر  و  قاسملوو 
بۆ  دەروازەیان  ئەم  خۆی  کاتی  بەمجۆرە 
و  دێموکرات  حیزبی  حەقخوازانەی  دەنگی 
تەنانەت هەموو کورد بۆ نێو کۆر و کۆمەڵ 
نێونەتەوەییەکاندا کردەوە. ئێمه ئێستاش هه ر 
و ه کوو پێشوو له ئه نترناسیۆناڵ سۆسیالیست 
و  به گشتی  کورد  مه سه له ی  بردنه پێشی  بۆ 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  له  کورد  مه سه له ی 
به تایبه تی که ڵک وه رده گرین و وه ک پێشووش 
له  پێوه ندی  پردێکی  ببینه  ده ده ین  هه وڵ 
الیه نه  و  سۆسیالیست  ئه نترناسیۆناڵ   نێوان 
دۆسته کانی دیکه مان به تایبه تی له کوردستان. 
ئه ندامه تیمان  ئه سڵیی  پله ی  له وه ش  جیا 
و  ئه ندامه تی  له بواری  زیاترمان  مافی 
به شداری له ئۆرگان و کۆبوونه وه کانی ئه و 
تێده کۆشین  و  ده به خشێ  پێ  رێکخراوهیە دا 
که  بین  به رپرسایه تیه شدا  ئه و  ئاست  له 
شانمان. سه ر  ده که وێته  زیاتر  له مه وال 
ئه مڕۆ کێشەی کورد زۆر گەورە بۆتەوە و 
جاران  لە  زۆرتر  ئێستا  دەرەوەی  دونیای 
به هۆی  بەتایبەت  بووە،  ئاشنا  لەگەڵی 
که  پێشمەرگە  بەرگریی  و  داعش  شه ڕی 
و  رێز  به  لۆوانداش  کۆبوونه و ه که ی  له 
ته قدیری زۆره وه ئاماژه ی پێکرا.  ئێمه پێش 
به ئه ندام وه رگیرانیشمان له و ڕێکخراوه یەدا 
و  جیهان  نفووزی  خاوه ن  واڵتانی  له گه ڵ 
له  تۆڕێک  نێوده وڵه تییه کان  بنیاته  له گه ڵ 
بەاڵم  کردبوو.  دروست  پێوه ندییه كانمان 
ڕۆژهه اڵت  کوردی  پرسی  که  ئه وه  به هۆی 
که متر  کوردستان  تری  پارچه کانی  چاو  له 
نێونه ته وه یی  خواسی  و  باس  ڕۆژه ڤی  له 
حیزبی  بوونی  به ئەندام  بێگومان  دایه، 
ئای«دا  »ئێس  له  کوردستان  دێموکراتی 
دەتوانێ گوڕ و تینێکی دیکه بداته په یوه ندییه 
هه م  ئه مجاره  چونکه   دیپڵۆماسییه كانمان 
ده توانین  دیکه دا  مه وقعییه تێکی  له  بۆخۆمان 
تایبه ت  لۆبیگه رییه كانی  ده رفه ته  له  که ڵك 
باقی  له گه ڵ  هه  م  بکه ین  ڕێکخراوه  به و 
حیزبەکانی دەستە خوشك ئاسانتر ده توانین 
کوردی  به تایبه تی  و  کورد  کێشەی  بۆ 
بکه ین. په یدا  پشتیوان  و  دۆست  رۆژهه اڵت 

کورد و ئەنترناسیوناڵ سۆسیالیست 
هێندێک الیەن بۆ کەمکردنەوە لە گرینگیی ئێس 
ڕێکخراوە  ئەو  کە  دەکەن  بەوە  ئیشارە  ئای 
بزانین  پێویسته  نەکردوە.  کورد  بۆ  هیچی 
دەزگایەکی  خۆی  وەك  ڕێکخراوە  ئەو  که 
نێودەوڵەتیدا،  سیاسەتی  لە  نییە  جێبەجێکار 
زۆر  فۆڕۆمێکی  کە  ئەوە  بەهۆی  به اڵم 
یەک  النیکەم  دایمی  بەشێوەی  و  بەرفراوانه 
رێکخراوەدا  لەو  ئەندام  ئەحزابی  سێی  له 
یا  بەدەستەوەیە  خۆیان  واڵتی  دەسه اڵتی 
هەم  بڵێین  دەتوانین  بەشدارن،  لە حکومەتدا 

ڕووی  لە  هەم  سه مبولیکەوە  ڕووی  لە 
بۆ  گرینگ  شوێنێکی  عەمەلیەوە،  سیاسەتی 
نێونەتەوەیی  سیاسەتی  موناقشەی  و  باس 
ناساندنی کێشه کانی  بۆ  تریبوونێکی باش  و 
کورده.  گه لی  وه ک  بێده وڵه تی  گه النی 
سۆسیالیست  ئه نترناسیۆنال  که  له وه  جیا 
تاقیکردنه وه ی  بۆ  که ناڵێک  وه ک  ده توانێ 
کاری هاوبه شی نێوان پارته کوردییه کان نه ک 
له نێوان  به ڵکوو  به شێكی کوردستان  له  هه ر 
لێ  که ڵكی  کوردستاندا  پارچه ی  چوار  هه ر 
وه ربگیرێ، النیکەمی دەسکەوتێکیش کە ئەو 
کە  ئەوەیە  هەبووە  کوردی  بۆ  ڕێکخراوە 
کوردەکان له وێ توانیویانە تۆرێکی پیوەندی 
بۆ خۆیان دروست بکەن وە ئیستاشی لەگەل 
شوینی  دایمیترین  و  متمانەترین  جێی  بێ 
ناساندنی پرسی کورد بە دونیای دەرەوەیە.

کورد، حیزبی دێموکرات و
 ئەنترناسیوناڵ سۆسیالیست

ئامانج زیباییمەولوود سوارە

بەشداریی د. قاسملوو لە کۆبوونەوەی »لیما« ١٩٨٦

وەرگیرانی حیزب لە کۆنگرەی ٢٠ی »ئێس ئای« ١٩٩٦

ئەندامەتیی ئەسڵیی حیزب لە کۆبوونەوەی »لوواندا« ٢٠١٥
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٣١ی بانەمەڕی ١٣٩٨  _  ٢١ی مای ٢٠١٩

کوردستان
 لە گۆڕانگارییەکانی ئێستا و چییەتی ئەرکەکان؟

لە  ئێران  بەرجام،  لە  ئەمریکا  هاتنەدەرێی  دوای  لە 
بواری سیاسی و ئابوورییەوە تووشی زۆر گۆڕانکاری 
هاتوە، ئەم گۆڕانکارییانەش هەم کاری کردۆتە سەر 
ڕیزبەندییە  هەم  و  تاران  لە  دەسەاڵت  بلووکبەندی 
چینایەتی و جموجۆڵە کۆمەاڵیەتییەکان. خۆ ئەگەرچی 
دەوڵەت،  دەسەاڵتداری  باڵی  و  رووحانی  بنەڕەتدا  لە 
بە نیسبەت سیاسەتی دەرەوە، ئازادیە کۆمەاڵیەتیەکان 
جیاوازییەکی  سیاسیەکان  ئازادییە  ڕادەیەکیش  تا  و 
هەبوو،  بناژۆخوازەکان  لەگەڵ  کەمی  زۆر  ڕێژەیی 
هاتنەدەرێی  و  ترامپ  دەوڵەتی  سیاسەتەکانی  بەاڵم 
گوتاری  ئەوەی  هۆی  بە  بوو  بەرجام  لە  ئەمریکا 
ڕووحانی بە تەواوی لە میانەڕەوییەکی ڕێژەیی دوور 
گوتاری  ئەوەی  هۆی  بە  بوو  دۆخە  ئەم  کەوێتەوە. 
دەرەوە  سیاسەتی  هێمای  ببێتە  پاسداران  سپای 
کە  ڕاستییەیە  ئەو  بەرچاوە  ئەوەی  کەواتە  ئێران. 
تا  ڕێفۆڕمخوازانی  تایبەت  بە  »ڕێفۆرمخوازان« 
ڕادەیەک باوەڕمەند بە گۆڕانکاری، خەریکی جیابوونەوە 
لە دەوڵەتی رووحانین. هەڵبەت هەڵوێستی نەگونجاوی 
ڕێفۆڕمخوازان لە زستانی ٩6 و هاوینی ٩٧ بە نیسبەت 
بۆ  ڕابردوودا  دەیەی  لە دوو  بەردەوام  ئەو خەڵکەی 
هەڵبژاردنەکاندا  لە  چ  دەسەاڵت  باڵەی  ئەم  الیەنگری 
و چ لە ئێعترازەکانی وەک ٧٨ و ٨٨دا لە سەر شەقام 
کۆمەاڵیەتییان  پێگەی  ئەوەیکە  هۆی  بووە  بوون، 
الواز بێ و متمانەی گشتیی کۆمەڵگە لە دەست بدەن. 
بەرجام  لە  ترامپ  هاتنەدەرێی  لەمەش  گرینگتر 
کۆمپانیا  کشانەوەی  و  تەحریمەکان  گەڕانەوەی  و 
گرانبوونی  کە  ئێران  لە  پێشەسازییەکان  و  بازرگانی 
نرخی دراوی بیانی و زیادکردنی ئاوسان و ڕکوود و 
لە کۆتاییدا پەرەسەندنی قەیرانی ئابووری و هەژاریی 
لە  گۆڕانکاری  وێڕای  هات،  بەدوادا  ڕادەبەدەری  لە 
بلووکی دەسەاڵتدا بۆتە هۆی گۆڕانکاری لە کۆمەڵگە 
خەڵک  داواکارییەکانی  و  چینایەتییەکان  ڕیزبەندیە  و 
مامناوەندی  چینی  کۆمەڵگە.  ناڕەزایەتیی  شێوەی  و 
دەورەی  لە  و  بۆوە  گەورە  خاتەمیدا  دەورەی  لە  کە 
ئەحمەدینژاد کەوتە ژێر گوشارەوە، لە دەورەی یەکەمی 
لە  بەاڵم  گرتەوە،  گوڕوتینی  وردە  وردە  ڕووحانیدا 
دەورەی دووهەمی ڕووحانیدا و لەم دوو ساڵەی دواییدا، 
دیسان کەوتەوە ژێر گوشار. سەرەڕای ئەوەیکە چینی 
خوارەوەی کۆمەڵگە لە سەردەمی ئەحمەدینژاددا پتری 
بەتایبەت  و  ڕووحانی  دەورەی  لە  درابوویە،  سەرنج 
خولی دووەمدا کەوتۆتە ژێر گوشارێکی کەم وێنەوە. 
چینێک کە وێدەچێ لە ڕووداوەکانی داهاتووی ئێراندا 
ڕۆڵێکی بەرچاو بگێڕێ، چ  لە هەڵبژاردنەکاندا کە بە 
سروشتی ڕەفتاری ئەم چینە دەنگ بە بناژۆخوازەکان 
دەدەن، چ گۆڕانکاری بە شێوەی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی 
ڕوو  شۆڕشێک  ئێراندا  لە  ئەگەر  دەگوترێ  کە  بێ، 
دەبێ. برسییەکان  شۆرشی  شۆڕشە  ئەم  بدا، 
ویستە  لە  یەکێکە  سیاسی  داواکاری  دیارە   
گرینگەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران و داواکاری ئازادیی 
کۆمەاڵیەتیش بە پێچەوانەی دەیەی پێشوو، بەتایبەت 
ساڵی ٨٨ کە پتر سیاسی بوو و، داواکاریی ئابووری لە 
پلەی دووهەمدا دەهات؛ لە ئێستادا داواکاریی ئابووری 
بە هۆی بارودۆخی خراپی ئابووری لە پلەی یەکەم دایە 
و، داواکاری کۆمەاڵیەتی یا ئازادییە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
پلەی دووی ویستەکانی کۆمەڵگەی ئێراندا جێ دەگرن. 
و  دەسەاڵت  بلووکبەندیی  لە  گۆڕانکاریانە  ئەم 
پێکهاتەی چینایەتی و ویستەکانی کۆمەڵگەدا دەتوانێ 
ئاراستەی گۆڕانکارییەکان بگۆڕێ. ئەگەر تا ڕوودانی 
باشتربوونی  و  گۆڕان  بۆ  خەڵک  گۆڕانکارییانە  ئەم 
وەزعی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان هیوای 
بە ڕێفۆڕمخوازەکان بوو، ئێستا ڕێژەی متمانەی گشتی 
بەم باڵە دابەزیوە و دوو حاڵەت ئەگەری ڕوودانی هەیە:

یەکەم، یا ئەم دابڕانی هیوایە دەبێتە هیوابڕانی گشتی 
لە گۆڕان و هەوێنی شۆڕشێکی بنەڕەتی کە بێجگە لە 
چینی مامناوەندی و سەرەوە، چینی چینی خوارەوەی 
کۆمەڵگەش لە مەیدانەکە دایە و ڕۆڵی سەرەکیش دەگێڕێ.
بۆ  مل  کۆمەڵگە  خوارەوەی  چینی  دووهەم، 
و  دەکا  کەچ  نیزامی  ڕەنگە  و  پۆپۆلیستی  گوتارێکی 
داهاتووی  لە هەڵبژاردنەکاندا متمانەیان پێ دەدەن و 
ڕوانگەیەک. وەها  دەست  دەکەوێتە  ئێران  سیاسیی 
بە  بێهیواییە  ئەم  ئەوە هەیە  ئەگەری  ئەوەیکە چۆن 
بگرێ  ڕووخێنەر  بنەڕەتیی  گۆڕان شکڵی شۆڕشێکی 
بۆشاییەک  ئێراندا  سیاسیی  گۆڕەپانی  لە  کە  ئەوەیە 
هەیە بە ناوی ئاڵترناتی کە نییە و دەبێ شکڵ بگرێ. 
بەدیلێک کە بتوانێ متمانەی گشتیی کۆمەڵگە وەدەست 
بە  بدا  داهاتوو  لە  ڕوون  دوورەدیمەنێکی  و  بێنێ 
ئەم  سەر  لە  کۆمەڵگە  ئەوەی  هۆی  ببێتە  و،  خەڵک 
ئەمنییەتە شکڵی و فۆڕمالیتەیە کە هەیەتی ڕیسک بکا 
و بیخاتە مەترسییەوە. بۆ گەیشتن بەو دوورەدیمەنەی 
و  حوزور  ئەو  هەر  و  کردوە  وێنای  ئالترناتیڤ  کە 
ئەوەی  هەرەسپێهاتنی   هۆی  ببێتە  دەتوانێ  ڕیسکە 
سەرکوت،  سازمانی  واتە  ببێ،  نابێ  و  هەیە  کە 
تا  بهێندرێ  پێ  هەرەسی  دەبێ  کە  سازمانێک 
وەرگرێ.  ئاکام  و  بێ  مەیداندا  لە  بتوانێ  کۆمەڵگە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە هەناوی ئەم گۆڕانکارییەدا
کوردستان وەک بەشێک لە جوغرافیای ئێستای ئێران 
قەیرانی  شۆکی  تووشی  پێکهاتەیە  ئەم  هەموو  وێڕای 
ئابووری بووە، بەاڵم بە ڕێژەیەکی کەمتر. بۆ دەگوترێ 
شۆک و بۆچی کەمتر،  چونکی کوردستان قەت هێندەی 
نەکەوتبووە  دایە  شۆک  لە  ئێستا  کە  ئێران  ناوەندی 
فەرعانەوە و بابەتی کار و ئاوەدانی کەمتر ڕووی لەم 
ناوچەیە کردوە. بەپێی ئەم خەسڵەتە و بەلەبەرچاو گرتنی 
ئەوەی کوردستان پێشتریش پەراویزخراو بووە، گەمارۆ 
ئابوورییەکان کاریگەریان زیاتر لەسەر ناوەند داناوە و 
ڕێژەیەکی زۆری خەڵک بەوەیکە لەوانەیە ئەم گەمارۆیانە 
وەزعی ئەم حکوومەتە یەکال بکاتەوە خۆشبین و دڵخۆشن.
سیاسییە  ئازادییە  داوای  هەم  کوردستان  لە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە ئارا دایە و هەم داخوازیی  ئابووریش، 
بە تایبەت لەم دۆخەی ئێستادا کە ڕێژەیەکی زۆری بێکاری 
و  هەیە  زانکۆکاندا  دەرچووی  توێژی  لەنێو  تایبەت  بە 
ئەوان لە ڕوانگەی ئاستی خوێندەوارییەوە پەیوەستبوون 
هەیە.  سیاسیشیان  داواکاری  و  مامناوەندی  چینی  بە 
و  داوە  ڕووی  کوردستان  لە  کە  دیکە  شتێکی  بەاڵم 
کە  نەتەوایەتییە  هەستی  هەڵکشانی  بەرچاوە،  زۆریش 
بە یارمەتیی کۆمەڵگەی مەدەنی توانیویەتی هەموو چین 
و توێژەکانی کۆمەڵگە بتەنێ و ببێتە بابەتێکی گشتگیر. 
لە ڕاستیدا کۆمەڵگەی مەدەنیی ناوەند بە کەڵکوەرگرتن 
بابەتە ژینگەیی و  لە سەر  لە فەزای سایبێری، جەختی 
کۆمەاڵیەتییەکانە،  ئازادیە  بەربەستی  و  ڕانت  فەساد، 
بابەتە  سەر  لە  جەختکردنە  ئەم  کوردستان  لە  بەاڵم 
نەتەوەییەکانە و بۆتە هۆی پەرەدان بە هەستی نەتەوایەتی.
 لە کوردستان بە پێچەوانەی سااڵنی ڕابردوو متمانە 
بە ڕێفۆرمخوازی لە ئاستێکی نزم دایە کە هۆکارەکەی 
بێجگە لە هۆکارە گشتییەکان کە لە سەراسەری ئێراندا 
هاوشێوەن، دەگەڕێتەوە بۆ جێبەجێ نەبوونی بەڵێنەکانی 
و  کوردنشینەکان  ناوچە  پرسی  بابەت  لە  ڕووحانی 
ڕێفراندۆمی  بە  سەبارەت  ڕێفۆرمخوازان  هەڵوێستی 
بێمتمانەیی  کەواتە  کوردستان.  باشووری  سەربەخۆیی 
بە ڕێفۆرمخوازان تەنیا هیوای کورد بە گۆڕانکاری، بە 
پێچەوانەی ناوەند کە لە قۆناغە جیاوازەکان متمانەیان بە 
الیەن یا باڵێکی دیکە کردوە _ئەگەرچی لە زۆر قۆناغدا 
متمانە و دەنگی کورد بە ڕێفۆرمخوازان نەرێنی بووە نە 
ئەرێنی، بەو مانایەی بۆ بەربەست سازکردن بۆ نەهاتنە 
سەرکاری توندڕەوەکان_ بۆتە هۆی بێمتمانەیی گشتی بە 
کۆی دەسەاڵت و گوتاری نێوخۆ بە گشتی بۆتە گوتارێک 
ئینقالبی.  لە  نزیک  و  گۆڕانکاری  بە  بێهیوایی  بە  تێکەڵ 
مانگرتنی گشتیی کوردستان لە 2١ی خەرمانانی پارەکە 
بە مووشەکباران کردنی قەاڵی دێموکرات و  سەبارەت 
مانگرتنی  کوردستان، سیاسیترین  الوانی  لەسێدارەدانی 
بە  ڕاست  چون  بوو.  دواییدا  سااڵنەی  لەم  کوردستان 
و  سیاسی  گەورەی  پرسێکی  خۆبەخاوەنزانینی  مانای 
بوو.  حیزب  بەڕابردووترین  بە  متمانە  ڕاگەیاندنەوەی 
سیاسیترین   ٩٨ و  سیاسی   ٩٧ نەورۆزی  هەروەها 
نەورۆزی کوردستان بوو، چون هەموو هێما و نیشانە 
نەتەوەییەکان بوون کە بەرچاو بوون و بوێرانە کەڵکیان 
ڕاگەیاندنی  )٧٣ساڵەی  پارەکە  دووی  وەردەگیرا،  لێ 
نەتەوەیی  بۆنەی  سیاسیترین  کوردستان(  کۆماری 
ڕێزی  بوو  مەدەنی  و  چاالکی سیاسی  کەم  بوو، چون 
و  نەدابێ  پێ  گرینگیی  و  دانەنابێ   ڕۆژە  ئەو  بۆ 
ئەو  ...ی لەسەر  ئینستاگرامی و فەیسبووکی و  پۆستی 
جموجۆڵی  مانای  بە  هەمووی  ئەوانە  نەبووبێ.  بابەتە 
بابەتی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  جیاوازی 
بۆتە  کورد  مەدەنیی  کۆمەڵگەی  کەواتە  دایە.  نەتەوەیی 
ڕۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ  و  نەترس  و  نەتەوەیی  کۆمەڵگەیەکی 
کە  کۆمەڵگەیەی  ئەو  دەبەزێنێ.  سوورەکانپتر  هێڵە 
هاوشێوەی  بابەتی  زۆر  بۆ  و  بخرێ  ڕێک  دەتوانێ 

بۆ  کەواتە  بکرێ.  لەسەر  حیسابی  پارەکە  مانگرتنەکەی 
و  گەشەیە  لە  نەتەوایەتیی  بیری  کە  کۆمەڵگەیەک  وەها 
متمانەی گشتیی بە دەسەاڵتی زاڵ لەو پەڕی نزمی دایە، 
کەڵکوەرگرتن لە  چەمک و بابەتە ڕێفۆڕمخوازانەکان نە 
تەنیا ناتوانێ لە خزمەت بزووتنەوەی کوردیدا بێ، بەڵکوو 
کۆمەاڵیەتییەیە. بەستێنە  لەم  کەوتنەوە  دوور  هۆی 
کوردستان  کە  ببیندرێ  زەقی  بە  دەبێ  ڕاستییە  ئەو 
خەریکە بە گوتارێکی نەتەوەیی گشتگیر لە چوارچێوەی 
گوتارە گەورە نەتەوەییەکە دەگا کە لە هەموو بۆنە و هێما 
گەیاندنی  بۆ  وەردەگرێ  کەڵک  نەتەوەییەکان  و  کوردی 
داواکاری و ویستەکانی بە دەسەاڵت. بۆ قۆستنەوەی ئەم 
گۆڕانکاریانە پێویستە هەر حیزب یا ڕێکخراوێکی سیاسی 
بگرێ؛ بەرچاو  لە  خوارەوە  خااڵنەی  ئەم  قۆناغەدا  لەم 
و  پشتگیری  و  مەدەنی  کۆمەڵگە  بە  گرینگیدان   *
چاالکانی  بە  کۆمەڵگە  زیاتری  متمانەی  درووستکردنی 
بۆ  خەڵک  هاندانی  واڵت.  نێوخۆی  مەدەنیی  و  سیاسی 
پشتبەستن بە هێز و تواناکانی گەل و بەهێزکردنی هەرچی 
بێ هیوایی  زەقکردنەوەی  و  نەتەوەیی  گوتاری  زیاتری 
کۆمەڵگەی کوردستان بە ڕەوتی ڕێفۆرمخوازیی دەسەاڵت.
و  بوون  مەدەنی  چەمکی  دوو  جیاکردنەوەی   _
باوەڕێکی  بۆتە  کە  شتەی  ئەو  بوون،  ڕێفۆڕمخواز 
پێی  کۆمەڵگە  زۆری  بەشێکی  واتە  چەواشەکراو، 
مانای  بە  مەدەنییەکان  مێتۆدە  بە  بوون  بڕوامەند  وایە 
ڕێفۆڕمخواز بوونە کە لە بنەڕەتدا وا نییە. چونکی مێتۆدی 
مەدەنی دەتوانێ شۆڕشگێڕانەش بێ و ئەوە بابەتێکە کە 
خراپیان  یا  الیەن  هێندێک  یا  کەس  واڵت  دەرەوەی  لە 
وەرگرتوە یان بە ئانقەست بۆ الوازکردنی ئەو الیەنەی 
دەکەن.  تەفسیر  وای  هەیە  مێتۆدانە  بەم  باوەڕی  کە 
مەدەنی  خەباتی  لەسەر  دەبێ  ئەوەیکە  وێڕای   *
ئەدەبیاتی  دەبێ  بگیرێ،  هێند  بە  و  بکرێ  کار 
دەرێ  شۆڕشگێڕانەی  ئەدەبیاتی  و  نێوخۆ  مەدەنی 
هۆی  بە  ئەوەیکە  نە  بکەن  تەکمیل  و  بەهێز  یەکتر 
بەستێنەکان  لە  هەرکام  ئامانجی  لە  تێنەگەیشتن 
بکرێ. درووست  لەنێویاندا  دژوازیی  بدرێ  هەوڵ 
لە  کەڵکوەرگرتن  و  بۆنەکان  لە  حوزوور   *
کارێکی  بۆنانەدا  لەم  حوزوور  بۆ  مەدەنی  کۆمەڵگەی 
بە  درێژەدان  بووە،کەواتە  دەستکەوتی  کە  باشە 
زیاتر  یەکگرتوویی  هۆی  ببێتە  دەتوانێ  شێوازە  ئەم 
سازکردنی  و  نێوخۆ  و  دەرێ  نزیککردنەوەی  و 
تەئسیر  دەتوانێ  کە  فەزایەی  ئەو  گوفتمانی،  فەزایەکی 
بوونەوە. نزیک  لێک  بۆ  دابنێ  دەرێ  گوتاری  سەر  لە 
مەعنەوی  و  مادی  پاڵپشتیکردنی  و  پشتیوانی   *
مەدەنییەکان دامەزراوە  و  ڕێکخراوە  باڵوکراوە،  لە 
و  حیزبەکان  هاوبەشی  هاوکاریی  بە  گرینگیدان   *
بەهێزکردنی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێران. ئەم پێکەوە کارکردن و پێکەوەبوونانە، شوێنەواری 
نێوخۆ  لە  لەسەر ڕەفتاری خەڵک  ئەرێنیی  ڕاستەوخۆی 
بدرێ. پێ  پەرەیان  پێویستە  کە  داناوە  و  دادەنێ 
مەرج  بە  سەرانسەریی  هاوپەیمانیی  نێو  کەوتنە   *
چوارچێوەی  لە  کە  بنەمایانەی  ئەو  سەر  لە  و 
هەن.  کوردستاندا  خەڵکی  داواکاریەکانی  و  ویست 
دیپلۆماسیدا  مەیدانی  لە  کورد  بدرێ  حەول  پێویستە 
کەواتە  پەراوێزەوە،  نەکەوێتە  و  نەکەوێ  تەریک 
بەاڵم  پێوسیتە  هاوپەیمانەتییەکاندا  لە  حوزوور 
سیاسییەکانە. حیزبە  گوتاریی  یەک  لەوە  پێویستتر 
* لە هەموو گرینگتر حەولی زیاتر و لەخۆبوردوویی 
بۆ  دێموکراتەکان  نێوماڵی  یەکخستنەوەی  بۆ  پترە 
و  کوردی  هێزی  جەماوەریترین  هێزترکردنی  بە 
چون  نێوخۆ.  ڕیزەکانی  لەتبوونی  بە  نەدان  ئیزن 
لەم  کاریگەریی  واڵت  نێوخۆی  دەرێ،  لە  پتر 
مەترسیدار  نیگەرانی  دەکرێ  و  وەرگرتووە  لەتبوونە 
گۆڕانکاریی  ئەگەری  لە  کوردستان  داهاتووی  لە 
بکرێ.  دووکەرتبوونە  ئەم  هۆی  بە  ئێراندا  بنەڕەتی 

گەشی  ڕووی  الیەنەوە  زۆر  لە  ساڵە  لەمێژ  کوردستان 
هەرەزۆری  زۆربەی  کە  ئێرانێکدا  لە  وێنە  بۆ  ناوچەیەکەیە. 
لە ئاست زاڵبوونی ڕێژیمێکی کۆنەپەرست بە سەر  خەڵکەکەی 
ڕازی  خۆیان  قەدەرەی  بەم  و  بوون  تەسلیم  چارەنووسیاندا، 
بوون، ئەوە کوردستان بوو ملی بۆ ئەم چارەنووسە دانەنواند و 
لە بەرامبەر ڕێژیمی جەهلدا ڕاوەستا و هەتا ئێستاش، لە سەر 
دەدا. پێناودا  لە  قوربانیی  ئەم هەڵوێستەی خۆی ڕۆیشتووە و 
کردن«  »زیندەبەچاڵ  و  »قصاص«  کە  ئێرانەدا،  لەو  هەر 
لە  پیاو  و  ژن  لێکهەاڵواردنی  و  بڕینەوە  قاچ  و  دەست  و 
بردنەوەی  و،  کۆمەڵ  تێکۆشانی  و  ژیان  بوارەکانی  هەموو 
مێرمندااڵن  بەمێرددانی  و  ئەندەروونییەکان  نێو  بۆ  ژنان 
دەسەالتدارێتیی  سێبەری  لە  کردن  »صیغە«  و  فرەژنی  و 
ڕێگەی  کوردستان  کرایەوە،  زیندوو  لێ  کۆنەپەرستیی 
پێچەوانەی گرتەبەر و جاڕی نەمانی کۆیلەیی و چەوسانەوەی 
بەرزکردەوە.  پیاوی  و  ژن  یەکسانیی  بانگی  و،  دا  ژنانی 
دێڕی  بە  دێڕ  و  مەجلیس  سەکۆی  لە  »تاران«  ساڵە   ٤0
یاساکانی، لە تریبوونی سەرکۆمار و وەزارەتخانە و دام و دەزگا 
داماڵراو لە هەر کولتوورێکی پێشکەوتوو و بەها مرۆییەکانیەوە، 
قەزاییە  دەزگا  السەنگەکەی  تەرازووە  پلپلەی  و  پەت  لە 
بە  گریان  ڕەشاوی  و  مەرگ  زووخاوی  نادادپەروەرەکەیەوە، 
بەاڵم  دەڕشێتەوە،  خۆشیدا  و  ژیان  نیشانەیەکی  هەموو  سەر 
کوردستان بانگەوازی ژیان بە سەربەستی بە سەر دانیشتوانی 
خۆی دا دەبەشێتەوە. بڕواننە ڕێورەسمەکانی نەورۆز و شەوی 
یەلدا و زەماوەند و ڕەشبەڵەکی شار و گوند و هەرەوەزی بە 
یەکەوەی کچان و کوڕانی  شاخەوان و ژینگەپارێز و، چاالکییە 
کولتووری و شوناسخوازی و شوناسپارێزییەکانی الوەکانمان، 
گەشەی  و  کولتوور  دەوڵەمەندیی  نموونەی  هەموویان 
لەگەڵ  چوونەپێش  و  وێکهەڵکردن  و  ئاشتیخوازی  و  عەقڵ 
پێشکەوتوون. و  ئازاد  مرۆڤایەتیی  و  و شارستانەتی  سەردەم 
نێو  لە  کورد  نێوەڕاستیشدا،  ڕۆژهەاڵتی  ئاستی  لە  هەر 
هەموو  لە  بەرزترە.  دیکەدا، سەروملی چەند بست  نەتەوەکانی 
پێکەوە  لە  نموونەی  جوانترین  نیشتمانەکەی،  پارچەکانی 
ملکەچ  لە  داوە.  نیشان  ئایینە جۆراوجۆرەکان  و  نەتەوە  ژیانی 
جەهل  ڕەوەی  بەرامبەر  بەرەنگاری  پڕشانازیترین  و  نەکردن 
سەخاوەتمەندانەترین  لەدانی  بووە.  یەکەم  )داعش(دا،  تیرۆر  و 
گەلەکۆمەگیی  بەرامبەر  پێشمەرگە  شەڕی  لە  قوربانییەکان 
جیهانیی جەهل ودڕندەیی سەرتۆپ بووە و ئوستوورەی لەشکان 
هێناوە.  بەرهەم  شەڕڤان،  کچانی  لە  2١ی  سەدەی  نەهاتوویی 
ئەمانە و زۆر نموونەی دیکە لە داهێنان و پێشکەوتنی زانستی 
لە نێوخۆ و  دەرەوەی  و فەرهەنگی و هونەریی الوانی کورد 
ژیانی  دیکەی  گەشی  ڕوخساری  لێشاو  بە   و،  کوردستان 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خەڵکی کوردستان، هیچیان بە مێژوو و 
ناوبانگی نەتەوەکەمان نامۆ نین و لە ئاست هەر هەمووشیان، 
و  نامۆیە  ئەوەی  دەکەین.  شانازی  و  سەربەرزی  بە  هەست 
و  ویژدان  برینداریی  و  ڕووشان  هۆی  و  شەرمەزاری  مایەی 
بەدناویی نەتەوەییمان، ئەو تاوانە دڕندانە و پڕشوورەییە پەیتا 
پەیتایانەن کە بە ناوی نامۆسپەرستییەوە، گیانی کچان و ژنانی 
دەسەاڵت  کە  کۆمەڵێکدا  لە  ئاشکرایە  دەستێنن.  کوردستان 
لەمپەر  تاوانانەدا  جۆرە  ئەو  بەرامبەر  لە  جیاتی  لە  یاسا  و 
خەڵكێکدا  نێو  لە  و  کۆمەڵ  لە  پێدەرن،  ڕەوایی  و  هاندەر  بن، 
برەوپێدانی  بۆ  ئایینییش  بەرگی  و  پێگە  و  مزگەوت  و  دین 
وەربگیرێ،  لێ  کەلکیان  تاوانانە،  و  تیژی  توندو  جۆرە  ئەم 
سەختترە.  یەکجار  تاوانانە،  جۆرە  ئەم  بەرەنگاربوونەوەی 
پاشەکشە بە تاوانخوڵقێنان و هاندەرانی تاوان دژی کچان و 
ژنان بە ناوی نامووسپارێزییەوە، مومکین نابێ بێ وەڕێخستنی 
بزووتنەوەیەکی گشتگیری نەتەوەیی. بزووتنەوەیەک کە وێڕای 
حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان و هێز و ئەکتەرە چاالکەکانی 
کۆمەڵگەی مەدەنی، پێویستە کەسایەتییە ئایینییەکانیش،- ئەوانەی 
کە دووڕوو نین و حیسێبیان لەوانە کە هاوکات »هەم لە تووربێن 
دەخۆن و هەم لە ئاخوڕ«، جیایە- ڕۆڵی پێشەنگیان تێیدا هەبێ. 
لە سەر  گوشار  هێزی  ببێتە  الیەک  لە  دەبێ  بزووتنەوەیە  ئەم 
دامو دەزگا حکوومەتییەکان کە بە ڕواڵەت ڕاگری  ئاسایش و 
تاکەکانن، بۆ ئەوەی  پارێزەری گیان و مافی  نەزمی کۆمەڵ و 
کەمتەرخەم  و  بێهەڵوێست  تاوانەکان  ئەنجامدەرانی  ئاست  لە 
نەبن. لە الیەکی دیکە پێویستە لە ڕێگای ڕاگەیەنەکان، پەروەردە 
واڵت  ڕێوشوێنەکانی  و  یاسا  لە  گۆڕان  پێکهێنانی  فێرکردن،  و 
گۆڕینی  سەر  لە  کار  بەردەوام،  ڕۆشنگەرانەی  هەرەوەزی  و 
لە  کۆمەڵ  کولتووری  پاککردنەوەی  و  تاکەکان  بیرکردنەوەی 
بکەن. تاوانخوڵقێنانە،  و  کۆنەپەرستانە  و  چەوت  بیروباوەڕی 
تاکەکانی کومەڵێک چۆن دەتوانن هەست بە ئاسوودەیی ویژدان 
بکەن، کاتێک ڕۆژانە بێبەشترین و چەوساوەترین مرۆڤەکان، بێ 
سووچ و تاوان، یا تەنیا بە تاوانی داوای سەرەتاییترین مافەکانی 
خۆیان و، بە گوناحی دەنگهەڵبڕین دژی وەک کویلەبوون و وەک 
کۆیلە ڕەفتار لەگەڵ کران، دەکوژرێن؟ ئەو »تاوان«انەی ژنان 
ئەتک دەکرێن،  لە سەر دەکوژرێ و  لە کوردستان  و کچانیان 
ڕێوشوێن  و  بەند  و  کۆت  لە  یاخیبوون  غەیری  نین  شتێک 
گۆڕینی  بۆ  هەوڵدان  یا  بەسەرداسەپاو،  بەزۆر  ژیانێکی  و 
سنووردارکردنی  و  وەستاندن  و  دواکەوتووانە  کولتوورێکی 
بۆ  کە  پیاوانێک  بەهۆی  چەوسانەوە  زێدەڕۆیی  و  زێدەخوازی 
نەفسی سەرکێشی  دامرکاندنی  ئاسوودیی خۆیان و  خۆشی و 
ویژدان  کردەوەی  و  بێئەخالقی  و  تاوان  زۆر  لە  خۆیان، 
سنوورە  ژنان،  و  کچان  کە  هەر  بەاڵم  ناپرینگێنەوە.  ڕووشێن 
یا  ئەم  لە سزای  بێسڵەمینەوە  بەزاند،  ئەوانیان  دیاریکراوەکانی 
ئەو دنیا، کۆتایی بە ژیانیان دێنن. بێدەنگی و بێهەڵوێستی لە ئاست 
ئەو جۆرە تاوانە، خزمەتە بە درێژە کێشان و بەردەوامییەکەیان. 
بێهەڵوێست  و  بێدەنگ  دی  چی  تاکێکمانە  سەرهەر  لە  بۆیە 
گشتگیری  بزووتنەوەیەکی  وەڕێخستنی  بە  پێویستە  و   نەبین 
ڕوخساری  و  داوێن  ژنکوژی،  دژی  کۆمەاڵیەتی  و  کولتووری 
بکەینەوە. پاک  تاوانانە،  ئەم  عاری  لە  نەتەوەییمان  و  ئینسانی 

لە دژی ژنکوژیی بەردەوام 

دەنگهەڵبڕینێکی 

نەتەوەیی و گشتی پێویستە

»کوردستان«

قادر وریا
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دوو  لە  دەبێ  لە سەرەتادا  واڵتێک  هەر  ناساندنی  و  باس  بۆ 
بکەی.  بۆ  لێکدانەوەی  و  قسە  دەرەکیدا  و  نێوخۆیی  ئاستی 
سیاسەتی نێوخۆیی هەر واڵتێک پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە جۆری 
و  خەڵک  پێوەندیی  و  حکوومەت  نێو  یاساکانی  حکوومەتداری، 
ئاستی  لە  کە  هەیە،  واڵتەوە  ئەو  نێو  سنووری  لە  حکوومەت 
سەروەریی  خاوەن  یەکەیەکی  وەک  نێودەوڵەتیدا  و  ناوچەیی 
یاسایی دانی پێنراوە و کەرامەتی حکوومەتدارییەکەی لەبەرچاو 
لە کاروباری دەوڵەت  دەگیرێ. سیاسەتی دەرەکیش ئەو الیەنە 
دەرەوەی  لە  حوکمەت  ئەجێندای  و  بەرنامە  کە  دەگرێتەوە 
لە  تر  دەوڵەتانی  و  جیهانی  کۆمەڵگەی  لەگەڵ  سنوورەکان 
بەرژەوەندیی دوو الیەنەدا ڕێک دەخا و، لە ڕێگای سەرکۆمار، 
. دەچێ  بەڕێوە  دیپلۆماسییەوە  دەزگای  و  دەرەوە  وەزیری 

وێژمانی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیی ئیران
ڕێژیمی  دژی  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی  پاش  هەر 
پاشایەتی و هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمیی ئێران، سیاسەتی 
)جیهان_ کۆڵەکەی  چوار  لەسەر  ئێران  ڕێژیمی  دەرەوەی 
شۆڕشگێڕی(  و  دژەکرداری  گەرایی،  ئۆممەت  نیشتیمانی، 
بنچینەیانە  خاڵە  لەم  یەکێک  سەردەمە  هەر  و،  دامەزرا 
سەردەمی  لە   . ئێران  دیپلۆماسیی  دەزگای  خۆراکی  بۆتە 
و  ئێران  شەڕی  لە  ئیسالمی  کۆماری  تازە  کە  ڕەفسەنجانیدا، 
پێویستیی  ببوە کاولستان، ڕێژیم  ببوو و واڵت  عێراق ڕزگاری 
و  نۆژەنکردنەوە  بۆ  هەبوو  میحوەرانە(  )ئابووری  گوتاری  بە 
کۆتایی  هەتا  گوتارە  ئەم  بۆیە  نێودەوڵەتی،  قەرزی  وەرگرتنی 
مایەوە. هەر  ئێران  دیپلۆماسی  وێژمانی  وەک   ١٣٧6 ساڵی 
لە قۆناغی شەڕ و دوای شەڕی ٨ ساڵە لەگەڵ عێڕاق و، هەروەها 
تەڕاتێنی تێرۆریستیی سپای تێرۆریستیی پاسداران و وەزارەتی 
ڕووداوەکەی  کە  ئێران  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  ئیتالعات 
مێکونووس و تەریککەوتنەوەی نێودەوڵەتیی ڕێژیمی لێ کەوتەوە، 
لەو سەروبەندەدا پێویست بە گوتارێک بوو کە ئەو  تەریکییە لەسەر 
ئێران دوور بخاتەوە، بۆیە ژووری ستراتێژیکی ڕێژیمی ئێران هات 
و، وێژمانی پەرەپێدانی سیاسەتی ڕێفۆرمخوازانەی لە ساڵەکانی 
٨٤-٧6 لە ڕێگای خاتەمییەوە ڕوو بە دنیای دەرەوە خستە ڕوو 
و؛ توانی ڕۆحێکی تر بە دەم کۆماری ئیسالمیی ئێراندا بکاتەوە .
خاتەمی  دووهەمی  دەوری  هاتنی  کۆتایی  پاش  هەرچەند 
بااڵی  شۆڕای  کە  خوێندنەوەیەک  بە  هەتاویدا  ١٣٨٤ی  لەساڵی 
کردی،  نێودەوڵەتیدا  و  ناوچەیی  دۆخی  لە  ئێران  تەناهیی 
بەهۆی پاسدار مەحموود  ئەحمەدی نژاد گوتاری بناژۆخوازیی 
بنچینەیی  خاڵی  بۆ  گەڕانەوە  بنەمای  لەسەر  تەوەرانە  عەداڵەت 
گوتارە  ئەم  برد.  بەڕێوە  تاکوو ساڵی ١٣٩2  ئینقالب  سەرەتای 
پەیماننامە  لە  بەرەو دوور کەوتنەوە  ئێرانی  ئاستی جیهانیدا  لە 
نیزامی  ئابووری،  گەمارۆ  قورسترین  و  برد  نێودەوڵەتییەکان 
سۆنگەیەوە؛  لەم  و  هێنا  بەدیاری  ئێران  بۆ  سیاسییەکانی  و 
هەژاری، هەاڵوسانی ئابووری، بێکاری و زۆر دیاردەی قێزەونی 
ئێران. خەڵکی  ژیانی  لەسەر  واقیع  ئەمری  بە  بوون  دیکە 
و  ئەحمەدینژاد  قوڕوەسەریەی  لەو  دەربازبوون  بۆ  بۆیە 
بە  پاسداران  تێرۆریستیی  سپای  بناژۆخوازانەی  سیاسەتی 
خەاڵت بۆ ئێرانیان هێنابوو، ئەمجارەیان پێویست بە هاتنە ئارای 
گوتارێک بوو کە ئێران بەرەو ئاشت بوونەوە لەگەڵ کۆمەڵگەی 
هەتاوییەوە  ١٣٩2ی  ساڵی  لە  ڕۆڵەش  ئەم  بەرێ.  نێودەوڵەتی 
بە سەرکۆمار ڕووحانی و وەزیری کاروباری دەرەوەی ئێران، 
دەستێوەردانی  بەهۆی  دیسان  هەڵبەت  دراوە.  زەریف  جەواد 
دەوڵەتی  نێو  دەوڵەتی  )وەک  پاسداران  تێرۆریستیی  سپای 
ئێران( لە سیاسەتی دەرەوەدا دۆخێک هاتۆتە ئاراوە کە ئێرانی 
بردوە. هاوپەیمانەکانی  و  ئەمریکا  لەگەڵ  شەڕ  کێواری  هەتا 

گوتارەکانی دەرەوی ئەمریکا
ئەگەر بمانهەوێ لەسەر ئینتمای ئیدئۆلۆژیی سەرۆککۆمارەکانی 
ئاراستەی  سەر  بە  کاریگەرییەکان  هزریە  مەکتەبە  و  ئەمریکا 
بڵێین  دەتوانین  بکەین،  باس  ئەمریکا  دەرەوەی  سیاسەتی 
ڕێگای  لە  کە  ئەمریکا  دەرەوەی  سیاسەتی  خوێندنەوەی  لە 
فکریی  قوتابخانەی  سێ  دەچێ،  بەڕێوە  دەرەوە  وەزیری 
و  جەکسۆنیزم  هێمێلتۆنیزم،  لە:  بریتین  کە  هەن  بەرچاو 
بایەخە  لەسەر  پێداگری  ؛بە  هێمێلتۆنیزم  مەکتەبی  ویلسۆنیزم. 
بەرژەوەندییە  جیاتی  لە  ماف(  و  )ئازادی  ئەمریکاییەکان 
واڵتە،  ئەم  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  ئەمریکا  ئابوورییەکانی 
ڕێگای  لە  بایەخانەیە،  بەم  پەرەپێدان  و  باڵوکردنەوە  دوای  بە 
و  شەڕ  ڕێگای  لە  نەک  جیهانگیری،  لە  جۆرێک  دروستکردنی 
دەستێوەردان لە کاروباری واڵتان. هەر بۆیە هێمێلتۆنیزم پێش 
ئەوەی بەرژەوەندیخوازی ئابووری تەوەر بێ، بەهاخوازە و لە 
دەکاتەوە. ڕەت  دیکە  واڵتانی  لە  دەستێوەردان  و  شەڕ  ئەسڵدا 
واقیع  ئاراستەی  بنەمای  لەسەر  جەکسۆنیزم؛  قوتابخانەی 
بە  و  جێگیرە  )هێز(  سیاسەتی  زانینی  ئەسڵ  بە  و  گەرایانە 
پێچەوانەی مەکتەبی هێمێلتۆنیزم لە سیاسەتی دەرەوەدا، لەسەر 
ستراتێژیی ئەمنیەت تەوەر بۆ بەرژەوەندیی نەتەوەیی ئەمریکا کار 
دەکا، ئەساسی قوتابخانەی جەکسۆنیزم لەسەر سێ کۆڵەکەیە؛
یەکەم،دەستێوەردانی ئەمریکا بۆ چاودێری، پاراستن و پەرەپێدانی 
پێداگری  دووهەم،  ناوچەکان.  هەموو  لە  ئەمریکا  بەرژەوەندیی 
لەسەر پاراستن و باڵوکردنەوەی پێگەی ئەمریکا وەک زلهێزێکی 
گەورە و سێهەم، دژکردەوە و واڵمی خێرا لە بەرامبەر هەر هەڕەشە 
و مەترسییەک له بەردەم بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی ئەمریکا. 
و  ئەسڵ  قوتابخانەیەش  ئەم  ویلسۆنیزم؛  قوتابخانەی 
ژێرخانی بنچینەیی و فکری، کرداری و گەشە و باڵوکردنەوەی 
دەسەاڵتی سەربازی، ئابووری و بایەخەکانی ئەمریکا لە ڕێگای 
لێکدانەوەیەکی  لە  دەگرێ.  لەخۆ   ... و  شەڕ  و  دەستێوەردان 
لە  دەستێوەردان  بڵێین  دەتوانین  مەکتەبەدا  ئەم  دروستتری 
ئەگەر  )یانی  ئەمریکایە.  بایەخەکانی  کردنی  زاڵ  بۆ  جیهاندا 
لەگەڵ  جیهاندا  ناوچەکانی  زۆربەی  لە  ئەمریکا  دەستێوەردانی 
بەاڵم  بێ،  نەگونجاو  ئەمریکاش  کاتییەکانی  بەرژەوەندییە 
دەستێوەردانی نیزامی بتوانێ لە جێکەوتوویی بایەخی ئەمریکایی 
بەرژەوەندییەکیش  جۆرە  هیچ  ئەگەر  تەنانەت  بێ،  یارمەتیدەر 
بکرێ. دەبێ  هەر  دەستێوەردان  ئەوە  نەبێ،  ناوچەیەدا  لەو 

چەند سەرنجێک لە سەر سیاسەتی 
دەرەوەی ئێران و ئەمریکا مۆدێلی گرامشیانەی نەتەوەسازی

بیستەمی  سەدەی  بیرمەندی  گرامشی،  ئانتۆنیۆ 
و  ئورووپایی«  »مارکسیزمی  خانەی  لە  ئیتالیا، 
بەم  دەگرێ،  جێ  پێداچوونەوەخواز« دا  »مارکسیزمی 
مارکسیزمی  ڕەگەزەکانی  بە  پێداچوونەوە  کە  مانایە 
ئۆرتۆدۆکسیدا دەکا و دایدەڕێژێتەوە. لە درێژەی ڕەوتی 
فرانکفۆرت  قوتابخانەی  بیرمەندانی  پێداچوونەوەخوازیدا 
خۆیان بە پارادایمی سەرخان و ژێرخانی مارکسیستییەوە 
سنووردار ناکەن، بەڵکوو بیر و سەرنجیان لەسەر بیاڤی 
گۆشەنیگای  لە  و  دەکەنەوە  چڕ  مۆدێرنیتە  کولتووریی 
کولتوورییەوە ڕەخنە لە مۆدێرنیتەی سەرمایەداری دەگرن. 
واتا بیاڤی کولتووری، نەتەنیا بە درێژکراوە و سەرخانی 
میکانیکیی ژێرخانی ئابووری نازانن، بەڵکوو وەک بیاڤێکی 
گرینگ، کە وەک هەموو بیاڤەکانی دیکە، سەربەخۆییەکی 
ڕوانینیان.  ئاسۆی  و  پێگە  دەکەنە  هەیە   ڕێژەیی 
دواتریش بەتایبەت لە دەیەی شێستی سەدەی بیستەمدا، 
مارکسیزمی پێداچوونەوەخواز چینی نێونجی کۆمەڵگە بە 
چینی گۆڕانخواز لە قەڵەم دەدا و لێرەدا لە مارکسیزمی 
ئۆرتۆدۆکسی، کە تەنیا چینی کرێکاری، بە چینی شۆڕشگێڕ 
و گۆڕانخواز دەزانی، مەودا دەگرێ و لێی جیا دەبێتەوە.
ئانتۆنیۆ گرامشی هەم لەگەڵ مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکسی 
لە  ئەگەر  لێنێنیزم؛  لەگەڵ  هەم  و  دەکا  سنووربەندی 
بنەڕەتە  ماددی  ژێرخانی  ئۆرتۆدۆکسیدا  مارکسیزمی 
و  فیکر  لە  ژیان،  دیکەی  بیاڤەکانی  و  ڕەهەند  هەموو  و 
دوایی،  دەگاتە  تا  و  سیاسەت  و  ئایدۆلۆژی  و  کولتوور 
لەالی  ماددیەن،  ژێرخانە  ئەو  درێژکراوەی  و  سەرخان 
گرامشی گرینگی بە ڕەهەندی فیکری و ئایدۆلۆژی دەدرێ 
دێتێرمینیزمی  کە  ئەوەی  هیوای  بە  ڕەهەندە،  ئەم  و 
بەکورتی  چینایەتی،  کێشمەکێشی  و  شەڕ  ئابووری، 
بە  ماددی،  ژێرخانی  خۆبەخۆی  گۆڕانی  و  گووران 
شێوەیەکی میکانیکی بیگۆڕێ و بەرەوپێشی ببا، پەراوێز 
ناخا و کەم نرخی ناکا؛ بەڵکوو کلیکی لەسەر دەکا و بۆ 
گواستنەوە لە سیستمی سەرمایەداری بۆ سۆسیالیزم، بە 
گرینگی دەزانێ و ڕۆڵی دەستپێک و بنەمایی پێ دەبەخشێ.
چاوەڕێی  ڕووسیە،  کۆمەڵگەی  بە  سەرنجدان  بە  لێنین 
و  نابێ  سەرمایەداری  خۆبەخۆی  گۆڕانی  و  گووران 
دەستەوە  بە  سیاسی  دەسەاڵتی  شۆڕشەوە  ڕێگەی  لە 
سەرمایەداری  ئابووریی  هەم  ڕێگەوە  لەم  کە  دەگرێ، 
بەرنامەبۆداڕێژراو،  و  دەسەاڵتگەرانە  شێوەیەکی  بە 
کولتوور  هەم  و  بگۆڕێ  سوسیالیستی  ئابووریی  بۆ 
گۆڕانی  سەرمایەداری  کۆمەاڵیەتییەکانی  پێوەندییە  و 
چەشنی تێدا پێک بێنێ؛ )بە دەربڕینێکی دیکە لێنین ویستی 
لە ڕێگەی دەست بەسەرداگرتنی دەسەاڵتی سیاسییەوە، لە 
قۆناغی بەر لە سەرمایەداریی پیشەسازییەوە بۆ قۆناغی 
دەریخست  مێژوویی  ئەزموونی  کە  بدا،  باز  سوسیالیزم 
و  بنەما  وک  گرامشی،  بەاڵم  نەبوو؛(  سەرکەوتوو  کە 
سوسیالیستی،  سیستمی  دامەزرانی  یەکەمی  قۆناغی 
دەسەاڵتی  گرتنی  بەدەستەوە  لە  ڕووی  ئەوەی  لەجیاتی 
بۆ  لەوێڕا  و  مەدەنییە  کۆمەڵگەی  لە  بێ، ڕووی  سیاسی 
بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتی سیاسی هەڵدەکشێ. لێرەدا 
ژێرخان  و  سەرخان  هاوکێشەی  چەشنێک  بە  گرامشی 
و  کولتووری  ڕەهەندی  و  سیاسی  ڕەهەندی  لەنێوان 
سیستمی  لە  تێپەڕین  بۆ  و  دادەڕێژێتەوە  ئایدۆلۆژیکدا 
و  کولتووری  ڕەهەندی  بە  گرینگی  سەرمایەداری، 
ئایدۆلۆژیک دەدا و دوای ژێرسازی و بەستێن سازی لەم 
بواری سیاسییەوە.   نێو  بوارەدا، دەچێتە سەر و دەچێتە 
لە چەمکەکانی »هێژمۆنی«، »ڕووناکبیران« و  گرامشی 
»کۆمەڵگەی مەدەنی« ، کەڵک وەردەگرێ و لەژێر تیشکی 
ئەم چەمکانە، پێی وایە کە لە ڕێگەی کاری ڕووناکبیری، 
کولتووری و کۆمەاڵیەتییەوە، پێویستە بااڵدەستیی فیکری 
مەدەنیدا  کۆمەڵگەی  بیاڤی  لە  سۆسیالیستی  و  چەپ 
و  بەستێن سازی  و  ئامادەکاری  دوای  و  بکرێ  دابین 
سیاسی  دەسەاڵتی  بدرێ  هەوڵ  بیاڤەدا،  لەم  هێژمۆنی 
بەدەستەوە بگیرێ. بەم پێیە لەپێشدا ژێرسازی کولتووری 
بنەمایە،  ئەم  لەسەر  و  دەگیرێ  بنەما  بە  کۆمەاڵیەتی  و 
دەدرێ.  سیاسی  دەسەاڵتی  گرتنی  بەدەستەوە  هەوڵی 
دەست  کۆمەڵگەی سیاسییەوە  لە  کە  لێنین  بەپێچەوانەی 
قۆناغی  دەچێتە  دەستپێکەوە،  لەم  و  لەوێڕا  و  دەکا  پێ 
سەرمایەداری،  ئابووریی  و  کولتوور  دەستکاریکردنی 
گرامشی لەپێشدا هەوڵ دەدا کۆمەڵگەی مەدەنی دەستەبەر 
بۆ  کولتووری  و  فیکری  پێگەی  و  شوێن  بیکاتە  و  بکا 
سوسیالیزم، دواتر هەڵدەکشێ بۆ کۆمەڵگەی سیاسی؛ لە 
کۆمەڵگەی مەدەنییەوە بۆ کۆمەڵگەی سیاسی و لەوێشڕا 
سەرمایەداری. ئابووریی  بنەڕەتیی  دەستکاریکردنی  بۆ 
و  کولتووری  و  ئابووری  بواری  سێ  ئێمە  ئەگەر 
بواری  لە  ئۆرتۆدۆکسی  مارکسیزمی  هەبێ،  سیاسیمان 
ئابوورییەوە دەست پێدەکا و دەیکاتە دەستپێک و بنەمای 
گۆڕانی بوارەکانی دیکە؛ لێنێنیزم بەدەستەوە گرتنی بواری 
سیاسی دەکاتە دەستپێک و لەوێڕا بۆ گۆڕینی بوارەکانی 
لە  گرامشی  بەاڵم  دادەبەزێ؛  ئابووری  و  کولتووری 
بواری  لە  مەدەنییەوە،  کۆمەڵگەی  لە  نێوەڕاستەوە، 
»ژێرخانی  و  سیاسی«  »سەرخانی  بۆ  کولتوورییەوە 
دیکە  دربڕینێکی  بە  دادەبەزێ.  ئابووری«، هەڵدەکشێ و 
ئەگەر لە مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکسیدا بۆ گۆڕینی سیستمی 
خۆبەخۆی  گۆڕانی  و  گووران  بە  پشت  سەرمایەداری 
ئەو  چاوەڕێی  لێنین  ئەوە  دەبەسترێ،  ماددی  ژێرخانی 
گۆڕانە خۆبەخۆیە نابێ و لە ڕێگەی شۆڕشی سیاسییەوە 
دەیەوێ سیستمی سەرمایەداری بگۆڕێ، بەاڵم گرامشی لە 
ڕێگەی کاری فیکری و کولتوورییەوە، لە ڕێگەی گۆڕانی 

گۆڕینی  بۆ  هەنگاو  دەیەوێ  کۆمەڵگەتەوەرەوە، 
باوێژێ. کۆمەڵگە  ئابووررییەکانی  و  سیاسی  بوارە 
لە  زیاتر  سۆسیالیزم،  بەدیهێنانی  بۆ  گرامشی 
ناوەکیی سەرمایەداری و  بە گوورانی  لێنین گرینگی 
ڕاستە  ئەوە  دەدا.  ئابووریش  زەمینەی  لەباربوونی 
کە گرامشی بەستێن سازیی کولتووری و کۆمەاڵیەتی 
سیستمی  دامەزرانی  دەستپێکی  قۆناغی  دەکاتە 
سۆسیالیستی، بەاڵم لەگەڵ مەنتق و دەزگای فیکریی 
بگرێ،  نادیدە  ئابووری  بواری  کە  نایەتەوە  گرامشی 
کە دوای بەستێن سازیی مەدەنی و بەدەستەوە گرتنی 
و  دەسەاڵتگەرانە  شێوەیەکی  بە  سیاسی،  دەسەاڵتی 
لە جێدا  بیگۆڕێ؛ چونکە  لە سەرەوەڕا  دیسیپلینکراو 
مەدەنی،  و  کۆمەاڵیەتی  و  کولتووری  زەمینەسازیی 
نییە. مومکین  ئابووری  زەمینەی  النیکەمی  بەبێ 
ئەندێشەی  بۆ  خوێندنەوەیەی  ئەم  تیشکی  لەژێر 
وتارەکە. بابەتی  نێو  دەچینە  کرا،  گرامشی 
لە دێڕەکانی سەرەوەدا خوێندنەوەیەکی گرامشیانە 
لە سیستمی سەرمایەداری و دامەزرانی  تێپەڕین  بۆ 
وتارەدا  لەم  کرا؛  پێشکەش  سۆسیالیستی  سیستمی 
هەمان خوێندنەوە بۆ چۆنیەتیی دروستکردنی نەتەوە 
بە کار دێنین؛ واتە میکانیزمی گرامشیانەی دامەزرانی 
نەتەوەسازیدا  بواری  لە  سۆسیالیستی،  سیستمی 
لە  ماناداریش  مەودایەکی  پێیە  بەم  و  دێنین  کار  بە 
دەگرین.  نەتەوەسازی  لێنینیانەی  میکانیزمی  و  تێز 
و  دەستپێکدا  لە  نەتەوەسازی،  بۆ  ئەوەی  لەجیاتی 
پێویست،  جڤاکیی  و  کولتووری  بنەماسازیی  بەبێ 
بێ،  سیاسی  دەسەاڵتی  گرتنەدەستی  لە  ڕوومان 
ئەوەی  لەجیاتی  مەدەنی؛  کۆمەڵگەی  دەکەینە  ڕوو 
مەدەنی  کۆمەڵگەی  نێو  بۆ  دەسەاڵتی سیاسییەوە  لە 
دەسەاڵتی  بۆ  مەدەنییەوە  کۆمەڵگەی  لە  دابەزین، 
سیاسی هەڵدەکشێین. ئەمەش چەشنێک ناسیۆنالیزمی 
کولتووری و مەدەنییە، کارکردنە بۆ باڵوکردنەوە و 
هەموو  لە  نەتەوەیی  بیری  و  هزر  کردنی  بااڵدەست 
ئاستەکانی ژیانی کۆمەڵگەی مەدەنیدا و، دوای ئەوەش 
گەڕانە بۆ پێدانی فۆڕمێکی سیاسی بەم بیرە پەرەسەندوو 
مەدەنی. کۆمەڵگەی  نێو  گووراوەی  و  بیچمگرتوو  و 
لە  ئاوڕێک  باسەکە،  کردنەوەی  ڕوونتر  بۆ  لێرەدا 
مێژووی ناسیۆنالیزمی کورد دەدەینەوە و عەمەلکردی 
بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد لەم بوارەدا شی دەکەینەوە.
بۆ  لێنێنیزمدا،  کاریگەریی  لەژێر  کوردەکان 
دروستکردنی  نەتەوە، لە بیاڤی سیاسییەوە دەستیان 
بەدەستەوە  ڕێگەی  لە  داوە  هەوڵیان  و  کردوە  پێ 
دروست  نەتەوە  سیاسییەوە  دەسەاڵتی  گرتنی 
سیستمی  دروستکردنی  بۆ  لێنین  چۆن  وەک  بکەن؛ 
و  پێکرد  دەستی  بیاڤی سیاسییەوە  لە  سوسیالیستی 
لەوێوە بۆ بوارەکانی کولتووری و ئابووری دابەزی، 
دروست کردنی  بۆ  کوردیش  مۆدێل،  هەمان  لەسەر 
سیاسی  دەسەاڵتی  سەرەتا  ویستوویەتی  نەتەوە 
ئامادەکردنی ڕەهەندە  بەدەستەوە بگرێ و دواتر بۆ 
دابەزێ. نەتەوە  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  کولتووری 
لە  ڕووی  ئەوەندەی  کورد  ناسیۆنالیستی  بزاڤی 
پەالماردانی دەوڵەتی )زاڵ( و گرتنەدەستی دەسەاڵت 
کۆمەڵگەی  نێوخۆی  لە  ڕووی  ئەوەندە  بووە، 
کوردی و فەرهەنگسازیی نەتەوەیی و دروستکردنی 
وشیاریی نەتەوەیی و بنەماسازیی نەتەوەیی نەبووە. 
گرتنی  بەدەستەوە  ڕێگەی  لە  ویستوویەتی  واتا 
کۆمەڵگە  نێو  بۆ  )دەوڵەت(ەوە  سیاسی  دەسەاڵتی 
کۆمەاڵیەتی  بەستێن سازیی  ڕێگەی  لە  نەک  دابەزێ، 
و کولتووری و نەتەوەییەوە بۆ دروستکردنی دەوڵەت 
نەتەوەیی سەرکەوێ. مۆدێلی  و دەسەاڵتی سیاسیی 
ڕووی  کە  لێنینییە  مۆدێلێکی  کوردی،  نەتەوەسازیی 
سیاسییەوە  ڕەهەندی  لە  ویستوویەتی  دەسەاڵتە؛  لە 
کۆمەاڵیەتییەکانی  و  کولتووری  ڕەهەندە  نێو  بێتە 
نەتەوە؛ ویستوویەتی لە ڕەهەندی سیاسییەوە دەست 

و  کولتووری  ڕەهەندە  سەر  بپڕژێتە  دواتر  و  بکا  پێ 
کۆمەاڵیەتییەکانی نەتەوە و کاریان لەسەر بکا؛ بەبێ ئەوەی 
شۆڕشی  بن،  ئامادە  کۆمەاڵیەتیەکان  و  کولتووری  بنەما 
سیاسی کردوە و ویستوویەتی دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێ.
کورد  ناسیۆنالیستیی  بزاڤی  مێژووی  لە  چاو  ئەگەر 
و  کولتووری  نائامادەیی  هۆکاری  لەبەر  ڕێک  بکەین، 
نەبووە. هۆکاری  ڕۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی، سەرکەوتوو 
مهاباد،  لە  کوردستان  کۆماری  ڕووخانی  سەرەکیی 
و  کۆمەاڵیەتی  و  کولتووری  زەمینەی  نەبوونی  لەبار 
دەسەاڵتێکی  بنیاتنانی  بۆ  کۆمەڵگە  گشتیی  ڕۆشنبیریی 
سەردەمی  لە  بوو.  سەردەمەدا  لەو  نەتەوەیی  ـ  سیاسی 
ڕووی  لە  کوردستان  کۆمەڵگەی  کوردستاندا،  کۆماری 
لە  و  نەکردبوو  گەشەی  کۆمەاڵیەتییەوە  و  کولتووری 
فیۆدالیدا بوو، هەر ئەمەش وایکرد  قۆناغی عەشیرەیی و 
بەهۆی  عەشیرەکان  لە  زۆر  بەشێکی  پێویستدا  کاتی  لە 
و  عەقڵییەت  بە  نامۆبوون  و  عەشیرەیی  بەرژەوەندیی 
پشتیوانی  سیاسییە  دەسەاڵتە  لەو  نەتەوەیی،  کولتووری 
ئەگەر  ئەوەیە  دەرەنجامەکە  بەردەن.  پشتی  و  نەکەن 
کۆمەاڵیەتییەکانی  و  ڕۆشنبیری  و  کولتووری  بنەما 
بزاڤە  ئەم  نەبوون،  ئامادە  و  لەبار  سیاسی  بزاڤێکی 
گرینگیی  کە  دایە  لێرە  ناکەوێ.  سەر  و  دەمێنێ  قەتیس 
ئەولەوییەتدان بە ڕەهەندە کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکان، 
کە ڕۆڵی بنەما بۆ سەرخانی سیاسی دەبینن، دەردەکەوێ.
لە ڕەوتی خەباتی کورددا ئەم دوو ڕەهەندە جێگۆڕکێیان 
پێ کراوە؛ ڕەهەند و سەرخانی سیاسی خراوەتە پێشەوە و 
ئەولەوییەتی پێ دراوە و، ڕەهەندی کولتووری و کۆمەاڵیەتی، 
یان دوا خراوە یان گرینگیی پێویستی پێ نەدراوە. کورد 
لە ڕەوتی نەتەوەسازیدا، لەجیاتی ئەوەی کە لە بنەماسازی 
بیاڤی  بۆ  کۆمەاڵیەتییەوە  و  کولتووری  بەستێن سازیی  و 
پێ  دەستی  سیاسییەوە  بواری  لە  سەرکەوێ،  سیاسی 
و  کولتووری  بواری  بۆ  لەوێ ڕا  ویستوویەتی  و  کردوە 
کۆمەاڵیەتی دابەزێ. ئەمەش وایکردوە کە کورد بە تێکڕایی 
کورددا  خەباتی  ڕەوتی  لە  و  نەبن  بەشدار  خەباتدا  لە 
شاهیدی کەمایەتییەکی چاالک و زۆرینەیەکی ناچاالک بین.
ئەوە  کوردستان  بەشی  چوار  هەر  لە  کورد  مێژووی 
دەسەلمێنێ کە هەتا بنەما کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکانی 
نەتەوە ئامادە نەبن، زەحمەتە بتوانرێ دەسەاڵتی سیاسیی 
نەتەوەیی بینا بکرێ و بپارێزرێ. هەتا کورد لە ئاستێکی 
بەرفراوانی جڤاکی و گشتیدا بۆ مافەکانی نەکەوێتە سەر 
پێ، مافەکانی دابین نابن. ئەمەش بێگومان بە شۆڕشێکی 
تێپەڕ  کۆمەاڵیەتیدا  و  عەقڵی  ئامادەسازییەکی  و  زەینی 
کولتووری  ئامادەسازییە  و  شۆڕش  ئەم  بەبێ  دەبێ. 
دەکەوێ. و  ناکا  بڕ  سیاسی  شۆرشی  کۆمەاڵیەتییە،  و 
دایە  ئارا  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمڕۆ  ئەوەی 
پێچەوانەی  مۆدێلێکی  بین،  یارمەتیدەری  پێویستە  و 
مۆدێلێکی  نەتەوەسازییە؛  و  ناسیۆنالیزم  لێنینیی  مۆدێلی 
کۆمەڵگەتەوەر و پڕۆسەییە؛ واتە ئەم مۆدێلە بەپێچەوانەی 
وەک  زیاتر  نەتەوەسازی  لێنینی،  سیاسیی  فۆڕمالیزمی 
ڕەهەندی  لە  تەنیا  پڕۆسەیەش  ئە  و  دەبینێ  پڕۆسە 
فرەڕەهەندتر  و  فراوانتر  بەڵکوو  ناکا،  قەتیس  سیاسیدا 
ئەوەی  لەجیاتی  مۆدێلێکە  پڕۆسەیە.  ئەم  دەڕوانێتە 
بێ،  دەسەاڵت  دەستی  گرتنە  لە  چاوی  دەستپێکدا  لە 
و  داڕشتن  خەریکی  و  پێش  دەچێتە  هەنگاو  بە  هەنگاو 
کۆمەاڵیەتییەکانی  و  کولتووری  بنەما  فۆڕمبەخشینی 
بدا،  باز  بنەمایانەدا  ئەو  بەسەر  نایەوێ  نەتەوەسازییە؛ 
و  دەکا  لەسەر  کاریان  و  دەدا  پێ  ئەولەوییەتیان  بەڵکوو 
دەیانکاتە بناغەیەک بۆ دەسەاڵتێکی سیاسی لە داهاتوودا. 
ئەم مۆدێلە، مۆدێلێکی گرامشیانەی دروستکردنی نەتەوەیە؛ 
بەستێن سازی و نەتەوەسازییەکی زەینی و کولتووری و 
بنەما  دروستکردنی  لە  کە  نەتەوەسازییەکە  کۆمەاڵیەتییە؛ 
زەینی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەکانی نەتەوەوە دەستی 
پێ کردوە و بە بەشداری کردنی زۆرینەی کۆمەڵگە، دواجار 
دەگا. ئاکام  بە  و  دەبێ  »کامڵ«  سیاسیشدا  فۆڕمی  لە 

حەسەن شێخانی

شاهۆ مەتین
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بە  خۆیدا  و  کۆمەاڵیەتیی  گەشەکردنی  ڕەوتی  لە  کورد  نەتەوەی   
گوێرەی هەلومەرج، هەمیشە هەوڵی بۆ دەستەبەری ماف و ئازادییەکانی 
داوە و فیداکاری  و لەخۆبوردوویی  و گیانبازی  و قوربانیدانی ڕۆڵەکانی 
ئەو نەتەوەیە باشترین بەڵگەن بۆ ئەو قسەیە. مێژووی خوێناویی ئەو 
گەل  و نیشتمانە ئەوەمان پێ دەڵێ کە تا نەتەوەی کورد هەیە دەنگ 
چونکی  ناکرێ.  کپ  مافەکانی  بە  گەیشتن  خەبات  و  بۆ  هاواری   و 
نەتەوەیەکی خۆڕاگڕە و، ئامادەشە نرخی ئازادیی خۆی بدا. لەو بارەوە 
بست بە بستی ئەم کوردستانە، لە پێدەشت، لەو شاخ  و كێوانە، لەو 
شیو و ودۆاڵنە، لە شار و دێ، لە مووچە و مەزرا، لە هەموو جێیەکی، 
لە  بەرگرییان  دیارە و  پێوە  پەنجە و دڵۆپی خوێنی ڕۆڵەکانی  جێگە 
بوون و شەڕەف و کەڕامەتی گەلەکەیان کردوە. بۆ یاد و بیرەوری 
و ڕێزگرتن لە فیداکاریی ڕۆڵەکانی ئەم گەلە ئەمجارەیان لە »هەگبەی 
هەڵدێنین. شنۆ  و  پیرانشار  ناوچەی  لە  سەرێک  وشۆڕش«  شاخ 
و  قەندیل  هێزی  داستانەکانی  سەروەریی  پڕلە  مێژووی 
کە  فیداکاری،  و  قارەمانەتی  و  حەماسە  لە  لێوانلێوە  کێلەشین 
لەسەر  کتێبی  دەیان  دەکرێ  بەڵکوو  دێڕەدا  چەند  لەو  نەک 
هێزە  دوو  ئەو  خۆڕاگرییەکی  هەر  لە  باس  ئەگەر  وە  بنووسرێ. 
دەگرێ.  لەخۆی  الپەڕەیی  سەدان  پەرتووکێکی  هەرکام  بکرێتەوە 
کۆماری  کوردیی  دژە  جینایەتکارانەی  هێرشی  سااڵنەی  لەو 
قەاڵچۆکردنی شار و گوندەکانی کوردستان  بۆ کوشتن و  ئیسالمی 
بە  قینیان  و  ڕق  لرفەی  کۆنەپەرستی،  هێزی  بوو  خۆیدا  لەوپەڕی 
ڕاسان  لە  شنۆ  و  قەندیل  قارەمانی  هێزی  دادەمرکا،  کورد  خوێنی 
هێزەکانی  هەموو  وەک  نەبوون؛  بێبەری  زۆرییە  و  زوڵم  ئەو  دژی 
دیکەی حیزبی دێموکرات وەستانەوە و تەنانەت بەشی شێریان پێ بڕا.
نێو  شەڕەکانی  وەک  ناوچەیە  ئەو  حەماسەکانی  بیرەوەریی   
شاری شنۆ و پیرانشار، گەڵی قاسملوو، نەغەدە، پیر ناسر، نەڵۆس، 
چەپەراوێ، پووشاوێ، شاوانێ، حەڵبێ، شێلم جاڕان، قەبەری حوسێن 
و  دەیان  و  مێرگان  بەری  و  الجان  سەردەشت_پیرانشار،  جادەی 
سەدان عەمەلیاتی دیکەی ئەو دوو هێزە قارەمانە بووە کە ئێستاش 
ڕۆڵەکانی ئەو دەڤەرە بۆ نەوەی نوێی وەک دەرسێکی پڕلە سەروەریی 
گێڕانەوەی  دەگێڕنەوە.  پێگەیشتووی  تازە  الوانی  بۆ  نەتەوەکەیان 
داستانە پڕلە سەروەرییەکانی پێشمەرگە تەنیا الیەکی ئەو میژووە یە، 
چونکی ئەگەر وردتر بڕوانینە حەماسە و فیداکاریی ڕۆڵەکانی کورد، 
بەبێ بەشداریی خەڵکی خەباتکاری کوردستان مانایەک نادا، چونکی 
کوڕەکانیان  هەم  بڕاوە؛  پێ  شێریان  بەشی  بارەوە  زۆر  لە  ئەوان 
پێشکەش بە حیزبەکە و نەتەوەکەیان کردوە هەم لە بواری یارمەتی و 
حەشاردان و پێداویستییەکانی ڕۆژانەی پێشمەرگە دریغییان نەکردوە 
و بە سەر و ماڵەوە بەشدار بوون. بەخشینی ورە بە پێشمەرگە لەو 
سۆنگەوە بووە کە بەسەدان کەس و جاری وا بینراوە بە هەزار کەسیش 
هاتوون. بەچۆکدا  بەاڵم  کردوە؛  دێموکرات  قارەمانانی  بۆ  هێرشیان 
مێژووی  کە الپەڕەکانی  بەربەرەکانییانە  و  بەرخۆدان  لەو  یەکێک  
ڕاوەستانی پێشمەرگە لە بەرامبەر داگیرکەرانی کوردستانی پێ ڕازاوەتەوە، 
حەماسەی ڕۆژی ١٩ی خەرمانانی ساڵی ١٣٧2ی هەتاوییە کە وەک 
ئەستێرەیەکی ڕووناک بە ئاسمانی بەرخۆدانی کوردەوارییەوە دیارە.
 ١00 بە  نیزیک  هەتاوی  ساڵی١٣٧2ی  خەرمانانی  ١٨ی  ئێوارێی 
پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە کێلەشینەوە بەرەو قوواڵیی 
ناوچەی شنۆی دڵسۆز و خۆڕاگر شۆڕ بوونەوە. ناوی شەو، شوێنی 
مانەوە، مەودای پێشمەرگە و وردەکارییەکانی دیکەی هێزێکی پارتیزان 
بەهەموو هاوڕێیان گوترا، مانگەشەوی ئەوشەوە نەک دڵی پێشمەرگە 
بەڵکوو دڵی ئاشقانیشی لە نێو سینگیاندا وەجووڵە دەخست. سریوە لە 
هیچ بوونەوەرێک نەدەهات، هەموو گیانلەبەرەکان لە خەودا بوون، تەنیا 
ئەوانەی گەورەترین سەرمایەی ژیانیان بۆ نەتەوەکەیان دەبەخشی لە 
حاڵی جووڵەدا بوون تا موژدەیەکی سەرکەوتن بە گەلەکەیان بدەن.
 پێشمەرگە پارتیزانەکانی دەڤەری شنۆ و پیرانشار بەرەو جەرگەی 
دوژمن دەخوشین. بریقەبریقی چرای مۆڵگەکانی سەر ڕێی پێشمەرگە 
ڕووناکایی دەخستە سەر زەوی و چەکی پێشمەرگە کە بە پێچەوانەی 
مۆڵگەکانی دوژمن بەشاندا کراوە، پاش چەند سەعات ڕێگا بڕین جار 
جار بۆ پشوودانێکی چەند دەقیقەیی ڕادەوەستان، سەعاتی ١ی نیوەشەو 
پێشمەرگە بە نێو باخەکانی پڕ لە مـیوەی جۆراوجۆری شنۆدا هەنگاوی 
دەنا، هەر پێشمەرگە و خەیاڵ هەڵی گرتبوو کە لە ڕۆژانی داهاتوو لە 
کوێ سەرکەوتنێکی گەورە تۆمار بکەن. جارجاریش دەستیان بۆ دار 
میوەیەک درێژ دەکرد کە ئەگەر بەدەستیانەوە بێ گەرووی پێ تەڕ بکەن.
باوەشی  شنۆ  »سەوجە«ی  گوندی  خەڵکی  بەیانی  ٤ی  سەعات   
جێگیر  ماڵێکیدا  لە  تیمەی  هەر  کردبۆەوە.  ڕۆڵەکانیان  بۆ  گەرمیان 
ببوون. بەشێك ڕەخت و تفەنگیان لەبن سەری دانابوو و هێندێکیش 
لە کادرەکان بە دەنگ و باس و وتووێژی خەڵك و پێشمەرگە لەمەڕ 
بەیانی  ڕووناکیی  تا  خەڵکەوە  وەزعییەتی  داگیرکەر  هێزی  و  ناوچە 
کە  لەوەی  غافڵ  بوو  پشوودان  خەریکی  پێشمەرگە  کێشا.  درێژەی 
بۆ  گوند  بۆ  پێشمەرگەی  هێزی  هاتنی  هەواڵی  ترسەنۆک  سیخوڕی 
دوژمن بردوە. دوژمن بە هێزێکی زۆرەوە لە کاتژمێری ٩ی بەیانی 
ڕۆژی ١٩ی خەرمانانی ساڵی ١٣٧2 هێرشی کردە سەر ڕۆڵەکانی گەل 
و شەڕێکی قورس لە نێو ئاوایی و باغەکانی دەورووبەری، دەستی 
پێکرد. هێزی هەمیشە ترسەنۆکی ڕێژیم ئەگەرچی چەندین بەرامبەری 
هێزی پێشمەرگە دەبوو، بەاڵم هەموو جارێ لە پەالمارەکانیدا شکستی 
دەخوارد و، پاش هەر شکستێک بە ئاوری تۆپ و خۆمپارە و کاتیۆشا 
ناوچەکەی دادەگرت و تەڕ و ویشکی پێکەوە دەسووتاند. ڕۆڵەکانی 
دێموکرات بە ئیمان و بیروباوەڕی بەرزیان لە شەڕێکی ١0 سەعاتە دا 
توانییان زەبرێکی کاریگەر لە دوژمن بوەشێنن. پاش شەڕێکی قارەمانانە 
کەالکی زیاتر لە ١00 کەس لە  هێزی دوژمن لە شەڕگەدا کەوتبوو.
خۆیان  لێوەشاوەیی  بە  ڕۆژە  ئەو  دێموکرات  خەباتگێڕانی   
توانییان زەبرێکی گاریگەر لە هێزی دوژمن بدەن و سەرشۆڕییەکی 
ئەم  قوربانیی  بکەن.  ئیسالمی  کۆماری  هێزی  نسیبی  بە  دیکە 
کە  بوو  دەرەوی  ئەبووبەکری  شەهید  خوێنی  سەرکەوتنەش 
دەمێنێتەوە. یادی  و  ناو  نەتەوەکەیدا  مێژووی  لە  هەتایە  هەتا 
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شێوازەکانی  و  ئامانج  لە  یەکێ  هەرچەندە 
گەل  داڕووخانی  توتالیتەر،  حکومەتێکی  هەموو 
بەاڵم  کۆمەاڵیەتییە،  هەستی  بردنی  لەنێو  و 
بایەخی  دەستەاڵتدران  لە  زۆرێک  کە  خاڵێک 
هەستی  بێسنووری  پێکردنی  باڵو  پێنادەن، 
بە  بڕەودان  ڕەنگبێ  کۆمەڵگەدا.  لەنێو  بێهیواییە 
کۆمەڵگەدا  لە  ڕامیاری  و  کۆمەاڵیەتی  بێهیوایی 
خەڵک  بوونی  گوێڕایەڵ  و  کردنەوە  ئەهوەن  بۆ 
درێژبوونەوەی  بۆ  بێ  باش  ڕێکارێکی  دەتوانێ 
مێژوو  شاهیدیی  بە  بەاڵم  دەسەاڵت،  ماوەی 
کاریگەری  بەشدا  هیندێک  لە  تەنیا  شێوازە  ئەم 
بۆ  لەباری  جێگرەوەی  دەسەاڵتدار،  کە  هەبووە 
ئابوری  پێداویستییەکانی  النیکەمی  دابینکردنی 
وردەوردە  شێوازە  ئەم  ئەگینا  هەبێ،  کۆمەڵگە 
دەبا  خۆڕووخان  و  داڕمین  بەرەو  کۆمەڵگە 
بە  تایبەت  بە  خۆدۆزینەوەی  و  ژیانەوە  کە 
ئەم  کە  دەستەاڵتدرانێک  تەوایەتیخوازی  شێوەی 
تەنانەت  و  نابێ  ساکار  خوڵقاندوە،  کەشەیان 
ناکرێ.  وێنا  کردنەوەی  ساڕێژ  بڵێین  دەتوانین 
لەو سیستمانەی کە بناخەی تێئۆرییەکەی لەسەر 
ژێرخانی بێهیوا کردنی خەڵک هەڵچندراوە، یەکەم 
هەنگاوی ئەوە دەبێ کە خەڵک لە بەرامبەر گەندەڵی 
و بەڕێوەنەچوونی یاسا هیچ هەستێکیان نابێ و 
ئەم دیاردەیەیان پێ ئاسایی دەبێ )بێ لەوەی ئەم 
بە گووراندنی هەستی  نا(،  یا  بەرحەقن  یاسایانە 
مرۆڤەکان  دادپەروەری،  لەبەرچاونەگرتنی 
درێژەدا  لە  و  دەروونی  سەرکووتی  تووشی 
پەرە بە بێهیوایی، دەست پێکردنی شەپۆلی کۆچ 
دوو  دیاردەیە؛  ئەم  پێکردنەوەی  باڵو  ...دەبێ.  و 
دادەنێ.  کۆمەڵگە  لەسەر  سەرەکی  کاریگەریی 
چۆڵ بوونی واڵت لە هێزی مرۆیی لەبار کە دەبێتە 
کورسیی  سەر  بۆ  نەشیاو  کەسانی  هاتنی  هۆی 
جۆراوجۆر و سرووشتییە ئاکامەکەی داڕووخانی 
و  ئابووری  بواری  لە  کۆمەڵگە  زیاتری  هەرچی 
کۆتاییدا  لە  هەروەها  دەبێ.  دەرونی  هەروەها 
تەفاوەتی  بێ  و  تەوفیری  بێ  هەستی  پەنگاوتنی 
کە  واڵتە،  ئابووریی  کارکردی  کەمبوونەوەی  و 
پتر  کۆمەڵگە  ڕێکاری خۆڕووخاندنی  ئەمە خۆی 
کۆماری  دەکا. وەک  قورستر  یەکەم  هۆکاری  لە 
ئیسالمیی ئێران ئەم قوناخانە هەتا ئێرە بەتەواوی 
هەڵبژاردە،  توێژی  لە  زۆر  بەشێکی  تێپەڕیوە. 
سەرمایەدارانی  تەنانەت  و  خوێندکاران  پسپۆر، 
مەزن و مامناوەندیی سەربەخۆ کە دەرفەتی جێ 
هێشتنی نیشتمانیان هەبووە، ئەوەندە زۆرە کە لە 
فەرمانگە  و  ڕێکخراو  زۆربەی  لە  ئێستادا  کاتی 
پلە  خاوەن  تایبەت،  کەرتی  تەنانەت  و  دەوڵەتی 
نییە  لێهاتوویەکیان  و  زانست  هیچ  پۆستەکان،  و 
دوکتور  وەک  نازناوی  و  پێشگر  ئەگە  )تەنانەت 
و موهەندیسیشان هەبێ(، ئەمانە زۆربەی لەسەر 

ڕوودانی  ئەگەری  لە  باس  کە  ڕۆژانەدا  لەم 
ئێران  ئاخوندەکانی  ڕێژیمی  نێوان  لە  جەنگ 
کاربەدەستانی  گەرمە،  ئەمریکادا  دەوڵەتی  و 
دەکەن  لەوە  باس  بەردەوام  ئەمریکا  سەرەکیی 
ئێران  سەر  بۆ  سەربازی  هێرشی  بەتەمای  کە 
نین و، تەنیا دەخوازن ڕێژیمی تاران ڕەفتارەکانی 
خۆی لە ناوچەکەدا بگۆڕێ و؛ لەوە زیاتر قانوونە 
پێشێل  جیهان  نوێی  سیستمی  نێودەوڵەتییەکانی 
نەکا. هۆکاری ناردنی گەلەپاپۆڕی فڕۆکەهەڵگری 
لینکۆڵن و فڕۆکەی B٥2ش بۆ ئەوە دەگێڕنەوە 
لە  کە  ئابووری  گوشاری  وێڕای  دەیانەوێ  کە 
ڕێژیمی  سەر  خستوویانەتە  گەمارۆکانەوە  ڕێی 
بۆ جوابدانەوەی هەر  ئامادەیی خۆیشیان  ئێران 
جووڵەیەکی سەربازیی ڕێژیمی تاران نیشان بدەن. 
ئەمریکا،  کاربەدەستانی  وتەی  بەگوێرەی 
الیەن  لە  تاران  ڕێژیمی  گۆڕانی  سیاسەتی 
کە  دەکرێ  جێبەجێ  پڕۆسەیەک  بە  ئەمریکاوە 
گوشار‹‹،  ›‹ئەوپەڕی  ناوە  لێ  ناویان  خۆیان 
ڕێژیمی  جەنگ  و  خوێنڕشتن  بەبێ  ئەوەی  بۆ 
ئەوەی  سەر  بیهێننە  یان  بخنکێنن،  ئاخوندەکان 
پاراستنی  و  نێودەوڵەتییەکان  قانوونە  پێملی  کە 
بەرژەوەندیی واڵتان لە ناوچەکەدا ببێ و، دەست 
داگیرکردنی  و  شیعە  ئیمپراتۆریی  خەیاڵی  لە 
سیاسەتەی  ئەم  هەڵگرێ.  ناوچەکە  واڵتانی 
تێدا  ئەوەی  نیشانەیەکی  هیچ  ئەمریکا  دەوڵەتی 
نییە، کە ئاخۆ ئەمریکا بەرەنگاری سیاسەتە دژی 
مرۆڤییەکانی ڕێژیم لە نێوخۆی ئێرانیش دەبێتەوە 

دامەزراون.  خزمێنە  خزم  و  دۆستایەتی  بنەمای 
لە  دەسەاڵتدران  لێهاتوویی  و  شیاوی  نەبوونی 
بازاردا  و  کۆمەڵگە  چاوەدێری  جیاوازەکانی  بەشە 
خزمەتی  ئاکامەکەشی  و  دەبینرێ  بەڕوونی 
بەرپرسیارەتی  جۆراوجۆری  بەستێنی  لە  ناکارامە 
لەهەموویان  و  فەرهەنگی  پەروەردە،  ئابووری، 
خۆزاودا،  دیاردەکانی  ڕوودانی  ڕەوشی  لە  خراتر 
بە  ئاماژە  دەتوانین  ئێمە  لە  هەریەک  و  دەبینرێ 
بکەین.  کەموکووریانە  و  گرفت  لەو  دانە  چەندین 
سیستەمی  دامەزراندنی  قوناخی  دوامین  لە 
بێهیوایی  بە  بڕەودان  و  کۆمەڵگە  خۆڕووخاندنی 
لەو  دەربازبوونیان  ڕێگەی  هیچ  کە  ئەوانەی  زاڤ، 
دۆخەدا نییە، بەرە بەرە بەرەو پووچی و کەترەیی 
پەنگاو دەنێن و ژیان بە ناچاری دەبینن. ئێستا کە 
باروودۆخەکە  دەکەین  ئێران  کۆمەڵگەی  لە  چاو 
توانیان  ئەوانەی  پڕمەترسی دەچێ.  قوناخی  بەرەو 
ڕۆیشتن، زۆرێکیش بە هیوای ڕۆیشتنن. زۆرتریش 
دەخوازن سامانەکەیان  و  دەکەن  پەلەقاژە  خەریکە 
یا  یا ماشێن  بۆ زێر  ڕیاڵ  لە  یا دۆالر،  بکەنە مڵک 
لەنێوچوونی  کەمتر  هۆی  دەبێتە  کە  هەرشتێک 
قوناخی  دوامین  کە  کردەوەیەک  داراییەکەیان. 
لەو  چونکە  کۆمەڵگەیە،  خۆڕووخانی  سیستمی 
سەرمایە  دەرچوونی  و  ئابووری  ئاڵۆزەی  ڕەوشە 
یا گۆڕینەوەی بە جۆری دارایی، کۆتا بزمار لەسەر 
تابوتی ئابوریی ئەو واڵتە دەدرێ. خەڵک لە ماوەی 
دیوە.  زۆریان  نشیوی  و  هەوراز  ساڵەدا  چڵ  ئەم 
لە  بوو  خەڵک  پاشماوەی  کە  ئەوەی  ئەمجارە 
دا  ئەحمەدینیژاد  دوکتور  سەرۆککۆماریی  دەورانی 
نەتەوەیی  جەردەی  گەورەترین  وەک  دەکرێ  کە 
لە  و  ئاو  سەر  بڵقی  بووە  بکرێ،  باسی  جیهان  لە 
دوکتور  سەرۆککۆماری  دووهەمی  سەردەمی 
ڕووحانی کە شێوازێکی نوێی بۆ دووپاتەبوونەوی 
دزینی سەرمایەی خەڵکی داڕشتبوو، ئیتر نە خەڵک 
هیوایەک  هیچ  نە  و  ماوە  دان  لەدەست  بۆ  هیچیان 
دەگەڵ  -تەنانەت  جیهان  دەگەڵ  بەرامەبەری  بۆ 
بوونی دۆخەکە هەیە.  باشتر  بۆ  ڕووسیە و چین- 
هەموو ئەو کێشانە لەالیەک و بە فیرۆدانی سامانی 
نەتەوەیی ئێران لە شەڕی سووریە، یەمەن، لوبنان 
جیهان  لە  شیعەگەری  بە  بڕەودان  و  ئێراق  و 
هیچ  کە  قەناعەتە  ئەم  سەر  هێناوەتە  خەڵکی  و... 
هیوایەک بۆ باشتر بوونی دۆخەکە نییە و هەوڵدان 
نەماوە.  کاریگەرییەکی  هیچ  نەدانیش  هەوڵ  و 
ئەوەیکە یەخەی خەڵکی  ئەم کێشە و گرفتانە پێش 
گرتۆتەوە.  دەوڵەتی  فەرمانبەرانی  ژیانی  گرتبێ، 
بە  گەیشتن  کۆمەڵگە،  لەنێو  کەشە  ئەم  ئاکامی 
تریشی  زۆرجاری  جیهان  مێژووی  کە  قوناخێکە 
ئێرانی ١٣٥٧  تەنانەت  فەرانسە، ڕووسیە و  بینیوە. 
و... ئەو میناکانەن کە واڵت لە نێوخۆوە بەسەر یەکدا 
داڕووخاوە. هۆکارگەلی جۆراوجۆر بۆ خوڵقانی ئەم 

و بەالی ئەمریکاوە گرینگە کە گەالنی ئێران بە خواستە 
کە  ئەوەی  نا؟  یان  بگەن،  خۆیان  نەتەوەییەکانی 
بەڕوونی لەو سیاسەتەی ئەمریکادا دیارە ئەوەیە کە 
بە جەنگ بێ، یان بەبێ جەنگ، دەبێ ڕێژیمی ئیسالمیی 
نوێی  سیستمی  دەگەڵ  پێوەندی  لە  بزانێ  ئێران 
جیهانیدا، کە ئەمریکا ڕێبەرایەتیی دەکا، چۆن ڕەفتار 
بکا.  نێودەوڵەتییەکان جێبەجێ  قانوونە  بکا و چۆن 
بۆ  ئەمریکا  کە  نوێیەی  سیستمە  ئەو  بەپێی 
ڕێژیمی  هەر  دایڕشتووە،  دنیا  بەڕێوەبردنی 
ئێران  چونکە  بێ،  ملکەچ  پێی  دەبێ  کە  نییە  ئێران 
تەنانەت واڵتانی  بەشێکی بچووکی ئەو سیستمەیە، 
ئاستێکی  لە  ئەمریکایان  هێژمۆنیی  ئورووپایی 
بەرچاودا پەژراندوە، بەتایبەت لە ناتۆدا ڕێبەرایەتیی 
ڕووسیەش  و  چین  کردوە.  قبووڵ  ئەمریکایان 
ئەو  خۆیان  هەوێتیی  مانەوەی  بۆ  داوە  هەوڵیان 
لەو  بگرن.  بەرچاو  لە  نێودەوڵەتییانە  قانوونە 
هەوڵی  ئەوپەڕی  واڵتان  نوێیەدا  جیهانییە  سیستمە 
پاراستنی  لەگەڵ  هاوکات  ئەوەی  بۆ  دەدەن  خۆیان 
خۆیان،  نەتەوەییەکانی  و  نیشتمانی  بەرژوەندییە 
پێوەندییەکی سیاسیی ئاسایی بۆ پێکەوە کارکردن و 
پێکەوە هەڵکردن لە نێوان خۆیاندا دامەزرێنن. بەاڵم 
ڕێژیمی تاران لە ٤0 ساڵی ڕابردوودا بە وەژێرپێ 
سووتاندنی  و  نێودەوڵەتییەکان  قانوونە  خستنی 
سەر  هێرشکردنە  و  واڵتان  کەرامەتی  و  ئااڵ 
باڵیۆزخانەی واڵتان لە تاران و دامەزراندنی تۆڕی 
ڕۆژهەاڵتی  و  ئورووپایی  واڵتانی  لە  تێرۆریستی 
کردوە،  ئەوە  بۆ  بانگەشەی  بەردەوام  نێوەڕاستدا 

دەستەوەستان  و  مانەوە  بەاڵم  هەبووە،  ڕەوشە 
النیکەمی  دابینکردنی  بۆ  دەستەالتدار  بوونی 
سەرەکیی  هۆکاری  کۆمەڵگە،  پێداویستییەکانی 
هەموو  هاوبەشی  خاڵی  بووە.  خەڵک  ڕابوونی 
کە  بووە  خەڵک  پەنگخواردووی  قینی  ئەمانە، 
بووەتە هەڕەج بەڕەجیەک کە ئیدی چارەی نایێ.
هەر بۆیە کۆماری ئیسالمی بە ئاگاداری لەوەیکە 
گەیشتووتە کۆتایی دەستەاڵتدارییەکەی هەوڵ دەدا 
دوژمن بۆخۆی دابتاشێ و کەموکورییەکانی خۆی 
پێ داپۆشێ. بەو هیوایە کە یا خەڵک سەرقاڵ بکا 
سەدت  کە  بێنێتەوە،  دۆخە  ئەو  بۆ  پاساوێک  یا 
درەنگ  زۆر  بوارانە  لەو  هەردووک  بۆ  هەڵبەتە 
پڕیشکی  بچووکترین  چاوەڕێی  کۆمەڵگە  و  بووە 
دیرۆک  شاهیدی  بە  کە  تەقینەوەیەک  تەقینەوەیە. 
بۆ ئەو خەڵکانەی ئامادەیی سیاسی و یەکگرتوویی 
چاخێکی  دەستپێکی  مانای  بە  نییە  کۆمەاڵیەتیان 
بڕۆ. هەربۆیە ڕەنگبێ النیکەمی  تااڵن و  لە  نوێیە 
ئەو خااڵنەی کە دەبێ لەبەرچاو بگرین ئەمانەن کە:
بە  کۆمەڵگە  قەیراناوی  دۆخی  زایەڵەی   _
نواندنی  نەرمی  بۆ  بگەیەندرێ،  دەستەاڵتداران 
ئاوەزمەندانەیە. نا  و  شەڕانگیزەیە  حاڵەتە  ئەو 
خەڵک  چاوەدێریی  و  ئابووری  ڕێکخستنی   _
ئەم  بەڕەجی،  هەڕەج  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ 
پەستترین  زۆربەی  کە  دەرفەتێکە  ڕەوشە 
کەسانی کۆمەڵگە باشترین کەڵکی لێ وەردەگرن، 
.  ... و  دزی  هەتا  بگرە  خەڵک  ئازاری  لە 
پێشگرتن  بۆ  خەڵک  سیاسیی  ڕێکخستنی   _
یا  پۆپۆلیستی  کارکردگەلی  دامەزراندنی  لە 
خوازەکان. تەواویەت  و  دیکتاتۆرەکان  ڕەوتە 
هەرچەند تااڵن و بڕۆ مەترسیدار و خراپە بەاڵم 
دەبێ ئەوەش بزانین، گۆڕان لە سیستمی حكومات 
کاتی  لە  بڕۆ(  و  )تااڵن  تێپەر  دەورەی  لەخۆگری 
نیزامی  دامەزراندنی  هەتا  کۆن  نیزامی  ڕووخانی 
نوێ-یە. ئەوەیکە کۆماری ئیسالمی نیشانی داوە 
نییە،  چاکسازیی  دەفرایەتیی  جۆرێک  هیچ  بە  کە 
دواڕۆژێکی  ئەگە  هەبێ  بەوە  باوەرمان  دەبێ 
ناچارین  یا زوو  درەنگ  بوێ،  باشترمان  و  ئازاد 
تاک  لەسەر شانی  بۆیە  هەبێ.  ئەزموونەمان  ئەم 
بدەین  خۆمان  هەوڵی  ئەوپەڕی  ئێمەیە  تاکی 
و  هەبێ  باشی  دەستکەوتی  هەوڵەکانمان  کە 
ئەمەش  دا،  ڕووی   ٥٧ لە  کە  ئەوەی  نەبێتەوە 
زانستی  ئاستی  کردنەوەی  بەرز  بە  مەگە  ناکرێ 
کارکردبەندی  گشتی،  وێژەمانی  خەڵکی،  سیاسی 
هەمەجۆر  چووارچێوەی  لە  کۆمەالیەتی 
و  قەومی  حەشیمەتی،  مەدەنی،  دامەزراوەی 
لەپێشە،  بەڕەجمان  هەڕەج  سیاسی.  تەشکیالتی 
بکەین. ئامادە  بۆ  خۆمانی  ماوە  دەرفەت  هەتا 

کە دەیەوێ سیستمی دادپەروەریی خودا لەسەر 
جیهانی،  نوێی  سیستمی  و  دامەزرێنێ  زەوی 
›‹ئیستکباری  دەڵێ  پێی  خۆی  ئەدەبیاتی  بە  کە 
لەسەر  جوو  نەتەوەی  و  بڕووخێنێ  جیهانی‹‹ 
دەوڵەتی  ئێستا  هەربۆیە  هتد.  و  نەهێڵی  زەوی 
مل  بکا  لێ  وا  ڕێژیمە  ئەو  داوە  بڕیاری  ئەمریکا 
دەست  و  بکا  کەچ  نێودەوڵەتییەکان  قانوونە  بۆ 
وەهمییەی  سیستمە  ئەو  وەدیهێنانی  خەیاڵی  لە 
ئەمریکاش  ویستەی  ئەو  و؛  هەڵبگرێ  خۆی 
چنگ  لە  ئێرانیش  گەالنی  ئاخۆ  بەاڵم  دێ.  وەدی 
ستەمی ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهـ ڕزگاریان دەبێ؟
ڕێژیمی  جەنگدا  ڕوودانی  حاڵەتی  لە  بێگومان 
ئەگەر جەنگیش ڕوو  فەقیهـ دەڕووخێ.  ویالیەتی 
نەدا و ئەمریکا بە پڕۆسەی سیاسیی ›‹ئەوپەڕی 
سیاسەتە  گۆڕینی  بە  ناچار  ڕێژیم  گوشار‹‹، 
نێودەوڵەتییەکانی بکا، بێگومان ڕێژیم الواز دەبێ. 
الوازبوونی  هەم  و  ڕووخان  هەم  ئەنجامدا  لە 
ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆرییە دەرفەتی ئەوە بە گەالنی 
ژیانی  شێوەی  گۆڕینی  لە  بیر  کە  دەدا  ئێران 
ئیسالمی،  دیکتاتۆریی  لەبری  و  بکەنەوە  خۆیان 
خۆیان  بۆ  قانوونمەند  سیاسیی  دەسەاڵتێکی 
پێی  ئەو جوغڕافیا سیاسییەی  بەاڵم  دابمەزرێنن. 
دەگوترێ ئێران لە زیاتر لە شەش نەتەوەی جیاواز 
پێوەندییەکی  هیچ  ئێستاش  هەتا  و،  هاتووە  پێک 
وێژمانی لە نێوان ئەو گەالنەدا دیار نییە، کە ئاخۆ 
دەتوانن لە ئایندەدا سیستمێکی سیاسیی وەها بۆ 
ئێران دابنێن کە وەکوو یەک واڵت تێیدا بژین یان نا؟ 

سام یارسان

سامڕەند عەتری
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هەتا  ڕەقیب«  »ئەی  نەتەوەیی  سروودی 
و  جێگە  و  بووە  زیاتر  هۆگرانی  ژمارەی  هاتوە 
خۆی  بۆ  نەتەوەکەیدا  نێو  لە  باشتری  پێگەیەکی 
وەک  وەرگیرانی  و  قبووڵکران  هێناوە.  وەدەست 
حکوومەتی  دوو  الیەن  لە  نەتەوەیی  ماڕشی 
ئیعتیبار  جیاوازدا،  سەردەمی  دوو  لە  کوردی 
بمانەوێ  ئەگەر  پێداوە.  تایبەتی  پرستێژێکی  و 
وردتر بچینە سەر هۆیەکانی مانەوە و وەرگیرانی 
دەبێ  نیشتمانی،  و  نەتەوەیی  سروودی  وەک 
مێژووییەکەی  الیەنە  سەر  لە  هەڵوێستە  هەم 
سروودێک(  )وەک  خۆی  وەک  هەم  بکەین، 
هەڵبسەنگێنین. تایبەتمەندییەکانی  بابەتیانە، 
لە  ڕاستییەمان  ئەم  دەبێ  شتێک  هەر  لە  بەر 
لە دایک  تێدا  بیر بێ کە ئەو دۆخەی ئەم دەقەی 
بووە،کە بندەستیی نەتەوەی کورد و داگیرکراویی 
لە  کورد  نەتەوەی  بێبەشی  و  کوردستان 
بە  بووە،  خۆی  کیانی  و  دەوڵەت  و  سەربەستی 
لێ  کوردستانی  باشووری  ئیستاش  هەتا  داخەوە 
هەر  هەمووی  لە  ڕادەیەک(  تا  )ئەویش  دەرچێ 
کوردستان  داگیرکەرانی  ئێستاش  پێشووە.  وەک 
و  سەربەخۆیی  بە  کورد  گەیشتنی  نەیارانی  و 
لەشکرکێشی  و  پیالنگێڕی  لە  نەتەوەییەکانی  مافە 
لەم  کورد  خەریکن  توانایانەوە  هەموو  بە  و  دان 
بندەستیدا  و  ڕۆژڕەشی  لە  و  ئێستا  دۆخەی 
بێڵنەوە. لە ڕاستیدا هەتا ئێستاش لە ڕووی  پەیام 
قسەکردنی  زمانی  ئەم سروودە«  نێوەرۆکەوە  و 
بەقەد  بوونی  و  نەماندا  و  مان  لە شەڕی  کوردە 
بوونی هەوا پێویستە بۆ هەر میللەتێک کە دووچاری 
مکورجی،20١٥( نەوا  بێ.«)  چەوساندنەوە 
ڕووی  لە  کردن  هەڵوێستە  لە  مەبەست 
مێژووییەوە لەسەر ئەم سروودە ئەوەیە کە زیاتر 
زمانحاڵی  بە  بووە  ڕەقیب«  »ئەی  ساڵە،   ٧0 لە 
پێشمەرگەکانی  و  تێکۆشەران  و  شۆڕشگێڕان 

و  بەرگری  جیاوازەکانی  مەیدانە  لە  کوردستان 
نەعرەتەی  دوایین  و  نامە  دوایین  بەرخۆداندا. 
ڕۆڵە بەندکراوەکانی ئەم نەتەوەیە لەو کاتەیدا کە 
بردوویانن بۆ بن پەتی سێدارە، یا دروشمیان لە 
و  داگیرکەران  پەالماری  بەرپەرچدانەوەی  کاتی 
سروودە  ئەم  دێرەکانی  سەریان،  بۆ  هێرشبردن 
بووە. »سرودی ئەی ڕەقیب كۆكراوەی داخوازی و 
ئیرادەی مێژوویی و ئێستای گەلەكەمانە سەبارەت 
بریاردانی  مافی  لەسەر  جەختكردنەوەی  بە 
نیشتمانیی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  و  چارەنوس 
كوردستان... سەدان تێكۆشەر لە وتنی ئەم سروودە 
لە قوربانیدان سڵیان نەكردۆتەوە و ڕووبەرووی 
پێشوازییان  و  بونەتەوە،  دیكتاتۆرییەكان  ڕێژێمە 
)20١٧ مەحموود،  )کاوە  كردوە.«  مەرگ  لە 
خودی  سەر  دەگەڕێێتەوە  کە  ئەوەندەش   
دەقەکە، لەگەڵ ئەوەی وەک دەقێک بۆ سروود یا 
کەموکووڕی  بێ  نیشتمانی  و  نەتەوەیی  ماڕشی 
کە  تێدایە  تایبەتمەندییشی  کۆمەڵێک  بەاڵم  نییە، 
پێویستە  ماڕش  بۆ  دەستنیشانکراو  دەقێکی  هەر 
قوربانیدانی  و  فیداکاری  بۆ  ئاماژە  بێ.  تێیدا 
خۆیدا،  مانەوەی  پێناوی  لە  ڕابردوو  لە  نەتەوە 
لە  بەرگری  بۆ  کورد  الوانی  ئامادەیی  دەربڕینی 
و  ورە  نیشاندانی  خۆیان،  نیشتمانی  و  نەتەوە 
ڕاگرتنی  شەکاوە  بۆ  نەتەوە  ڕۆڵەکانی  ئیرادەی 
دەقی  لە  کە  چەمکانەن  و  بابەت  لەو  ئااڵکەیان، 
ئەم سروودەدا هەن. ئەم چەمک و مەبەستانە بۆ 
لە قۆناغی خەبات و تێکۆشان بۆ  نەتەوەیەک کە 
گەیشتن بە ڕزگاری دایە، پێویستن، تەنانەت ئەو 
کاتەش کە کورد لە بندەستی و خاک داگیرکراوی 
بە  بەهێز  ئیرادەیەکی  نیشاندانی  دەبێ،  ڕزگاری 

سەربەستی  دیتنی  چاوی  کە  نەیاران  و  دوژمنان 
وەک  پێویستە.  هەر  نییە،  کوردیان  بەختیاریی  و 
تایبەتمەندییانەوە  ئەم  هۆی  بە  دەبینین  کردەوە  بە 
کوردستان  پاڕچەکانی  هەموو  لە  سروودە  ئەم 
»سروودی  وەرگیراوە.  نەتەوەیی  سروودی  وەک 
ئەی ڕەقیب تەنها موڵکی کوردستانی باشوور نییە، 
بەڵکو موڵکی هەموو کوردێکە و بە پیرۆزی دەزانێ. 
لەگەڵ  هاوڕانین  باکوور  لە  براکانمان  زۆرینەی 
بەاڵم  ئەشەکێتەوە،  باشوور  لە  ئێستا  ئااڵیەی  ئەو 
عەلی،20١2( الیان.«)ئامانج  پیرۆزە  ڕەقیب  ئەی 
ئەی ڕەقیب وەک دەق و وەک سروودی نەتەوەیی 
ڕەخنەیەکیش  کۆمەڵە  بەرەوڕووی  نیشتمانی  یا 
بە  کرابا  دەقە  سەرجەمی  ئەگەر  دیارە  بۆتەوە. 
سروود و هێندێک بەیتی لێ النەدرابا، ئەو کات وتنی 
سروودەکە ماوەیەکی زیاتری دەخایاند. دیارە ماڕش 
یا سروودی نەتەوەیی و نیشتمانی نابێ درێژ بێ و 
دەبێ لە ماوەیەکی دیاریکراو تێ نەپەڕێ. ڕەخنەیەکی 
»ئێمە   : دەڵێ  کە  دەقەکەیە  لە  دێڕە  ئەم  دیکە 
مەزهەر  د.کەماڵ  کەیخوسرەوین.«  و  میدیا  ڕۆڵەی 
مێدیەکان  وایە  پێی  کورد  دیاری  مێژوونووسی 
دەوری دووهەمیان هەبووە لە دروستبوونی نەتەوەی 
کورد. گەالنی وەک لولو و گۆتی و سۆباری گەالنی 
بۆی  دیکەوە  شوێنێکی  لەهیچ  و  بوون  ناوچەکە 
نەهاتبوون، ئەمانە ڕۆڵی سەرەکییان لە دروستبوونی 
مەزهەر،20١6( »)کەماڵ  بینیوە.  کورددا  نەتەوەی 

و  میدیا  کە  هەیە  ڕەخنەیەش  ئەم  هەروەها 
کە  مێژوو  لە  قۆناغە  ئەو  دەکەونە  کەیخوسرەو 
بۆ  ناکرێ  و  دەگوترێ  پێ  ئوستوورەیی  قۆناغی 
ببەستین.  پێ  پشتی  نەتەوەیی  مارشی  نێوەرۆکی 
ئوستوورە مێژویەکی زۆر کۆنە و بە خەیاڵ دەچییە 
بەاڵم  زەوی،  لەسەر  مرۆ ڤ  ژیانی  سەرەتاکانی 
و  گەل  مێژووی  و  نییە  خەیاڵی  )دێرین(  باستان 
واڵتێکە کە زانایان و شارەزایان بە لێکۆڵینەوە ساغیان 

ڕۆژهەاڵتی،20١2( ساالر  )هەورامان  کردۆتەوە.« 
 هەر لە ڕووی نێوەرۆکەوە ئەم ڕەخنەیە لە دەقی 
سروودی ئەی ڕەقیب هەیە کە باس لە کورد دەکا 
نەک سەرجەم دانیشتووانی کوردستان کە چەندین 
هەر  دەژین.  لەسەر  دیکەشی  نەتەوەیی  کەمایەتیی 
لەم ڕوویەشەوە، هەڵبژاردنی سیفەتی »نیشتمانی« 
بۆ ئەم سروودە بە نادروست دەزانن و پێیان وایە 
بە  ئەمەش  نیشتمانی.  نەک  میللییە  سروودی  ئەمە 
جێی خۆی کە لە سروودی نەتەوەییدا، کورد وەک 
نەتەوەیە  کورد  دیارە  کە  دەبرێ  ناوی  »قەوم« 
لە  نەتەوەیەک  کە  قورسە  زۆر  و  قەوم  نەک 
سروودە نەتەوەییەکەیدا، خۆی بە قەوم پێناسە بکا.
بەرەوڕووی  ڕەقیب  ئەی  دواییدا،  سااڵنەی  لەم 
بوونی  بۆتەوە.  رەتکردنەوەش  و  دژایەتی  جۆرێک 
دوو دەستەواژەی »نایشکێنێ دانەری تۆپی زەمان« 
ڕاڤەی  گوێرەی  بە  نیشتمان«  ئایینمان،  و »دینمانە 
لە  دین  پیرۆزییەکانی  لەگەڵ  ئەمانە  الیەن،  هێندێک 
»دانە«یە  یەکەم  دەستەواژەی  دیارە  دان.  ناتەبایی 
نەک »دانەر« و ئەگەر تۆپی زەمان وەک چەرخی 
زەمان )چەرخی گەردوون( لێک بدەینەوە، ئاشکرایە 
چەرخ دانە)دندانە(ی هەیە. خۆ ئەگەر تۆپی زەمان، 
دانە،  کات  ئەو  بگەین،  تێ  شەڕ(  )تۆپی  تۆپ  وەک 
بۆیە  دەهاویژرێن.  پێی  کە  گولالنەیە  ئەو  مەبەست 
لەم  دەکرێ  هاسانی  بە  دین  دژایەتیی  گومانی 
دەستە واژەیە بڕەوێنرێتەوە. هەر چی دەستەواژەی 
بێڕیزی  بۆ  نییە  تێدا  گومانی  هیچ  دووهەمیشە، 
شاعیر  پێچەوانەوە  بە  نەهاتوە.  ئایین  و  دین  بە 
ئەوە بووە کەنیشتمانپەرستی و بەرگری  مەبەستی 
لە نیشتمان بە ڕادەی ئایین بە الی الوی کوردەوە 
کە »ئایین« هەم  بە جێگای خۆی  ئەمەش  پیرۆزە. 

لە زمانی فارسی و هەم لە زمانی کوردی بە واتای 
ڕێوشوێن و مراسمیش دێت. )جەماڵ نەبەز، 20١6(
»ئەی  مۆزیکەکەشیەوە،  ڕووی  لە  بێگومان 
دوور  بە  شارەزایان  ڕەخنەی  لە  ڕەقیب« 
ڕەخنانە: لەو  نموونەیەکە  ئەمە  نەبووە. 
 )A-B( فۆڕمی  فۆڕمەوە  لەڕووی  سروودە  »ئەم 
هەیە. واتە کۆپلەی یەکەم کە بە )A(  ناوزەدی دەکەین:
کوردزمان قەومی  ماوە  هەر  ڕەقیب  ئەی 
زەمان تۆپی  دانەری  نایشکێنێ 
پاشان کۆپلەی دووەم کە بە )B( ناوزەدی دەکەین:
زیندوە کورد  مردوە  کورد  نەڵێ  کەس 
ئااڵکەمان نانەوێ  قەت  و  زیندوە 
هەموو  لەگەڵ  جارێک  چەند  فۆڕمە  ئەم 
وەک دەبێتەوە.  دووبارە  دیکەدا  کۆپلەکانی 
هتد” دلێر  وەک  سەرپێ  هەستایە  کورد  “قەومی 
کە هەر دووبارەبۆوەی )یە. پاشان دووبارەکردنەوەی
هتد« مردوە  کورد  نەڵێ  »کەس 
فۆڕمە  ئەم  خودی  )B(یە.  دووبارەکردنەوەی 
لە  سروودە  یان  گۆرانی  کۆنی  فۆڕمێکی 
الوازیشە.  فۆڕمێکی  هاوکات  مۆزیکدا،  مێژووی 
مۆزیکێک  ڕاستەقینە  مۆزیکدانەرێکی  ئەگەر 
فۆڕمەدا  لەم  سروودێک  یان  گۆرانییەک  یان 
و  هاڕمۆنی  زیادکردنی  بە  نەبێت  هیچ  بنووسێ؛ 
بونیاتنان  یان  ئاڵۆزکردن  و  درێژەدان  کەمێک 
فۆڕمەکەیدا  جیاوازەکانی  کۆپلە  لە  )دیڤیلۆپمێنت( 
مۆدولەیشنی  یان  کاتیی  مۆدولەیشنی  بە  یان  بێت 
دەکاتەوە  فۆڕمەکەی  الوازیی  قەرەبووی  تەواو 
دەکا. لەبەر  بۆ  پۆشتەتری  هونەریی  بەرگێکی  و 
شیعرەکە  کۆپلەکانی  نەچێ،  لەیاد  ئەوەمان 
چەندین  بۆ  ڕێخۆشکەرە  ئەمە  کورتن، 
جارێک  چەند  لە  زیاد  فۆڕمەکە  دووبارەکردنەوەی 
لەوەی  وەڕسبوون  هۆی  دەبێتە  ڕادەیەک  تا  )کە 
بەاڵم  دەبی  گۆڕانکارییەک  چاوەڕێی  هەمیشە  کە 
بەاڵم  دەکرێتەوە(.  دووبارە  فۆڕم  هەمان  هەر 
کە  وایکردوە  وەڕسکەرە  دووبارەکردنەوە  ئەم 
بۆ  بێت  ئاسان  سروودێکی  ڕەقیب  ئەی  سروودی 
مکورجی،20١٥( )نەوا  میلۆدییەکەی.  دۆزینەوەی 
»ئەی  سروودی  ڕەخنانەشدا  جۆرە  ئەم  لەگەڵ 
ڕەقیب« هەتا هاتوە زیاتر لە دڵ و هەست و بیری 
تاکەکانی کوردستاندا جێی خۆی کردۆتەوە. »ئەی 
ڕەقیب« ئەو چەترەیە کە توانیوێتی هەموان لە ژێر 
نابێ  ڕاستییەش  ئەم  بکاتەوە.  کۆ  خۆیدا  سێبەری 
دامەزراوە  و  شارەزایان  تایبەتی  بە  کورد  ئێمەی 
بە  پێویستە  کە  بکا  غافڵ  لەوە  پێوەندیدارەکان 
چی  هەر  ئەوەی  بۆ  و  سەردەم  نیازی  گوێرەی 
زیاتر ئەم سروودە ببێتە زمانحاڵی هەموو تاکەکان، 
لە  قسەیە  ئەم  پێیە  بەم  بکرێتەوە.  نوێ  پێویستە 
جێی خۆی دایە کە »دەستهەڵگرتن لە )ئەی ڕەقیب(
فراوان  ڕووحیی  نیشتمانێکی  لە  دەستهەڵگرتنە 
و  کاغەز  سەر  نیشتمانی  لە  هیچی  کە  مەزن،  و 
لە  دەستهەڵگرتن  ئەگەر  نییە.  کەمتر  جوگرافیا 
هەتیوبوونی  کوردستان  دێیەکی  یان  شارێک 
بێ  پارچەیەک  هەتیوبوونی  یان  دێیە،  و  شار  ئەو 
ئەی  سروودی  لە  دەستهەڵگرتن  واڵت،  خاکی  لە 
کە  رووحی  نیشتمانێکی  لە  دەستهەڵگرتنە  ڕەقیب 
لە دەروونی هەموو کوردێک دایە، کە لە خانەکانی 
گەورە  بۆشاییەکی  و  هەیە  خۆی  جێگای  مێژوودا 
جێ دەهێڵێ.«.«)جەبار جەماڵ غەریب، دڵدار، 20١٧(

ئەنجام
نەتەوەیەکی  هەر  وەک  کورد،  نەتەوەی   _١
تایبەتێتی  کە  بووە،  ئەوەدا  لەگەڵ  جیهان،  دیکەی 
خۆی  ...تاد  سیاسی،  و  ئەدەبی  و  نەتەوەیی 
هەوڵێکی  چەند  لە  ئارەزووەشی  ئەم  و  هەبێ 
دەردەکەوێ. سەربەخۆبوونیدا  بەرەوە 
ئەندازەیەکی  تا  ڕەقیب«،  »ئەی  سروودی   _2
نەتەوەیی  سروودیکی  وەک  خۆی  ئەرکی  باش 
کۆکردنەوەی  لە  بەتایبەتی  ڕاپەڕاندوە، 
خۆیدا. دەوری  لە  کورد  تاکی  زۆری  بەشێکی 
بۆ  شێعری،  دەقێکی  وەک  ڕەقیب  ئەی   _٣
سروودی نەتەوەیەک نەنووسراوە، بەاڵم باسکردن 
نەتەوەی  شانازییەکانی  و  خەبات  و  قوربانیدان  لە 
بەدیل  بێ  و  ناواز  دەقێکی  وەک  ئەوی  کورد، 
هێشتۆتەوە. ئەگەر هەوڵێک هەبێ بۆ نوێکردنەوە و 
گونجاندنی سروودەکە لەگەڵ سەردەم_نوێکردنەوە 
هونەرییانە،  پێشکەشکردنی  و  میوزیک  ڕووی  لە 
دەستەواژەیەک،کە  و  برگە  چەند  گۆڕینی  هەروەها 
جێگە  سروودە  ئەم  شێوانی،  هۆی  نەبێتە 
دەپارێزێ. داهاتووشدا  لە  خۆی  پێگەی  و 
٤_ لە ڕێگای قوتابخانەکان )سیستەمی پەروەردە 
شێوازی  و   ڕێگا  و  فێرکردن(ڕاگەیەنەکان،  و 
زیاتر  هەوڵی  پێویستە  جۆراوجۆر،  ئەمڕۆیی 
خۆشەویستیی  و  سەرنج  ڕاکێشانی  بۆ  بدرێ 
نەتەوەییەکەیان. بۆ الی سروودە  کۆمەڵ  تاکەکانی 

بەستێنی بوونی »ئەی ڕەقیب« بە ماڕشی نەتەوەیی، 

لە کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا )4-4(
)بۆچی »ئەی رەقیب« بێ بەدیل ماوەتەوە؟(

قادر وریا

ڕووبارێکی زواڵڵە لە شێعر. دێ و تێدەپەڕێ و هەمووان تێراو دەکا. 
گەوره و بچووک چێژی لێ دەبەن، خوێندەوار و نەخوێندەوار، ژن و 
پیاو، شارستانی و الدێیی و کەس نییه له سادەیی زمانی هێمن نەگا 
و له هەمان کاتیشدا له پەرجووی شێعری هێمن هەستی نەورووژێ 
نیشتمان. ئەوینی  و  مرۆڤ  ئەوینی  نەبێ؛  ئەوین  پڕاوپڕی  گیانی  و 
ئاوێتەکردنی  به  شێعرەکانە  ناوازەترین  هۆندنەوەی  مامۆستای 
گرینگی و جوانییەکانی ژیان. ئەو کاتەی بۆ نیشتمان دەنووسێ ژوان 
و دەستەمالن و ئەوینی لەبیر ناچێ و ئەو دەمەیش له جێژوان و لەگەڵ 
یاره، نیشتمانی هەر لەبیره؛ بەاڵم دواجار ئامێزی خۆشەویست؛ که 
پەناگەی شەوانێتی و هێمنایەتیی هێمنە، له پێناو ئازادیدا جێ دەهێڵێ.
بوێره، نەترس و قارەمانه و هاوکات لە شۆڕش و خەباتی سەردەمی 
ڕاناچڵەکێ،  دوژمن  تۆپی  گرمەی  به  دڵی  دەگێڕێ،  دەور  خۆیدا 
دادەخورپێ. بازنە  خرمەیەکی  سووکە  به  ناسکی  هەستی  بەاڵم 
نادا،  کۆڵ  ئازادی  به  گەیشتن  بۆ  کاتدا  هەمان  له  و  ئاشتیخوازه 
جوانپەرەسته و هاوکات جوانی تەنیا له سیمای ژندا نابینێ. دەست 
هەڵدەگرێ له ژنی ژێردەست و چەوساوەی کورد و کۆمەڵگەی پیاوساالر 
ڕەت دەکاتەوە و شیرینه تەشیڕێسەکەی وەفایی به شیاوی کەسایەتیی 
ژنی کورد نازانێ و کیژی وریای چاو کراوەی فێره زانینی ئارەزوویه. 
نەرێنی  شتێکی  به  حاسێبوون  لەماڵدا  و  ڕووگرتن  و  کۆنەپەرستی 
دەزانێ و هان دەدا بەرەو نوێبوونەوە، پێشکەوتن و ڕوودەرخستن.
خەباتێک  دەشزانێ  و  دەکا  گەلەکەی  چەوسانەوەی  به  هەست 
ناگرێ  سەر  بزانێ،  خۆی  هی  به  و  بیکا  کۆمەڵگە  نیوەی  بەس 
لەگەڵ  دژە  ئەو،  لەالی  سەربەستی  بۆیه  ناکەوێ،  سەر  و 
نایەکسانی. و  جیاوازی  و  هەاڵواردن  و  پیاو  و  ژن  دابەستەبوونی 
هەتا  و  نابێ  بێهیوا  ژیانی،  نەهامەتییەکانی  هەموو  سەرەڕای 
دواپشوو ڕێبواری ڕێگەی عیشق و ئازادییه، ئەگەریش جگه له ناکامی 
سەر  شەوانیدا  تەنیایی  له  جار  هەندێ  نەبینێ.  تر  بەرهەمێکی  هیچ 
لەسەر ئەژنۆ دادەنێ و خەم دایدەگرێ که ماڵئاوەدان، دوا هاوڕێی 
و  ڕوون  داهاتووی  به  باوەڕی  بەردەوام  هێشتا  بەاڵم  باوەفایەتی؛ 
ئاسۆی گەشاوە و موژدەی ڕۆژگارێکی نوێیه. بێهیوا نابێ، ئەگەریش 
ڕوونە. هەر  هێمن،  ئاسۆی  و  دەڕوانێ  دوور  بێ،  بەردەوام  پاییز 
مەینەت  بیرمەند،  و  زانا  کوردی  بەشی  دەکا  هەست  هەرچەند 
و  هێز  کورسیی  لەسەر  ماڵ  و  نییه  باوی  کەماڵ  دەرده؛  و 
مەحاڵه،  خۆش  ژیانی  و  هونەرمەند  دانیشتووه،  دەسەاڵت 
دەستهەڵگری  بەاڵم  هەڵدەفریوێ،  زیو  و  زێڕ  به  ساقیش  تەنانەت 
بێ  بەردەوام،  و  خۆی  گەلی  بۆ  دەخوێنێ  نییه،  خۆی  ئەرکی 
دەخوێنێ. هەر  ڕوحسووک،  و  بێگەرد  و  پاک  چاوەڕوانی، 
ناو و پلە و ماڵ و موڵک جێ دەهێڵێ و دژی سیستەمێک دەبێتەوە 
تاقمی  الیەنگری  هەڵدەمژێ.  الواز  چینی  خوێنی  زێروو  وەک  که 
ڕێیەدا  لەو  و  دەگرێ  پشتیان  و  چەوساوەیه  و  بێبەش  و  هەژار 
وەزیر،  و  میر  و  کوێخا  و  ئاغا  سەر  هەڵکوتێته  ئەگەر  نییه  ترسی 
له بەردەست دەوڵەمەند  بادەکەی  بکا که  ئەگەر ساقی سەرکۆنه  یا 
دەبەستێ. ئەوان  سامانی  و  زێڕ  به  دڵ  و  دەنێ  ماڵپەرەستدا  و 
بیر و هزری دەروون و بەخۆداچوونەوەی دەکاته هۆنراوه و جارێک 
جاریش  و  ناساز  سازی  جارێک  و  نەورۆز  بەیانی  بەندی  کوردی 
چڵەڕیحانی دوورەدێراوه و به دوای هۆی بوون و نەبوونی خۆی دایه.
جیا  خەڵک  له  خۆی  خەڵک.  بۆ  شێعریشی  و  خەڵکه  لەگەڵ  هێمن 
ناکاتەوه و شێعرەکانیشی بۆ تاقم و چینێکی تایبەت له کۆمەڵگە نییه. 
به وشەی ساده  بکا.  ڕۆشن  خەڵک  بەزمی  هەتا  دەسووتێنێ  خۆی 
ناڕوون و  هێنانی وشەی  له  و ساکار مەبەستی خۆی دەگەیێنێ و 
و  هێمن  مانەوەی  هۆی  ئەمەشه  هەر  و  دەپارێزێ  خۆی  ئەستەم 
شێعری هێمن له دڵی گەلدا و بوونی شێعرەکانی لەسەر زمانی گەوره 
و بچووکی کورد؛ لێرە و لەوێ، له هەر شوێنێک بێژەرێکی کورد هەبێ.
دەنگی، سروودی شادی و دەنگی ئازادییه؛ شێعری نرکەی سینگی 
و  ئاگره  قینه،  و  ڕەقه  ڕقه،  جووتیاره؛  سینگی  بڵێسەی  و  کرێکار 
بڵێسەیه و تینه. هەروەک ئاگری نەورۆزه، ڕەمزی ئازادییه و پیرۆزه.

»خۆم دەسووتێنم هەتا بەزمی خەڵک ڕۆشن بکەم
کێ لەڕێی خەڵکا وەکوو شاعیر دەسووتێ، شەم نەبێ؟«

* بۆ یادی ٣٣ ساڵەی کۆچی دوایی هێمن نووسراوە و لە کاناڵی »کوردینووس« 
وەرگیراوە

»هەر هونەر نەمرە و 
هونەروەر مەرد و ڕەند«
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دایەحەوا  ئەگەر  دەڵێن  حـــەوا«دا،  و  ــادەم  »ئ خیلقەتی  ئەفسانەی  فەلسەفەی  لە 
ــاش خـــواردن »بینایی«  ئــادەمــی هــان دا هــەتــا لــە ســێــوی قــەدەغــەکــراو بــخــوا، پ
توانی  ئاسانی  بە  و  پێ  بەخشرا  فامکردنی  و  تێگەیشتن  شعووری  بە  هەست  و 
چــەوســانــەوەدا  زەوی  لــە  ئاساییە  بۆیە  بکا.  خۆشبژیوی  و  بەهەشت  لــە  پشت 
قسەیەکی  بەپێی  کــەواتــە  خۆشەویستییەوە.  نێوچاوانی  ســایــەی  لــە  ــەاڵم  ب بــژی 
ــادەم« بــوو! ــ دیــکــە »حـــەوا« بــەخــتــەوەرتــریــن ژن بـــوو؛ چــون هــاوســەرەکــەی »ئ
بــە چــەقــۆی ڕق و کینی  لــە سینگ هەڵدڕینی ژنــانــە  بــاس  ــە دیــســان  ئــەم ڕۆژانـ
لە  النیکەم  کە  ئەوەیە  لە شانازییەکانی  یەکێک  وا  کوردستانێک  لە  ئەویش  پیاوان، 
یەکسانیی  و  هاوشانی  نیشانەی  و  نموونە  فۆلکلۆرەکانی  تابلۆ  مێژوودا،  ڕەوتــی 
ژن لەگەڵ پیاوانە. لەوەی کە هیچکات دۆخی ژیانی کورد ئەوە نەبووە کە لەسەر 
کاریگەرییەکی  لەژێر  و  هەرجارە  و،  نرابێ  بنیات  نوێ  ژیانی  ڕەسەنەکانی  بنەما 
بڕاوە،  لێ  هەناسەدانی  ڕێگەی  کولتووری«  و  ئایینی  چ  و  سیاسی  چ  »دەســەاڵت 
گوشارێکی  نێو  لە  بەداخەوە  بێ  لەگەڵ  ئێستاشی  کورد  ژنی  ناکرێ.  لێ  حاشای 
مۆتەکەئاسا  کە  دواکەوتوویە  نەریتێکی  یەکیان  ــڕاوە،  ب لێ  بڕستی  الیەنەدا  دوو 
لەگەڵیەتی و، ئەوەی دیکەش داخێکی گشتییە و هەڵقواڵوی نێو گەلێکی بندەستە کە 
زۆربەی نۆرم و یاساکانی ژیان بەپێی پێوەری یاسای بااڵ دەست و زاڵ داڕێژراوە.
ــی مــێــژووی  ــژیـ کــوردســتــانــی نێو جــوغــرافــیــای ئــێــران کــە ئــەگــەر لــە دوورودرێـ
ــەو بــەشــەی لــە کــوردســتــان گــەڕێــیــن، النــیــکــەم لــە چـــواردەیـــەی ڕابـــــردوودا بە  ئ
ئایدۆلۆژیای  لەسەر  ــەزراو  دامـ سیستمێکی  کە  دەزانــیــن  خێرا،  خوێندنەوەیەکی 
چل  دوای  کە  داوە  ژنــان  گەشەی  ڕەوتــی  لە  زەربەیەکی  و  خەسار  چ  مەزهەبی 
ناوەندێک  نە  چونکە  ــاو،  ب دەبێتە  خەریکە  ــان  ژن خۆکوشتنی  و  ژنــکــوژی  ســاڵ، 
بابەتە  لەو  کە  هەیە  دەســەاڵت  خاوەن  ڕێکخراوێکی  نە  بێ،  گرینگ  بەالیەوە  هەیە 
ئەو  دووپاتبوونەوەی  لە  پێش  و  ڕوو  بخاتە  هۆکارەکانی  و  بکۆڵێتەوە  و  بپرسێ 
نامووسی«یە. »قەتڵی  دەرکەوتەکانی  و  نموونە  لە  یەکێک  و؛  بگرێ  کارەساتانە 
قەتڵی نامووسی ناوەکەی هێندە گرانە بە المانەوە کە بە بیستنی زۆربەی تاکی کورد 
ناخی خۆی دەکاتە دادگایەکی یەک ڕەهەند و یەک یاسا و یەک سزا، هەمان ئەنجن 
ئەنجن کردنی ژنان و هەڵواسینیان! چونکە کەڵەکەبوون و »رسوبات«ی کۆن و ئایینی و 
خۆدزینەوە لە مافە سروشتییەکان ڕێگەی هەناسەی تازە و دیدی بەرباڵو نادا و هەربۆیە 
»سووک بوونی ژن بە زرمە دەنگی دێ و سووکبوونی پیاو گەر زرمەشی هەبێ، 
بەهۆی ڕوانگەی نێرساالرییەوە دەنگی کپە و زۆرکەسیش حەزیان لە بیستنی نیە.«
جیاجیاکانی  ناوچە  لە  کچ  و  ژن   1٢ لە  زیاتر  مانگ   5 لە  کەمتر  کە  کارەساتە! 
تەنانەت  کۆمەڵکوژییە  ئــەو  و  ــوژراون  کـ نیزیک  کەسانی  بەدەستی  کوردستان 
کوشتندا،  ژن  ــاردەی  ــ دی لــە  ئــەگــەر  ــەبــووە.  ن ــگــدانــەوەی  دەن پێویست  بــەگــوێــرەی 
کۆی  ژنـــان  خۆکوشتنی  لــە  ــن،  ب ســەرەکــیــی  تــاوانــبــاری  بنەماڵەیەک  ئــەنــدامــانــی 
ئەمساڵەوە  سەرەتای  لە  چونکە  بنەڕەتین؛  تاوانبەری  باو،  دەسەاڵتی  و  کۆمەڵگە 
هێندێکیان  کە  نییە  دوور  وە  کوشتووە  خۆیان  کوردستان  لە  کەس   45 لە  زیاتر 
شاردرابێتەوە. و  بێ  ژنــکــوژی  هەمان  ڕەنگە  کرابێتەوە  بــاڵو  خۆکوشتن  بەناو 
بەداخەوە ئەگەرچی خۆکوشتنەکان لە کوردستان هەموو چین و توێژەکانی گرتۆتەوە 
لە منداڵەوە تا گەورەساڵ بەاڵم دیارە لە خۆکوشتندا، بەشی شێر بە ژنان بڕاوە هەربۆیە 
بەپێی ئامارەکان لە ساڵی ڕابردوودا لە 1٧0 حاڵەتی خۆکوشتن 108 کەسیان ژن بوون. 
کــەوا  كۆمه ڵگەیه كه ،  هــه ر  نێو  گرینگه كانی  هــه ره   كێشه   لــه   یه كێك  خــۆكــوژی 
ڕێكخراوی  دادەنــێ.  کۆمەڵگەیە  ئەو  ساڵمەتی  ڕەوتی  لەسەر  نەرێنیش  کاریگەریی 
خۆویستانه   و  ــه   ــاداران ــاگ ئ ــی  ــه ك ــرده وه ی ك بــه   خــۆكــوژی  جیهانی  تــه نــدروســتــیــی 
ژیانی.  به   هێنان  كۆتایی  و  تاك  چوونی  له نێو  هۆی  ده بێته   كه    ده كــا  ده سنیشان 
گۆڕانی  به   و  هەلکشاوە  دوایــیــدا  ده یــه ی  چــوار  لــه م  ئێران  له   خــۆكــۆژی   ڕه وتــی 
هاتووە.  بەسەردا  گۆڕانی  دواییدا  ده یه ی  چه ند  له م  خۆكوژیش  جۆری  با یه خه كان 
 )WHO( تـــه نـــدروســـتـــیـــی  ــراوی  ــخــ ــ ــك ــ ڕێ ــدا  ــان ــه ك ــی ــی ــان ــه ــی ج دانــیــشــتــنــه   ــه   ــ ل
ــی  ــی ــدروســت ــه ن ت ــگــی  ــن گــری ــكــی  ــێ ــه ت ــاب ب وه ك  ــوژی  ــ ــۆک خــ 1٩٩6دا؛  ســـاڵـــی  ــه   لـ
ــه  كـــۆمـــه ڵـــگـــە ڕاگــــه یــــەنــــدرا. ــ گــشــتــی و هـــه ڵـــســـوكـــه وتـــێـــكـــی ڕانــــه هــــاتــــوو ل
به گوێره ی لێكۆڵینه وه ی ده روونناسانی پسپۆڕ، خۆكوژی بە یه كێ له  سه ره كیترین 
و  فاكتگه لی جیاواز  هه ر كۆمه ڵگەیه كدا  له   كه   ئه دادەنرێ،  دێته   كێشه كانی كۆمه ڵگە 
تایبەت بەخۆی هەیە. گرنگترین هۆكاری خۆكوژی بناغه كه ی له  بنه ماڵه وه  سه رچاوه  
به   ده كــوژێ  خۆی  یا  ده كاته وه   خۆكوژی  له   بیر  كه   كه سێك  واتایه   به و  ده گــرێ، 
ته واوی له  هه موو شتێ بێهیوا بووه  و ڕه شبینانه  سه یری ژیان و ده ور و به ری ده كا. 
ته نیایی، بێهیوایی و بێپشتیوانی، هه ست به  بێبایەخ بوون، خه مۆكی و ئیسترێسی زۆر، 
تووڕه یی و به كار هێنانی ماده ی هۆشبه  ر و مه شرووباتی ئه ڵكۆڵی و نه خۆشی جسمی 
و ڕۆحی له  بیرۆكه  و ڕووداوگه لێكن كه  ده توانێ حەولی خۆکوژی لە تاکدا پەرە پێبدا. 
نێو  له   ته نانه ت  و  یه كن  وه ك  زۆر  ڕاده یــه كــی  تا  ژناندا  و  كچان  له   خۆكوژی 
له   بێ  ڕێگر  نه یتوانیوه   شووکردنیش  تەنانەت  و،  زیاتره   بڕێك  خێزانداردا  ژنانی 
ڕاستییەن  ئەم  دەرخەری  توێژینه وه  كان  بیانپارێزێ.  و  ئه واندا  به رامبه ر خۆكوژیی 
بەگشتی  و  پــیــاوان  نابه جێی  هه ڵسوكه وتی  و  ــابــووری  ئ كێشه ی  هــه بــوونــی  کــە 
كۆمه ڵگە  هه ڵسوكه وتی  و  له  ته اڵق  ژنان  ترسی  ژنان،  له گه ڵ  دەوروبەرییەکانیان 
له گه ڵ ئه واندا بۆته  هۆی ئه وه  كه  ژنانی هاوسه ردار زیاتر بیر له  خۆكوژی بكه نه وه .

ئەگەر شێوازی حکوومەتی زاڵ بەسەر کوردستاندا زۆرجار ژیانی تاکی کوردی 
سروشتدۆست و شاد و هۆگری هونەری، هان داوە بەرەو »مەرگی کافکایی« بەاڵم  
بەدەستی  ژنان  کوشتنی  و  کین  و  ڕق  هەسانی  بە  کەللەڕەقی  چەقۆی  تیژکردنی 
»باوک، برا، هاوسەر«؛ دووپاتکەرەوەی بازنەی داگیرکاریی ژنانە و خۆگێل کردن و 
خەمساردیی ویژدانەکانە. ئەوەیە کە ژنان ناتوانن بەرامبەر بەو دۆخە ئاراییە، دەنگیان 
هەبێ یان لە هەمان دادگا کە لەسەرەوە باس کرا واتە »دادگای داخراو و یەکسزایی« 
خنکاندن! و  کوشتن  شیاوی  ژنانیش  هی  و  دەزانــرێ  ئاسایی  بە  پیاوان  هەڵەی 
ــی پـــتـــری بــە  ــی ــســت ــوی ــێ ــا پ ــســت ــێ ــی کـــــــــوردان ئ ــان ــم ــشــت ــی کــــوردســــتــــان و ن
ــێ کـــاریـــگـــەر. ــەڕ و بـ ــف ــێ ــی ب ــازیـ ــزم«بـ ــیـ ــا »ئـ ــار و ئـــاگـــایـــە تـ ــیـ ــی وشـ ــ ــژدان ــ وی

* ناونیشانی ئەم وتارە لە تێکستێکی »بەڕۆژ ئاکرەیی« وەرگیراوە

به ر له  مااڵوایی

»ئەگەر پیاوی وەرە
 لە کوردستان ژن بە!«

دەرهێنەری  ئەحمەدی  هادی  دەرهێنەریی  بە  فیلمی »دادە سەڵتەنە«  کورتە 
بابۆلی  شاری  لە  »وارش«  فیلمی  نێونەتەوەیی  فستیڤاڵی  لە  توانی  بانەیی، 
بێنێ. وەدەست  فستیڤاڵە  ئەو  تایبەتی  مازەندەران خەاڵتی  پارێزگای  بە  سەر 
فستیڤاڵی  نۆیەمین  سەرۆکی  قوربانیپوور،  مێهدی  لێدوانی  بەپێی 
پێ  تایبەتیان  خەاڵتی  فستیڤاڵە دا  لەو  فیلم  دوو  »وارش«   فیلمی 
ئەم  بووە.  فیلمە  دوو  لەو  یەک  سەڵتەنە«  »دادە  فیلمی  کە   بەخشرا 
دەدا. خەڵکناسانە  و  کولتووری  بەرهەمگەلی  بە  گرینگی  فێستیڤاڵە 
»دادە سەڵتەنە« کورتە فیلمێکی داکیۆمێنتارییە لەسەر ژیانی ژنێک هەر بەو 
ناوە کە لە منداڵییەوە هۆگری سینەما بووە و خولیای ئەوەی لە مێشکیدا بووە 
کە ڕۆژێک بتوانێ ببێتە ئەکتەرێکی گەورە. کوڕەکانی »دادە سەڵتەنە« بۆ ئەوەی 
بتوانن ئاواتی دایکیان بەجۆرێک وەدی بێنن؛ کامێرایەک دێننەوە بۆ ماڵێ و فیلمی 
لێ هەڵدەگرنەوە کە ئەگەریش نەبوو بە ئەکتەر النیکەم ئەم فیلمانەیان لێی هەبێ. 
فیلمەکە چۆنیەتیی گەیشتنی دادە سەڵتەنە بەم هیوا و خولیایەی نیشان دەدا.
»هادی ئەحمەدی«ی دەرهێنەر، بێجگە لەم فیلمە پێشتریش بە دوو فیلمی »حاڵی 
براکەی من باشە« و »دوایین مۆسیقا نابیسترێ«؛ توانیبووی خۆی بناسێنێ 
وەرگرتبوو. نێونەتەوەیی  خەاڵتی  نابیسترێ«  مۆسیقا  »دوایین  فیلمی  بۆ  و 
جێگای ئاماژەیە کورتە فیلمی »دادە سەڵتەنە« هەتا ئێستا توانیویەتی حەوت 
خەاڵت وەدەست بێنێ کە لە گرینگترینی ئەوانە دەتوانین ئاماژە بە خەاڵتی شێری 
زێڕینی باشترین دەرهێنان لە فێستیڤاڵی سەربەخۆی داکیۆمێنت کارانی ئێران، بکەین.

و  فیلترینگ  بواری  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
باڵوکراوەدا  و  نووسین  و  بابەت  سانسۆرکردنی 
سێهەمی  پلەی  لە  و  کەوتوە  چین  واڵتی  وەپێش 
ڕیزبەندیی جیهاندا ڕاوەستاوە. بەپێی ئەم ڕیزبەندییە 
و  »سوومالی«  واڵتانی  دوای  ئیسالمی  کۆماری 
گرتوە. جێی  سێهەمدا  پلەی  لە  باکوور«،  »کۆرەی 
بەرچاو  بەشێکی  »فەتا«  پۆلیسی  لەم حەوتوویەدا 
لە مێدیاکارانی کوردی بانگ کردۆتە ناوەندە ئەمنی و 
ئیتتیالعاتییەکان و هەڕەشەی لێ کردوون کە هەقیان 
لەو  بکەن.  ڕووماڵ  کوردستان  ڕووداوەکانی  نییە 

بانگکردن و هەڕەشەکردنانەدا پێیان ڕاگەیەندراوە کە ڕێگەیان پێ نادرێ باس لە کوشتنی کۆڵبەران؛ لەسێدارەدانی زیندانیان؛ 
دەسبەسەرکرانی چاالکانی سیاسی، مەدەنی و ژینگەپارێزیی؛ مافیای ئاو، مانگرتنەکان و خۆپێشاندانەکان بکەن و لە ئەگەری 
باسکردنی هەر کام لەم هەوااڵنە ڕاستەوخۆ دەدرێنە دادگای ئینقالب. وە لە دادگای ئینقالبیشدا ئەو کەسانە بە تۆمەتی تێکدانی 
ئاسایشی نەتەوەیی، بانگەشە بە دژی نیزام و شێواندنی بیروڕای گشتی تۆمەتبار دەکرێن و حوکمی توندیان بەسەردا دەسەپێ.
ڕۆژنامە  زیندانی  بە  ئێرانی  ئیسالمیی  کۆماری  ئینتەرناسیۆناڵ  ئەمنێستی  رێکخراوی  پارەکەش  باسە  شایانی 
ڕێژیمەوە. ئەو  زیندانەکانی  کەوتوونەتە  جۆراوجۆر  بەتۆمەتی  ڕۆژنامەنووس  هەزار   ٧ کە  ڕایگەیاند  و  ناوبرد  نووسان 

شاری  لە  زاگرۆس  فەرهەنگی_کۆمەاڵیەتیی  دامەزراوەی 
سنە، بە باڵوکردنەوەی برووشووری تایبەت بە زمانی کوردی 

فیلمی »دادە سەڵتەنە« خەاڵتی نێونەتەوەیی بردەوە

ئێران سێهەمین واڵتە لە سانسۆڕ و فیلترینگی ئینتێرنێتدا

کەمپینی »ئێمە کوردین با بە کوردی بژین« لە شاری سنە
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لە شوێنە گشتییەکانی ئەو شارەدا، ڕێزیان لە زمانی کوردی 
گرت. ئەو برووشوورانە دروشمی »ئێمە کوردین با بە کوردی 
بژین«یان لەسەر چاپ کرابوون و لەواندا باس لە گرینگیی 
کرابوو. پاراستنی  و  کوردی  زمانی  فێربوونی  و  خوێندن 
هەروەها  زاگرۆس  فەرهەنگی_کۆمەاڵیەتیی  دامەزراوەی 
تاقیکارییەکانی  لە  دیکەی  خولێکی  کە  ڕایگەیاندوە 
لەژێر  سنە،  شاری  لە  کوردی  ڕێنووسی  وانەی 
کە  هێناوە  پێک  بەهاری«دا  ڕێنووسی  »خولی  ناوی 
کردوە. بەشدارییان  تێیدا  الوان  لە  بەرچاو  ڕێژەیەکی 
مانگی  لە  زاگرۆس،  فەرهەنگی_کۆمەاڵیەتیی  دامەزراوەی 
لە  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەتاوی  13٩6ی  ساڵی  ڕەزبەری 
پەرەپێدان  مەبەستی  بە  و،  سنە  شاری  مەدەنیی  چاالکانی 
دامەزراوە. کوردی  کولتووری  و  فەرهەنگ  بە  خزمەت  و 


	K.1,12 7٥٠
	K.2,11 7٥٠
	K.1,12 7٥٠

