هاتنهوهی فرێدریک تیسۆ بۆ یهکهمین مهنزڵگای بهسهرهاتی کوردانهی  :حیزبی دێموکرات
یاری بەوەفای حیزبی دێموکراتی کوردستان و دۆستی لەمیژینەی دکتور
قاسملووی نەمر ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی بەسەر کردەوە.
پێشنێوەڕۆی رۆژی دووشەممە ١٠ی خەزەڵوەر ،دوکتور فرێدریک تیسۆ
پزیشک و دیپلۆماتی فەرانسەویی سەردانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کرد و لە الیەن رێبەرایەتی حیزب و کادر و پێشمەرگەکانی ئەو
حیزبەوە ،بە گەرمی پێشوازی لێکرا... .
ل2

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
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رۆژههاڵت به یهکخستنی وزهی خهباتگێڕانهی قورسایی وهردهگرێتهوه
2ی خەزەڵوەر ساڵڕۆژی یەکەم کۆنگرەی

پانێلی «مێری» و
پهیامی «تیسۆ»

حیزبی دێموکراتی کوردستان
عومهر باڵهکی

(لهپێناو کایهی سیاسیی دیارتر و
کاریگهرتری کوردی رۆژههاڵت)

ئاسۆی حهسهنزاده

رۆژی س ـێشــەمــمــە٤ ،ی رەزبـــەر
لــە شــاری هەولێر سێیەمین دیــداری
ئینیستیوتی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بۆ
توێژینەوە واتە «مێری» ،بە بەشداری
 ٥سکرتێری حیزبهکانی رۆژهــەاڵتــی
کوردستان بەڕێوەچوو.
لــــــەو دیـــــــــــــدارەدا هــــــەرکــــــام لــە

بــەرێــزان:خــالــیــد عــەزیــزی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان؛
ئیبراهیم عەلیزادە ،سکرتێری حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران ،لقی کوردستان-
کۆمەلە؛ مستەفا هیجری ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران؛ عومەر ئێلخانیزادە ،سکرتێری

کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان و
عەبدوڵاڵی موهتەدی ،سکرتێری گشتی
کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی
کــوردســتــانــی ئـــێـــران ،ل ــە پــانــلــێ ـکدا
راوبــۆچــوونــی خویان و حیزبەکەیان
سەبارەت بە پرسە گرینگەکانی ئێران
و کوردستان خستە بەرباس ... .ل2

ل3

نەتەوە ،وەک قوربانیی ملمالنێی
سیاسیی نێوخۆیی

پانێلێک که ئهنستیتۆی توێژینهوهی
رۆژههاڵتی نێوهڕاست(مێری) له کۆتایی
مانگی ئۆکتۆبر و له چوارچێوهی دیداری
ل4
قادر وریا
ســااڵن ـهی خـــۆیدا بــۆ پــرســی ک ــورد له
رۆژه ـهاڵتــی کوردستانی تهرخان کرد،
دهرفهتی تهمرینێکی پێشتر نهدیتراو و
تاقینهکراوهی بۆ سکرتێری پێنج حیزبی
سیاسیی ئهو بهشهی کوردستان پێکهێنا.
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ئەمریکا
لهگهڵ ئهوهدا که رێبهرایهتیی ئهم حیزبان ه
و پرسی پێوەندییەکانی ئێران و ئەمریکا
پێشتر زۆر جار ب ه شێوهی دوو قۆڵی و
چهند قۆڵی سهبارهت به هاوخهباتی و
(بهشی یهکهم)
ئایندهی پرسی کــورد له ئێران پێکهوه
دانیشتوون و دیالۆگیان کــردووه ،ئهوه
ل5
عهزیز شێخانی
یهکهم جار بوو که کهسی یهکهمی ئهم
حیزبانه پێکهوه روو به بیروڕای گشتی
ل ـهس ـهر ستهیجێک دابنیشن و وێــرای
ڕی
دهربــڕیــنــی راشــکــاوان ـهی بــیــروبــاوه
کێشە و ئارێشەی زیندانیی ه
خۆیان و ئهو حیزبانهی نوێنهرایهتییان
سیاسییهکان لە زیندانەکانی
(کهمپهینی
دهکهن ،رادهیهک له دیالۆگی راستهوخۆ و
ئێراندا
کراوهش لهگهڵ یهكتر ئهزموون بکهن .ئهو من قوربانیی داهاتووم)
پانێله ههروهها لهو بارهوه خودان بایهخ
فەتاحی
ئیحسان
ـردوو
بوو که ههنگاوێکی دیارتر له رابـ
ل6
بوو له چوارچێوهی ئهو رێچکه نوێیهی
       و :تەهای رەحیمی
کۆمهڵێک میدیا و ناوهندی توێژینهوه له
باشووری کوردستان بۆ کۆتایی هێنان
ی هاتوچۆ یهكێك
رۆژی دووشهممه٣ ،ی خەزەڵوەر ،نزیك دهژمێردرێن و رووداوهكان 
به سیاسهتی بێدهنگه لێکردنی پرسهکانی
پێوهندیدار به رۆژه ـهالتــی کوردستان ب ه  ٣٠٠كـهس ل ه خهڵكی شــاری پیرانشار لـه سهرهكیترین هــۆكــارهكــانـ 
ی مــردن لهم
ی
ی شاری موسڵ داوا 
ههولێر :پاش ئازادكران 
گرتوویانهته بهر ،شتێک که هیوابهخش بـه دروشــم ـ 
ی «مــن قوربانیی داهــاتــووم» ناوچهیهیه.
سهربهخۆیی كوردستان دهكهین
ی
زنجیرێكی مــرۆیــی درێــژیــان بـ ه نیشانه 
ی «من قوربانیی
ئهم كهمپهین ه ب ه دروشم 
و جێگای دهسخۆشییه.
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نین و لە ماوهی یهك حهوتوودا  ٣تانكێر 
تایبهت به بزووتنەوەی کورد له ئێران
سهربهخۆیی ههرێمی كوردستان ههولێر و بهغدای لێكهوتهوه.
وایان کردوه که کۆمهڵگەی رۆژههاڵتی بــ ه م ـهتــرســیــدارتــریــن ج ــادهك ــانــ 
ی ئــێــران نهوتههڵگر وهرگهڕاون.
کوردستان له ناخی خۆیدا فرهچهشن و
فرهیی ساز بێ .له سهردهمێکیشدا که
چۆن قازانجی ئابووریی
دەوری ئاڵوگۆڕی سیاسیی نێوخۆیی
دەسەاڵتی بەڕێوەبەری ،لە نێوان
توركی ه و كورد :ههنگاوێك بۆ
ئاڵوگۆڕی
قۆناغی نهزۆک له دهرفهت و
رێککەوتننامەی ناوکی دەچێتە
و دەرەکی لەسەر هزری دوکتور قاسملوو
ئەرک و بەربەستهکان
پێشهوه دوو ههنگاوبهرهو دواوه
ئێران
ـه
ـ
ل
ـورد
گــــهورهی سیاسی بــۆ ک ـ
گیرفانی رەشترین هێزەکانی ئێران
ئەیووب شەهابیراد
عهبدوڵاڵ حیجاب
لهرادهبهدهر درێژ بۆتهوه و بزاڤی کورد
شاهۆ حوسێنی
و :کهماڵ حهسهنپوور
لەگەڵ پێشکەوتنەکانی فەلسەفەی
له ئێران به ب ـهراورد لهگهڵ پارچهکانی
دانــپــێــنــانــی رهســمــیــی رهجــــهب تهیب
بێگومان مــرۆڤ بەرهەمی ئــەو چــاخ و
تەنانەت الیەنگرە هەرە خۆشبینەکان ئــهردۆغ ــان ســـهرۆك كــۆمــاری ئێستا و ســیــاســی و ئ ــاب ــووری و هــەروەهــا
دیــــکــــهی کــــوردســــتــــان ئــــهمــــڕۆ لــه کۆمهڵگهیە کە تێیدا دەژی و ناتوانێ خۆ لە خــەریــکــە بـــەو ئــاکــامــە دەگـــــەن کە
ل11
بەرچاوڕوونی زیاتر لە...
ههلومهرجێکی سهختتر دایه...،
سهرۆك وهزیرای ئهوكاتی توركیه ...ل9
ل7
هێژمۆنی تایبەتمەندییهکانی...
ریكکەوتننامە لەگەڵ ئێران ...،ل8
ل2

پێکهینانی
زنجیری
مرۆیی له
پیرانشار
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درێژەی

هەواڵو راپۆرت
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پانێلی «مێری» و پهیامی «تیسۆ»

(لهپێناو کایهی سیاسیی دیارتر و کاریگهرتری کوردی رۆژههاڵت)
به شێوهیهکی سروشتی لێکدوورکهوتنهوه جوغرافییهکان و دابهشبوون ه
سازمانییهکان کۆمهڵێک جیاوازیی گوتاری و مهودای روانگهییشی چ له پێوهندی
لهگهڵ ئامانج و ستراتیژییهکانی خهباتدا و چ بهتایبهتی سهبارهت به شێواز و
تاکتیکهکانی ئهو خهباته لێ کهوتۆتهوه.
بهاڵم ئایا ئهو ه بهو مانایهیه که درز و مهوداکانی نێو بزووتنەوەی کورد له
رۆژههاڵتی کوردستان به ههموو بهستێن و الیهنهکانیهوه ئهوهنده قووڵ و بهردرێژن
که ههر له بناخهڕا و لهڕووی ئیدئال و بههاکانیشهوه نهتوانین سۆکلێکی هاوبهشی
هاوکاری و هاوخهباتی بۆ ئهم بهستێن و الیهنانه بدۆزینهوه؟ بێگومان نهخێر ،و
لێرهدایه که پێویسته پهنجه لهسهر ئهو راستییه دابنێین که دیدارهکهی «مێری»
ئهوهندهی ههڵگری جیاوازییه گوتراو و بهرجهستهکراوهکان بوو ،ئهوهندهش
دهرخهری هاوبهشییه نهگوتراو و پێلهسهردانهگیراوهکان بوو .حاشای لێ ناکرێ
که هاوکاری و هاوخهباتی بهبێ النیکهمی رێککهوتن و لێکگهیشتن لهسهر راوهستگا
و دوورهدیمهنی زهینی و سیاسیی تێکۆشان پێک نایه؛ ئهگهریش پێک بێ ههر به
رواڵهت دهبێ و بهرههمی بهکردهوهی نابێ .بهاڵم پاشخانی عومدهتهن نهتهوهیی و
دێموکراتیکخوازی بزووتنهوهی کورد له رۆژههاڵت؛ هاوبهشی له تێچووی مرۆیی
خۆڕاگریی کورد له رۆژههاڵتی کوردستاندا؛ هاوچارهنووسی له دۆخی سهختی
ئێستا و له بهرامبهر رێژیمێکی وهک کۆماری ئیسالمیدا؛ ههروهها کهشی داماڵراو له
گرژیی نێوان هێز و الیهنهکانی بزووتنهوه له سهردهمی ئێستادا ههمووی نیشاندهری
ئهو راستییهیه که به مهرجێک ئیرادهی پێکهوه کارکردن و یهکتر قبووڵ کردن
ههبێ ،دروستکردنی سهنتێزی روانگهی کهالنی سیاسی بۆ چۆنیهتی بردنهپێشی
خهباتی کوردی رۆژههاڵت له ئێستادا و بۆ دهستهبهرکردنی ئایندهی کورد له ئێران
و له ئاکامدا پێکهێنانی مێکانیزمی گونجاو بۆ وێکخستنی توانا و پۆتانسیهلهکانی
بزووتنەوە بهبێ چاوهڕوان مانهوهی چارهسهری ههموو کێشهکانی نێو بزووتنەوە
ئهوهندهش کارێکی سهخت نیه.
چهند رۆژێک پاش ئهم دیداره بوو که یهکهمین کۆنسولی گشتیی فهڕانسه له ههولێر
له پهراوێزی سهردانهکهی بۆ الی حیزبی دێموکراتی کوردستان و له وهاڵمی پرسیاری
یهکێک له بهشدارانی کۆڕهکهی له بنکهی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتدا
رایگهیاند که ئهگهر تهنانهت دنیای دهرهوه سهبارهت به مهسهلهی کورد له ئێرانیش
فشار بخاته سهر کۆماری ئیسالمی ،ههتا وهختێک کوردی رۆژههاڵت نێوماڵی خۆی
رێک نهخا و ههموو وزهی خهباتگێڕانهی خۆی وهسهریهک نهخاتهوه ،دهرچوون له
دۆخی ئێستا ئهستهمه و گۆشهی رۆژههاڵتی فاکتهری کوردی هێشتا ئهو سهرنج
و قورساییه وهرناگرێتهوه که پێویستی پێیه و شیاویهتی .ناوبراو بهتایبهتی لهو
باوهڕهدا بوو که ئهگهر الیهنهکانی نێو بزووتنەوەی کورد له رۆژههاڵتی کوردستان
باوهڕیان به پێویستیی بوونی ڤیترینێکی هاوبهش بۆ گهیاندنی دهنگیان به دهرهوهی
خۆیانه ،نابێ ههنگاونان لهو پێناوهدا بهوه ببهستنهوه که ههر ئێستا ههموو گیروگرفته
نێوخۆییهکان چارهسهر بن.
لهگهڵ ههموو ئهو گیروگرفت و بهربهستانهی له سهردهمی ئهمڕۆدا رێگای
ههستانهوهی زیاتری خهباتی کورد له رۆژههاڵتیان تهنیوه ،چالێنجهکانی دۆخی
ئێستای جیهانی و ناوچهیی که هاوکات ههڵگری زۆر مهترسی و زۆر دهرفهتی نوێیه،
بژاردهی سیاسی و مهدهنیی کورد له رۆژههاڵتی کوردستان بهتایبهتی لهسهر ئاستی
حیزبه مێژووییهکانی ئهو بهشه له کوردستان ئهرکدار دهکا که ههرچی زووتر خهباتی
فرهڕهههند و فرهالیهنهی خۆیان یهک بخهن .ئهوان ئهو وهخته بهو مهبهسته دهگهن
که به چاویلکهی ئهمڕۆ له واقعییهتهکانی کۆمهڵگە و سهردهمی خۆیان بڕوانن ،هێز
و ههرمان و سهرکهوتنی خۆیان له پڕکردنهوهی درزهکان و رووخاندنی دیوارهکانی
نێوانیاندا ببینین ،بۆ مهنزهلهتی بهکۆمهڵ و ئایندهی بزووتنەوەکهیان بهرزهفڕ و بۆ
جێگه و پێگهی بهجیای خۆشیان به تهوازوع بن .ئهو وهختهیه که دهتوانن دهرس له
رابردوو وهربگرن و سبهینێیهکی پڕ بهڵێن بۆ خۆیان و میللهتهکهیان بکڕن.

درێژەی
بەڕێوەچوونی دیدارێکی هاوبەش

بۆ  ٥سکرتێری حیزبەکانی رۆژهەاڵت

بەرێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان لە پانێلی دووەمی ئەو دیدارەدا بە هەڵسەنگاندنێکی
کورت لەسەر دۆخی ناوچەکە بەتایبەتی واڵتی ئێران و
هەلومەرجی رۆژهەاڵتی کوردستان ،بۆچوون وسیاسەتی
حیزبەکەی بە وردی خستەڕوو ،خالید عەزیزی بە
لەبەرچاوگرتنی ملمالنێی مەزهەبی کە لە ناوچە هاتۆتە ئاراوە
لەم بارەوە گوتی« :واڵتانی عێراق ،سوریە و تەنانەت تورکیەش
بەرهەم و دەرەنجامی شەڕی یەکەمی جیهانین ،بەاڵم ئێران
پاشخانێکی دوور و درێژی لە واڵتداری و حکومەتداری هەیە.
لەم دواییانەشدا فاکتەری ئایینی شێعە بووە بە بەشێک لە
کێشەی دەسەاڵت و قانوون و تەنانەت بەشێک لە شوناسی
ئێرانی .واتە لەگەڵ دەسەاڵت و واڵتێک بەرەوڕووین کە لەسەر
شوناسێکی دوو ال خۆی گرتووە .یەکەمیان پانئێرانیزم و
ناسیونالیزمی ئێرانی ،دووهەمیان ئایینی شیعە .بەاڵم لە ئێراندا
ئایین و ئایینزای جۆراوجۆر هەیە .لە کوردستانیش هەم شیعە
هەیە و هەم سوننیش هەیە .ئێمە هەوڵمان نەداوە لە ئایین بۆ
کێشە لەگەڵ تاران کەڵک وەرگرین .بەڵکوو هەوڵمان داوە بە
سازکردنی پردی پێوەندیی لە نێوان رەنگاوڕەنگییەکان بچینە
نێو پرۆسەی نەتەوەسازی لە رۆژهەاڵتی کوردستان».
سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ئاوڕدانەوەیەک
لە خەباتی سیاسیی حیزب و دۆخی ئێستاکەی کوردستان،
جموجۆڵە مەدەنییەکانی بەرز نرخاند و ،بە پێداگریی لەسەر
خەباتی فرەڕەهەندیی و شێوازەکانی سیاسەتی حیزب ،روو بە
نێوخۆی واڵت رایگەیاند :وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە چەند ساڵی رابردوودا هەوڵمان داوە مادام ناتوانین وەک
حیزبێکی قانوونی لە نێوخۆ چاالک بین و کۆماری ئیسالمی
ئەو دەرفەتەی نەداوە ،بایەخی زۆر بدەین بە خەباتی مەدەنی
و جموجۆڵ لە نێوخۆی کوردستان .ئێمە لەو باوەڕە داین کە
ئەگەر کۆماری ئیسالمی لەگەڵ سەدان هەزار و میلیۆنان خەڵک
بەرەوڕوو بێتەوە ،ئەو کاتەیە کە کێشەی کورد لە نێوخۆی
ئێران دەتوانێ وا بکا کە حیسابی تایبەتی بۆ بکرێ.
لە روانگەی ئێمەوە هەموو جموجۆڵە نەتەوەیی و مەدەنییەکان
لە کوردستان ،کە خەڵک لە هەر دەرفەتێک بۆ دەرخستنی ئەم
هەستە نەتەوەییە کەڵک وەردەگرێ ،لە دایکبوونێکی دیکەیە.
بەو جۆرە خەڵک بە شێوەیەکی گشتگیر و بە تێچوویەکی کەم
ئەم پڕۆسەی نەتەوەسازییە بەرەوپێش دەبا.
بە باوەڕی من کۆماری ئیسالمی زۆر لەو خەباتە مەدەنییە
نیگەرانە کە شوێنە گشتییەکان و چینوتوێژە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگهی کوردستانی گرتۆتەوە و سەرئێشەی بۆ دروست
دەکا ،هەتا جموجۆڵێکی چەکداری کە ئێمە لە رابردووشدا لەم
بارەوە کەممان نەهێناوە.
ئێمە زەمانێک دەتوانین لە مەیدانی سەربازیدا کۆماری
ئیسالمی بە چۆکدا بێنین و لەو رێگایەوە ناچاری بکەین
گوێ لە خواستەکانی خەڵکی کوردستان بگرێ کە خەبات
و تێکۆشانی چەکداریی ئێمە تێکەڵ بە خەباتی مەدەنی و
جەماوەریمان لە نێوخۆی واڵت بێ.

درێژەی
هاتنهوهی فرێدریک تیسۆ بۆ یهکهمین مهنزڵگای بهسهرهاتی کوردانهی  :حیزبی دێموکرات
لەو دیدارەدا کە لە یەکێک لە ساڵۆنەکانی حیزب بەڕێوەچوو ،سەرەتا
دوکتور تیسۆ دوای دەربڕینی خۆشحالی خۆی لەم دیدار و چاوپێکەوتنە،
قسەکانی بە باس کردن لەسەر چۆنیەتی ئاشنا بوونی لە گەڵ گەلی کورد
بەگشتیی و بەتایبەتی رۆژهەاڵتی کوردستان و بزاڤی مافخوازانەی ئەو
گەلە درێژە پێدا و لەم بارەوە دەور و رۆڵی دوکتور قاسملووی بەرز
نرخاند.
دکتور تیسۆ بە ئاوڕدانەوەیەک لە سەردەمی خەباتی چەکداریی حیزبی
دێموکرات و شۆڕشی بەرباڵوی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،کۆمەڵیک
بیروڕای خۆی خستەبەرباس و ،باسی لەوە کرد کە لە دەسپێکی ئاشنا
بوونی لەگەڵ کوردانی رۆژهەاڵت ،ئێستاشی لەگەڵ بێ خۆی بە پاڵپشت و
پشتیوانی کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان دەزانێ.
ناوبراو لەم بارەوە گێرایەوە :تەنانەت لە بنەماڵەکەی خۆم زۆرجار لێم
دەپرسن کە بۆ هێندە کوردت خۆش ئەوێ ،منیش دەڵێم بە خۆشeیستنی
کورد لە دایکبووم و بێ گومان دۆستایەتیم لەگەڵ قاسملووی شەهید لەم
بارەوە کارتێکەریی هەبووە.
دوکتور فرێدریک تیسۆ لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا کۆمەڵێک
بیرەوەری ناخۆش و خۆشی خۆی لە سەردەمێک گێڕاویەوە کە وەکوو
پزیشکێک لە تیمی پزیشکانی بێسنوور لە کوردستان خزمەتیان دەکرد و
لەم بارەوە rایگەیاند کە هەمووکات خۆم بە پێشمەرگەی حیزب زانیوە و
چەکی منیش زانستی پزیشکییەکەم بوو کە بە جلوبەرگی پێشمەرگانەوە
شان بە شانی ئێوەی پێشمەرگە خزمتم بە کوردستان کردوە.

بەرێز دوکتور تیسۆ پاشان گوتی :بەشداریی کردنی من لە خەباتی
پرمەترسیی و مافخوازانەی کوردی رۆژهەاڵت بە ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکرات تەنیا وەکوو پزیشکێک نەبوو بۆ چارەسەریی بریندارو
نەخۆشەکان ،بەڵکوو زۆرجار لە بوارەکانی دیکەش ئەوەی لە دەستم
هاتبێ درێغیم نەکردوە ،ناوبراو لەم بارەوە باسی لە چۆنیەتی هێنانی
رادیۆ بۆ حیزب کرد کە ئەودەم کارێکی ئاسان نەبوو ،بەاڵم ویستمان
دەنگی کوردستانی ئێران بە گوێ دۆستان و دوژمنانیشی بگات.
لە بڕگەیەکی دیکە ئەو دیدارەدا جێگری سکرتێری گشتیی حیزب بەرێز
مستەفا مەلوودی بە نوێنەرایەتیی ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی حیزب
بەخێرهاتنی بەرێز دکتور تیسۆی کرد و رایگەیاند کە ئێمە وەک حیزبی
دێموکرات هیچکات هەوڵ و ماندوو بوونی مرۆڤدۆستانەی ناوبراو لەبیر
ناکەین و بە پێشمەرگەی حیزبی دەزانین.
پزیشکی پێشمەرگەخۆشەویست و دیپلۆماتی کوردویستی فەرانسەیی
بەرێز فرێدریک تیسۆ لە کۆڕێکی گەرم و پێشمەرگانە کتێبی بیرەوەریەکانی
خۆی پێشکەش بە کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان
کرد .لە کۆتاییدا بەڕێز تیسۆ واڵمی پرسیار و تێبینی چەند کەس لە
بەشداربوانی کۆڕەکەی دایەوە.
شایانی باسە ،لەسەر داوای بەڕێز دوکتور تیسۆ ،شاندێکی رێبەریی
حدکا بە سەرپەرشتی بەڕێز حەسەن شەڕەفی ،لەو دیدار و کۆبوونەوەیەدا
بەشدارییان کردبوو.

رێژەی کوشتنی کۆڵبەران و پەردەپۆشکردنی لە الیەن هێزە ئەمنییەکانی رێژیمەوە
لە درێژەی کوشتن و تەقەکردنی راستەوخۆ لە کۆڵبەران و کاسبکارانی
بێمافی کورد لە ناوچە سنوورییەکان کە رۆژ نیە یەک لەوان نەدرێتە
بەر دەسترێژی گوللەی هێزە ئەمنییەکانی رێژیم  .گوشاری چاالکانی
مەدەنی و ناڕەزایەتییهکان لەمبارەوە ،هەڵویستی هێزی ئینتزامیی
کۆماری ئیسالمی لێکەوتە و ئەو هێزەی رێژیم رایگەیاندوە کە لە ساڵی
 ٩٤بەمالوە هیچ کۆڵبەرێک بە تەقەی ئەو هێزە نەکوژراوە.
ئەمە لە کاتێک دایە ،هەر لە مانگی رابردوودا چەند کۆڵبەری کورد لە
ناوچە جیاجیاکانی کوردستان کوژراون .ئامارەکان باس لەوە دەکەن لە

ساڵی رابردوودا  ٣٠کەس لە کاسبکارانی سەرسنوور بە تەقەی هێزەکانی
رێژیم کوژراو یان بریندار کراون و تەنانەت کەلوپەلەکانیشیان تااڵن
کراوە .ماوەیەک لەمەوپێش خەڵکی شاری بانە بە پاڵپشتیی چاالکانی مافی
مرۆڤ ،ناڕەزایەتیی خۆیان سەبارەت بە راگرتنی کوشتنی کۆلبەرانی
سەرسنوور دەربڕی و کەمپەینێکیان لەمبارەوە وەڕێخست.
شایانی باسە بە هۆی نالەباریی دۆخی ئابووریی شار و گوندەکانی
سەرسنوور ،خەڵکی ئەو ناوچەیە بۆ دابینکردنی بژیوی بنەماڵەکانیان ڕوو
دەکەنە کۆڵبەری ،کە پیشەیەکی مەترسیدارە.

ژماره691 :

رۆژنامەی

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان:

دەسبەسەرکردنی نوێنەرانی هەدەپە لە پارلمانی تورکیە،
زیان بە پرۆسەی ئاشتی لەم واڵتە دەگەیەنێ

شەوی پێنجشەممە لەسەر هەینیی رابردوو لە هەڵمەتێکی
چاوەڕواننەکراودا هێزە ئەمنییەتییەکانی دەوڵەتی تورکیە سەالحەدین
دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ ،هاوسەرۆکانی پارتی دێموکراتیکی
گەالن(هەدەپە) و نۆ پارلەمانتاری دیکەی ئەو حیزبەیان دەستبەسەر
کرد.
دەستبەسەرکردنی نوێنەرانی کوردی پارلمانی تورکیە نیگەرانی و
کاردانەوەی جۆراوجۆری لەسەر ئاستی بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان،
الیەنەکانی تورکیە و دەوڵەتان و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لێ کەوتۆتەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان هاوکات لەگەڵ مەحکوومکردنی
هەڵسووکەوتی توندوتیژ و ئەمنییەتیی دەوڵەتی تورکیە بەرانبەر بە
پارلمانتارانی کورد و ،بە گشتی پرسی کورد لە باکووری کوردستان،
دەستبەسەرکردنی نوێنەرانی هەدەپە بە قازانجی بەرەوپێشچوونی
پرسی ئاشتەوایی لەم واڵتە نازانێ.
بێگومان پەکخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیە لە الیەن هەر کەس
و الیەنێکەوە بێ ،لە کۆتاییدا بە زیانی دەوڵەتی تورکیە و پێکهاتەکانی
ئەم واڵتە تەواو دەبێ.
لە کۆتاییدا هیوادارین دەوڵەتی تورکیە بە ئازادکردنی نوێنەرانی
هەدەپە و کارکردن بۆ ئاسایی کردنەوەی بارودۆخەکە ،دەرفەتێکی دیکە
بۆ دەسپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی لەم واڵتەدا بڕەخسێنێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
١٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٥ی هەتاوی

ی حهبیبواڵ لهتیفیدا تێپهڕی
  9ساڵ بهسهر بهندكران 
ی سیاسیی كورد زیاتر ل ه  ٩ساڵ ه ل ه
حهبیبواڵ لهتیفی ،بهندكراو 
ی ئێراندا راگیراوه.
زیندانهكان 
ی
ی چهندین مانگ له راگهیاندنی حوكمی ههڵوهشانهوه 
به تێپهڕبوون 
ئێعدامی حهبیبواڵ لهتیفی و سهرهڕای فشاری رێكخراوهكانی مافی
ی مافی مرۆڤ بهاڵم تا ئێستا به نووسراو ه پێیان
مرۆڤ و چاالكان 
رانهگهیاندوه.
ی «ئهندازیاریی
ی رشته 
ی ئاخیر 
حهبیبواڵ لهتیفی خوێندكاری ساڵ 
ی ٨٦
ی خهزهڵوهری ساڵ 
ی1
سهنایهع» ل ه زانكۆی ئیالم بوو ،ك ه رۆژ 
ی ئهمنیهتی میللی و شهڕ لهگهڵ
ی دژ 
ی ههوڵدان 
دهسبهسهر و به تۆمهت 
ی ئێعدام 
خودا ،حوكم 
ی بهسهردا سهپا.
ی باسه ك ه پاش  ٩ساڵ ل ه بهندكراویی خۆ 
شایان 
ی تا ئێستا ناوبراو
ی
هیچ مهرهخهسیی پێ نهدراو ه و له زیندانی سنهدا له بارودۆخێك 
نالهبار دهژی.
ی سهردهشت سیخوڕیان تێخزاندوون
گرتنگهكان 
ی
ی سپای پاسدارانی كۆمار 
ل ه گرتنگهكانی شاری سهردهشت ،ئهندامان 
ی سیخوڕی كردن لهسهر خهڵكن.
ئیسالمی خهریك 
ی
ی حیفازهت 
ی گەیشتوو لە شاری سەردەشتەوە ،ئهندامان 
بهپێی راپۆرت 
ی رێژیم و
ی پاسداران خۆیان خزاندۆته نێو گرتنگهكان 
ئیتالعاتی سپا 
ی بەسە ر گیراوهكانەوە دهكهن و ل ه ههوڵ 
سیخوڕ 
ی ئەوەدان كه چۆنیهتیی
پێوهندیی گرتنی گیراوان به حیزب ه كوردییهكانهو ه ئاشكرا بكهن.
ی سهردهشت كه نهیویست
ی گرتنگهكان 
یهكێك له دهسبهسهركراوان 
ی
ناوی ئاشكرا بكرێ گوتی :كۆڵبهران و دهسبهسهركراوانی ئاواییهكان 
ی
سهرسنوور ،جگه له فشارهێنان بۆ سهریان بە مەبەستی دانپێدانان 
زۆرهملێی ل ه نێو گرتنگهكان 
ی رێژیمدا ،ل ه الیهن سیخوڕهكانی سپای
پاسداڕانەوە هەوڵ دەدرێ زانیارییان لێوهرگیرێ و زیاتر لهسهر
چۆنیهتی هاتنهوهی پێشمهرگ ه و شوێنی هاتوچۆیان دەیانەوێ زانیاریی
خڕبکەنەوە.
ی شاری سهردهشت دهڵێ :ئهگهر
ههروهها ئهم دهسبهسهركراوە 
ی دهبێ پێشتر زانیاریت سهبارهت ب ه
بتههوێ سەردانی گیراوهكهت بكه 
سنوورهكان پێ بێ ،ئهو كات مۆڵهت دهدهن چاوت به دهسبهسهركراوهك ه
بكهوێ.
٧٠٦٢٥٠هێکتار لە خاکی کوردستان بە مین چێندراوە
بە پێی ئەو زانیارییانەی کە لە لێدوانی بەرپرسانی حکوومەتی باڵو
کراوەتەوە بەشێکی زۆر لە خاکی کوردستان بۆتە کێڵگەی مینی چێندراو،
کە تەقینەوەیان مەترسییەکی گەورەیە بۆ سەر خەڵکی شار و گوندەکانی
سەر سنوور.
زانیارییەکان باس لەوە دەکەن زیاتر لە  ٧٠٦٢٥٠هێکتار لە خاكی
کوردستان مینی تێدا چێندراوەوهەرچەند جارێک بە تەقینی مین خەڵکی
گوندەکانی سەرسنوور زیانیان وەبەر دەکەوێ؛ کهمئهندام دهبن یان
گیانیان له دهست دهدهن.
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سیاسی

2ی خەزەڵوەر ساڵڕۆژی یەکەم کۆنگرەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
عومهر باڵهکی
هەموو ساڵیک 1ی خەزەڵوەر
بیرهێنەرەوەی رووداوێکی مێژوویی
خەڵکی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستانە،
لەو رۆژەدا بوو حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەسەر بنەما و تاروپۆی
«کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد» دامەزرا
و ئێستا کە  71ساڵ بەسەر ئەو
رۆژەدا تێپەڕ دەبێ بە پێویستمان زانی
کورتەئاورێک لە چۆنیەتی دامەزرانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و
پێویستیی ئەو دامەزرانە ،بدەینەوە.
ئاوری شەڕی دووهەمی جیهانی
لوپۆی ئاساری ئەو
دنیای تەنیبۆوە و پە 
شەڕە گەیشتبوو ه ئیران و لەو نێوەشدا
رۆژهەاڵتی کوردستانیش بێبەش
نەبوو لە حزووری هێزە نیزامییهکانی
دەوڵەتانی ئەمریکا و بریتانیا و روسیە.
هێزەکانی روسیە لە باکووری ئیرانەوە
هاتبوونە نێو خاکی ئیران و هەتا ورمی
پێشرەویان کردبوو و لەو الوە هێزەکانی
ئەمریکا و بریتانیا لە باشوری ئێرانەوە
هاتبوونە نێو خاکی ئێران و لە شاری
سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان جێگیر
ببوون .بوونی هێزی ئەو دەوڵەتانە
هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ ئەوە کە
حکوومەتی ناوەندی لە زۆربەی شوێن
و ناوچەکەنی ئێران دەسەاڵتی خۆی لە
دەست بدا و دەسەاڵت و بەڕێوەبەری
بکەوێتە دەستی خەڵکەوە .ناوچەی
موکریانیش یەکیک لەو ناوچانە بوو
بە هەر هۆکارێک بووبێ هیچ کام لەو
دەوڵەتانە هێزی نیزامیی خۆیان لێ
دانەمەزراندبوو ،هەر بۆیە ناوچەیەکی
ئازاد و دور لە دەسەاڵتی حکوومەتی
ناوەندیی تاران بوو و هەر ئەوە وای
کرد کە چەشنێک ئازادی و سەربەخۆیی
لە ناوچەکەدا دەستەبەر بێت و خەڵکی
کاروباری رۆژانەی خۆیان بە دەستی
خۆیان رایی بکەن.

،،

حـــیـــزبـــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستان دوای تێپەربوونی
 71ســـاڵ ب ــەس ــەر بەستنی
ی ــەک ــەم کــۆنــگــرەی خـــۆی و
بەستنی  ١٥کۆنگرەی دیکە و
بەڕێکردنی مێژوویەکی پڕ لە
کار و تێکۆشان و فیداکاری،
سەرکەوتن و شکان ،خوێن
و قوربانیدان و لەدست دانی
رێبەرانی« ،قــازی ،قاسملوو
و شــەرەفــکــەنــدی» ،ئێستاش
بەو خەت و رێبازە کە لەسەر
دەستی پێشەوا و هاوڕێکانی لە
یەکەم کونگرەدا بۆ وەدەست
هێنانی ماف و ئازادییەکانی
خەڵکی کوردستان پەسندکرا
و لــە دوایـــــیدا س ــەری ــان لە
پــێــنــاویدا دانـــا ،وەفـــــادارە و
درێژەدەری ئەو رێگایەیه

،،

لەو سەروبەندەدا ،کۆمەڵێک الوی
خوێنگەرم و کەسایەتیی نیشتمانپەروەر
لە شاری مەهاباد کەوتنە خۆ بۆ
پێکهێنانی رێکخراوەیەکی سیاسی کە
بتوانێ لەو هەلومەرجە بە قازانجی
خەڵکی کوردستان کەڵک وەربگرێ و
ماف و ئازادییەکانی دەستەبەر بکا.
ئەو رێکخراوەیە لە 25ی گەالوێژی
ساڵی 1321ی هەتاوی لە ژێر ناوی
کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد(ژێ ــ کاف)
دامەزرا و دەستی بە ریکخستن و

چاالکیی جوراوجوری وەک چاپ کردنی
رۆژژمێری کوردی و باڵوکردنەوەی
نامیلکە و شێعری شاعیرانی کورد کرد
و لەو رێگایەوە توانی جێگ ه و پێگەی
خۆی لە نێو خەڵکی کوردستاندا
بکاتەوە .بەاڵم دوای سێ ساڵ کار
و تێکۆشان بۆ رێبەرانی «کۆمەڵەی
ژیانەوەی کورد» دەرکەوت کە لەو
سەردەم و هەلومەرجانەدا بەو شێوە
کار و تێروانینەی ئەوان بۆ چارەسەری
مەسەلەی کورد هەیانە ،ناتوانن ئەندام
و الیهنگری زۆر لە دەوری بەرنامەی
خۆیان کۆ بکەنەوە و بەو شێوەیە
چاالکانە ناتوانن لە گۆڕەپانی سیاسی
و کۆمەاڵیەتیی ئەو کاتدا مانۆڕ
بدەن و تەبلیغ بۆ ئیدە و بەرنامەکانی
خۆیان بکەن .هەر بۆیە لە مانگی
گەالوێژی ساڵی  1324دا بڕیاریان دا
لەسەر بنەمای»ژێ ــ کاف» حیزبێکی
نوێ و بە بەرنامەیەکی سەردەمیانە
و پیشکەوتوو کە بتوانێ لە گۆرەپانی
سیاسی ئێراندا جیگه و پێگەی خۆی
بکاتەوە و لە هەمان کاتدا نوێنەر و
نوێنگەی ویست و داخوازییەکانی گەلی
کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان بێت،
دابمەزرینن .ئەو بڕیارەی رێبەرانی
«ژێ –کاف « لە سەرەوەی هەمووان
قازی محەممەد ،لە دایک بوونی حیزبی
دیموکراتی کوردستانی لێ کەوتەوە
کە لە رۆژی 1ی خەزەڵوەری 1324
بە راگەیاندراوێکی نوسراو و رەسمی
بوونی خۆی راگەیاند و لە 2ی
جۆزەردانی  1324یەکەم کۆنگرەی
خۆی بە بەشداری نوێنەرانی تەشکیالت،
هۆز و عەشیرەتەکان و نوێنەرانی
پارچەکانی دیکەی کوردستان لە شاری
مەهاباد بەست و لەو کۆنگرەیەدا
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە
رەسمی و ئاشکرا دەستی بە کار و
تێکۆشان کرد و شێوەی خەبات و
ئامانجەکانی دیاری کرا و خەت و رێباز
و ستراتژی حیزب لە الیەن بەشدارانی
کۆنگرەوە پەسەند کرا و قازی محەمەد
بە پێشەوای حیزب دیاری کرا و رۆژی
25ی گەالوێژ کە ساڵرۆژی دامەزرانی
(ژی ــ کاف) بوو بە رۆژی دامەزرانی
حیزب پەسەند کرا و مەبەست لەو
کارەش ئەوە بوو کە کار و تێکۆشانی
ئەو چەند ساڵەی تێکۆشەرانی کۆمەڵەی
ژیانەوەی کورد ببێتە مێژووی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و باشترین بەڵگە
بۆ سەلماندنی ئەو راستییە راپۆرتێکی
رۆژنامەی کوردستان ژ 79 .رێکەوتی
29ی گەالوێژ  1325لەو بارەوە لە
ژێر ناوونیشانی «جێژن و چراخانی»
دەنوسی:
«رۆژی 25ی گەالوێژ رۆژی
پێنجەمین ساڵی دامەزراندنی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە بەرهەیوان
و حەساری عەمارەتی پێشەوا جێژنێک
گیرابوو ،لەو جێژنەدا تەواوی ئەهالی
شیرکەتیان کرد و شیرنیات و چا و
میوەجاتیان مەسرەف کرد »...هەر لەو
ژمارەی رۆژنامەی کوردستاندا وتارێک
بە ناوونیشانی «موباریزەی ئازادی و
دێموکراسی ئیمە پێ دە پێنجەمین ساڵی
خۆی نا» بە قەڵەمی سەید محەمەد
حەمیدی باڵو بۆتەوە کە دووپاتی ئەو
راستییە دەکاتەوە مێژووی «ژێ ــ
کاف» بەشێکی دانەبڕاوی مێژووی
حیزبی دێموکراتی کوردستانە.
حیزبی
دامەزرانی
گرینگیی
دیموکراتی کوردستان لەو سەردەمەدا
لەوە دایە کە هەتا ئەو کات یەکەم
حیزبی کوردی بووە کە بە شێوەی
مودێرن و سەردەمیانە خاوەنی کۆنگرە
و بەرنامە و پێرەوی نوسراو بێ و
بەڕێوەبەرانی بە دەنگی بەشدارانی
کۆنگرە هەڵبژیردرێ .سەبارەت بە
گرینگیی دامەزرانی حیزب ،د .قاسملوو
لە کتێبی کورتە مێژووی حیزبی
دیموکرات «چل ساڵ خەبات»دا ئاوا
دەنوسێ« :دامەزرانی حیزبی دێموکرتی
کوردستان نوختەگۆرانێک بوو لە
مێژووی خەباتی لەمێژینەی گەلی کورد
و سەرەتایەک بۆ پێکهێنانی رێکخراو

و حیزبی سیاسیی پیشکەوتوو و
مۆدێڕن .چونکە پێش حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە هەموو مێژووی نەتەوەی
کورددا حیزبێکی ئەوتۆ پێشکەوتوو بە
بەرنامەیەکی روونەوە پێک نەهاتبوو...
 ».هەروەها باشە لیرەدا ئیشارەیەک
بە بەشێک لە راگەیاندراوی حیزب (1ی
خەزەڵوەری  )1321بکەین کە باسی
پێویستی دامەزرانی حیزب دەکا.
« ...هاونیشتمانانی بەرێز دەبێ
بزانن حەق نادرێ ،وەردەگیرێ ،ئێمە
دەبێ بۆ وەرگرتنی ماف و دەسەاڵتی
نەتەوەیی و مەحەلی خۆمان خەبات
بکەین .ئەو خەباتە یەکیەتی و
یەکرەنگی پێویستە .بۆ ئەو مەبەستە
پیرۆزە حیزبی دیموکراتی کوردستان
دامەزرا و دەستی بە کار کردوە ئیوە
هاونیشتمانانی خۆشەویست دەبی چاو
و گوێی خۆتان بکەنەوە و لە دەوری
حیزبی نەتەوەیی خۆتان کۆببنەوە و لە
پیناو وەرگرتنی مافی رەوای نەتەوەیی
خۆتان فیداکاری بکەن .حیزبی
دێموکراتی کوردستان رێبەر و رینوێنی
ئیوەیە .تەنیا لە ژێر ئااڵی ئەوە کە
نەتەوەی کورد لە مەترسی تەفروتونا
بوون رزگار دەبی»...
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر
لەو ماوە کورتەدا بەرنامەی خۆی
دارشت و خستیە بەر چاوی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان .بەرنامەی حیزب
«مەرامنامە» سێ فەسڵ و  22مادە لە
خۆ دەگرێ کە هەر کام لە فەسڵەکان
کۆمەڵیک بابەتی پێوەندیدار بە ژیانی
سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و ئابووریی خەڵکی
کوردستانی لە خۆ گرتووە و بە کورتی
دەتوانین بڵێین مەرامنامەی حیزب
هەڵگری ئەو بابەتانەی خوارەوەیە:
ــ «چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەی
کورد لە چوارچێوەی دەوڵەتی ئێران
لەسەر بنچینەی «خودموختاری میللی»
و نەهێشتنی چەوسانەوەی نەتەوەیی
و دینی و مەزهەبی لە نێوان کورد و
کەمایەتییەکانی وەک« ،ئازەری و
ئاسوری و ئەرمەنی» و پێکهێنانی
هاوسەنگی لە نێوان ژن و پیاودا.
ــ « گەشەپێدانی کشتوکاڵ و مکانیزە
کردنی ئەو بەشە و دابینکردنی بازاڕ
بۆ فرۆشتنی بەروبۆمی خۆماڵی و
دەرهێنانی سامانی ژێر زەوی و کەڵک
وەرگرتنی بە قازانجی بەرژەوەندیی
گشتی و دامەزراندنی کارگە و
کارخانەی پیشەسازی و رەخساندنی
هەلی کار ،دروست کردن و پەرە پێدانی
رێگاوبانی گونجاو بۆ ئاسانتر کردنی
هاتوچۆی خەڵکی کوردستان و دابەش
کردنی دەرامەتی باج لە نێوان دەسەاڵتی
هەرێمی و ناوەندیدا بە شێوەیەک کە
ببێتە هۆی گەشەکردنی کۆمەڵ لە
بواری ئابووری و خۆشبژیوی خەڵکی
کوردستان.
ــ دەستنیشان کردنی زمانی کوردی بە
زمانی رەسمی ناوچەی خودموختاری
کوردستان و بە ئیجباریکردنی خوێندن
لە قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی بۆ
کچ و کور .دانانی پرۆژەی بنبڕکردنی
نەخوێندەواری لە کوردستان و
بەدەستەوە گرتنی ئەمنیەتی نێوخۆیی و
پاراستنی لە الیەن هێزی پێشمەرگەی
کوردستانەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان دوای
تێپەربوونی  71ساڵ بەسەر بەستنی
یەکەم کۆنگرەی خۆی و بەستنی
 ١٥کۆنگرەی دیکە و بەڕێکردنی
مێژوویەکی پڕ لە کار و تێکۆشان و
فیداکاری ،سەرکەوتن و شکان ،خوێن
و قوربانیدان و لەدست دانی رێبەرانی،
«قازی ،قاسملوو و شەرەفکەندی»،
ئێستاش بەو خەت و رێبازە کە لەسەر
دەستی پێشەوا و هاوڕێکانی لە یەکەم
کونگرەدا بۆ وەدەست هێنانی ماف
و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان
پەسندکرا و لە دواییدا سەریان لە
پێناویدا دانا ،وەفادارە و درێژەدەری
ئەو رێگایەیه.
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چهند ههواڵی ئێران
بارودۆخی نالهباری بهندیخانهی گهوههردهشت و گوشار لهسهر
بهندكراوانی سوننی مهزهەب
لهگهڵ دهستپێكردنی وهرزی سهرما ،بهڕێوهبهرانی بهندیخانهی گهوههردهشت ،به
خۆبواردن ل ه پێدانی پێداویستیی ه سهرهتاییهكان بۆ خۆگهرم كردنهوهی بهندكراوانی
سوننی مهزههبی بهندی  ،٢١گوشاری زیاتریان خستۆت ه سهر بهندكراوان.
ی مهزهەب ك ه لهو بهندیخانهیهدا دهستبهسهرن ،لهبهر
نزیكهی  ٥٠بهندكراوی سونن 
نالهبهری دۆخی دهرگا و پهنجهرهكانی بهندیخان ه و نهبوونی كهرهستهی گهرمكهرهوهی
گونجاو ،شهوگارێكی دژوار بهڕێ دهكهن ،ئەمە ل ه كاتێكدا رێژهیهكی بهرچاو لهو
بهندكراوان ه تووشی نهخۆشییهکانی گورچیله ،فهقهڕات و القئێشهن و به دهست پێكردنی
وهرزی سهرما ،ئازارهكانیان زیاتر دهبێ ،ل ه الیهكی دیکهو ه لهبهر چۆلی بهندهكهیان
و ههروهها گونجاو نهبوونی دهرگا و پهنجهرهكانی ئهو بهنده ،دۆخێكی نالهبارتریان
تووشبووه.
بهڕێوهبهرانی بهندیخانه ،نهتهنیا ئیزنی كڕینی كهرهستهی گهرمكهرهوه به بهندكراوان
نادهن بهڵكو ،لهدوای پشكنینهكانی گاردی بهندیخانه ،دهستیان بهسهر دو كورهی
كارهباییشدا گرتو ه كه هی بهندكراوان بووه.
ماوهیهك لهو ه پێشیش ،بهندكراوانی سیاسی بهندیخانهی رهجایی شاری كهرهج
نامهیهكی سهرئاواڵهیان بۆ «بان كی مۆن»  ،نووسیبوو سهبارهت به دۆخی نالهباری
ئهو بهندیخان ه گوشاری روحی و دهرونی بۆ سهر بهندكراوان و لەم بارەوە ناڕهزایهتیی
خۆیان دهربڕی و داوایان لێ كردبوو ،ب ه گوشارهێنان بۆ سهر كۆماری ئیسالمی ئێران،
ناچاری بكا کە مافە سەرەتاییەکانی زیندانیانی سیاسی بپارێزێ.

ی ناوهندیی كهرهج ملیان ب ه دارهو ه كرا
ی ل ه بهندیخان ه 
النیكهم  ٥زیندان 
ی كهرهج
سهرله بهیانیی رۆژی سێشهممه4 ،ی خهزهڵوهر ،النیكهم  ٥بهندكراو له زیندان 
ئێعدام كران.
ی كورد ل ه
ل ه الیهكی دیكهش رۆژی یهكشهممه2 ،ی خهزهڵوهر ،دوو بهندكراوی دیكه 
ی و شۆڕش فاڕووقی به تۆمهتی ماددهی
ی سهڵماس به ناوهكانی بهختیار مامەد 
زیندان 
هۆشبهر ئێعدام كران.
ی هۆشبهرهو ه گیانیان ل ه دهست داوه
ی ماد ه 
 ١٦٠٥كهس ب ه هۆ 
ی
ی رایگهیاند ك ه  ١٦٠٥كهس ب ه هۆی خراپ بهكارهێنان 
ی قانوون 
ی پزیشك 
رێكخراو 
مادهی هۆشبهر گیانیان لهدهست داوه.
ی ئهمساڵ یهك ههزار و  ٦٠٥كهس
ی سهرهتا 
ی  6مانگ 
بهپێی راپۆرتی هێرانا ،له ماوه 
ی
ی هۆشبهر گیانیان ل ه دهست داوه كه له چاو  ٦مانگ 
ی خراپ بهكارهێنانی ماد ه 
به هۆ 
ی  ٩بهرزبۆتهوه.
ی ساڵی پێشوو سهد 
سهرهتا 
جێگری یهکهمی روحانی :گهندهڵی مهترسیدارترین ههڕهشهی ه بۆ ئێران
ی ئێران گوتی :ههموو كاربهدهستان دهبێ بهرهنگاری
ی سهركۆمار 
ی یهكهم 
جێگر 
ی ئهم رێژیمهدا بن ،بهرخوردیان
گهندهڵی ببنهو ه و گهندهڵکاران ل ه ههر پل ه و پایهیهك 
لهگهڵ دهكرێ.
ی بهرهنگاربوون لهگهڵ گهندهڵیی ئابوور 
ی ستاد 
ی له كۆبوونهو ه 
ئیسحاق جیهانگیر 
ی
ی خهڵك بۆ
گوتی :ناكۆكیی نێوان جهناحهكان گهورهترین زیان ل ه واڵت دهدا و متمانه 
سهرمایهگوزاری كهم دهكاتهوه .نابراو ل ه الیهك 
ی دیك ه دهڵێ :گهندهڵی مهترسیدارترین
ههڕهشهی ه بۆ سهر كۆمار 
ی ئیسالمیی ئێران و دوژمنهكانمان له ههوڵی ئهم ه دان كه ل ه
كایهك ،كێوێك ساز بكهن و متمان هی خهڵكی واڵتهكهمان 
ی پێ خهوشدار بكهن.
ی ئێران پاش گهندهڵیی ئابووریی
شایانی باس ه ك ه ل ه زنجیر ه گهندهڵیی ه گهورهكان 
شارهداریی تاران و سندووقی پاشهكهوتی فهرههنگی ،ئهمجارهیان نوێنهرێكی مهجلیس
ی وهزارهتی وهرزشی گرتۆتهو ه و پهرد ه 
رایگهیاند كه گهندهڵیی ماڵ 
ی لهسهر گهندهڵیی
ئهم وهزارهتخانهیهش الدا.
ی رابردوو كاریگهری نهبووه
ی چهند ساڵ 
پوورمحهممهدی :ئێعدامهکان 
ی ئیسالمیی ئێران گوتی پێویست ه پێداچوونهو ه ب ه
ی دادگوستهریی كۆمار 
وهزیر 
ی ئێعدامدا بكرێ.
ی سزا 
قانوون 
ی
ی سزا 
ی شهممه8 ،ی خهزهڵوهر ،گوتی :ناكرێ بهگشت 
ی رۆژ 
مستهفا پوورمحهممهد 
ی
ی رابردوودا هیچ كاریگهرییهك 
ئێعدام وهالنێین ،بهاڵم ئهم سزایه له ماوهی چهند ساڵ 
نهبووه.
ی
ی ئاماژه به ئاستی بهرزی سزای ئێعدام له ماوه 
وهزیری دادگوستهریی ئێران وێڕا 
ی رابردوودا گوتی ،پێداچوونهو ه بهم قانوون ه زۆر پێویسته .ناوبراو ههروهها
چهند ساڵ 
ی
گوتی :سزا ئێعدام ههر دهمێنێتهو ه بهاڵم ل ه هێندێك بوارهوه ههموار دهكرێ و زۆر الیهن 
دیكهشی ههی ه كه پێویست ه ب ه وردی تاوتوێ بكرێ.
ی
ی دادگوستهریی ئێران ههروهها گوتی :پێداچوونهو ه بهم قانوون ه دهست 
وهزیر 
ی ئهم سزایه چییه و دهبێ بۆ چ كهسانێك
پێكردوه ،له راستیدا دهبێ بزانین جێگرهو ه 
دایبنێین كه كاریگهریی ههبێ و تاوانباران لهم كردهو ه ناقانوونییانه دوور بكاتهوه.
هێرشی روحانی بۆ سەر لێدوانەکانی بناژۆخوازهکان
سەرۆک کۆماری ئێران لە کۆبوونەوەیەکی بەرپرسانی رێژیم بە دانپێدانان بە گرفت و
کێشەی بێکاری لە ئێران و هەڵکشانی رۆژ بەدوای رۆژی ئەم کێشەیە ،بە هێرش کردن
بۆ سەر لێدوانەکانی باڵی توندئاژۆ لەم بارەوە گوتی :واز لە هەڵسوکەوتی مندااڵنە بهێنن
چونکە نەبوونی بەستێنی لەبار بۆ کار و پیشە و پەرەسەندنی بێکاری ،گەورەترین گرفتی
ئێستاکەی کۆمەڵگەی ئێرانە و ریشەی بەشێکی زۆر لە تاوانەکان و گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان
لە بێکاریدایە ،راشیگەیاند کە گرفتی بێکاری لە سااڵنی داهاتوو کارەساتی لێدەکەوێتەوە
و دەوڵەت بە تەنیایی ناتوانێ چارەسەری بکا و دەبێ هێندێک کەس واز لە گەمەی مندااڵنە
و کێشەسازکردن بهێنن.
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نەتەوە ،وەک قوربانیی ملمالنێی سیاسیی نێوخۆیی

قادر وریا

ئاماژە :لــە رۆژانـــی  27و 28ی سێپتامبری ئەم
ساڵدا« ،دیدارێکی هزری» لە شاری سۆران بەڕێوە
چــوو .ئــەم دیـــدارە لــە الیــەن فیدراسیۆنی رێکخراوە
ناحکوومییەکانی سۆران و کتێبخانەی گشتیی سۆران،
رێک خرابوو .لە هەرێمی کوردستان و بەشەکانی دیکەی
کوردستانەوە ،ژمارەیەک چاالکی سیاسی ،کەسایەتیی
ئەکادیمی و رۆشنبیرانی دیاری کوردستان بەشداری
ئەم دیدارە بوون .لە ماوەی دوو رۆژ کار و چاالکیی
تایبەت بــەم دیــدارە و لە توێی پانێلەکانیدا چەندین
وتــار و بابەت پێشکەش کــران .لە حیزبی دیموکراتی
کوردستانیشەوە هەیئەتێک بە سەرپەرستیی قادر وریا،
ئەندامی دەفــتــەری سیاسی و مامۆستای زانکۆ ،لەم
دیدارە هزرییەدا بەشدار بوون .ئەوەی لێرەدا دەخرێتە
بەرچاوی خوێنەران ،دەقی ئەو باسەیە کە قادر وریا لە
یەکەم پانێلی ئەم دیدارەدا پێشکەشی کرد.
بەرایی:
داگیرکراویی کوردستانو دابەشکراویی نەتەوەی
کورد ،ئاڵۆزی و دژواریی پرسی نەتەوەییمان:
کوردستان وەک نیشتمانی نەتەوەی کــورد ،کورد
خۆشی وەک نەتەوەیەک ،بۆ سەد ساڵ دەچێ بە سەر
چوار واڵتدا دابەش کراون .ئەم چارەنووسە تاڵە ،وای
کردوە ئەم نەتەوە دابەشکراوە ،بەردەوام لەگەڵ دوژمنی
و سەرکوتکران لە الیەن چوار واڵتی تورکیه ،ئێران،
عێراق و سوریه بەرەوڕوو بێ .ئەم واڵتانە و زۆربەی
جارەکان هاوپەیمانە ناوچەیی و جیهانییەکانیشیان ،لە
بەردەم دابینبوونی مافە نەتەوەییەکانی کورد ،کۆسپ
بوون .نەک هەر لە نێو واڵتەکەی خۆیاندا لەگەڵ مافی
کــورد بۆ دیارکردنی چارەنووسی خۆی دژایەتییان
کــردوە ،بەڵکوو لە واڵتانی دراوسێشیاندا ،هەر کات
پرسی کورد لە پێشکەوتندا بووە و لە ئامانجەکانی نزیک
بووەتەوە ،هەوڵی پیالنگێڕی و لەباربردنی دەرفەتەکانیان
داوە .بەم پێیە جۆگرافیای سیاسی و فاکتەری دەرەکی
یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی ناکام مانەوەی هەتا
ئێستای کورد و کوردستان لە گەیشتن بە سەربەخۆیی
یا دیاریکردنی مافی چارەنووسی خــۆی لە شکڵ و
شیوەی دیکەدا بووە.
گرنگترین فاکتەری نێوخۆیی بۆ ناکامیی نەتەوەیی
تا ئێستامان
فــاکــتــەری نــێــوخــۆیــی ،ئــەگــەر بــە رادەی فــاکــتــەرە
دەرەکییەکەش نەبووبێ  ،چی وا کەمتر رۆڵی نەبووە لە
ناکامیی نەتەوەییماندا .هاوکار و هاوپشت نەبوونی ئەم
پارچەیەی کوردستان لەگەڵ پارچەیەکی دیکە ،هەر وەها
نەبوونی تەبایی و هاوکاری لە ئاستی هەر پارچەیەکدا،
یەک لەو راستییانەیە کە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد
بــەردەوام بە دەستییانەوە نااڵندوویەتی .لێرەدا باسی
هەست و سۆزی تاکی کورد لە پارچەیەکی کوردستان
بەرامبەر خەبات و شۆڕشی نەتەوەکەی لە پارچەیەکی
دیکە نیە کە ئەم هاوسۆزی و هاوپێوەندییە بەردەوام
هەبووە و حاشای لێ ناکرێ .بەڵکوو نەبوونی تەبایی و
هاوکاریی نێوان هێزە سەرەکییەکانی نێو بزووتنەوەی
کورد لەم پارچە و ئەو پارچەی کوردستان ،مەبەستە.
مێژووی بزووتنەوەی کورد بە داخەوە شاهیدی زۆر
رووداوی ناخۆش لە نێوان هێزەکانی نێو بزووتنەوەی
نەتەوەیی کورد لەم بەش و ئەو بەشی کوردستان بووە.
لە ئاستی هەر پارچەیەکیشدا ،ملمالنێی توندوتیژی
نــێــوان هــێــزە ســیــاسـییــەکــان و نــەبــوونــی تــەبــایــی و
هاوکارییەکی بەردەوام ،یەکێک لەو نەخۆشییانە بووە
کە زیانی قەرەبوونەکراویان بە پرسی کورد لە هەر
بەشێکی کوردستان گەیاندوە.
هەنگاونان بۆ سەربەخۆیی کوردستان و دابینبوونی
مافی چارەنووسی کــورد لە هــەر بەستێنێکدا ،چ لە
بەستێنی سیاسی و دیپلۆماسی ،چ لە بەستێنی هزری و
کولتووریدا ،بێ وەبەرچاوگرتن و قبووڵکردنی ئەم دوو
راستییە تاڵە ،ئاکامێکی سەرکەوتووی نابێ .جۆگرافیای
سیاسی و ئەم دابەشبوون و دابەشکرانەی کوردستان
و نەتەوەی کورد لە نێو واڵتانی ناوچەدا ،سروشتێکی
دژوار و ئاڵۆزی داوە بە پرسی کورد .سروشتێک کە لە
هێزە سیاسییەکان و ریبەران و نوێنەرانی سیاسیی کورد
دەخوازێ لە الیەکەوە شارەزای هەلومەرجی سیاسی
و هاوکێشە سیاسییە ناوچەییو جیهانییەکان بن ،لە
الیەکی دیکە زانست و زیرەکیی قۆزتنەوەی دەرفەتەکان
و یاریکردن بە کارتە جۆراوجۆرەکانیان هەبێ و لە نێو
گێژەنی ملمالنێ ناوچەییو جیهانییەکاندا ،رێی خۆیان
ون نەکەن .دیارە بە هۆی بە دەوڵەتنەبوون و نەبوونی
پێگەیەکی هاوشانی نەتەوەکان و واڵتانی دیکە ،یاری
کردنی رێبەران و هێزە سیاسییەکانی کوردستان لە
گۆرەپانێکی ناوچەیی و نیودەوڵەتیدا ،زۆر دژوارترە.
جا ئــەگــەر هێزە سەرەکییەکانی نێو بزووتنەوەی
نەتەوەیی کورد لە ئاستی نەتەوەیی و کوردستانیدا،

تەبایی و هاوکاریشیان نەبێ و لەسەر نەخشە رێگا و
ئامانجە سیاسییەکان ،یەکگرتوو و هاوکار و هاوپشت
نەبن ،یاریکردنەکە بە تەواوی دژوار و ناسەرکەوتوو
دەبێ .لە ئیستادا زاڵبوونی ئەم دۆخە بە سەر پرسی
کورددا دەبینین.
«دەردەکــورد» چیە و چۆن دەتوانین بەرەوڕووی
بینەوە؟
لە ئەدەبیاتی سیاسی و نەتەوەیی ئێمەی کــورددا
لەمێژ ساڵە دەســتــەواژەیــەک جێی خــۆی کــردوەتــەوە
و بــووە بە نــاوی دیاردەیەکی زیانبار .ئەم نــاوە ،ئەم
دەستەواژەیە« ،دەردەکــورد»ە« .دەردەکــورد» داننانە
بە بوونی نەخۆشیی وێکهەڵ نەکردن و ملنەدان بۆ
هاوکاری لەگەڵ یەکتر .ئەم دەردە بە داخەوە بووە بە
بەشێک لە خوو و خــدەی تاکی کــورد و وای کردوە
نەفەسی تاکی کــورد بۆ کــاری بەکۆمەڵ ،زۆر کورت
بێ و لەگەڵ سەرهەڵدانی جیاوازیی بۆچوون و سەلیقە،
هەروەها لە کاتی قوربانیبوونی بەرژەوەندیی تاکەکەسی
و تایبەتی و هتدلە پێناوی بەرژەوەندیهکی گەورەتردا،
بکەوێتە نەحاوانەوە و کێشە سازکردن .ئەم دەرد و
نەخۆشییە زیانبارە ،بە تێچوویەکی زۆر گەورەتری
نەتەوەییەوە لە بیاڤی سیاسی و کــاری رێکخراوەیی

و الیــەنــە جــۆراوجــۆرەکــانــی پــرســی نــەتــەوەیــیــمــان،
دەرفەتێکی باشە بۆ خستنە رووی ئەم ئەم باسە و
چۆنیەتی چارەسەرکردنی ئەم دیاردەیە .ئەم وتارە لە
درێژەی خۆیدا بە ئیلهام وەرگرتن و ئەزموون وەرگرتن
لە رەهەندەکانی مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،وردتر
لەم دوو پێویستییە دەدوێ.
خەسارناسیی نەخۆشیی دەردە کورد:
لێرەدا باس لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی ئەم دەردە
کوردە لە رووی سایکۆلۆژی و هتد ناکەم و دەیهێڵمەوە
بۆ پسپۆرانی ئــەم بــواره و ،تەنیا هەڵبژاردەیەک لە
ئــاســەوارە سیاسییەکانی ئــەم نەخۆشیە ئــامــاژە پێ
دەکەم:
 ئەم دەرد و نەخۆشییە وای کــردوە کە نەتەوەو بــەرژەوەنــدیــی نەتەوەیی و ئامانجی نەتەوەیی لە
پێناوی بــەرژەوەنــدیــی پارچەیی ،حیزبی ،عەشیرەیی
و تاکەکەسیدا بــە هاسانی پشتگوێ دەخــرێــن و لە
حیسابات و لێکدانەوە و بڕیارەکاندا ،وەبەرچاو نایەن.
 پێکهاتنی هاوپەیمانەتی نەک لە ئاستی نەتەوەییو کــوردســتــانــیدا ،بــەڵــکــوو لــە ئــاســتــی پــارچــەیــەکــی
کوردستانیشدا ،بووە بە شتێکی ناجێگیر و نامومکین.

،،

کاتێک لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان دەکەوینە دامەزراندنی پێوەندیی هاوکاری
و دۆستانە ،ناکەوینە شوێن ئامانجی گــەور ه و نەتەوەیی ،ناکەوینە دوای راکێشانی
پشتیوانی و رەزامەندیی گشت .بە شوێن دۆزینەوەی پاشکۆ بۆ خۆمان دەگەڕێین ،ئەوانە
دەدۆزینەوە کە تەنیا حیزبەکەی خۆمان و سەرکردەکەی خۆمان تەئید دەکەن ،لەجیاتی
رێز گرتن لە بڕیار و ئیرادەی خەڵکی ئەو پارچەیە ،حیزبیان بۆ دروست دەکەین بۆ
ئەوەی بە ناوی ئەو پارچەیەوە ،تەئیدی سیاسەت و هەڵویستەکانمان بکا!

،،

و ملمالنێی حیزبییشدا هــەیــە و هیچمان ناتوانین
نکۆڵیی لێ بکەین .هەر ئێستا لە هەرێمی کوردستان
بە تایبەتی و لە ئاستی هەموو کوردستاندا بە روونی
دەرکــەوتــە و ئاسەوارەکانی ئــەم دەردە دەبینین .لە
راستیدا «نەتەوە» کە گەورەترین یەکە و چەتری لێک
کۆبوونەوه و پێکەوە بەستراویمانە ،هەروەها ئامانجی
رزگــاریــی نەتەوە و سەربەخۆبوونی کوردستان کە
گەورەترین و سەرەکیترین خولیا و ئامانجی هەموانمان
وەک تاک و وەک گرووپە ،لە ئاکامی تەشەناکردنی
ئــەم دەردە و لــە ژێــر پێی ملمالنێی ئــەم حــیــزب و
رێکخراو و سەرکردە لەگەڵ فاڵن حیزب و رێکخراو و
سەرکردەیتردا ،بوون بە قوربانی .نەتەوە و ئارمانجی
رزگاریو سەربەخۆبوونەکەی کە دەبوایە لە سەرووی
هەموو ئامانج و بەرژەوەندیهکی تاکەکەسی،هۆزایەتی،
رێکخراوەیی و ناوچە و دیالێکتێکی تایبەت بن ،بەردەوام
جێگای خۆیان داوه بە بەرژەوەندە الوەکییەکان.
ئەگەر بگەینە ئەو تێگەیشتنەوە کە هۆکاری ناکامیی
هەتا ئێستای نــەتــەوەی کــورد و رزگــارنــەبــوونــی لە
ژێر دەستی ئەم دەردە بووە ،ئامادەش دەبین بۆ دوو
پێویستیی گــەورە ،بۆ دوو بڕیاری ئازایانە لە ئاستی
نەتەوەییدا مل بدەین.
پێویستی و بڕیاری یەکەم بریتییە لە خەسارناسیی
وردی زیان و دەرکەوتە نەتەوەیی و سیاسییەکانی ئەم
نەخۆشییە لە بیاڤی جۆراوجۆردا.
دووهــــەم پێویستی و بــریــاڕیــش ،داڕشــتــنــەوەی
بنەماکانی هاوپەیمانەتییەکی نەتەوەیی و کوردستانییە.
هاوپەیمانەتییەک بە دوور لە هێزمۆنخوازیی الیەنێکی
دیاریکراو ،کە بە هۆی خسڵەتە نەتەوەیی و گشتییەکەی
هەم هەموو بەشەکانی کوردستان بە تاک و گرووپەوە،
خۆیانی تێدا دەبیننەوە ،هەم ئەرکداریان دەکا.
ئەم کۆنفرانسە کە تەرخان کراوە بۆ هزری نەتەوەیی

 زۆر جار هێز و الیەنە کــوردەکــان ،جگە لەوەیئامادە نین لە پێناوی بەرژەوەندیی گشتی و نەتەوەییدا،
بۆ یەکتر تەنازول بکەن و بەرژەوەندیی بچووکی خۆیان
بۆ بەرژەوەندیهکی گــەورەتــر و هاوبەش وەال بنێن،
ئامادەن لەگەڵ رێژیمێکی دژ بە کورد و داگیرکەری
کوردستان ،لە دژی الیەنێکی کوردیی رقەبەر ،دەست
تێکەڵ بکەن.
 دەمارگرژیی تاکەکان و الیەنەکان هەمبەر بە ناوچەو دیالێکت و هۆز و رێکخراو و گرووپی تایبەت بە
خۆیان ،رێگر بووە لە پێکهاتن و جێکەوتنی دامەزراوەیی
نەتەوەیی و سەرانسەری .بڕواننە چارەنووسی زمانی
ســتــانــداردی کــــوردی ،کــۆنــگــرەی نــەتــەوەیــی ،هێزی
پێشمەرگە و سوپا و ئاسایش و هتد .چ شتێک رێگر
بووە لە پێکهاتنیان؟
 لــە ئاستی نــێــودەوڵــەتــی و جیهانیدا ،هیچ کاتنەمانتوانیوە خاوەنی دامەزراوەیەک بین کە نوێنەرایەتیی
هــەمــوو ن ــەت ــەوەی کـــورد بــکـا و هــەمــوو بەشەکانی
کوردستان بە نوێنەری قسە و ئیرادەی خۆیانی بزانن.
 رقبەڕقە و ملمالنێی دەمــارگــرژانــە نــێــوان هێزەسیاسییەکان ،وای کردوە ئەو کاتەش کە دەچینە نیو
کایەی مێتۆدە دێموکراتیک و ئەمڕۆییەکان ،بۆ وێنە
دەنگدان و هەڵبژاردن و هتد ،یا ناچار دەبین مل بۆ
بایەخ و دەسکەوتەکانی دنیای شارستانی و نوێ بدەین،
بە سەقەتی دەچینە نێویان و لە جیاتی مشوور خواردن
لە خاوێنی و سەرکەوتوویی پڕۆسەکان ،سەرکەوتنی
خۆمان وەک الیەنێکی نێو پڕۆسەکە ،دەکەین بە ئامانج!
ئەویش سەرکەوتن بە هەر نرخێک.
 چونکە نەک بە ئامانجی نەتەوەیی و کوردستانیبەڵکوو بە روانینی پارچەتەوەر و حیزب تەوەر(خۆمان
تەوەر) بیر دەکەینەوە و سیاسەت دەکەین ،کاتێک لەگەڵ
بەشەکانی دیکەی کوردستان دەکەوینە دامەزراندنی

پێوەندیی هاوکاری و دۆستانە ،ناکەوینە شوێن ئامانجی
گەوره و نەتەوەیی ،ناکەوینە دوای راکێشانی پشتیوانی
و رەزامەندیی گشت .بە شوێن دۆزینەوەی پاشکۆ بۆ
خۆمان دەگەڕێین ،ئەوانە دەدۆزینەوە کە تەنیا حیزبەکەی
خۆمان و سەرکردەکەی خۆمان تەئید دەکەن ،لەجیاتی
رێز گرتن لە بڕیار و ئیرادەی خەڵکی ئەو پارچەیە،
حیزبیان بۆ دروست دەکەین بۆ ئەوەی بە ناوی ئەو
پارچەیەوە ،تەئیدی سیاسەت و هەڵویستەکانمان بکا!
 پێوەندی و دۆستایەتی لەگەڵ واڵتانی دەوروبەر،لەجیاتی ئەوە خزمەت بکا بە بەرەوپێشچوونی پرسی
کورد لەو واڵتە کە پێوەندییان لەگەڵ دادەمەزرێنن ،زۆر
جار بە نرخی سەرپۆش دانان و ئینکارکردنی پرسی
کورد لەو بەشە ،هەر وەها پێداهەڵگوتن بە رێژیمێکی
داگــیــرکــەر و نــاســانــدنــی وەک دۆســـت و پشتیوانی
نەتەوەیی ،بــووە .واتــە لەسەر حیسابی الواز کردنی
بزووتنەوەی نەتەوەیی لە بەشێکی دیکە بووە.
چارە چیە؟
چاره ئەوەیە:
 -1بزووتنەوەیەک و شۆڕشێکی فکری و فەرهەنگی
لە هەموو بەشەکانی کوردستان و لە نێو رەوەنــدی
کـــوردیدا وەڕێ بخرێ بۆ ئــەوەی لە رووی هزری
و لە رووی دەروونــییــەوە بــاوەڕ بە نــەتــەوە بوونی
خۆمان بێنین و ئەرک و پێویستییەکانی رزگاربوون
و سەربەخۆیی ئەم نەتەوەیە بخەینە سەرشانی خۆمان.
ئەمە لە پلەی یەکەمدا کاری بیرمەندان و رووناکبیرانی
کوردە.
 -2ئــەم راســت ـیی ـه تــااڵنــە قــبــووڵ بکەین و هەر
کامێکمان چ وەک تاک و چ وەک الیەن ،بە شێوەیەکی
رەخنەگرانە بـــەرەوڕووی ئــەم رابــردوویــە ببینەوە و
لە بیرکردنەوە و کردار و کاری فکری و سیاسی ،لە
حیزبایەتی و سیاسەتکردندا لە «خۆمە خۆمە« و
«خۆپەرستی» و قوربانیکردنی بەرژەوەندیی گەورە
لە پێناوی بەرژەوەندیی بچووکتری خۆماندا ،دووری
بکەین .پێشمەرجی ئــەم کــارە قبووڵکردنی بەشێک
لــە بــەرپــرســیــارەتــیــی ئــەو راب ــردووی ــە لــە الی ــەن هەر
کامێکمانەوەیە .داوای لێبووردنی الیەنە سیاسییەکانە
لــە نــەتــەوەکــەمــان لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ هــەر شەڕێکی
نــێــوخــۆیـیدا ،کــە هەاڵیسێنەر و درێــــژەدەری بــوون.
حەرامکردنی ملمالنێی نابەرپرسانه و شەڕی خۆبەخۆیە،
داننانە بە هەڵەکان و کەمتەرخەمییەکانی رابردووماندا
و دەرس لێوەرگرتنیان.
 -3لە هەوڵی داڕشتنی مەنشوورێکی نەتەوەییدا بین
کە پێک هاتبێ لەو ئامانج و بنەما و بەرژەوەندانەی
پێویستە الی هــەمــوومــان ،چ وەک تــاک و چ وەک
گرووپ ،لە هەر بەشێکی کوردستان ،جێگای رێز بن.
مەنشوورێک کە بە هاوبەشیی هێزە سیاسییەکان و
نوخبەکانی هەموو بەشەکان ئامادە کرابێ ،ئامانج و
بنەما و بەرژەوەندیی ئەوتۆ بگرێتە خۆ کە بارودۆخی
سیاسیی جیاوازی هەر بەشێک ،هەڵکەوتە سیاسی
و جۆگرافیەکەیان ،زۆری و کەمیی دانیشتوانیان و
رووبەری خاکەکەیان نەبن بە هۆکار و بیانوویەک بۆ
پێشێلکردن و پشتگوێخستنیان .ئەم مەنشوورە نەتەوەییە
دەبێ رێککەوتنێکی نەتەوەییشی لەسەر بکرێ.
 -4دامـــەزراوەیـــەکـــی نــەتــەوەیــیــمــان پێویستە کە
سەرەڕای دابەشکراویی کوردستان و گەمارۆدراویمان
بە هۆی واڵتانی نەیاری سەربەخۆیی کوردستان و
پێکهاتنی دەوڵەت و کیانی کوردی ،رێکخەری هاوکاری
و هاوهەنگاویی سیاسیی بــەشــە جــۆراوجــۆرەکــانــی
کوردستان بێ .رۆڵی هەبێ لە یەکخستنی گوتاری کورد
لە کۆڕ و کۆمەڵی نیودەوڵەتیدا ،هاندەری هاوکاری و
هاوپەیمانەتیی هێزە سیاسییەکان هەم لە یەک بە یەکی
پارچەکانی کوردستان و هەم لە ئاستی نەتەوەیی و
کوردستانیدا بێ .لەسەر هەموو ئەو پرسانەی گشتین و
پێوەندییان بە هەموو نەتەوەی کوردەوە هەیە ،رێنوێنی
و راسپاردە و قسەی خۆی هەبێ.
گومانی تێدا نیە کە هەرێمی کوردستان بە هۆی
دانپێدانراویی مافەکانی کــورد لە دەستووری عێراق،
سەبارەت بە ئەزموونی چەندین ساڵەی بەڕێوەچوونی
ئەو بەشەی کوردستان بە هۆی پارڵمان و حکوومەتی
کوردی ،بە هۆی ئەو جێگە و پێگەیەی لە ئاستی ناوچەیی
و نێودەوڵەتیدا هەیەتی و بە زۆر هۆی دیکەش ،دەتوانێ
لە جێبەجێکردنی پڕۆسەیەکی نەتەوەیی گەورەی لەم
چەشنەدا ،زۆرترین رۆڵی هەبێ .بەو مەرجەی کێشە و
گرفت و قەیرانە نیوخۆییەکانی خۆی چارەسەر بکا .دیارە
لێرەشدا کلیلی چارەسەری قەیرانەکان ،هەر ئەوەیە بە
عەقڵیەتی رەخنە لە خۆگرتن و بە خۆداچوونەوە ،بە
ئیرادەی تەنازول بۆ یەکتر لە پێناوی بەرژەوەندەیی
گــەورەتــردا ،بە نەفەسی لێبووردەیی و وێکهەڵکردن،
بە گیان و روانینی نەتەوەییانە بــەرەوڕووی ئاستەنگ
و کێشە ئاڵۆزەکان بچین .ئەگینا دانی پێدا بنێین یان
نا ،نەتەوە و ئامانجی نەتەوەیی ،هەر وەک دروشمی
هەموو الیەکمان لە کایە سیاسییەکاندا دەمێننەوە و
گەورەترین قوربانییش ،هەر خودی نەتەوە دەبێ.
27ی سێپتامبری 2016
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ژماره691:

هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ئەمریکا و پرسی پێوەندییەکانی ئێران و ئەمریکا

(بهشی یهکهم)

عهزیز شێخانی
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری لە واڵتە یەکگرتوەکانی
ئەمریکا ،لە ئاستێکی بەرین و لە روانگەی جیاوازەوە
تەتەڵە دەکرێن .دەوڵەتەکان بۆ تێگەیشتن لە تاکتیک
و ســتــراتــیــژیــی پــێــوەنــدییــەکــانــیــان لــەگــەڵ یــەکــتــر و
هەروەها داڕشتنی رێبازی سیاسی بە رێــژەی جیاواز
گرینگی بە ئاڵوگۆڕی دەســەاڵت لە دەوڵەتە گــەورە و
جیرانەکانیاندا دەدەن .بە گوێرەی سروشتی پێوەندییە
نێودەوڵەتییەکان ،ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت لە واڵتە خاوەن
دەســەاڵت و شوێندانەرەکان ،کاریگەریی بەرچاویان
لەسەر رەوتی رووداوەکان و لە چوارچێوەی سیستمی
زاڵ ــی ســیــاسـیدا هــەیــە .شایانی بــاســە ،کــە سیاسەتی
دەرەوەی زلهێزێکی وەک ئەمریکا لــەســەر پایەکانی
عەقاڵنییەتی سیاسی داڕێژراوە و درێژمەودایە .بەڕێوەبەر
و بڕیاردەرەکانی ئەو واڵتە ،لەسەر بناخەی خوێندنەوەی
بابەتیانە و هــەروەهــا لە کاناڵی دامـــەزراوە یاسایی و
خــاوەن پێگەکانی واڵتــەکــەیــان ،سیاسەتی دەرەوەی ــان
دادەڕێــژن .سەرکەوتنی بەربژێریی دێموکراتەکان یان
کۆمارییەکان و تەنانەت رێبازی سیاسیی سەرکۆمار
و ستافی هاوڕێیان ،ژێرخان و پایەکانی سیاسەتکردنی
واڵت لێکهەڵناتەکێنێ .هەیکەلی بروکڕاسی و ئیداریی
ئەمریکا و دەوڵەتە دێموکراتەکان چەسپاو و پتەوە و لە
رێگای هەڵبژاردن ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت دەکرێ.
هــەڵــبــژاردنــی ســەرکــۆمــار لــە ئەمریکا و کێبەرکێی
نــێــوان بــەربــژێــرەکــان خــاوەنــی تایبەتمەندی خۆیەتی.
بەستێنی بــەگــژ یــەکــداچــوونــەوەی بــەربــژێــر و پارتە
سیاسییەکان و هــەروەهــا تەوژمی دروشــم و بەڵێنی
بەربژێرەکان سەرنجی بەرچاوی دەخرێتە سەر .ستایل
و مێتۆدی هەڵبژاردن ،کات و دەرفەتی دەرکــەوتــن و
دەســەاڵتــەکــانــی ســەرکــۆمــاری گــەورەزلــهــێــزی جیهان،
خاڵی زەق و بــەرچــاوی هەڵبژاردنەکانی ئــەو واڵتــەن.
ئەگەرچی سەرکۆمار و پارتە سیاسییەکانی ئەمریکا
جیاوازیی کــەم و زۆری ــان لەسەر پرسە نێوخۆیی و
دەرەکییەکان هەیە ،بەاڵم قەوارەی سیاسی و پڕۆسەی
بڕیاردان لە پاڵوێنەی ناوەند یاسایی و سیاسییەکان
دەدرێن و بااڵنسیان دەپارێزەرێ .کەس و پارتی براوە،
لە دوای هەڵبژاردنەکان بە چــاوی کراوەتر دەڕوانێتە
رووداوەکــــان و کفوکوڵی هــەڵــبــژاردن دادەمــرکــێــتــەوە.
نــاوەنــدە سەرەکییەکانی واڵت و دەزگ ــای ئــیــداری لە
بازنەی سیاسەتی دەرەوەدا ،هێڵە ستراتیژییەکانی واڵت
لەبەرچاو دەگرن و کفوکوڵی تازەسوارەکانی کۆشکی
سپی خاو دەکەنەوە.
لە ژێر تیشکی ئەو خوێندنەوەیەدا ،هەڵبژاردنەکانی
سەرکۆماریی واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ ئێران و
زۆر واڵتی دیکە پڕبایەخ و گرینگە .لە دوای شۆڕشی
گــەالنــی ئــێــران و جێگرتنی ئــاخــونــدەکــان لــە قوچەی
دەســــەاڵتدا ،پێوەندیی نــێــوان ئــێــران و رۆژئـــاوا و بە
تایبەت واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی
بــەســەردا هــات .پــەالمــاردانــی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە
تاران و بە بارمتەگرتنی کارمەند و بەڕێوەبەرانی ئەو
باڵوێزخانەیە بۆ ماوەی  ٤٤٤رۆژ ،لە الیەن قوتابیانی
ناسراو بە “خەتی ئیمام» (واتــە ،رێبازی خومەینی)،
سروشتی سیاسیی پێوەندییەکانی دوو واڵتی گۆڕی .لە
پاش هاتنە سەرکاری ئاخوندەکان و دامەزراندنی نیزامی
ئیسالمی (نیزامی دامەزراوە ،لەسەر بنچینەکانی شیعەی
دوازە ئیمامی) سیاسەتی دوو واڵت بەرامبەر بە یەکتر
چەپاوەنەوە بــووە .ئەمریکا ،لە روانگەی بناخەدانەری
کۆماری ئیسالمی ئێران ،ناسناوی «شەیتانی گەورە»ی
پێدرا .ئاخوندەکان بۆ گەرمکردنی بــازاڕی هاتوهاوار
دروشــمــی «مــەرگ بۆ ئەمریکا»یان تێکەڵ بە نوێژی
هەینیی ت ــاران و هــەروەهــا تێکۆشانی قوتابخانەکان
کرد .بەرەکەتی خەرمانی دروشمە زۆر و زەوەندەکانی
نیزامی ئاخوندی ،دەرفەتی سازانی ئاشکرا و ئاسایی
کردنەوەی پێوەندیی لەگەڵ واڵتە یەکگرتوەکان ئەمریکای
بە تەواوەتی بەرتەسک کردەوە .بەڕێوەبەرانی رێژیمی
تاران ،رۆژئاوا و بە تایبەت ئەمریکایان بە سەرچاوەی
مەترسی و کێشە ناوچەیی و جیهانییەکان ناساندوە.
ئاخوندەکان بۆ تۆخکردنەوەی سیاسەتی دوژمنکارانە
بەرامبەر بە بەرەی رۆژئاوا ،لە پەروەردە و راگەیاندنی
فەرمیدا و بە ناوی شۆڕشی کولتووری ،تێزی دژایەتی
لەگەڵ «ئیستکباری جیهانی»یان بە رێبەرایەتی ئەمریکا
داتاشی .ئەندازیارانی نیزامی تاران ،لە ئاکامی سیاسەتی
بە ناو «ناردنەدەرەوەی شۆڕش» و خوڵقاندنی قەیران و
ئاژواوە لە ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و پەرەپێدانی
تیرۆریزمی دەوڵەتی ،پێوەندییەکانیان گەیاندە خراپترین
ئاست و نرخی ئــەو سیاسەتەیان خستە ســەر شانی
خەڵکی واڵت.
ئــەمــریــکــایــیــەکــان بــۆ بــەرپــەرچــدانــەوەی سیاسەتی
ئاخوندەکان و پوچەڵکردنەوەی خەونەکانیان ،ریبازی
پەراوێزخستنی کۆماری ئیسالمیان هەڵبژارد .داڕێژەرانی
سیاسەت و بڕیاردەرانی کۆشکی سپی بۆ سەرکەوتن لەو
پالنەیاندا نیزامی بەعسی عێڕاق و دەوڵەتە عەڕەبەکانی
ناوچەیان لە دژی ئێران تەیارتر کرد و ئێرانیان تەنگەتاو

کرد .لە روانگەی کاربەدەستانی ئەمریکاوە ،نیزامی حاکم
لە ئێران بە مەترسیی گەورە بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی
نــاوچــە و جیهان پێناسە ک ــرا .پــارتــە دەس ــەاڵت ــدار و
سەرکۆمارە جیاوازەکانی ئەمریکا ،لە پێناوی رامکردنی
کاربەدەستانی ئێران ،سیاسەتی «نەرم و زبریان» لە دژی
ئەو واڵتە گرتەبەر .وەبەریەککەوتنی بەرژەوەندییەکانی
نێوان رێژیمی تاران و دەسەاڵتدارانی کۆشکی سپی زۆر
قۆناخی بڕیوە .ئێران ،سەردەمانێک یەکێک لە واڵتانی
تەوەرەی شەیتانی پێکدەهێنا و بە شڵەژێنەری ئاسایش
و ئاشتی ناوچە پێناسە دەکرا .شەڕی ناڕاستەوخۆ و
دوژمنایەتیی دوو واڵت بۆ دەرەوەی سنوورەکانیان
درێژکراوەتەوە و لە زۆر ناوچەدا سینگیان لە سینگی
یەکتر خشاندوە .سیاسەتی خۆتێهەڵقورتاندنی ئێران لە
پرسی پڕۆسەی ئاشتی نێوان فەلەستین و ئیسڕائیل و
کەڵکوەرگرتن لە شیعە عەڕەبەکانی لوبنان ،عەڕەبستان،
سوریە ،عێڕاق ،یەمەن و هتد بۆ ئەمریکا و رۆژئــاوا
ئاشکراو و سەلمێندراون .ئاشکرابوونی تێکۆشان و
نییەتی ئێران بۆ گەیشتن بە چەکی و وزەی ناوکی،

گۆڕانی تێڕوانین و هێڵە گشتییەکانی سیاسەتی دوو
واڵتــە .شایانی باسە ،کە ئەگەر ستراتیژی پێوەندییە
دەرەکییەکانی دەوڵــەتــان ،لەسەر بناخەی ئایدۆلۆژی
ناعەقاڵنی داڕێژرابێ ،بێگومان ناتوانێ خۆی لە لۆژیکی
خۆگونجاندن ببوێرێ.
ئاسایی کردنەوەی پێوەندییەکانی ئێران و ئەمریکا
پرسێکی درێژخایەنە .ئاخوندەکان بە تاقیکردنەوە بۆیان
دەرکەوتوە ،کە لەو دۆخە شڵەژاوە زیاتر سوود وردەگرن
و ناخوازن روشکێنی بــەردەم خەڵک و واڵتــان بن .بە
تێگەیشتنی بەرەی دەسەاڵتداری ئێرانی ،کەڵکوەرگرتن
لە قەیرانە ناوچەییەکان و درێــژەدان بە دروشمەکان،
باشترین خۆراکی سیاسیی رێژیمە .ئاخوندەکان دەزانن،
کە بە ئاساییبوونەوەی پێوەندیی ئێران و ئەمریکا،
پــرســە نێوخۆییەکان رێــڕەوێــکــی دیــکــە وەردەگــــرن و
ئــەوان چــارەنــووســی نیزامی پاشایەتیان لــەبــەرچــاوە.
داخراوبوون و رەچاوکردنی سیاسەتی پێچەوانە ،رێژیم
و دەسەاڵتدارەکانی ،لە زۆر نۆڕم و یاسای نووسراو و
نەنووسراو دەپارێزێ .لە بەرامبەردا ،کرانەوە و گرتنە

ئەمریکا و رۆژئاوایی لەگەڵ ئێران زیاتر لێک سووڕاند،
بەاڵم پاش مشتومڕێکی زۆر ئێرانیان ناچار بە قبوڵکردنی
مەرجەکانی رۆژئاوا کرد.

پێشی سیاسەتی عەقاڵنی ،پەرێزی پیسی دەسەاڵتدارە
ئــێــرانـییــەکــان زیــاتــر دەردەخــــا .لــە بــەر ئــەو هــۆکــارە،
خامنەیی هــاوشــێــوەی خــومــەیــنــی ،ئــاســایــیــکــردنــەوەی
پێوەندییەکان لــەگــەڵ ئەمریکا بــە مەترسی بــۆ سەر
سروشتی نیزام دەزان ــێ .ئێران خــوازیــارە لە قۆناخی
سەرەتادا پێوەندییەکان لە نێوان وەزیــری دەرەوەی
ئەمریکا و ئێراندا ،لەسەر پرسی رێککەوتننامەی ناوکی
و هتد برەویان پێبدرێ ،کە کۆنتڕۆڵکراو و رێگەپێدراوە
و رێژیمی تاران لە رووشکان دەپارێزێ.
بــەربــژێــرەکــانــی پۆستی ســەرکــۆمــاری لــە ئەمریکا
بە شێوەیەکی جیاواز دەڕوانــنــە تــاران و کۆی وێنەی
سیاسەت لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست .هیالری کلینتۆن ،وەک
بەربژێری دێموکراتەکان بە پارێزەوە لە رێککەوتننامەی
ناوکی دەڕوانــێ و لە ئێران نیزیک دەبێتەوە .ناوبراو
بەو مەرجە ئامادەیە پشتگیری لەو پێوەندییانە بکا ،کە
ئێران رێزی تەواو لە رێککەوتننامەکە بگرێ .لە روانگەی
کلینتۆن ،کێشە و گرفتی نێوان دوو واڵت بناخەیین و
دەرگاکان بە ئاسانی ناکرێنەوە .کلینتۆن لە سیاسەتی
لۆکاڵی و جیهانیدا خاوەنی تەجرەبەیە و هــەوراز و
نشێوەی کەندوکۆسپەکانی سیاسەت و دیپلۆماسی
تاموچێژ کــردوە .ناوبراو لە پۆستەکانی سێناتۆری و
وەزیری دەرەوەی ئەمریکادا ئەرکی راپەڕاندوە ،کە بە
پێخۆری سیاسەت بۆ کۆشکی سپی پێناسە دەکــرێ.
کلینتۆن ناخوازێ بە پەلەپڕووزە بکەوێتە داوی بڕیار
و رووداوەکــــان و لــەگــەڵ نیزامی ئــێــران بــە پــارێــزەوە
هەڵسوکەوت دەکا.
دۆناڵد ترامپ و کۆمارییەکان بە شێوەیەکی گشتی
دژایەتیی خۆیان بۆ رێککەوتننامەی تایبەت بە بەرنامەی
ناوکی ئێران و واڵتانی دیکە راگەیاندوە .بە دەربڕینی
ناوبراو ،ئەمریکا لەو سیاسەتەدا زەرەری کردوە و ئێران
و باقی واڵتانی رۆژئاوایی زیاتر قازانجیان کردوە .ترامپ
لەو پرسەدا وەک بەربژێری کۆمارییەکان و سوننەتی
ک ــاری ئــۆپــۆزیــســیــۆن ،لــە رێککەوتننامەکە دەڕوانـــێ.
ناوبراو ،لەو پێوەندییەدا رایگەیاندوە ،کە ئەگەر پۆستی
سەرکۆماریی واڵت بباتەوە رێز لەو رێککەوتننامەیە
ناگرێ .شایانی باسە ،کە ترامپ لە گۆڕەپانی ئابوریی و
بازرگانیدا زیاتر کاری کردوە و لە مەیدانی سیاسەت
و دیپلۆماسیدا هێشتا تۆمارێکی کورتی هەیە .دۆناڵد لە
ماوەی چەند دەیەی رابردوداو بە رێژەی جیاواز لە دوو
پارتی سەرەکی واڵت نیزیک و دوور کەوتۆتەوە ،بۆیە
چوونی ناوبراو بۆ کۆشکی سپی ستایلێکی تازە تێکەڵ
بە سیاسەتی ئەمریکا دەکــا ،کە رەنگە دۆخیکی پڕ لە
دڵەڕاوکە بۆ بەرپرسانی ئێران بخوڵقێنێ.
درێژهی ههیه

رۆژنامەی

چهند ههواڵی
جیهانی
ی ل ه
ترامپ ههڕهش ه 
ئێران كرد

ی کۆماریخوازهکان
دوناڵد ترامپ بهربژێر 
ی ب ه بێ ئاماژ ه ب ه ناوی باقر
ی خۆ 
ل ه تویتێر 
و سیامهك نمازی ،دوو ئهمریكایی ـ ئێرانی
ی كرد .ب ه
نووسی :ئێران دیسان كاری خۆ 
ی دوو كهسی دیكه دهیههوێ باج
بهندكردن 
ل ه ئهمریکا وهربگرێ.
ناوبراو كۆماری ئیسالمیی ئێران 
ی
وریا كردهوه كه ئهگهر وهك سهركۆما ر
ههڵبژێردرێ هیچ باجێك بهو واڵته نادا و
هیچ بابهتێكی دیك ه لهم پێوهندییهدا دووپات
نابێتهوه.
ی
ههروهها ناوبراو وێڕای مهحكوومكردن 
ی ئێران
ی ئهم دواییانه 
دهسبهسهركراوان 
ی ئیسالمی باش ئهو ه بزانێ
گوتی :كۆمار 
لهمە و بهدوا ئهم جۆر ه باج وهرگرتنان ه
دووپات نابێتهوه و به توندی رهفتاریان
لهگهڵ دهكرێ.
ی
ی قانوونی گهمارۆكان 
درێژكردنهو ه 
ی ئێران دهخرێت ه دهنگدان
دژ 

هێرشی ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ سەر ئەفغانستان
و عــێــڕاق دەرفــەتــی خۆڕانانی ئێرانی زیاتر کــرد .بە
رووخانی رێژیمی تالیبان و بە تایبەت رێژیمی بەعس
لە عێڕاق ،بااڵنسی هێزی لە ناوچەدا گــۆڕا .ئەگەرچی
هێشتا نــەخــشــەی درێــژخــایــەنــی هاوکێشەی ئەکتەرە
سیاسییەکان بــە تــەواوەتــی دان ــەڕێ ــژاوەت ــەوە ،بــەاڵم
لەسەر تەختەی شەترەنجی ناوچەکەدا مۆرەکان نەخش
و رۆڵــی تــازە وەردەگ ــرن .ئێران زیاتر لە جــاران و بە
شێوەیەکی سیستیماتیک لە زۆر ناوچەی رۆژهەاڵتی
ن ــێ ــوەڕاسـ ـتدا پــێــگــەی بــەهــێــز کـــــردوە .ئــاخــونــدەکــان
راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە فەلەستین ،لوبنان ،یەمەن،
ســوریــە ،عەڕەبستانی ســەعــودی ،عــێــڕاق ،بــاشــووری
کوردستان هتد قەیران و بۆشاییەکانیان قۆستۆتەوە
و لە پێناوی بەرژەوەندییەکانی خــۆیــاندا دەکاریان
دێنن .لە گۆڕەپانێکی بەرینتردا ،ئێران و تورکیە بە
سوننەتی کــۆن ،لەسەر دوارۆژی ناوچە و پاراستنی
بەرژەوەندییەکانیان لە ئاستی جیاوازدا لە کێبەرکێدان.
ئەوان شەڕی بەرژەوەندییەکانی خۆیان بە هێزە کوردی
و ناوچەییەکانی دیکە ئەسپاردوە و بە وردی چاوەدێری
بــارودۆخــەکــە دەکـــەن .لــەو گــەمــەیــەدا ئــێــران خــۆی لە
بەرەی رووسیهدا دەبینێ و تورکیەش بۆ قورسکردنی
تای بەرژەوەندییەکانی لە نێوان ئەمریکا و رووسیەدا
جۆالنەی دیپلۆماسی دەکا.
پــێــوەنــدییــەکــانــی ئ ــێ ــران و ئــەمــریــکــا ل ــە دوای
هەڵبژاردنەکانی پۆستی سەرکۆماریی ئەمریکا ،لە بەردەم
چەند ئەگەر و بژاردەیەکی کــراوەدان .فاکتەرە گەورە
نێوخۆییەکان لە ئەمریکا و ئێران و هەروەها رووداوە
چــارەنــووســســازەکــان لە رەوتــی ئــیــدارە و سیاسەتدا
بە رێــژەی جیاواز لەسەر ئاسۆی پێوەندییەکانی دوو
واڵت کاریگەرن .ئاشکرایە ،کە دوو واڵتی ئاماژەپێکراو
لەسەر زۆر بابەت و رەهەند ناکۆک و ناتەبان و بە
ئاسانی کەندوکۆسپە گ ــەورە و ریشەداکوتاوەکانی
بــەردەم ئاساییکردنەوەی پێوەندییەکان لەنێو ناچن.
چاککردنی ژینگەی سیاسەت و بڕیار ،کولتووری ئیدارە
و یەکترخوێندنەوە ،خاوێنکردنەوەی پاشخانی نیزیک بە
 ٤٠ساڵ پێوەندی دژبەرانە و هەروەها خۆپاراستن لە
روشکانی سیاسی دەوڵەت و نیزامەکان ،لە خاڵە گرینگ
و بەرچاوەکانی رەوتــی ئاساییکردنەوەی پێوەندییە
هەمەالیەنەکانی ئەمریکا و ئێرانن .ئاڵوگۆرە ناوچەیی و
نێوخۆییەکان بە تەوژم و رێژەی جیاواز ،لەسەر پێوەندیی
نێوان دەوڵــەتــەکــان کــاریــگــەرن .وانەکانی دیپلۆماسی
دەیسەلمێنن ،کە چاککردنەوەی پێوەندی نێوان واڵتە
دژبــەرەکــان پڕۆسەیەکی درێژخایەنە و پێویستی بە

ی
ههواڵدهریی رۆیتێرز له راپۆرتێك 
ی
تایبهتیی خۆیدا رایگهیاند كه رێبهران 
ی ئهمریکا
كۆماریخوازی مهجلیسی نوێنهران 
ی خهزهڵوهری ئهمساڵ
قهرار ه كۆتایی مانگ 
ی
ی درێژكردنهوه 
یاسایهک ب ه مهبهست 
ی ١٠
ی سهر ئێران بۆ ماوه 
گهمارۆكان 
ساڵ بخهنه پرۆس هی دهنگدان.
ئهم یاسای ه رۆژی٣١ی دیسامبر بهسهر
ی
دهچێ و یهكێك ل ه كار ه ناتهواوهكان 
ی ئهمریکا پاش
ی كۆنگره 
ئهندامان 
گهڕانهوهیان بۆ واشنگتۆن له رۆژ 
ی ٢٤ی
ی
خهزهڵوهر و ههروهها پاش ههڵبژاردن 
سهرۆكایهتیی ئهمریکا ،دهنگدان بهم
قانوونه دهبێ.
ی كۆنگر ه گوتوویان ه ئهم
هاوكاران 
قانوونه ل ه مهجلیسی نوێنهران پهسند
دهكرێ بهاڵم چارهنووسی ل ه سهنا 
ی
ئهمریکا هێشتا ناڕوونه.
ی ئێران ناسراو ب ه
ی گهمارۆكان 
قانوون 
ی
«ئای ،ئێس ،ئی» بۆ یهكهم جار ساڵ 
ی سهرمایهگوزار 
 ١٩٩٦بۆ سزادان 
ی
ی پیشهسازیی وزهی ئێران و
له كهرت 
ی رێگریكردن ل ه ئێران ل ه
به مهبهست 
بهردهوامی بهرنامهی ناوكیی ئهم واڵت ه
جێبهجێ كرا.
ی مرۆڤ
ی مافهكان 
رووسی ه ل ه شووڕا 
وهالنرا

كۆڕی گشتیی رێكخراوی نهتهوه
یهكگرتووهكان له دوایین ههڵبژاردنیدا
ی
ی مافهكان 
ی ل ه شووڕا 
ی رووسیه 
واڵت 
ی
مرۆڤ وهالنا .مۆسكۆ بههۆی كوشتن 
ی
خهڵكی بێتاوان له سوری ه و جینایهت 
ی نههێنایهوه.
ی متمانه 
شهڕ دهنگ 
ی
ههواڵدهریی
راپۆرت 
بهپێی
ی
ئاسۆشیتێدپرێس ،رووسیه ل ه دهنگدان 
ی گشتیی رێكخراوی نهتهوه
ی كۆڕ 
نوێ 
ی هێنایهوه و
یهكگرتووهكان  ١١٢دهنگ 
ی مهجارستان ب ه
كورسیهكهی بۆ واڵت 
 ١٤٤دهنگ و كرۆواسی ب ه  ١١٤دهنگ
بهجێ هێشت.
ی  ٢٠ساڵ زیندان بۆ محهممهد
حوكم 
مورسی بڕایهو ه

ی ههواڵدهریی رۆیتێرز،
بهپێی راپۆرت 
ی واڵتی میسر
ی شهممه دادگایهك 
رۆژ 
ی بۆ محهممهد
ی  ٢٠ساڵ زیندان 
حوكم 
ی واڵتهكهی
مورسی ،سهركۆماری پێشوو 
ی
به تۆمهتی كوشتنی ناڕازییان له ساڵ 
 ٢٠١٢بڕیهوه.
ی نووسراوهی رۆیتێرز ،ئهم ه
بهپێ 
ی ناوبراوه ك ه
یهكێك ل ه چوار حوكمهكه 
ی مورسی دهركراو ه و ،رهوتی دادگایی
دژ 
كردنی ناوبراو تهواو بووه و تهئیدیش
تی دهربڕینیشی
كراوه و مافی ناڕهزایه 
نییه.
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سیاسی

ژماره691 :

رۆژنامەی

کێشە و ئارێشەی زیندانیی ه سیاسییهکان
لە زیندانەکانی ئێراندا

ئێحسان فهتاحی
و :تههای رهحیمی
 /١بـــــەرپـــــرســـــە بـــــەکـــــرێـــــگـــــیـــــراو و
ئەشکەنجەدەرەکانی زیــنــدان ،زۆر بــۆ ئەو
زیندانیانە دێنن ،کە جلوبەرگێک لەبەر بکەن
نــەخــۆشــیــیــان پــێــوەیــە /٢ .ئــــازار و ئەزێتی
بنەماڵەی زیندانییه سیاسییهکان  /٣نەبوونی

دان ،هەموویان سەر بە توێژی هەڵکەوتە و
ئیلیتی کۆمەڵگەی ئێرانن کە تەنانەت خواردنی
باشیشیان چنگ ناکەوێ و کاتێ بنەماڵەکانیان
روومای لەڕ و داچۆڕاوی خۆشەویستانیان لە
کاتی چاوپێکەوتنەکاندا دەبینن ،سەبارەت بە
پێڕانەگەیشتن بە النیکەمی بابەتەکانی ژیانیان
رەخنە دەگرن .چونکی پێیان وایە النیکەم دەبێ
دەرفەتی ئەوەیان بۆ بڕەخسێ کە لە فرۆشگا
پێویستییەکانیان دابین بکەن.
هەروەها ئەو زیندانییانەی کە زۆربەیان
ب ــەه ــۆی هــەلــومــەرجــی ن ــال ــەب ــاری قــۆنــاخــی
لێپێچینەوەکان لــە بــــواری ســامــەت ـییــەوە

،،

لەسەر رەوشی لەشساغی و بواری دەروونــی زیندانیی ه
سیاسییهکان رۆژ بە رۆژ راپۆرتی نیگەرانکەر باڵو دەبێتەوە و
تووشبوونی هەندێک زیندانی بە نەخۆشی جۆراوجۆری دڵ و مێشک
و چــاو ،وەک زێنەب جەاللیان ،نیشانەیەکی روونــە لە گوشاری
قۆناخی دەسبەسەربوونیان لە گرتووخانەکان
رۆژنامە و کتێب لە زیندان و گرتووخانەکان
 /٤مردنی زیندانییهکان لە زینداناندا ،بەهۆی
ئەوەی نهخۆشییهکانیان چارەسەر ناکرێن /٥
ئازار و ئەزێتی روحی و جەستەیی زیندانیی ه
سیاسییهکان  /٦لە بواری پزیشکییەوە بە
زیندانییهکان راناگەن  /٧نووسینی نامە و گلەیی
زیندانییهکان بۆ دامــەزراوە نێونەتەوەییەکان
 /٨پشتڕاستکردنەوەی حوکم نامرۆییانەی
ئیعدامی زیــنــدانـییـ ه سیاسییهکان  /٩مان
لە خــواردن گرتنی زیندانیی ه سیاسییهکان
 /١٠قــورقــوشــمــی بــەنــدەکــانــی زیــنــدان /١١
هێرش کردنە سەر ماڵی بنەمالەی زیندانیی ه
سیاسییهکان  /١٢نەبوونی کەلوپەلی پێویستی
ساغ و ساڵمەتی  /١٣کەم بوونی سەرچاوەکان
 /١٤نــەبــوونــی دەوا و دەرمــانــی گونجاو و
پێویست  /١٥ئەشکەنجە و ئــازار جەستەیی
و روحــی زیندانییهکان  /١٦تێکەڵ کردنی
زیندانیی ه سیاسییهکان لەگەڵ ئەو گیراوانەی
نەخۆشی دەروونــــی و ئــایــدزیــان هەیە /١٧
دەستڕانەگەیشتنی زیندانییهکان بە تەلیفون،
یــان پچڕاندنی قسەکانیان لە کاتی تەلیفون
کردندا  /١٨قەدەخەی سەردان و چاوپێکەوتنی
زیندانییهکان  /١٩سووکایەتی کردن بە ئایینزا
و بیروبۆچوونی زیندانییهکان /٢٠ناچارکردنی
زیندانییهکان بە دانپێدانانی زۆرەملی و سەدان
کێشە و ئارێشەی دیکە ،کە هێندێکیان دەخەینە
بەر باس.
بــــارودۆخــــی خــــــواردن :کــەمــبــوونــی
سەرچاوەکان ،کوالیتی نزم
خــواردنــی زیندانیی ه سیاسییهکان وەک
خــواردنــی بەندەکانی دیکەی زیندانی گشتی
نییە ،خواردنێکی زۆر خراپە ،هەم لە بواری
ئــەو دانــەوێــلــە و شتانەی پێی لــێ دەنــێــن کە
جــــاری وایــــە شــتــی مــــاوە ب ــەس ــەرچ ــوون و
خواردنیان ژەهــراویــت دەکــەن ،هەمیش ئەو
بەرنامە خواردنەی بۆ زیندانیی ه سیاسییهکان
لەبەرچاو گیراوە ،وزەیەکی بەهێزی تێدا بەدی
نــاکــەی و زۆربـــەی خــواردنــەکــان بریتین لە
پەتاتە و دانەوێلە و گۆشت (هەر چەند زۆر
خراپ) کە تاقە چەند چنکێکی تێ دەکەن ،هەر
بۆیە زۆربــەی زیندانییهکان ناچارن خۆیان
خــۆیــان بەخێو بــکــەن و بــە فــرۆشــگــای بەند
تێر بخۆن ،فرۆشگاش واڵمــدەری ئەو ژمارە
زیندانیی ه نییە و بۆیە زیندانییهکان ناچارن
بەو خواردنە خراپەی زیندان بیگوزەرێنن .ئەو
کەسانەی لە بەندی زیندانیی ه سیاسییهکان

،،

زۆر باش نین ،ناچارن بە چەندین کاتژمێر
لــە ریـــزی فــرۆشــگــادا بــۆ دابــیــنــی خـــواردن
راوەســتــن .زۆر جارانیش فرۆشگا کێشەی
سنووردارکردنی شت کڕین دەخاتە بەردەم
زیندانییانەوە ،کەچی ئــەوان بەهۆی خراپی
خ ــواردن ــەوە دەب ــێ پیویستییەکانی خۆیان
لەوێ بکڕن .جگە لەوەش فرۆشگاکان خاوەن
بەرنامەیەکی کرانەوەی رێکوپێک نین و زۆر
جاران بەرپرسانی زیندان بۆ گوشار خستنە
زیندانیی ه سیاسییهکان ،بــە چەندین رۆژ
فرۆشگاکان دادەخەن ،بۆ وێنە ساڵی پار کاتێ
زیندانییهکان بە نیشانەی ناڕەزایەتی خواردنی
زیندانیان نەخوارد ،بۆ ماوەی سێ رۆژ تەواو
دەرکی فرۆشگا گاڵە درا.
دۆخــی لەشساغی :پیسبوونی ژینگەی
زیندان ،نهخۆشییهکان زۆر ئاسان باڵو
دەبنەوە
نزمبوونی ئاستی باری لەشساغی و ئاسان
بــاوبــوونــەوەی نهخۆشییهکان و هەروەها
پەتوو و نوێن و بانی خەوی زیندانییهکانیش
بەگشتی پیسن.
ئاودەست و شوێنی شوشتنی قاپ و قاچاخ
لە شوێنێکە بەڕاستی نەگونجاو و ناخۆش کە
لە بواری پاکوخاوێنییەوە تەواو نەشیاوە.
بەرپرسانی زیــنــدان بــۆ خاوێنکردنەوەی
رێڕەوکان ،شوێنی پشووگۆڕین ،ئاودەستەکانی
زیــنــدان ،کــار بــە زیــنــدانـییـهکــان دەکـــەن ،کە
ئــەمــەش خ ــۆی جــۆرێــک بــێــگــاری کــردنــە بە
زیندانییهکان .ســەرەڕای ئــەوەش سیستم و
کەرەسەگەلی پاکوخاوێنی بەتەواوی رزیو و
کۆنن کە ئەمەش خۆی دەبێتە هۆی کێشە و
ئارێشە بۆ لەشساغی.
دەوا و دەرمـــــــان :دەســتــپــێــڕاگــەیــشــتــنــی
سنووردارە ،بەکاتی خۆی پێڕاگەیشتن نییە
زۆربــــەی زیــنــدانــیــان بــەهــۆی گــووشــاری
جەستەیی و روحی قووڵی قۆناخی لێپێچینەوە
و لێپرسینەوە ،تووشی نەخۆشی و نارەحتی
جــەســتــەیــی ه ــات ــوون ،لــە بــەنــدی زیــنــدانـییـ ه
سیاسییەکاندا شوێنێک بۆ بەکارهێنانی دەوا
و دەرمــان لە الیــەن زیندانییهکانەوە نییە و
سرویسی پزیشکیش بــوونــی نییە و ئەگەر
نەخۆشییەک هەبێ دەبــێ روو لــە بێهداری
زیندان بکرێ .گواستنەوەی زیندانییهکانیش
بۆ بێهداری و دیاریکردنی کاتی چاوپێکەوتنی
پزیشکیش کێشە و ئارێشە و بەرتەسکییەکی
زۆر لەبەرە ،بە چەشنێک هەموو رۆژێ لەو

هەمووە زیندانیی ه سیاسییە بەندی ٣٥٠ی
ئێڤین کەمتر لە  ١٠کەس ئیزنیان پێ دەدرێ
بچنە بێهداری کە ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی
هــەنــدێــک زیــنــدانــی کــە پێویستە دەســبــەجــێ
دەرمــان بکرێن ،یان پێویستیان بە دەرمانی
ئازارشکێن یا دەرمانی تایبەت هەیە ماوەیەکی
زۆر لە چــوون بۆ بێهداری و بەکارهێنانی
سرویسی دەرمانی بێبەش بن .زۆربەی کاتان
زیندانییهکان دەگــەڵ ئــەوەی پیویستییەکی
زۆریان بە دەرمانی دەمودەست هەیە ،بەاڵم لە
دەرمان و پزیشک بێبەش دەبن .بۆ وێنە زۆر
جار رووی داوە زیندانییهکی سیاسی نەخۆش
کەوتووە و پێویستی بە چارەسەری دەسبەجێ
هەبووە ،بەاڵم بەرپرسانی زیندان خۆیان لە
ناردنی بۆ بێهداری بواردوە .ئەوان پێیان وایە
تەنیا کاتێک دەبێ بنێردرێنە بێهداری کە لەخۆ
بچن .ئەو رەوتە لە رەشەممەی ساڵی  ٨٧دا
مردنی ئومیدرەزای میرسادقی لە بەندی حەوتی
زیندانی ئێڤینی لێکەوتەوە ،وێبالنووسێکی الو
کە دوو ساڵ و نیوی درابوویە و لە ئاکامدا
لە زیــنــداندا بەهۆی گوشاری کارەساتباری
زیندان ئەو الوە گیانی لە دەست دا.
بارودۆخی جەستەیی هەندێک زیندانی
سیاسی جێی نیگەرانییە
ل ــەس ــەر رەوشـــــی لــەشــســاغــی و بـــواری
دەروونـــی زیندانیی ه سیاسییهکان رۆژ بە
رۆژ راپــۆرتــی نیگەرانکەر بــاو دەبێتەوە و
تووشبوونی هەندێک زیندانی بە نەخۆشی
جۆراوجۆری دڵ و مێشک و چاو ،وەک زێنەب
جــەاللــیــان ،نیشانەیەکی روون ــە لــە گوشاری
قۆناخی دەسبەسەربوونیان لە گرتووخانەکان.
دەبــــێ لــیــســتــەیــەکــی دوورودرێـــــــژ لــە نــاوی
چاالکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی دەسبەسەر
لە شارەکان و پارێزگاکان بە زێنەبەوە زیاد
بکەین کە بەئانقەست و بەهۆی نەناسراوییان
لەژێر گوشاری دووبەرانبەر دان.
ســـــــەرەڕای ئــــەو نــیــگــەرانــییــە روو لە
زی ــادب ــوون ــان ــە ل ــەس ــەر بـــــواری لــەشــســاغــی
زیندانیی ه سیاسییهکان ،بەرپرسانی دادوەری
و ئەمنییەتی تا ئێستاش هیچ هەوڵێکیان بۆ
گۆڕینی رەوتی زاڵ ئەنجام نەداوە ،بەڵکوو بە
درێژنەکردنەوەی مەرەخەسی هەندێک زیندانی
نەخۆش ،نیگەرانییەکانیان لەسەر لەشساغی
ئەوان چەند بەربەر کردوە .ئەو هەلومەرجەیە
کــە هــیــوای بــە ه ــەر جـــۆرە کــارتــێــکــەریــی و
کــردەیــی بــوونــی گەاڵڵەکانی وەک پشکنینی
گرتووخانەکانی واڵتی بڕیوە و ئەو گومانەی
بەهێز کــردوە کە دامــودەزگــەی دادوەری و
ئەمنییەتی کۆماری ئیسالمی تەواو بە ئانقەست
و سیستماتیک بــەردەوام مافی زیندانییهکان
پێشێل دەکا.
گوێ نەبزووتن بە قانوونەکان
بەگوێرەی م ــاددەی ٢٥ی ستانداردەکانی
رەفتار لەگەڵ زیندانییهکان کە لە یەکەمین
کۆنگرەی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
چاوەدێری بەرگری لە تاوان و رەفتار لەگەڵ
تــاوانــبــاران لە ساڵی  ١٩٥٥لە ژنێڤ گیراوە
«پــزیــشــکــی زیــنــدان بــەرپــرســی چــاوەدێــری
لەشساغی جەستەیی و روحی زیندانییه .پزیشک
دەبێ هەموو رۆژێ سەردانی نەخۆشەکانی و
ئەو کەسانە بکا کە دەڵێن نەخۆشن ،هەروەها
کۆنترۆڵی ئەو کەسانەش بکا کە خۆی گومانی
هەیە ئەو نەخۆشییانەیان گرتبێتەوە »،بەندی
دوویەمی ئەو ماددەیە روونــی دەکاتەوە کە
«هەر کاتێک پزیشک دیاری کرد بارودۆخی
جەستەیی یان دەروونــی زیندانییهک بەهۆی
بەردەوامی و یان شێوازێکی تایبەتی زیندانی
بوون زیانی پێگەیشتووە یان زیانی پێدەگا،
لەسەری ئەرکە راپۆرتێک بنووسێ و بیدا بە
بەرپرسی زیندان».
لــە قــانــوونــە نــێــوخــۆیــیــەکــانــی ئــێــرانــی ـشدا
لــەســەر لەبەرچاوگرتنی بـــواری لەشساغی
زیندانییهکان لە مــاددەی ١٠٢ی ئاییننامەی
بــەڕێــوەبــەری زیندانەکان و هەنگاوە دابینی
و پ ــەروەردەی ــی ــەک ــان ــی واڵتدا ه ــات ــوە کە
«بــێــهــداری زیــنــدان ئەرکێتی النیکەم مانگێ
جارێک هەموو زیندانییهکان تێست و چێک
ئاپی پزیشکی بکا و مــاددەی ١٠٣ی هەمەن
ئایینامەش چــارەســەری و چوونە دەرەوەی
زیندانی لە زیندان بۆ چــارەســەری پزیشکی
بــە پشتڕاستکردنەوەی بــێــهــداری زیــنــدان و
ئیزنی دادوەری چاوەدێر دەبەستێتەوە ، ،بەو
حاڵەوە کارکردی بەرپرسانی دادوەری وەک
سەرپەرشتیارانی زیندانییهکان ،لەمەڕ ئەوان
پڕە لە پێشێلی مافی قانوونی زیندانییهکان.. .
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«تهرمیم»ی کابین ه بۆ  5ساڵ!
تهرمیمی کابینهی روحانی بۆ کۆمهڵگهی
توپڕ و
ئێران و چاالکانی سیاسی شتێکی ک 
چاوهڕواننهکراو نهبوو .لهمیژ بوو باسی
دهکــرا و تهنانهت ههندێک جار دهبــوو ب ه
باسی گهرمی راگهیهن ه ناڕهسمییهکانی
ئێرانیش .بۆ نموونه بههاری ئهمساڵ ئهو
باس ه ب ه گهرمی له ئارادا بوو و ئهو ئهگهر ه
حەسەن شێخانی
بههێز بوو ک ه حهسهن روحانی کابینهکهی
تهرمیم بکا ،بهاڵم ئهوکات نهکرا و ئهگهر
ههڵه نهکهم دهوڵهتی روحانی ل ه زاری وتهبێژی دهوڵهتهوه حاشای لهو پرس ه
کرد .له الیهکی دیک ه تهرمیمی کابینه وهک داخوازییهک له الیهن رهوت ه
سیاسییهکانی نێو سیستمهوه له ئارادا بووه؛ دیاره ب ه هۆکار و ئامانجی
جۆراوجۆر و ،ههرکام لهوان داخوازیی گۆڕینی وهزیری وهزارهتگهلێکی
دیاریکراویان دهکرد.
گۆڕینی وهزیران و تهرمیمی کابین ه دیاردهیهکی ئاسایییه و نهک تهنیا
ل ه ئێران بهڵکوو له ههموو واڵتانی دیکهش تهرمیمی کابینه ل ه ماف و
دهسهاڵتهکانی سهرکۆمار یان سهرۆکی دهوڵهتانه که ئهگهر ب ه پێویستیان
زانی ،ل ه چوارچێوهی رێوشوێنی دیاریکراودا ئهو کار ه ئهنجام بدهن .دهکرێ
پرسیار بکرێ ک ه زهروورهتی گۆڕینی ئهو وهزیرانهی کابینهی روحانی ل ه
چیدا بوو؟ بۆچی روحانی ل ه کاتێکدا کهمتر ل ه  7مانگی بۆ بهڕێوهچوونی
ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماری ل ه ئێران ماوه ،ئهو کارهی کرد؟ بۆ پێشتر
کابینهی تهرمیم نهکرد؟ ئایا  7مانگ ماوهیهکی زۆر کهم نییه بۆ ئهوهی
وهزیرێک بتوانی ستراتیژ و پالنهکانی خۆی بخات ه بواری جێبهجێ کردنهو ه
و کارنامهیهکی دیاریکراو بخات ه روو؟ ئهمان ه پرسیار گهلێکن ک ه لهم
گۆشهیهدا لهسهریان دهوهستم.
دوای ههڵبژێرانی حهسهن روحانی ب ه سهرکۆماری له ساڵی 92دا ،ب ه هۆی
پێکهاتهی بناژۆخوازی مهجلیسی  ،9ژمارهیهک له بهربژێر ه پێشنیارکراوهکانی
ب ه مهجلیس ،نهیانتوانی دهنگی متمانهی مهجلیسی نۆیهم به دهست بێنن و
ببنه وهزیر؛ بۆیه روحانی مهجبور بوو ک ه ل ه ئهولهوییهتهکانی دووههم و
سێههم و هتدی بۆ دانانی وهزیر ل ه وهزارهتهکانی جێی ئاماژه کهڵک وهرگرێ.
بهم هۆی ه دوای ههڵبژاردنهکانی مهجلیسی دهیهم ل ه 7ی رهشهمهی 94دا
و گۆڕانی پێکهاتهی مهجلیسی  10ب ه قازانجی دهوڵهت ،چاوهڕێ دهکرا ک ه
روحانی ئهو وهزیرانهی ک ه عهمهلکردێکی سهرکهوتوویان له ماوهی زیاتر
له  3ساڵی رابردوودا نهبووه ،بگۆڕێ و بهربژێر ه دڵخوازهکانی له جێگهیان
دانێ .چاالکانی سهربه بهرهی دهوڵهت و ریفۆرمخوازیش ک ه رهخنهیان ل ه
عهمهلکردی ههندێک ل ه وهزیرهکان ههبوو دهیانگوت ئێستا که ژمارهیهکی
زۆر و بهرچاو ل ه نوێنهرانی مهجلیس ،میانهڕۆ و ریفۆرمخوازن و نێوانی
مهجلیسی دهیهم و دهوڵهت زۆر باشتره ،کاتی ئهوهیه روحانی دهست بکا
ب ه تهرمیمی کابینه و کاندیدا دڵخوازهکانی له جێگهی وهزیره الوازهکان
دابنێ .بهم پێی ه بوو ک ه له بههاردا ئهو باس ه ب ه گهرمی هاته ئاراوه .دوای
دهست لهکارکێشانهو ه یان ناچارکردنی  3وهزیری وهزارهتهکانی پهروهد ه و
فیرکردن ،فهرههنگ و ئیرشاد و ،وهرزش و الوان ،ب ه دهست لهکارکێشانهوه،
ئهو رهخنهی ه ل ه دهوڵهت دهگیرا ک ه دهبوو زووتر کابینهی تهرمیم کردبا و
نهدهبوو ئهوهنده وهدرهنگی بخا .میانهڕۆکان لهگهڵ ئهوهی ک ه ب ه زۆری
پشتیوانییان لهو کارهی دهوڵهت کرد بهاڵم پێیان وا بوو دهبوو دهوڵهت
زووتر وهخۆ کهوتبا؛ ههروهها بهشێکیشیان پێیان وای ه که دهوڵهت نابێ ههر
بهوهند ه قهناعهت بکا و دهبێ بازنهی تهرمیم بهرباڵوتر بکا و گۆڕانێکیش ل ه
تیمی ئابوورییهکهیدا بێنێت ه ئارا.
سهبارهت بهوهی ک ه پێویستیی گۆڕینی ئهو سێ وهزیر ه له چیدا بوو
دهبێ به جیا باسی ههرکامێکیان بکهین؛ وهزیری فهرههنگ و ئیرشاد له الیهن
باڵی بناژۆخواز و باشتر ه بڵێین ل ه الیهن ناوکی ئیدئۆلۆژیکی سیستمهو ه
له ژێر زهخ ـتدا بوو و بهو ه تۆمهتبار دهکــرا که دهرهتانی بۆ چهشنێک
بهرهاڵیی فهرههنگی رهخساندووه .عهلی جهننهتی له ژێر ئهم فشارانهدا
دهستی ل ه کار کێشایهوه و روحانیش وهک دهگوترێ ب ه ئامانجی نزیک
بوونهو ه ل ه بناژۆخوازهکان و بهدهست هێنانی پشتیوانیان له ههڵبژاردنهکانی
سهرکۆماریی 96دا ،دهســت لهکارکێشانهوهکهی قبووڵ کــرد .دیــاره ئهو
لێکدانهوهیه وهختێک راست دهردهچــێ که وهزیری تازه ،موحافیزهکارتر
بجووڵێتهوه .ئهوهندهی ک ه دهگهڕێتهو ه سهر دوو وهزیرهکهی دیکه ،ئهوان
عهمهلکردێکی سهرکهوتوویان ل ه بــوارهکـهی خۆیاندا نهبوو .بهتایبهت
وهزیری پهروهرده و فێرکردن پێشتر  4کارتی زهردی ل ه الیهن مهجلیسهو ه
پێدرابوو و ق ـهرار بوو ل ه داهاتوویهکی نزیکدا ل ه مجلیسدا پرسیار و
لێپرسینهوهی لێ بکرێ که مهعلووم نهبوو بتوانێ دیسان دهنگی متمانهی
مهجلیس بهدهست بێنێتهوه .روحانی ب ه وادار کردنی ئهو دوو وهزیر ه ب ه
ئیستعفا ،ویستی دهستی خۆی رهپێش بخا و ههنگاوێک بۆ بههێزکردنی
مودیریهتی ئهو دوو وهزارتخانهی ه ههڵێنێتهو ه ک ه ئهمهش ل ه  7مانگ پێش
ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماری96دا ،رهنگ و بۆیهکی ههڵبژاردنیشی ههیه.
روحانی لهبهر ئ ـهوهی که وا پێشبینی دهکــا له ههڵبژاردنهکانی 96دا
رهقیبێکی جیدی ل ه نێو ئوسوولگهرکاندا نی ه و له الیهن بهرهی میانهڕۆ و
ریفۆرمخوازیشهو ه پشتیوانی لێ دهکرێ ،بهم هۆیه بۆ خولێ دووههمیش
دهبێتهو ه سهرکۆمار .روحانی ل ه الیهک دوای گۆڕانی تهرکیبی مهجلیسی
 10و زۆر بوونی الیهنگرانی دهوڵ ـهت له مهجلیسدا ،سێ بهربژێری بۆ
پڕکردنهوهی جێی سێ وهزیر ه دهست لهکارکێشراوهکه ،ب ه مهجلیس ناساند
که ل ه ساڵی 92دا مهجلیسی نۆیهم دهنگی متمانهی پێ نهدابوون .ل ه الیهکی
دیکه لهبهر ئهوهی ک ه روحانی پێشبینی دهکا که بۆ جاری دووههمیش
ببێنتهو ه سهرکۆمار ،ئهگهر ئهو وهزیر ه تازانه لهم ماوهی ه تا ههڵبژاردن،
کار و ههوڵی قابیلی قبووڵیان ههبێ ،هیچ دوور نی ه ک ه جارێکی دیکهش
کاندیدیان بکاتهوه .بهم شیکارییه ،به واتایهک روحانی ئهو سێ وهزیرهی
بۆ  5ساڵ ههڵبژاردوو ه ن ه  7مانگ .بهم شرۆڤهی ه که ،ئهو رهخنهی ه ک ه
روحانی نهدهبوو  7مانگ ماو ه بۆ ههڵبژاردن ،کابینهی تهرمیم کردبا ،کاڵ
دهبێتهوه.
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ژماره691:

بیروڕای ئازاد

رۆژنامەی

دەوری ئاڵوگۆڕی سیاسیی نێوخۆیی و دەرەکی لەسەر هزری
دوکتور قاسملوو
( رەچەڵەکناسی هزر و ئەندێشەی دوکتور قاسملوو)

شاهۆ حوسێنی

کۆنت وەک دەسپێکی پۆزیتویزم دەناسرێ
بــەاڵم دەک ــرێ بــاس لــە تایبهتمهندییهکانی
پۆزیتویزم بەرلە کۆنت بکرێ ،بــەاڵم کاتێ
زەیــنــێــکــی هــەڵــکــەوتــەی وەک کــۆنــت ئــەو
تایبەتمەندیی ه لێکباڵوانە کۆ دەکاتەوە ،وەک
گشتێکی یەکگرتوویان دەردەهێنێ و دەیکاتە
دەرکەوتەیەکی کلتووریی نــوێ ،ئیتر دەبێتە
دەسپێکی پۆزیتویزم .بــەداخــەوە ئــەوەی کە
بەگشتی لە ئێرانی قاجارەوە هەتا سەردەمی
کۆماری ئیسالمی وەک ریفۆرمخواز سەری
هەڵداوە ،هەموو بەگشتی دەچنە چوارچێوەی
ریفۆرمی پڕاگماتیکەوە ،واتە هەموو بەگشتی
خوازیاری پاراستنی پێکهاتە و نەزمی ئارایی
بــوون ،بــەاڵم لە هێندیک بــواردا هەستیان بە
زەروورەتی ئاڵوگۆڕ کردوە.
دوکــتــور قاسملوو «کــوردیــکــی سۆسیال
دێموکرات» بوو ،ئەوە تەنیا بەو مانایە نیە کە
دوکتور قاسملو بە رەگــەز کورد بــووە ،واتە
تــورک ،فــارس ،یــان ســەر بە نەتەوەیەکیتر
نەبووە ،هەروەها سۆسیال دێموکرات تەنیا
ئاماژەیەک بە باوەڕی هزریی دوکتور قاسملوو
نیە ،بەڵکە بەو مانایەیە کە دوکتور قاسملوو
وەک دەرکەوتەیهک لەژێر رۆشنایی و تیشکی
ئــەو واقعییەتە شرۆڤە بکرێ ،شرۆڤەیەکی
هــەڵــقــواڵوی تــایــب ـهتــم ـهنــدیی ـهکــانــی هـــزری،
ئابووری ،سیاسی ،کلتووری و کۆمەاڵیەتی
لە چاخ و دەورەیەکی مێژووییدا .بێگومان
ب ــاس کـــردن لــە ریــفــۆرمــخــوازی لــە ه ــزر و
ئەندێشەی دوکتور قاسملوودا لە غیابی بنەما
و بەستێنی مێژوویی کلتووری چەپ ،کورد،
ئورووپا و ئێران ،بەالرێدا بردنی شرۆڤەیە.
بە واتایەکیتر پساندنی هــزر و ئەندێشەی
دوکــتــور قاسملوو لــەگــەڵ مــێــژووی ژیــان و
ئــەزمــوونــە مێژووییەکانی خــۆی ،دوورم ــان
دەکــاتــەوە لــە خوێندنەوەیەکی دروســـت لە
دوکــتــور قاسملوو .دوکــتــور قاسملوو وەک

قاسملوو لــەپــاش کــوودتــا بـــەدژی دوکــتــور
موسەدیق و پاش ماوەیەک ژیان لە عێراق،
بۆ درێــژەدانــی خوێندن دەگــەرێــتــەوە پڕاگ
و کارناسی بــااڵ و دوکتوراکەی هــەر لەوێ
تەواو دەکا .لەپاش تەواو کردنی دوکتوراکەی
ه ــەر لــە زانــســتــگــای پـــڕاگ دەســـت دەکـــا بە
وانەگوتنەوە ،دوکتور قاسملوو لەو دەورەیەدا
بەهاری پــڕاگ و هێرشی تانکەکانی یەکێتی
سۆڤیەت بۆ پــڕاگ و رووخاندنی دەسەاڵتی
ریفۆرمخوازەکانی ئەو واڵتە دەبینێ .بێگومان
ئەو روداوە وەک کارەساتێکی گەورە ئیتر بە
تــەواوی هزر و ئەندێشەی دوکتور قاسملوو
لە مارکسیزم -لێنینیزم وەردەگێڕێ و روو
لە سۆسیال دێموکراسی دەکا ،وەک رەوتێکی
ریــفــۆرمــخــوازنــە لــەنــێــو ه ــزر و ئەندێشەی
چەپدا .دوکتور قاسملوو باوهڕیکی قوڵی بە
دێموکراسی هەبوو ،ئەو لەسەر ئەو باوهڕە
بــوو لە غیابی ئابوورییهکی سۆسیالیستی
کە داهاتی ئابووری لە سیستمێکی ئابووریی
سالم و گەلیدا بە شێوەیەکی عاداڵنە لەنێو
هەموو چین و توێژەکانی کۆمهڵگهدا دابەش
ببێ ،هەرەها لە غیابی سیستمێکی سیاسیی
دێموکرات و پلۆڕاڵدا هیچکات عەداڵەت و مافی
تاک و کۆمهڵگ ه مسۆگەر نابێ .ئەو باوهڕەی
کە بێرنشتاینی لە مارکسیزمی شۆڕشگێرانە
جیا ک ــردەوە ،هــەر بۆیە لەسەر ئــەو بــاوهڕە
بــوو کــە مــافــی ک ــورد وەک م ــرۆڤ و مافی
هەموو چین و توێژەکانی کۆمهڵگهی ئێران
لە سیستمێکی دیموکراتڕا سەرچاوە دەگرێ،
ئەو باش لە دەوری بیرورای ئازاد ،هەڵبژاردنی
ئــازاد ،سیستمی حیزبی پلۆڕاڵ ،رووناکبیری
سەربەخۆ ،رۆژنامەوانی ئازاد گەیشتبوو بۆ
سڕینەوەی هێژمۆنی دیکتاتۆرییەت لە هەناو
و دەروونـــی تــاک و کــۆمـهڵــگـهدا .ئیتر ئــەوە
دەورەیەکە کە دوکتور قاسملوو بە تەواوی
لــەگــەڵ هــزر و بیری مارکسیزم -لینینیزم

سەرەتا:
ب ـێگــومــان مـــرۆڤ بــەرهــەمــی ئ ــەو چــاخ
و کۆمهڵگهیە کە تێیدا دەژی و ناتوانێ خۆ
لــە هێژمۆنی تایبەتمەندییهکانی چاخی و
کۆمەاڵیەتی دەرباوێ ،چاخ و کۆمهڵگ ه لەرێی بە
کۆمەاڵیەتی کردنی تاک لە تایبهتمهندییهکانی
خ ــۆیدا کــار دەکــاتــە ســەر م ــرۆڤ ،دوکتور
قاسملووش وەک تاکێک بێگومان لەو رەوتە
بەدەر نی ه و ئاڵوگۆڕ ه سیاسییهکانی دەرەوە
و نێوخۆی ئیران کــاری تێ کــردوە و بەپێی
زەرفــیــیــەتــی ه ــزری و دەروونــــی ئاڵوگۆڕی
تێدا ســاز کــردوە .یەکێک لــەو رەوتــانــەی کە
دوکتور قاسملووی خستۆتە ژێر کاریگەری
خــۆی ریفۆرمخوازیە؛ ریفۆرمخوازی وەک
ه ــزر و گــوتــار بــە مــانــای بــاوەڕمــەنــدی بە
زەروورەتــــی گۆرینی بنهڕهتیی هەنگاو بە
هــەنــگــاوی پێکهاتەی سیاسی و ئــابــووریــی
کۆمهڵگ ه لەرێی دامــەزرانــدنــی پێکهاتەیەکی
سیاسیی دێموکرات و نیزامێکی ئابووریی
ع ــاداڵن ــە بــــەدژ ســۆســیــالــیــزمــی شۆڕشگێر
(کــە لــەو بـــاوهڕەدا بــوو بۆ مسۆگەر کردنی
عەداڵەت و یەکسانی پێویستە پرۆڵتێرەکان
ب ــە شــێــوەیــەک ـی شــۆڕشــگــێــرانــە و لــەرێــی
وەدەسـتگــرتــنــی دەســەاڵتــی سیاسی حــەول
بدەن بۆ دامەزراندنی دیکتاتۆری پروڵتاریا و
لەنێو بردنی چەوساندنەوەی زۆرینەی پرۆڵتێر
بــە دەس ــت کەمینەی ســەرمــایــەدار) ســەری
هــەڵــدا .ئــەو شێوە لە ریفۆرمخوازی لەگەڵ
ریفۆرمی پڕاگماتیک کە حەول بۆ پاراستنی
پێکهاتە و نەزمی ئــارایــی لە بەرامبەر هەر
جــۆرە ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتی دەدا ،جیاوازە.
ریــفــۆرمــخــوازی بــە مــانــای سۆسیالیزمێکی
خ ــاوک ــراو لــە قــوتــابــخــانــەی فــکــری ئــێــدوارد
بێرنشتایندا ،پێداگر بوو لەسەر ریفۆرمی
کۆمەاڵیەتی ،ئاشتیخوازی و رێککەوتن لەگەڵ
حیزب و رێکخراوە بورژواکان بۆ دامەزراندنی
دوکتور قاسملوو باوهڕیکی قووڵی بە دێموکراسی هەبوو ،ئەو
سیستمێکی دێــمــوکــرات و ئــابــووریی ـهکــی
عــاداڵنــە .ریــفــۆرمــخــوازی وەک شێوەیەکی لەسەر ئەو باوهڕە بوو لە غیابی ئابوورییهکی سۆسیالیستی کە داهاتی
دێموکراتیک لە سۆسیالیزم زۆرترین دژایەتی
لەگەڵ هەڵوێستی شەڕخوازانەی مارکسیزم_ ئابووری لە سیستمێکی ئابووریی سالم و گەلیدا بە شێوەیەکی عاداڵنە
لێنینیزم هەبوو.
لەنێو هەموو چین و توێژەکانی کۆمهڵگهدا دابەش ببێ ،هەرەها لە غیابی
هەڵبەت ئــەوە بــەو مانایە نی ه کــە پێشتر
ریــفــۆرم لــە هێندێک دیــــاردەی کۆمەاڵیەتی سیستمێکی سیاسیی دێموکرات و پلۆڕاڵدا هیچکات عەداڵەت و مافی تاک
وەک ئایین نەبووبێ ،واتــە خــاوەنــی مێژین ه و کۆمهڵگه مسۆگەر نابێ
نەبووبێ ،بەاڵم بێرنێشتاین یەکەم کەس بوو
کە چوارچێوەیەکی مەعریفی بۆ دانا و پەرەی
کەسایەتییهکی سیاسی سەرهتا خۆی لە هزر ماڵئاوایی کردوە و هەنگاوی ناوەتە نێو جیهانی
پێدا .ئەو لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە بەتەنیا
و ئەندێشەی مارکسیزم_لێنینیزمدا دیتەوە ،هــزری سۆسیال دێموکراتەکان و بەرهەمی
بەدەست گرتنی پێگەی دەسەاڵت و حکوومهت
ئەندێشەیەک کە حیزبی توودە پەرەپێدەری ریفۆرمخوازانەی هزری بێرنشتاین .دوکتور
ناتوانێ ژێرخانی سەرمایەداری و کاپیتالیزم بە
بـــوو و ل ــەس ــەر ئ ــەس ــاس و بــنــەمــای ئــەو قاسملوو هــەر لــەبــەر رۆشــنــایــی ئــەو هــزرە
جۆرێک لەنێو ببات کە ئیتر سەرهەڵنەداتەوە،
ئایدۆلۆژیی ه دامــەزاربــوو .دوکتور قاسملوو بــاوهڕی بە دیالۆگ و دیتنەوەی رێگاچارەی
بەڵکە پێویستە کە بنەماکانی هزری ،کلتووری
وەک کەسایەتییهکی سیاسیی چەپ و لەژێر ئاشتیانە لەگەڵ دەســەاڵتــی ناوەندیی ئێران
و کۆمەاڵیەتیی سەرمایەداری بەرله بنەمای
کارتێکردنی هزری مارکسیزم -لێنینیزم روو لەپاش شۆڕشی  ٥٧هەبوو .ئەوە لە کاتێکدا
سیاسی و حکوومی برووخێ و لەنێو ببردرێ.
لە پڕاگ پێتەختی واڵتی چیکوساڵواکی دەکا بوو کە ئەو موتەهەم بە سازشکاری دەکرا،
بێرنێشتاین باوەڕێکی قووڵی بە دەور و پێگەی
و دەست بە خوێندنی زانستگایی دەکا .ژیان بــاوهڕی قووڵی ئەو ئینسانە مەزنە بە رێگا
نــووســەران ،رۆژنــامــەوانــان ،هونەرمەندان و
لە ئــووروپــا بــوو بە هــۆی دیتن و ئەزموون چ ــارەی ئاشتیانە و حــەرەکــەتــی هەنگاو بە
رووناکبیران هەبوو بۆ سڕینەوەی زەینی و
کــردنــی موسیبەتی مارکسیزم-لێنینیزم بۆ هەنگاو بۆ مسۆگەر کردنی مافی کورد ،چین
دەروونــی سەرمایەداری لەنێو زەینی تاک و
رۆژهــەاڵتــی ئــووروپــا کــە دەسەاڵتگەلێکی و توێژەکانی هەموو کۆمهڵگهی ئێران تا ئەو
کۆمهڵگهدا ،واتە ئازادی بەیان و مافی بیروڕای
دیکتاتۆر و خوێنڕێژی بــەســەر کۆمهڵگهدا جیگایە بوو کە لەسەر میزی وتوووێژ شەهید
ئازاد .بێرنێشتاین لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە
حاکم کردبوو ،لە هەمان کاتیشدا لە بواری کرا.
هەتا داهاتی ئابووریی کۆمهڵگه بە شێوەیەکی
ئـــابـــووریدا کــۆمـهڵــگـهیــەکــی پــاشــکــەوتــووی
سەرچاوەکان:
عاداڵنە لەنێو کۆمهڵگهدا دابەش نەبێ و چین
بــەرهــەم هێنابوو .ئــەوە لە کاتێکدا بــوو کە
ئەلف :ماڵپەرەکان
و توێژەکانی هەژار و دەستکورتی کۆمهڵگ ه
رۆژئـــاوای ئــورووپــا هــەم خاوەنی سیتمیکی
http://isj.org.uk/left-reformism-_1
دڵــەراوکــێــی دابــیــن کــردنــی داهــاتــیــان هەبێ
ئاوااڵو و دێموکرات بوو و هەمیش لە باری the-state-and-the-problem-of-
سەرمایەداری وەک نیزامێکی پەرەپێدەری
ئابووری و پێشکەوتنەوە لە ئاستێکی بەرزدا /socialist-politics-today
نـــاعـــەداڵـــەت ــی لــەنــێــو ن ــاچ ــێ و نــیــزامــێــکــی
بوو .بێگومان ئەو دیاردانە و ئەو نیشانانە بۆ
http://anthropology.ir/
_2
سۆسیالیستی راستەقینەی پــەرەپــێدەری
دوکتور قاسملووی بیرمەند و ژیر لە هەناوی 29526/node
عەداڵەت لە هەموو بوارەکاندا سەقامگیر نابێ.
خۆیدا هەڵگری زۆر پەیامی روون و ئاشکرا
https://fa.wikipedia.org/wiki _3
بە گشتی بێرنێشتاین لەسەر ئەو باوەڕە بوو
بوو ،ئەویش ئەوە بوو کە مارکسیزم -لێنینیزم
ب :کتێبەکان:
کە پێویستە کۆمهڵگ ه ببێتە خاوەن نیزامێکی
و ئەساسەن هیچ رەهەندیکی چەپی شۆڕشگێر
 _١بشیریه ،حسین :تــاریــخ اندیشەهای
حیزبی پلۆڕاڵ ،سیستمێکی هەڵبژاردنی ئازاد،
ناتوانێ دامەزرێنەر و پەرەپێدەری عەداڵەت ســیــاســی در قــــرن بــیــســتــم ،انــدیــشــەهــای
دابەش کردنی داهاتی ئابووری بە شێوەیەکی
و مافی تاک و کۆمهڵگه بێ ،چونکە بنیادنەری مارکسیستی ،نی تهران ١٣٧٦
عــاداڵنــە لەنێو هــەمــوو چین و توێژەکانی
سیستمێکی دیکتاتۆرین و دیکتاتۆریش لە
 _٢بشیریه ،حسین :جامعهشناسی سیاسی،
کــۆم ـهڵــگ ـهدا؛ وات ــە بێرنێشتاین لــەســەر ئەو
هەناوی خۆیدا دژی هەر جۆرە عەداڵەتێک ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی،
باوەڕە بوو کە مافی تاک و کۆمهڵگه تەنیا و
مافی تاک و کۆمهڵگهیە .لە نێوخۆش دوکتور نی ،تهران١٣٧٤ ،
تەنیا لە سیستمێکی دێموکراتدا مسۆگەر و
قاسملوو لەپاش ئــەوەیکــە دەگــەرێــتــەوە بۆ
 _٣بشیریه ،حسین :دولت عقل ،ده گفتار در
دابین دەبێ ،ئەو لەسەر ئەو بــاوەڕە بوو کە
ئێران ،شاهیدی کوودتای حەمەڕەزاشا بەدژی فلسفه و جامعەشناسی سیاسی ،علوم نوین،
شۆڕشێکی پرۆڵتێری تەنیا و تەنیا دەبێتە هۆی
دوکــتــور موسەدیق دەبــێ ،ئــەو کوودتایەش تهران١٣٧٤ ،
لەنێو چوون و رووخانی کۆمهڵگه.
بێگومان هزر و ئەندێشەی دوکتور قاسملوو
 _٤کوالکوفسکی ،لشک :جریانهای اصلی
دوکتور قاسملوو و ریفۆرم لە هزر و
زیاتر دەخاتە رەوتی ئاڵوگۆڕ و وەرچەرخان ،در مارکسیسم ،برآمدن ،گسترش و فروپاشی،
ئەندێشەدا
بە جۆرێک کە وێدەچی زەروورەتی بنیادنانی ترجمە عباس میالنی ،آگاه ،تهران١٣٨٦ ،
بێگومان هــەر هــزر و گوتارێکی زیندوو
سیستمێکی دێموکرات و کارکردە پۆزێتیڤەکانی
خاوەنی پێشمێژوویەکی تایبەت بە خۆیەتی
وەها سیستمێک هەر لەو سەردەمەڕا خزابێتە
ئهو وتارانهی ل ه بیروڕای ئازاددا باڵو دهبنهو ه
کــە لــە نـــاو و نــیــشــانــی هـــزر و گــوتــارەکــە
هەناو و مێشکی دوکتور قاسملوو .دوکتور تهنیا ههڵگری بیروڕای نووسهرهکانیانه.
مێژووییترە؛ بۆ وێنە ئەگەرچی ئەگۆست

،،

،،

لە فراکسۆنی نوێنەرانی ناوچە
تورکنشینەکان تا فراکسیۆنی ئەهلی
سوننەتی بەشێک لە نوێنەرە کوردەکان
دۆســتــێــک کــە تـــازە لــە ئــێــران گــــەڕاوەتــــەوە باسی
تاهیر قاسمی
گۆڕانکارییەکانی کۆمەڵگهی رۆژهــەاڵت و ئێرانم بۆ
دەکا .هاتوچۆی بە فرۆکەخانەی نێوەدەوڵەتیی تەورێزدا
بووە .شارەزای سیاسەت و جموجۆڵە سیاسییەکانی نێوخۆی ئێران نییە .ئەوەی
زیاد لە هەر شت سەرنجی راکێشاوە هەڵسوکەوتی کارمەندانی فرۆکەخانەکەیە.
دەڵێ ئێمە بە فارسی قسەمان دەکرد و تورکیمان نەدەزانی کەچی ئەوان هەر
بە تورکی دەیاندواندین و پرسیاریان دەکرد و واڵمیان دەداینەوە! فرۆکەخانەی
هێلسینکیم وەبیر هاتەوە کە هەر کە پێت تێهاویشت ،زمانی فینالندی ئوتوماتیک
دەبــێ بە زمانی دووهــەم و زمانە نێونەتەوەییەکانی وەک ئینگلیزی جێگای
دەگرنەوە .بەاڵم ئەوەی ئەو بۆم دەگێڕێتەوە ،نە بابەتێکی زمانی یا ئیداری بەڵکو
جموجۆڵێکی سیاسی -نەتەوەییە کە دەمێک ساڵە بە ئاشکرا و بە نهێنی کۆاڵن و
شەقامەکانی شار و ناوچە تورکنشینەکانی ئێرانی داگرتووە.
تورکەکان بەشێکی زۆر لە حەشیمەتی ئێران پێک دێنن .لە باری ئەژمارەوە
یەک لە دوو گەورە نەتەوەی پێکهێنەری ئەو واڵتــەن .لە باری ئابوورییەوە
دەسەاڵتێکی زۆریــان بە دەستە و لە باری ئیدارییەوە رۆڵێکی گرینگیان ل ه
دەسەاڵتدا ههیه .قبووڵ کردنی ئایینزای شیعە وەک مەزهەبی هاوبەش ،هەر
لە سەرەتاوە ئاڵقەیەکی گرینگی پێوەندیی نێوان دوو نەتەوەی فارس و تورک
بوو .ئاڵقەیەک کە جێگای بە جیرانەتی و خزمایەتیی مێژوویی فارس لەگەڵ
نەتەوەکانی دیکە بە تایبەت لەگەڵ دوو نەتەوەی کورد و بلوچ لەو واڵتەدا لێژ
کرد .زۆربەی نەتەوەکانی دیکە لە ئێران بە سەر هەر دوو ئایینزای سوننە و
شیعە و ئایینی دیکەشدا دابەش بوون.
لەگەڵ هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی ،تورکەکان بە هۆی ئایینەوە زۆر
زوو خۆیان لەو دەسەاڵتەدا دیتەوە .چەندان جار کەسایەتییەکانی تورک لە
ئاستە بەرزەکانی ئیدارەی واڵتدا جێیان گرت و ناوچە تورکنشینەکانیش
لەچاو ئەو ناوچانە کە نەتەوەکانی دیکەی وەک کورد و بلوچی تێدابوو ،لە
باری ئابوورییەوە بووژانەوەی زۆرتری بە خۆ دیت .بەاڵم سەرەڕای ئەوانە
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە سەرەتاوە هەتا ئێستاش هەروا دەسەاڵتێکی
ئیسالمی  -فارسییە و تورکەکان بە فەرمی هیچ مافێکی زیاتر لە نەتەوە
بندەستەکانی دیکەیان پێ نەدرا .بەرامبەر بەوە لە ماوەی دوو دەهەی رابردوودا
بزووتنەوەیەکی پەرەگر و بەرباڵو شار و ناوچە تورکنشینەکانی گرتۆتەوە.
بزووتنەوەیەک کە ئەگەرچی حیزب و رێبەری دیاری نییە بەاڵم ئامانجدار و
یەکگرتوویە .لە هەموو بەستێنەکانی وەک وەرزش ،میدیا ،بــازاڕ و هیتر بۆ
خۆنواندن و خۆزەقکردنەوە کەلک وەردەگــرێ .لەسەر دوو کۆڵەکەی زمان و
خاک خۆی پێناسە دەکا و بەردەوام بیر لە بەرینکردنەوەی جوغرافیا و مێژووی
خۆی دەکاتەوە .پێیەکی لە نێو دەسەاڵتە و پێیەکی لە نێو کۆمەڵگهی خۆی دایە .لە
روانینی ئەم بزووتنەوەیەدا تاکی تورک لە هەر کوێ بێ و لە هەر پلە و پایەیەکی
کۆمەاڵیەتی یا سیاسیدا بێ ،لە دەرەوە بێ یا لە نێوخۆ ،دژی دەسەاڵت بێ یان
لەگەڵ دەسەاڵت ،بەرامبەر بە بزووتنەوەکە ئەرکدارە .ئەوەی بۆ ئەو بزووتنەوەیە
گرینگە ئەوەیە کە تاکی تورک دەبێ بە تورکی بمێنێتەوە و کار بۆ پەرەگرتنی ئەم
بزووتنەوە ناسیونالیستیە بکا .هەر ئەم روانگەیەش لە هەڵبژاردنەکانی ئێراندا،
بە تایبەت لەو شارانەی ل ه رووی دیموگرافییهو ه فرهچهشنن ،پێوانەی سەرەکیی
دەنگدانی دەنگدەری تورکە .بەو روانگەیە و لە ژێر هێژمۆنیی ئەو بزووتنەوەیەدا
بوو کە لە شارە جۆراوجۆرە تورکنشینەکانەوە نوێنەرانی تورک بۆ مەجلیسی
ئێران نێردران .دوا جاریش هەر ئەو گوشارەی شەقامی تورک بوو کە سەت
نوێنەری تورکی بە روانگە و بۆچوونی جیاواز لە دەوری یەک کۆ کردەوە تا
فراکسیۆنی نوینەرانی «ناوچە تورکنشینەکان» پێک بێنن .ئەگەرچی بەشێک لەو
ناوچانەی بە ناوی ناوچەی تورک نشین لە مەجلیسی ئێراندا ناودێر کراون،
تورکان تاکە نەتەوەی سەرەکیی ئەو ناوچانە نین.
پهرهگرتنی بزووتنهوهی نهتهوهیی تورکان ل ه حاڵێک دایه که سەرەڕای چەند
سەدە خەبات و تێکۆشان ،بە داخەوە هێشتا کوردەکان رێگایان بۆ دۆزینەوەی
بزووتنەوەیەکی وەها گشتگیر و یەکگرتوو نەدۆزیوەتەوە .نوێنەرە کوردەکانی
نێو مەجلیسی ئێران هەتا ئێستا نەیانتوانیوە یەکتر بــدۆزنــەوە .بەشێک لەو
نوێنەرانەش بە سازکردنی فراکسیۆنی نوێنەرانی سوننە مەزهەب ،خۆیان لە
کێشە سەرەکییەکەی نەتەوەی کورد لە ئێران دزیوتەوە .ئەگەرچی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمی وەک چۆن خۆی لەسەر بنەمای مەزهەبی شیعە پێناسە دەکا و
لەسەر ئەم پێناسەیەش هەوڵی پەڕاوێز خستنی ئایینەکانی دیکەی داوە ،بەردەوام
هەوڵ دەدا کێشەی کورد وەک کێشەی مەزهەبی و نە نەتەوەیی پێناسە بکا
بەاڵم کوردی رۆژهەاڵت بە سەر سێ ئایینزا و ئایینی سەرەکیی سوننە ،شیعە
و یارساندا دابــەش بوون کە کێشەی هاوبەشی ئــەوان کێشەی نەتەوەیی و
کوردبوونە نەک ئایین و مەزهەبێکی تایبەت .ئەگەر سوننەکان پۆست و مەنسەبی
بەرزی ئیدارییان پێ نادرێ ،ئەگەر یارسانەکان تەنانەت وەک کەمایەتیەکی
ئایینی دانیان پێدانەنراوە و تەنانەت مۆڵەتی ئەوەیان نییە نوێنەرێکیان لە مەجلیس
هەبێ ،پارێزگای ئیالم وەک پارێزگایەکی کوردستان کە زۆرینەی دانیشتوانی
پێڕەوی ئایینزای شیعەن ،لە هــەژاری ،دواکەوتوویی ئابووری و خۆکوژیدا
بەردەوام پلەی یەکەمی لە ئاستی ئێراندا بەر کەوتوە .ئهگهر ئەو نوێنەرە کوردانە
پێیان وا بێ کە فراکسیۆنەکەیان جێگرەوەی فراکسیۆنی نوێنەرانی کوردە ،ئەوە
کارەکەیان ناچێتە خانەی خزمەت بە نەتەوەکەیانەوە و شەقامی کوردستانیش
نابێ ئەو هەاڵواردنە ئایینییە لە نێوان کورداندا قبووڵ بکا.
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ژماره691 :

رۆژنامەی

روانینی دهرهکی

چۆن قازانجی ئابووریی رێککەوتننامەی ناوکی دەچێتە
گیرفانی رەشترین هێزەکانی ئێران
نیویۆرک پۆست – بێنی ئاڤنی
و :کهماڵ حهسهنپوور
تەنانەت الیەنگرە هــەرە خۆشبینەکان خەریکە بەو
ئاکامە دەگەن کە ریكکەوتننامە لەگەڵ ئێران ،مەالکان
نەرم ناکا .مخابن ئەوە خراپترین [ئاسەوارەکان] نیە
چونکە رێککەوتنەکە لە راستیدا رەشترین هێزەکانی
ئێران بەهێز دەکا.
بەپێی لێکۆڵینەویەک کە لە الیەن دامەزراوەی داکۆکی
لە دێموکراسی کە ناوەندەکەی لە واشینگتۆنە ،ئامادە
کـــراوە ،ســوپــای پــاســدارانــی ئــێــران بـــراوهی یهکهمی
«بــرجــام»ه(ئــەو رێککەوتننامەی کە مــەالکــان لەگەڵ
 ٦زلهێزی جیهانی هاوینی راب ــردوو واژۆی ــان کــرد)،
نەک خەڵکی ئاسایی ئێران یا ئەو مەال سیاسەتمهدارە
میانڕەوانەی کە هێندە پێیان هەڵاڵ دەڵێن.
ئەنجامی لێکۆڵینەوە  ٤٨الپەڕهییە پ ڕ وردەکارییەکەی
توێژەرانی دامــەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسی دەڵێ:
«لەگەڵ جێبەجێ کردنی رێكکەوتننامە ناوکییەکەی
ساڵی [ ،٢٠١٥سوپای پاسداران] ئامادەیە کە سودمەندی
سەرەکی بێ».

هەبێ؛ لە  ٢٠٠٩بەسیج لە رێگای بەکارهێنانی توندوتیژی
سەرهەڵدانێکی جەماوەری سەرکوت کرد و ئەوانهی کە
لە دزرانی هەڵبژاردنی سەرکۆماری تووڕە بوون ،بە
لێدان بە چۆکیاندا هێنان.
هەروەک بەڵگەکانی لێکۆڵینەوەی دامەزراوەی داکۆکی
لە دێموکراسی دەری خستووە ،سوپای پاسداران چنگی
لە نێو گشت کەلێن و قوژبنەکانی ئــابــووریدا قایم
ک ــردووە .میراتگری خومەینی ،رێبەری بــااڵی ئێستا
ئایەتوڵاڵ خامنەیی ،بەرپرسی سەرەکیی گەشەسەندنی
ئابووریی سوپای پاسدارانە.
لە  ،٢٠٠٥خامنەیی بڕیارێکی پەسەند کــرد کە لە
رواڵەتدا وەک خەونی رێفۆرمیستێک بوو ٢٥% :ئابووری
دەبــێ لە مــاوەی  ٥ســاڵدا رادەســتــی کەرتی تایبەت
بکرێ .بەاڵم ئەوە گرفتێکی تێدا بوو :بەپێی لێکۆڵینەوەی
دامەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسی ،بەشێکی بەرچاوی
ئەو رادەستکردنە لە جیات کەرتی تایبەت درا بە سوپای
پاسداران .ئێستا ،سوپای پاسداران بەشی هەرەزۆری
ئەوەی کە لە ئێران گرینگە ،کۆنتڕۆڵ دەکا.
وەزارەتی دارایی [ئهمریکا]  ٢٥کۆمپانیا ٢٥ ،کەس و
دوو زانکۆی لە لیستەی رەش هاویشتوون چونکە لە
ژێر کۆنتڕۆڵی سوپای پاسداران دان .سەرەڕای ئەوە

بەپێی لێکۆڵینەویەک کە لە الیەن دامەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسی
کە ناوەندەکەی لە واشینگتۆنە ،ئامادە کــراوە ،سوپای پاسدارانی ئێران
بــراوهی یهکهمی «بــرجــام»ه(ئــەو رێککەوتننامەی کە مەالکان لەگەڵ ٦
زلهێزی جیهانی هاوینی رابردوو واژۆیان کرد) ،نەک خەڵکی ئاسایی ئێران
یا ئەو مەال سیاسەتمهدارە میانڕەوانەی کە هێندە پێیان هەڵاڵ دەڵێن
لــەژێــر ســەردێــڕی «چــۆن رێککەوتننامەی ناوکی،
سوپای پاسدارانی ئێران دەوڵەمەند دەکا» لێکۆڵینەوەکە
نیشانی دەدا کــە ســوپــای پــاســداران لــە س ــەدا چلی
ئابووریی واڵت کۆنتڕۆڵ دەکا ،لە نێویاندا کەرتی وەها
کە بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندی بە بەرنامەی
ناوکییەوە هەیە کە رێککەوتننامەکە دەیهەوێ جڵەوی
بەدەستەوە بگرێ.
بڕوانە! دۆالرەکانی باجی ئێوە لەم دواییانەدا لە الیەن
بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما بۆ ئێران بەڕێ کرا .بەشێکی
زۆری ئەو پارانە ئەو ئێرانییانەی کە دەڵێن «مردن بۆ
ئهمریکا» یەکجار زۆر دەوڵەمەند دەکا.
پارەکان هەروەها یارمەتی ئەوان بۆ بەهێزترکردنیان
لەسەر حیسابی ئەو سیاسەتوانانە دەکا کە دەڵێن رێگای
نەجاتی شۆڕشی خومەینی هەڵسوکەوت کردنە لەگەڵ
ئهمریکا.
سوپای پاسداران لە  ١٩٧٩لە الیەن خومەینی وەک
میلیشیایەک بۆ باڵوکردنەوەی ئایدۆلۆژی شۆڕش و
قایم کردنی دەسەاڵت دامەزرا .ئەو وەردەوردە بوو بە
سوپایەکی گەورە کە هاوتەریبی ئەرتەشی ئێران کار
دەکا.
تیپی قودسی سوپای پاسداران لێبڕاوانە و بە شێوەی
جۆراجۆر ئایدۆلۆژی شۆڕشگێڕانەی بۆ سەرانسەری
جیهان هەناردە کردووە .ئەو ئێستا لە شانۆی شەڕی
وەک یــەمــەن ،لــوبــنــان و ســوریــە ،شوێنێک کــە ئەو
یاریدەدەری حەمامی خوێنی سەرکۆمار بەشار ئەسەدە
و هۆکاری سەرهکیی مانەوەی ناوبراو لە دەســەاڵت
دایە ،چاالکە.
لە خەلیجی فارس بەلەمەکانی سوپای پاسداران زۆر
جار بە دەورەی پاپۆڕەکانی هێزی دەریایی ویالیەتە
یەکگرتووەکاندا دەســووڕێــنــەوە .لە مانگی ژانویەدا
سپای پاسداران  ١٠کەس لە دەریاوانانی ئهمریکایی کە
بە هەڵە سنووری ئاویی ئێرانیان بەزاندبوو دەستبەسەر
کرد .لەو کاتەوە چەند رووداویتر ئێران و ئهمریکای تا
لێواری رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ بردووە.
باڵێکیتری سوپای پــاســداران ،بەسیج ،بەرپرسی
سەپاندنی یاساکانە لە نێوخۆ .ژنان (تەنانەت بەشدارانی
پێشبڕکێی شەترەنجیش) دەبێ بە شێوەیەکی «شیاو»
خۆیان داپۆشن .هەڵبژاردنەکان دەبێ ئاکامی «شیاویان»

لێکۆڵەرەوەکانی دامــەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسی
النیکەم  ٢٢٩کۆمپانیایان دەستنیشان کردوون کە سوپای
پاسداران «دەسەاڵتی یەکجار زۆری» بەسەرەوەن.
ئــەوە راستە کە رێککەوتننامە ناوکییەکە ،النیکەم
جارێ ،هەندێک ئابلۆقەی سەر سوپای پاسدارانی وەک
خۆی هێشتنەوە .بەاڵم بەشێکی زۆری ئەو ئابلۆقانە لە
قۆناخەکانی داهاتووی رێککەوتننامەکە کاتیان بەسەر
دەچــێ .لە هەمان کــاتدا سوپای پــاســداران خەریکی
سوود وەرگرتن لە البرانی ئابلۆقەکانیترە.
هــەرچــەنــد ســوپــای پـــاســـداران لــە پــشــت چاالکیی
بــەربــاوی تێرۆریستی نێونەتەوەیی دای ــە ،بــۆ وێنە
نەخشەی کوشتنی باڵوێزی عەڕەبستانی سعودی بە
بۆمب لە نێو جەرگەی واشینگتۆن ،هێشتا ماویەتی
وەزارەتـــی کــاروبــاری دەرەوە[ی ئهمریکا] ،سوپای
پاسداران ،یا باسکی دەرەکی ئەو واتە سوپای قودس،
وەک رێکخراوێکی تێرۆریستی بیانی بناسێنێ.
لێکۆڵینەوەکەی دامەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسی
پێشنیاری هەڵهینانی ئەو هەنگاوە و چەند کــاری تر
بۆ زیاد کردنی ئابلۆقە و زەختی تر بۆ ژێر فشارنانی
مەترسیدارترین رێکخراوی ئێرانی کردووە.
هەروەک یەکێک لە توێژەرەکان ،ئێمانوئێل ئۆتتۆلێنگی،
پێی گوتم« :دەستڕۆیشتووی پەرەئەستێنەری ئابووریی
سوپای پاسداران خۆی لە خۆیدا ئامانج و ئامرازێکە بۆ
پشتگیری لە چاالکییە بێشەرمانەکانی لە سەرانسەری
ناوچەدا».
«دانوستان لەگەڵ ئێران بکە ،بەربەرەکانی لەگەڵ
سوپای پاسداران بکە» ،ئەوە رێبازی پێشنیاری ئابراهام
سۆفار ،خاوەن ئەزموونی بەرێوەبەرایەتیی رێگان ،پێش
واژۆ کردنی رێککەوتننامە لەگەڵ ئێران بوو .لە جیاتان
سەرکۆمار ئۆباما سوپای پاسدارانێکی بەهێزتر وەک
میراتی دەسکەوتی سیاسیی خۆی بەجێ دەهێڵێ.
لێکٶڵینەوەکە داوا لە سەرکۆماری داهاتوو و کۆنگرە
دەکــا کە ئــەو رەوتــە بگۆڕن و وەبەرهێنەرانی بیانی
ناچار بکەن کە ئاگاداری ئەو مەترسییە مەزنانە بن کە
ئاڵووێری ئابووری لەگەڵ خراپترین خراپەکانی ئێران
هەیەتی.
پرسیارەکە ئەوەیە :ئاخۆ هیالری کلینتۆن یا دۆنالد
ترامپ گوێ دەگرن؟

رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە گرینگەکانی
لە ئێراندا(بەشی دهیهم)
حەسەن حاتەمی
دوکتور عەلیی شەریعەتی ٣
دوکتور شەریعەتی لەو کەسایەتییانەیە کە خەڵک پتر لە سیمای بیرمەندێک و ئاڵۆگۆڕخوازێکی دینی و
کۆمەاڵیەتی دەیبینن و کەمتر لە رەهەندی ئەدەبییەوە سەیری دەکرێ .بەاڵم کەسایەتییە چەند رەهەندیەکەی
ئەو بۆتە هۆی ئەوەی نووسینگەلی جۆراجۆر هەبێ.
بۆخۆی لە پێشەکی کتێبی «هبوط در کویر» ،کتێبی نۆیەم لە کۆی بەرهەمە  ٣٥بەرگییەکانیدا ،نووسینەکانی
دابەش دەکا و بە روونی دەڵێ « :نووسراوەکانم سێ بەشن« ،کۆمەاڵیەتییەکان»« ،ئیسالمییەکان» و
«کەویرییەکان» .ئەوانی تەنیا خەڵک پەسندیان دەکا کۆمەاڵتییەکانن .ئەوانی هەم من و هەم خەڵک پەسندی
دەکەین؛ ئیسالمییەکانن و ئەوی خۆم رازی دەکا و هەست دەکەم کە نە لە کار کردن و نووسیندا ،بەڵکوو
لەگەڵی دەژیم« ،کویریات»ە.
 سایت دانلود کتابهای صوتی-رەهەندی پڕۆتستانتیزمی ئیسالمی کە بە پڕۆتستانتیزمی شیعەش ناوی دەبرێ ،قسەی زۆر لەسەرە و
لەو بوارەدا ،بەتایبەتی لەو سااڵنەی دواییدا ،لە رەهەندی رەخنەییەوە بە شێوەی جۆراوجۆر زۆر لەسەری
دواون و نووسراون .لە نووسینێکدا ،سەبارەت بەو دیاردەیە ئەوا باس کراوە کە  :شەریعەتی دامەزراندنی
پڕۆتستانتیزمی ئیسالمی بە پێی وەزعییەتی عەینی و زەینی لە کۆمەڵگەی ئێراندا ،بە پێویست دەزانی .لەو
کۆمەڵگەیە کە مەزهەب لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا ،بوونێکی زیندووی هەیە .شەریعەتی ستراتێژی (راهبرد)
ئیسالحی دینی بە پێک هێنانی هەلومەرجێک بۆ چوونە نێو ژیاری (تمدن) نوێشی بە پێویست دەزانێ.
 قاسم علی ،پروتستانتیسم اسالمی پروژەی ناتمام شریعتی ،مجلەی بازتاب ،شمارە -٢٧پڕۆتستانتیزم بزووتنەوەیەکی مەسیحی بوو کە لە سەدەکانی  ١٥و  ١٦ی زایینیدا ،توانی لە ئورووپا
لە رێگای ئیسالحی دینی(رفورماسیون) ،رێگا بۆ لێکدانەوەی عەقالنی دین لە نێو پەروەردە و فێرکاریدا،
بکاتەوە .ئەو بزووتنەوەیە بەهۆی ئاڵوگۆڕخوازانێکی وەک :لووتێر و کاڵون دەستیان پێکرد .خەبات لەگەڵ
فێرکارییە مەزهەبییەکانی کاتۆلیک و نیزامی داخــراو ،چەق بەستوو و ئەربابەکانی ئەوان لە رۆژەڤی
کاریاندا بوو .خەبات بە دژی کەسانێک کە دەستیان لەنێو دەستی دەسەاڵتدارانی فێئۆداڵ و سوڵتانەکانی
ئەوکاتی دەنا و بە ناوی خودا و مەزهەب دەستیان بەسەر تەواوی تەوەرەکانی ژیانی تاک و کۆی کۆمەڵگە
داگرتبوو و لە رێگەگەلی دواکەتوو هێشتنەوە و تەبلیغ و باڵوکردنەوەی ئاخرەتتەوەری و خورافات،
خەریکی چەوساندنەوەی خەڵک بوون.
 سەرچاوەی پێشوو-کاڵۆن لە کۆماری [دینی] «ژنێڤ»دا ،حکوومەتێکی توندوتیژی دامەزراند -.ئەوە کە پڕۆتستانتیزمی
مەسیحی رێگای جۆراوجۆر و جیاواز لە ویستەکانی لووتێر و کاڵون پێوا ،باسێکی جیاوازە ،-بەاڵم ئەو
رەوتە مێژووییە بوو بە جێی سەرنجی بیری بیرمندانی رۆژئاوایی و لە ئاکامدا جێی ئامانجی پڕۆتستانەکانی
گرتەوە.
 شریعتی معترض و پروتستانتیسم اصالح گرا ،انی کاظمی-شەریعەتی بڕوای وابــوو :ئیسالم دنیا و ئاخرەتی پێکەوە هەیە .دنیا مــەزرای ئاخرەتە و لە ئاکامدا،
توانای رێنسانس(لە نوێ زیندوو کردنەوە) هەیە .کەوابوو پڕۆتستانتیزمی ئیسالمی ئیمکانی هەیە .ئەو
پڕۆتستانتیزمە ئیسالمییە ،بە یارمەتیی ئەخالق و مەعنەوییەت و دین ،مۆدێڕنیتە مومکین دەکا .بەاڵم ئەو
ئەزموونە لەگەڵ ئەزموونی رۆژئاوا جیاواز دەبێ.
 سەرچاوەی پێشوو-روانگەی ماکس وێبێر لە پڕرەنگ خوێندنەوەی سەبارەت بە پڕۆتستانتیزم و تەنانەت پارێزکاری(زوهد)
ئیسالمییشدا ،لەگەڵ شەریعەتی جیاوازە .وێبێر بیرمەندێکی سێکۆالرە و کاریگەری لە فیلیسووفەکانی ئاڵمانی
وەرگرتوە .ئەو ئاخرەتگەرایی ئیسالمی یا جیهانی دوای مەرگ ،لە خزمەت بە پەرەگرتوویی و هەوڵدانی
دنیایی نازانێ .دەبێ ورد بینەوە کە شەریعەتی ئاڕمانێک دێنێتە گۆڕێ و پێی وایە کە :پڕۆتستانتیزمی
ئیسالمی ئیمکانی هەیە .بەاڵم رەخنەگرەکانی رووداوێکی مێژوویی بەو جۆرە لە ئورووپا بە ئاکامگەلێکی
جیاواز باس دەکەن.
 سەرچاوەی پێشوو-لە بەشێکی باسی»پڕۆتستانتیسم و فهم شریعتی از آن ( ،»)٦نووسراوە :نێردراو (واسطە) چۆن بڕیارە
عەمەل بکەن و چ هەلومەرجێکیان هەیە؟ ئایا نێردراوەکان جێی ئیمانی تایبەتی من دەگرێتەوە؟ ئایا
نێردراوەکان موقەدەسن؟ ئایا وتەی دوایی لە پێوەندی لەگەڵ مەتنی موقەدەس ،ئەوان دەیڵێن؟ هەر بەو
هۆیانەی ه کە موتااڵی مەتنی موقەدەس دێمۆکراتیزە دەبێ –.رووداوێــک کە ئەمڕۆ لە ئێران رووی داوە،
وێدەچێ رووداوێکی پڕۆتستانی بێ .ئەوەی مەتنەکەی بخوێنیەوە و پاشان لێکدانەوەی لەسەر بکەی .ئێستا
کۆبوونەوەگەلی قورئانی زۆر لەئێراندا هەن کە لە الیەن ژنانەوە بەڕێوە دەچن و ئەوە ،رووداوێکی نوێیە.
گەڕانەوە بۆ مەتن(دەق) کە دەبێتە هۆی دێموکراتیزە بوونی دێسکۆرس(گفتمان) ی دینی؛ بەو مانایە کە
دینداری یەک وێنە (الگو)یی نەبێ ،هەمووی ئەو جۆرانە بەستێنی دێموکراسی و پەرەگرتوویی(توسعە) ین.
شەریعەتی پێی وایە :دیندار بی یا نەبی دەبێ لەو جێیەڕا دەست پێ بکەی .ئەو بە پێی ئەزموونی تێپەڕین
لە سەدەی نێوەڕاست بۆ دنیای مۆدێڕن بە پرسیار لە دین و پێگەکەی تیشک دەخاتە سەری .بۆیە هەم باسی
رێنسانسی ئیسالمی دەکا و هەم لە پڕۆتستانتیزمی ئیسالمی و لێکدانەوەی ئۆمانیستی(مرۆڤ تەوەری) کەلک
وەردەگرێ.
خانمی سووسەنی شەریعەتی -یەکێک لە کچەکانی د .شەریعەتی ،-بە ئاماژە بە ئەزموونی مێژوویی کە
لە تاریفەکانی پڕۆتستانتیزم و جۆراوجۆری و دەرکەوتەکانی کە جیاوازییان هەیە ،سەرێکی ئەو داستانە بە
تالیبان و سەرکەی دیکە بە دێموکراسی لێکدەداتەوە .لە راستیدا لە بناژۆیی هەتا ئاڵوگۆڕخوازی و تەنانەت
کاریگەری لەسەر ئیالهیاتیش لە پەروەندی پڕۆتستانتیزمدا ،بوونی هەیە .بەاڵم لە ئیسالحی دینیشدا ،دەکرێ
وەک لە واڵتانی کاتولیکیش ئیسالحاتێک ئەنجام درێ ،بێ ئەوەی دینێکی نوێ خەڵق کرێ .ناسینی دیاردەیەک
لەوانەیە مــرۆڤ لە هەڵسەنگاندنی ئــەودا ،وشیارتر کاتەوە .پڕۆتستانتیزم لە ئێراندا ،وەک شوتییەکی
قاشنەکراو هات .کەسێکی وەک« :آخوند زادە» ،گەرەکیەتی گرینگی بە بەرهەمی پڕۆتستانتیزم بدا.
مەسەلەی من لەو باسەدا ،چڕبوونەوە بە ئەزموونی پڕۆتستانتیزم لە واڵتانی ئیسالمی لە سەد ساڵهی
دوایی دایە؛ یانی راست دوای ئەو ئاڵوگۆڕەی کە لە رەشید رەزادا پێک هات .بە بڕوای من زۆر گرینگە کە
لە هەناوی سەید جەماڵی نوێخوازدا ،دوو کەس لە میسر هاتنە دەر.
یەکەم :رەشید رەزا ،بۆ جاری دوویەم بۆوە بە بناژۆخواز و بۆچوونی ئوسوولگەرایی و بناژۆخوازی
لێکەوتەوە و گەڕانەوە بۆ خەالفەتی ئیسالمی هێناوە گوڕێ.
دوویەم :محەممەدی عەبدە ،کە جۆرێک لە ئاڵوگۆڕخوازی هێنایە کایەوە.
 پروتستانتیسم و فهم شریعتی از آن ،١٣٨٩ ، ٢ ،بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی ،چشم انداز ایران،شمارە  ،٦٥دی و بهمن  ،١٣٨٩گفتگوی سوسن شریعتی و تقی رحمانی-
تەقی رەحمانی دەڵێ :دوکتور شەریعەتی بەشێک لە تایبەتمەندییەکانی پڕۆتستانتیزمی قبووڵ بوو.
باڵوکردنەوەی دەسەاڵت(تمرکز زادیی) ،البردنی نێردراوەکان(واسطە زدایی) ،نەتەوەخوازیی(ملی گرایی)،
ئیسپاتی باوەڕپێکراو(استدالل گرایی) ،تایبەتمەندیگەلێک بوون کە بۆ شەریعەتی سەرنجڕاکش(جذاب)،
بوون .سەبارەت بە البردنی نێردراوەکان ،شەریعەتی هەڵسوکەوتێکی پلە بەرز(تعالی بخش) ی سەبارەت
بە روحانییەت هەبوە .ئەو هەروەها موسەدیقی بوو و خۆی بە رۆژهەاڵتی ،ئێرانی و موسوڵمان دەزانی.
تەنانەت سوسیالیزمیشی بۆ ئێران و لە ئێراندا پەسند دەکرد؛ یانی «جیهان وەتەنی» نەبوو .شەریعەتی
مرۆڤتەوەریشی قبووڵ بوو ،بەاڵم ئینترناسیۆنالیزمی پەسند نەدەکرد .ئەو لە کۆی بەرهەمەکان(مجموعە
آثار)2ی رەخنەگەلێکی لە شووڕەوی و ئینترناسیۆنالیزم هەبوو.
 -سەرچاوی پێشوو-
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کوردستانی

ژماره691:

رۆژنامەی

توركی ه و كورد :ههنگاوێك بۆ پێشهو ه دوو ههنگاو بهرهو دواوه

عهبدوڵاڵ حیجاب
دانپێنانی رهسمیی رهجهب تهیب ئهردۆغان سهرۆك
كۆماری ئێستا و سهرۆك وهزیرای ئهوكاتی توركی ه ب ه
ههبوونی وتووێژ لهگهڵ عهبدوڵال ئۆجاالن سهرۆكی
بهندكراوی  PKKله پهیامی سهرساڵی ٢٠١٣دا و پاشان
پهیامی ئاشتیی عهبدوڵاڵ ئۆجاالن ل ه نهورۆزی ساڵی
٢٠١٣دا ،هیوای چارهسهریی ئاشتییانهی پرسی كوردی
له باكووری كوردستان هێنایه رۆژهڤی كوردستان و
جیهانهوه .وێڕای هێزه سیاسییهكانی كورد ل ه ههموو
بهشهكانی كوردستان ،یهكیهتیی ئورووپا و ویالیهت ه
یهكگرتوهكانی ئهمریكاش بـه راشــكــاوی دڵخۆشی
و پشتیوانیی خۆیان ل ه رهوتــی ئاشتی له توركیه و
باكووری كوردستان دهربڕی و داوایان له ههر دوو
الیهن كرد ك ه ئهو ههل ه ب ه باشی بۆ پێكهێنانی ئاشتی و
چارهسهر كردنی پرسی كورد ل ه باكووری كوردستان
و توركی ه ب ه كار بێنن .راگهیاندنی ئاگر بهس ل ه الیهن
PKKهو ه و دهست راگرتنی ئهرتهشی تورك له هێرش
بۆ سهر بنكه و بارهگاكانی  PKKو هێزهكانی گریال
ل ه نێوخۆی باكووری كوردستان و ل ه بنكهكانیان ل ه
ناوچ ه سنوورییهكان ،ئهو هیوایهی بههێزتر كردبوو
كه رهوتی ئاشتی ل ه باكووری كوردستان به ئهنجامی
ئهرێنی بگا.
 PKKوێڕای راگهیاندنی پێبهندیی خۆی به پهیامی
سـهرۆكـه بـهنــدكــراوهكـهی و دهربڕینی ئامادهیی بۆ
وازهێنان ل ه خهباتی چ ـهكــدارانــه ،ب ـهو مـهرجـهی ك ه
زهمــیــنـه بــۆ چــارهســهری سیاسیی پــرســی ك ــورد ل ه
باكووری كوردستان بڕهخسێندرێ ،ههر ل ه سهرهتاو ه
ی نییهتی ئهردۆغانی بۆ دانوستان
به گومانهو ه سهیر 
دهكــرد .ئهزموونی شكستخواردووی رهوتــی ئاشتی
ل ه نێوان بــزووتــنـهوهی تامیل و دهوڵ ـهتــی سریالنكا
و سهرئهنجامی تــراژیــكــی بــزووتــن ـهوهی تامیل ،بۆ
 PKKوهكــوو زهنگێكی مهترسی وابــوو ك ه وێــڕای
ئامادهبوون بۆ دهستپێكردنی رهوتی ئاشتی ،ههموو
هێلكهكانی نهخاته یهك سهوهتهوه و متمانه به گفت ه
بێ پشتیوانهكانی الیهنی بهرامبهر نهكا .بۆیه ئهو پارتی ه
پرسی دهستههڵگرتن ل ه چهك و وازهێنان ل ه خهباتی
چهكدارانهی به ئهنجامی رهوتی وتووێژهو ه بهستهو ه
و ئــامــاده نهبوو ك ه پرسی چهكدانان بخات ه ب ـهر ل ه
وهدهستهێنانی یهكهم دهستكهوتی سیاسییهوه.
ئــهردۆغــان ه ـهر ل ـ ه س ـهرهتــای بهدهستهوهگرتنی
دهسهاڵت له ئاستی جۆراوجۆری سیاسهتی توركیهدا،
دوورهدیمهنی سیاسهتی توركیهی بۆ ساڵی  ،٢٠٢٣واتا
سهد ساڵهی دامهزراندنی كۆماری هێنای ه بهر باس.
مهبهستی روون ،بهاڵم رانهگهیهندراوی ئهردۆغان ئهو ه
بوو كه ل ه سهد ساڵهی دامهزرانی كۆماری توركیهدا،
دهورێــكــی گرینگتر له دهوری دامـهزرێــنـهری كۆمار،
مستهفا كهماڵ كایه بكا و ببێ ب ه پیاوی سهدساڵهی
داهاتوو ل ه مێژووی توركیهدا .پراگماتیزمی سیاسی و
ههڵبهز داب ـهزی پۆپۆلیستیی ئهردۆغان ل ه سیاسهتی
دهرهو ه و نێوخۆی وهاڵتدا ،دهریدهخست ك ه ئهو
ئامادهی ه بۆ وهدیهێنانی خهونی سهدساڵهی خۆی
لـه هیچ شتێك خــۆی نـهپــارێــزێ .لـه مــاوهیـهكــی زۆر
كورتی پاش به دهستهوهگرتنی جڵهوی سیاسهت ل ه
توركیهدا ،ئهردۆغان وای دهنواند ك ه كێشه قووڵهكانی
لهگهڵ یوونان ،سوریه و ئهرمهنستان چارهسهر دهكا.
ئ ـهو به كـــردهوهش لهگهڵ رێبهرانی ه ـهر سێ واڵت
دانیشتنی بوو و رهوتێكی نوێی سیاسیی له بهرامبهر
ئهو وهاڵتانهدا دهست پێكرد .له نێوخۆی توركیهشدا
ئهردۆغان بۆ بنهبڕكردنی نفووزی تاقمی ئهرگهنهكۆنی
پێكهاتوو ل ه مۆره ب ه دهسهاڵتهكانی ئهرتهش و میت
كه دهوڵهتێكی سێبهریان له نێوخۆی دهوڵ ـهتدا پێك
ی دا .سهرهڕای ئهوهش كۆمهڵ ه
هێنابوو ،ههوڵێكی جیدد 
رێفۆرمی بهڕێوهبهرایهتی ،رێگادان به وهشانی كوردی
له كاناڵ ه میدیاییهكانی دهوڵهتیدا و دهست پێكردنی
رهوت ــی ئاشتی لـهگـهڵ  ،PKKنیشانهی راشــكــاو ل ه
رێبازێكی نوێ له سیاسهتی توركیه و ئـهردۆغــاندا
بوو .بهاڵم ههر چۆن پێڤاژۆی ئاشتی لهگهڵ سوری ه
به هیچ ئهنجامێك نهگهیشت و كێشهكانی نێودهوڵهتی
لهگهڵ یوونان و ئهرمهنستان ب ه چارهسهرنهكراوی
مانهوه ،رهوت ه نێوخۆییهكان و پێڤاژۆی ئاشتیش ههر
ل ه سهرهتاو ه لهگهڵ لێگهر یا چالشی جیددی بهرهوڕوو
بوو.
ئهردۆغان كاتێك لهو ه دڵنیا بوو كه ل ه رێگای رهوتی
ئاشتیهوه ناتوانێ له باكووری كوردستان به ههموو
ئامانجه ئاشكرا و رانهگهیهندراوهكانی بگا ،ههر بهو
شێوهیهی ك ه ل ه پێوهندی لهگهڵ سوریه ،یوونان و
ئهرمهنستاندا ل ه بهرنامهكانی پێشووی پاشگهز ببوو،
له بهرامبهر رهوتی ئاشتی و داخوازییهكانی گهلی كورد
له باكووری كوردستانیشدا بایداوه سهر سیاسهتی
كۆنی دهسهاڵتدارانی توركیهوه.
بۆ  PKKش ،وازهێنان له چهك بهبێ ئ ـهوهی ك ه
دهستكهوتێكی سیاسی و حیزبی بێ ،دههاته مانای

واز هێنان ل ه داخــواز و هیواكانی چهندین دهساڵهی
ك ه به هیچ شێوهیهك لهگهڵ بهرنامه و سیاسهتهكانی
نـهدهگــونــجــا .رێــب ـهرانــی  PKKب ـهو ناسینهی ك ـ ه ل ه
سیاسهتی شــــاردراو ه و راشــكــاوی دهس ـهاڵتــدارانــی
توركیهیان ههبوو ،لهو ه دڵنیا بوون كه جێبهجێ كردنی
داخوازی توركیه و تا رادهیهكیش ئهمریکا و یهكیهتیی
ئورووپا بۆ چهكدانان ،بهر لهوهی كه پارلهمانی توركی ه
چوارچێوهی یاسایی بۆ ئهو رهوت ه پهسند بكا ،دههات ه
واتای تهسلیم بوون ،داخوازییهك كه لهگهڵ فهرههنگی
سیاسیی  PKKو هیچ رێكخراوێكی چهكداری خاوهن
رابـــڕدووی سیاسی ناگونجێ .پێداگریی ئـهردۆغــان
و دهوڵ ـهتــی توركیه لهسهر چهكدانانی  PKKوهك
پێشمهرجی گهاڵڵهبڕیاری چارهسهریی پرسی كورد
له مهجلیسی توركیه ،گومانی PKKی له نیهت پاكیی
ئهردۆغان زیاتر دهكرد .سهرهڕای ئهوهش ،رێبهرانی
 PKKب ه پێداگرییهوه رایاندهگهیاند ك ه پێبهندی بڕیاری
ئۆجاالن بۆ كۆتایی هێنان به شهری چهكداری و خۆش
كردنی زهمین ه بۆ ئاشتییهكی ههمیشهیی ل ه باكووری
كوردستانن.

رهوتــی ئاشتی و دووب ــار ه سهرههڵدانهوهی شهڕی
چهكداران ه ل ه باكووری كوردستان و توركی ه دا ههبوو.
ههڵبژاردنی پارلهمان ل ه مانگی ژوئهنی  ٢٠١٥ك ه تێیدا،
 HDPپتر ل ه  %١٣دهنگی هێناوه و  ٨٠پارلهمانتهری بۆ
مهجلیسی توركیه نارد ،بۆ ئهردۆغان زهنگی مهترسی
بوو .سیاسهتمهداری پراگماتیستی تورك ههستی دهكرد
كه ئیدی جڵهوی سیاسهتی له باكووری كوردستاندا ل ه
دهست داو ه و له باقی بهشهكانی توركیهش ،ب ه هۆی
نواندنی نهرمی ل ه بهرامبهر داخوازییهكانی گهلی كورد
و بــزووتــن ـهوهی كـــوردیدا خهریكه متمانهی بهشی
پارێزڤان و ناسیۆنالیستی كۆمهڵگهی تورك له دهست
دهدا .دژكردهوهی ئهردۆغان ل ه بهرامبهر دهستكهوتی
 HDPله ههڵبژاردندا ئـهوه بوو كه با ئهو الیهنه 
ی
دهنگهكانی باشووری رۆژهـهاڵتــی وهدهســت هێناوه،
به تهنیایی ئاشتی بێنێت ه ئهو دهڤــهره .واتــای قسهی
ئهردۆغان ئهو ه بوو ك ه كلیدی چارهسهری تهنیا و تهنیا
له دهستی ئهو دایه و بۆ ئهوهی ك ه ئهویش ئهو كلید ه
ب ه باشی ب ه كار بێنێ ،دهبوای ه بزووتنهوهی كوردستان
باجی پێ بدا .بۆی ه ئهردۆغان زۆری پێ خۆش بوو ك ه

،،

توركیهی ئ ـهردۆغــان لـه كاتی بـهربـهرهكــانــی لـهگـهڵ خهڵكی مـهدهنــی،
الیهنگرانی بزووتنهوهی كورد و شانه چهكدارهكانی  PKKكه تێكهڵ به شهڕڤانانی
نێو شارهكان ببوون ،ههمان سیاسهتی سهددام و ئهسهدی به كار هێنا و به كاوڵ
كردنی دهیان گهڕهك و شارۆچكه ،به سهدان كهس له خهڵكی مهدهنی و زیاتر ل ه
 ٧٠٠ئهندامی چاالكی PKKی له نێو شارهكاندا شههید كرد
هـهڵــبــژاردنــی سـ ـهرۆك كــۆمــاریــی توركیه لـ ه ١٠ی
مانگی ئووتی ساڵی ٢٠١٤دا ،ئهزموونێكی نوێ بوو
بۆ سیاسهتی لێگاڵی كــورد ل ه باكووری كوردستان.
ل ـه ســهروبــهنــدی ئــامــادهكــاریی ـهكــانــی هـهڵــبــژاردنــی
سهرۆككۆماریدا ،ئوجاالن ل ه رێگای شاندی HDP
هو ه كه سهردانی ئیمرالیی دهكرد ،داوای له دهمیرتاش
كــرد كـ ه وهك كــانــدیــدای سـهربـهخــۆ لـه ههڵبژاردنی
سهرۆككۆماریدا بهشداری بكا .لێكدانهوهی ئۆجاالن
ئــهو ه بــوو ك ـه ئ ـهگ ـهر دهمــیــرتــاش و  HDPكۆمهڵ ه
پیوانێك رهچـــاو بــك ـهن و ل ـهگ ـهڵ بهشێك ل ـ ه هێز ه
دێمۆكراتهكانی توركی ه بكهون ه هاوپهیمانییهوه،
دهتوانن رێــژهی دهنگهكانیان بگهینن ه سنووری .%١٠
ئهنجامی ههڵبژاردن دهریخست ك ه  HDPپوتانسیهلی
ب ه دهستهێنانی  %١٠دهنگی له سهرانسهری توركیهدا
ههیه ،چونكه دهمیرتاش  %٩،٧٦دهنگهكانی دهنگدهرانی
ب ه دهست هێنا .ئهو گهشهكردنهی  HDPل ه سیاسهتدا،
هاندهرێكی باش بوو ك ه  PKKزیاتر گرینگی به خهباتی
سیاسی بدا و دهستی  HDPل ه داڕشتن و بهڕێوهبردنی
سیاسهتی لێگاڵدا ئاواڵهتر بكاتهوه.
رۆژی ٢٨ی مانگی فێورییهی ساڵی  ،٢٠١٥رهوتی
ئاشتی ل ـ ه بــاكــووری كــوردســتــان ك ـهوت ـ ه قۆناغێكی
مێژووییهوه كاتێك شاندی  HDPل ه دیدارێكی فهرمیدا
ل ه كۆشكی دۆلم ه باخچ ه لهگهڵ جێگیری س ـهرۆك
كۆماری توركی ه یالچین ئاكدۆغان رێككهوتننامهیهكی د ه
مادهییان خوێندهو ه ك ه شاندی دهوڵهت لهگهڵ ئۆجاالن
لهسهری ڕێك كهوتبوون .بهاڵم له یهكهم حهوتووی
پــاش راگهیاندنی ئـهو رێككهوتننامهیهدا ،ئهردۆغان
دژبهریی خۆی لهگهڵ ئهو رهوت ه دهربڕی .ههڵوێستی
ئهردۆغان دهریدهخست ك ه ل ه نێو دهزگــای دهوڵـهت
و تهنانهت سهركردایهتیی AKPدا ،ناكۆكی لهسهر
شێوهی دانوستان لهگهڵ پرسی كــورد و مهسهلهی
ئاشتی لهگهڵ PKKدا زۆره .رووداوهكــانــی دواتــر و
پاكانه حیسابی ئهردۆغان لهگهڵ بهشێك له سهركرد ه
دیارهكانی  AKPوهكوو عهبدوڵال گولی سهرۆككۆماری
پێشوو ،جهمیل چیچهكی سهرۆكی پارلهمان ،بولهنت
ئارینچی جێگیری س ـهرۆك وهزیــر و له كۆتاییشدا
ئهحمهد داودئۆغلۆی سـهرۆك وهزیــر و  ...نموونهی
راشكاوی ئهو ناكۆكییه بوون كه كاریگهرییان لهسهر
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پارلهمانی ههڵبژێردراو له مانگی ژوئهندا نهیتوانی ب ه
سهر قهیرانی سیاسیی وهاڵتدا زاڵ بێ و حكوومهتی
نوێ پێك بێنێ.
له سهروبهندی ئامادهكاری بۆ خولی نوێی ههڵبژاردن
ك ه بڕیار بوو ل ه مانگی نوامبردا بهڕێوه بچێ ،چهتهكانی
داعــش هێرشێكی خوێناوییان كــرد ه سهر میتینگێكی
 HDPلـه شــارۆچــكـهی ســـورووج كـه بــوو بـه هۆی
گیان ل ه دهستدانی  ٣٢كهس له ئهندام و الیهنگرانی
 .HDPزۆری پێ نهچوو ك ه  PKKبه بیانووی ئهوهی
ك ه دوو پۆلیسی تــورك بۆ ئهنجام دانــی ئهو هێرش ه
یارمهتیی داعشیان داوه ،ئهو دوو پۆلیسهی كوشت.
ههر ب ه دوای ئهو هێرشهدا ،هێزهكانی سهربازیی تورك
هێرشێكی بهرباڵویان بۆ سهر هێزهكانی پاراستنی گهل
دهست پێكرد و هێزی ئاسمانیی توركیهش ب ه شێوهی
بهرباڵو هێرشی كرده سهر بارهگاكانی  PKKله ناوچ ه
سنوورییهكان و بنكهكانی ئهو حیزب ه ل ه قهندیل .ئیدی
مهترسیی شهڕێكی خوێناوی و بهرین ههر دههات و
زیاتر دهبوو .سیاسهتی توركیه له دژی بزووتنهوهی تاز ه
شكڵ گرتووی كورد ل ه رۆژئاوای كوردستان ،یارمهتی
ئاشكرای توركیه ب ه داعش و هێز ه توندڕهوهكانی سهر
به ئهلقاعید ه و هتد له دژی یهكینهكانی پاراستنی گهل،
باڵی سهربازیی  PYDل ه رۆژئ ــاوای كوردستان ك ه
لهسهر ههمان بنهما فیكرییهكانی  PKKدام ـهزراو ه
و ب ه هاوبیری  PKKدهناسرێ ،رهوشهكهی ئاڵۆزتر
دهكرد و به كردهو ه مهودای نێوان بزووتنهوهی كورد
ل ه باكووری كوردستان و توركیهی زیاتر دهكرد.
دژكردهوهی  PKKله بهرامبهر هێرشی ههمهالیهنهی
توركیهدا ،ههوڵدان بۆ دهستپێكردنی تاكتیكێكی نوێی
شهڕ بوو كه تێیدا الیهنگران و پشتیوانانی ئهو پارتیه،
بـهبــێ دهس ــت تــێــوهردانــی هــێــزی چــهكــداری گـهریــا،
كۆنترۆڵی شار و گهڕهكهكانیان به دهستهوه بگرن و
به كــردهوه توركی ه ناچار بكهن ك ه شێوهیهكی نوێی
ب ـهڕێــوهب ـهری كـه بـ ه خــۆبـهڕێــوهبـهری یــا خۆسهریی
دێمۆكراتیك نــاودێــر كــرابــوو قــبــووڵ بــكــا .تــا كاتی
ههڵبژاردنهكانی مانگی نوامبری  ٢٠١٥ئهو تاكتیكهی
 PKKل ه چهند شارۆچك ه و گهڕهكی شارهگهورهكان
بهڕێوهبرا و كۆنترۆلی ئـهو ناوچان ه كهوته دهستی
خهڵكهوه .ل ه ههڵبژاردنی پارلهمان له مانگی نوامبری

٢٠١٥دا  HDPل ه ژێر زهختی دهوڵهت و به هۆی كهم
كردنهو ه چاالكییهكانی ههڵبژاردن بۆ پاراستنی خهڵك
ل ه بهرامبهر هێرشه خۆكوژییهكانی داعشدا ،به زۆر
توانی بهربهندی  %١٠تێپهڕ بكا و ب ه هۆی دابهزینی
رێژهی دهنگهكانیهو ه نزیكهی  ٣٠كورسیی پارلهمانی
ك ه له خولی پێشوودا وهدهستی هێنابوو له دهست دا.
ل ه بهرامبهردا  AKPتوانی رێژهیهكی بهرچاو له دهنگی
توێژه پارێزڤان و ناسیۆنالیستهكانی تورك وهدهست
بێنێ و رێژهی دهنگهكانی ئهوهنده بهرێت ه سهرێ ك ه
بۆ دامهزراندنی دهوڵهت پێویستی به هاوپهیمانی لهگهڵ
هیچ الیهنی دیك ه نهبێ.
 AKPئیدی خۆی له رهوشێكی بههێزتر دا دهدیت
و دڵنیا بــوو كه ههموو توندڕهوهكانی دژ به كورد
لـه شــهڕی دژ بـه بــزووتــن ـهوهی كـــورددا پشتیوانیی
لێ دهك ـهن .بۆیه قورساییهكی زیاتری دا به رێبازی
توندئاژۆیان ه و شهری ههمهالیهن ه له دژی  PKKو
ههموو بزووتنهوهی كــورد ل ه باكووری كوردستان.
ل ه سهرهتادا هێزهكانی الیهنگری  PKKك ه كۆنترۆلی
چهند شارۆچكه و گهڕهكی هێندێك شاری گهورهی
وهك ئامهدیان بهدهستهوه گرتبوو كهوتنه بهر هێرشی
ههمهالیهنه .له هێندێك شــاری وهك وان ،بهرنامهی
 PKKبۆ تێپهڕین بۆ قۆناغی شهڕی نێو شار ،بهرلهوهی
بكهوێت ه ژیانهوه زهربهی خوارد و تووشی شكست بوو.
لێكدانهوهی  PKKسهبارهت بهوهی كه دهوڵهتی تورك
ل ه بهر پاراستنی گیانی خهڵكی مهدهنی رهنگ ه سیاسهتی
ك ــاول كــردنــی شــار و گ ـهڕهك ـ ه خــۆب ـهڕێــوهب ـهرهكــان
رهچاو نهكا ،به ههڵ ه دهرچوو .توركیهی ئهردۆغان ل ه
كاتی بهربهرهكانی لهگهڵ خهڵكی مهدهنی ،الیهنگرانی
بزووتنهوهی كــورد و شان ه چهكدارهكانی  PKKك ه
تێكهڵ ب ه شهڕڤانانی نێو شــارهكــان بــبــوون ،ههمان
سیاسهتی سهددام و ئهسهدی ب ه كار هێنا و به كاوڵ
كردنی دهیان گهڕهك و شارۆچكه ،ب ه سهدان كهس ل ه
خهڵكی مهدهنی و زیاتر ل ه  ٧٠٠ئهندامی چاالكی PKK
ی ل ه نێو شارهكاندا شههید كرد .ب ه دهیان گهڕهكی
شارهكانی باكووری كوردستان ب ه یهكجاری خاپوور
كــران و  ٣٠٠ه ـهزار كهس تووشی ماڵوێرانی بوون
و ههمووشتێكیان ل ه دهست دا و ناچار ب ه كۆچبهری
كران .له شاخهكانی كوردستانیش شهڕێكی قورس ل ه
نێوان دهوڵهت و PKKدا دهستی پێكرد ك ه ل ه ماوهیهكی
كــورتدا گهیشت ه خوێناویترین ئاستی چهند ساڵهی
شهڕی چهكدارانهی نێوان دوو الیهندا.
كــوودتــای سهرنهگرتووی مانگی ژوالی  ٢٠١٦ل ه
توركیه ،دهرفهتێكی دیكهی دا به دهست ئهردۆغانهو ه
ك ه جومگهكانی دهسهاڵتی خۆی به هێزتر بكا و ب ه
شێوهیهكی بهرباڵوتر به گژ ههموو ئهو ئاستهنگانهدا
بچێتهوه ك ه لهسهر رێگای ئـهو بۆ توركیهی ٢٠٢٣
ی و داخوازیی
به لهمپهر .مودێلی خۆبهڕێوهبهر 
دهبوون 
سیاسی بزووتنهوهی كورد ل ه باكووری كوردستان بۆ
خهیاڵهكانی ئهردۆغان وهكوو مۆتهكه وان .بۆیه ئهو ب ه
ههموو شێوهیهك ههوڵ دهدا كه پێش ب ه گهشهكردن
و خهباتی سیاسیی بزووتنهوهی كورد بگرێ وئێستاش
ل ه رێگای سوپا ،پۆلیس ،میدیا و بهڕێوهبهرایهتیی
وه ك ه ئێستا ئیدی به یهكجاری له دهست
سیاسییه 
 AKPو شهخسی ئهودان خهریكی جێ به جێ كردنی
ئهو سیاسهتهیه.
داخستنی پتر ل ه د ه كاناڵی تهلهڤیزیۆنی كــوردی،
ب ه دهیــان كاناڵی رادیــۆ و چهندین ڕۆژنامه و گۆڤار
ك ه هاوتهریب لهگهڵ سیاسهتی بزووتنهوهی كورد
ل ه باكووری كوردستان كاریان دهكــرد ل ه راستی دا
ئامادهكردنی زهمینه بۆ شهپۆلكی نوێی سهركوتكردنی
بــزووتــن ـهوهی ك ــورد بــه هــهر دوو بــاڵــی سیاسی و
چهكدارییهو ه بوو .ههر پاش كپ كردنی دهنگی میدیای
ئ ــازاد ،دهوڵ ـهتــی تــورك ل ه  ٢٦شــار و شارۆچكهی
باكووری كوردستان هاوشارهدارهكانی سهر ب ه HDP
ی ل ه ئهركی خۆیان دوور خستهو ه و له جیاتی ئهوان
 ٢٦قهیومی دانا تا به پێی سیاسهتی  AKPو دهوڵهتی
تــورك بجووڵێنهوه .ل ه درێــژهی ئهو سیاسهتهدا لهم
حهوتووهی دواییدا هاوشارهدارهكانی باژاری مهزنی
ڵ بهشێك ل ه
ئامهد گولتهن كشاناك و فرات ئانلی لهگه 
بهڕێوهبهرانی  HDPدهست به سهر كران و پاشانیش
گیران.
ئێستا پاكان ه حیسابی ئهردۆغان لهگهڵ بزووتنهوهی
كورد گهیشتۆته پڕ مهترسیترین قۆناغی خۆیهوه و
سنووری توندوتیژییهكانی ههموو دهسهاڵتدارانی
چهندین دهیهی رابردووی توركیهی ل ه دژی گهلی كورد
تێپهڕاندوه .تا كهنگێ توركیه و ئهردۆغان ئهو سیاسهت ه
ی
تــونــدهی پشتبهستوو بـه رق و تۆڵهئهستاندنهو ه 
كوێرانه له دژی گهل ،سیاسهتی مهدهنی و بزووتنهو ه

كورد له باكووری كوردستان بهڕێوه دهبهن ،بهشێكی
بهستراوهتهوه به دژكردهوهی كۆمهڵگهی نێونهتهوهیی ل ه
بهرامبهر توركیهدا .بهاڵم دووریش نیه ك ه چارهنووسی
شهڕی مووسڵ و پاشانیش رهقق ه ل ه عێراق و سوریه،
وهرچهرخانێكی نوێی سیاسی ل ه ناوچهدا دروست بكا
كه كاریگهری لهسهر پارسهنگی هێز دابنێ و دووبار ه
ئهردۆغان ناچار بكا روو له پراگماتیزمی سیاسی بكا و
دهرگایهكی نوێ بۆ جارهسهریی سیاسی پرسی كورد
ل ه باكووری كوردستان بگرێته بهر.
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ژماره691 :

رۆژنامەی

ئهدهبی

شوناس ه نهتهوهییهکان بهرهو کوێ
ههنگاو دهنێن؟
عهلی فهتحی

لە حەفتاکان ،بەتایبەت لە گەرمەی شۆڕشی
بــاشــووری کــوردســتــاندا ،ژمــارەیــەکــی زۆر
کــوردانــی گــەرمــێــن روویــــان لــە خــۆرهــەاڵتــی
کوردستان کــرد .ئــەو ســەردەمــە خۆرهەاڵتی
کــوردســتــان لــەژێــر دەس ــەاڵت ــی پاشایەتیی
پەهلەویدا ،هەم لە باری سیاسی ـ نیزامی و هەم
لە باری فەرهەنگییەوە کەوتبووە بەر هێرش.
زمــان و کولتوور ب ــەرەو فــەوتــان دەچ ــوون.
یــەک لە دی ــاردە سەیرەکانی ئــەو ســەردەمــە،
ناولێنانی مناڵەکان بوو .ئەگەر مناڵێک لە دێ
یا شارە بچووکەکان لەدایک ببا ،خێرا ناوێکی
عهرهبییان لەسەر دادەنــا .ناوەکان لە ناوچە
سوننینشینەکان وەبیرهێنەرەوەی خەالفەتی
ئیسالمی ســەردەمــی دوای پێغەمبەر بــوون.
وەکوو عەلی ،عومەر ،ئەبووبەکر و عوسمان،
ئەگەریش ئەوانە نەبان ،ئیتر قادر و مەولوود
و چــی و چــی .لــە شوێنە شیعەنشینەکانیش
ئــەوە رەزا و کــازم و تەقی و نەقی .تا ئێرە
بەشی کوردی داماو بوو .فارسەکان بەاڵم ،جیا
لە ناوە مەزهەبییەکانی وەکوو رەزا و کازم
و بە واتایەک دوازدە ئیمامی خۆیان ،بۆیان
هــەبــوو نــاوە فــارسـییــەکــان ،بەتایبەت نــاوی
پاشاکانی پــارس لە مناڵەکانیان بنێن .لهگهڵ
ئ ـهوان ،کۆمەڵگهی کوردیش پارساویی ببوو
و السایی ئەو نهریتهی دەکردەوە و لە شارە
گــەورەکــان نــاوی مناڵەکانیان بەپڕانی دادەنــا

سهیری باشووری کوردستان بکهین .ئێستا لە
نێوەندی بازرگانی پێتەختی هەرێمی کوردستان،
واتە لە هەولێر وەکوو گەورەترین شاری ئەو
بەشەی نیمچە سەربەخۆ ،دەبینین وەچــەی
نوێ ک ه لهوێ رۆژانه سهرقاڵی کار و کاسبین،
بەپڕانی خــاوەن نــاوی عەڕەبین و عومەر و
مستەفا و ئەبووبەکر و هتد ئاشکراترینیانن.
زمــانــی تابڵۆی س ـهر شوێنە گشتییەکانیش
کوردییەکی شێواو و سەقەته و پاشوهچوونی
ت ـهواو ب ه رهوتــی گهشهی زمانییهوه دیــاره.
واتە دەتوانم بڵێم ،رێنێسانسی فەرهەنگیی ئەو
بەشە ،لە سایەسەری پەرەگرتنی ئیسالمی
ت
سیاسی ،بۆ فەترەیەکی نادیاری زەمەنی ف 
بووه .بەاڵم ،لەو بەشەیتر ،واتە لە خۆرهەاڵتی
ک ــوردس ــت ــان ،لــەژێــر زەخــتــی دەســەاڵتــێــکــی
نگریستر لەوەی پێشوو کە بەهەموو ئامرازێکی
ش ــەڕ ،ه ــەوڵ بــۆ تــوانــدنــەوەی نــەک زم ــان و
کولتووری کوردی ،بەڵکوو رگەزی کوردیش
دەدا ،کورد سەرقاڵی پاراستنی مەوجوودییەتی
خۆیەتی .کورد تێدەکۆشی زەخت و مەترسیی
دەسەاڵتی حکوومی لەسەر خۆی کەم بکاتەوە
و بە درێژەدانی خوێندن و نووسینی کوردی
بە شێوەی نافەرمی و هەروەها ناولێنانی مناڵ
و گەڕەک و جێگەی کار و شوێنە گشتییەکان
رێنێسانسی فەرهەنگی لە دەڤەری خۆی بەهێز
و زیندوو رابگرێ.
ئەوەی لێرەدا جێی پرسیارە ئهوهیه که ،داخوا
کــورد هەرتەنیا لەژێر هــەڕەشــەی مەترسیی

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر مهحموود خاس
درێشووی گهرمای نیوهڕۆ
هەیاس کاردۆ
وهک دڕوو به لهشی ئینساندا
دهچــووه خــوار و چــزووی لێ
ههڵدهستاند .سوورهتاوی هاوینی کهڵی لهپێ دهخست و
خیز و دار و بهردی دهتواندوه .ههتاو لهنێوهڕاستی ئاسمانێ
چهقیبوو و ههردهتگوت به سهت گوریس بهستووتهتهوه.
تهمهنی رۆژ وهک عومری نووحی لێ هاتبوو خۆ ئاوا
بوونی نهبوو .دار و دهوهن له بهرانبهر ههیبهتی گهرمادا
سهریان نهوی کردبوو و لهشیان سیس ههڵگهڕابوو .ل ه
جهنگهی ئهو گهرما بێلهزهتهدا رهشاییهکی نهزمههڵگرتوو
له دوورڕا خۆی دهرخست .رهشایی ههر هات و نزیکتر
بۆو ه ههتا وهڕاست گهڕا .دوو لهمال دوو لهوال ،ژمارهیهک
لهپێش و چهند هێندهش لهدواوه ،بهاڵم ههموو وێکڕا و ل ه
ژێر ریتمی نهزمێکی خۆڕسکدا خهریکی راگوێزتنی تهرمی
خهباتکارێک بــوون .نه هـهوراز و نه لێژ ،نه برسییهتی و
نه تینویهتی ،نه خهو و نه گهرما ،هیچیان توانای پاشگهز
کــردنـهوهی ئـهو پۆله تێکۆشهرهیان له گهیاندنی تهرمی
هاوسهنگهر به شوێنی مهبهست نهبوو .ئ ـهوان خهریکی
نیشاندانی شانۆیهکی مێژوویی بــوون .شانۆیهک ک ه پێی
دهگوترێ :بۆ ژیان مردن و به مهرگ پێکهنین.
جوانیی کۆمهڵ له نهزمی کاری هاوبهش و هاوئاههنگیی
ئینسانهکان دایه .کاتێک هێزی یهکگرتووی پێشمهرگه بۆ
گهیشتن به ئامانجێکی هاوبهش له خهباتێکی ههرهوهزیدا
دهست دهدهن ه دهستی یهک ،جوانترین شانۆی هاودهنگیی
کــۆمـهاڵیـهتــی دێننه ســهر پــــهرده .هــهر ئــهو هــاودهنــگــی،
هاوڕهنگی و هاوسۆزییهشه که بۆته رهمزی بهردهوامیی
خهباتی پێشمهرگه.

تێکۆشهر مهحموود خاس

کامبیز و کــوروش و پەرویز و چی و چی و
ئەوەشیان بە نیشانەی بەرزبوونی کالس و
پێگەی کۆمەاڵیەتی خۆیان دهزانی و بە ناوی
منااڵنی دێ و شارۆچکەکان پێدەکەنین و بە
چاوی سووک سەیریان دەکردن.
راست لەو سەردەمە ،هــەروەک باس م کرد،
لــە حــەفــتــاکــاندا ،بــە هاتنی ژمــارەیــەکــی زۆر
لــە هــاوواڵت ـییــانــی بــاشــوور بــۆ خــۆرهــەاڵتــی
کوردستان ،شۆڕشێکی فەرهەنگیشیان لەگەڵ
خۆیان بە دیــاری هێنا .ئێمە کاتێک گوێمان
لێدەبوو مناڵەکانیان بە ناوەکانی ئازاد ،نیشتمان،
سەربەست ،پشتیوان ،زاگرۆس ،شنۆ ،مەهاباد،
کانی ،چیا ،باخەوان بانگ دەکران ،حەسرەتی
بۆرە ئازادییەک هەڵیدەگرتین .زۆری نەخایاند
و شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــران دژی دەســەاڵتــی
پەهلەوی بووە هۆی رووخانی فەرمانڕەوایی
ئەو بنەماڵەیە و کوردی خۆرهەاڵت پشوویەکی
وەبــەرهــاتــەوە›‹ .رێنێسانسی ن ــاو›› دەستی
پێکرد .ئەو منااڵنەی لەو سەردەمەدا لەدایک
بــوون ،بەپڕانی نــاوی کــوردییــان لـێنــرا .بە
واتایەک درێــژەدانــی رێنێسانسی فەرهەنگیی
ئەو دیو بوو .خێرا عومەر و عوسمانەکان جێی
خۆیاندا بە گۆران و شۆڕش و هیوا و کۆسار
و ئاژوان و ....هتد.
سەدەی بیست تەواو بوو و پێمان نایە نێو
سەدەی بیست و یەک .دوای تێپەڕینی سی و
چەند ساڵێک لەپاش شۆڕشی گەالنی ئێران
و هاتنە ســەردەســەاڵتــی کــۆمــاری ئیسالمی،
بــارودۆخــی ئێستای کوردستان لە هەر دوو
بهشی باشوور و خۆرهەاڵت بەڕاستی جێی
تێڕامانە .ئەو حکوومەتەی هەموو هەوڵی خۆی
دەدا ،ئیسالم بهسیاسی بکا و بۆ دەرەوەی
سنوورەکانی بنێرێ ،دهکرێ بڵێین تا رادهیهکی
زۆر ب ه ئامانجهکانی گهیشتووه .با له پێشهو ه

تێداچووندا ،هەست بە بوونی خۆیدەکا و بەها
پیرۆزەکانی خۆی دەپارێزێ و وەبیری دێتەوە
خاوەن زمانی کوردییە و کولتووری تایبەت
و دیاری خۆی هەیە؟! ئیدی ئەگەر رۆژێک لە
رۆژان رزگاربوو ،پێویست ناکا خۆی زیاتر بە
پاراستنی شوناسە نەتەوەییەکانییەوە ماندوو
بکا؟! یا ئهوهمان بۆ دهرناخا که ل ه راستیدا
ئــهو ه ـهمــوو خــوێــن و خ ـهبــات ـه بـهخــۆڕایــیـه،
چونکه ههرکه رزگــاریــمــان هــات ،خۆمان ب ه
دهستی خۆمان ئهو ه دهکهین ک ه دوژمنهکانمان
گهرهکیانه بیکهن .ئهگهر قهرار بێ چارهنووسی
داهاتووی کوردستانێکی سهربهخۆ ،تهراتێنی
وێرانی بهها نهتهوهییهکانمان بێ ،ئێستێ بۆچی
ئهو گشته خوێن ه بۆ رزگاربوونی دهدرێ .دهنا
چۆن دەبێ لە کوردستانێکی نیمچەسەربەخۆدا،
ئهوهی ئهمڕۆ ههمانه ،برەوی ناوی عەڕەبی،
گۆرانی فارسی ،سەمای تورکی ،ردێن و بهها
نامۆکان به کولتووری کوردی دەیانجار پتر
لەو سهردهمی بێ که ژێردهست ه بوو .تۆ بڵێی
خهباتی باکوور و خۆرئاوا و خۆرههاڵتیش ل ه
گشت بوارێکدا ب ه مهبهستی پاراستنی کولتوور
و زمان و شوناسهکانمان ههر تا ئهو ساته بێ
ک ه سهربهخۆ دهبین و ئیدی دوات ـر به هێز ه
فهوتێنهرهکانی جیرانمانی دهسپێرین! بەڕاست
ی داخە .ئەو گشتە قوربانییە لەپێناو چیدا؟
جێ 
چ پێویست بهو ههموو ماڵوێرانیی ه دهکا ،باشتر
نیی ه هـهر له ئێستاوه خــۆت لهنێو میللهتانی
نهیاری دراوسێتدا بتوێنییهوه ،بۆ دهوێستی
تاکوو سهربهخۆبی .له ژێردهستهییدا کوردی
تۆخ ،ل ه ئازادیدا ئیهمالکهری شۆخ!! به بڕوای
من ،ئهوانه کۆمەڵە پرسیارێکن کە هەر تاکێکی
ک ــورد لەسەرییەتی بـــەدوای واڵمـهکــانــیــاندا
بگەڕێ.

ئهگهر نهسلی من و دوای من تهنیا نــاو و ناوبانگی
تــێــکــۆش ـهرانــی خ ـهبــات ـه خــوێــنــاوی و ســهربــهرزانــهکــهی
ساڵهکانی 47-46مان بیستوه و بهشێکمان «بازیار»ئاسا
لهخۆشهویستیی ئهوان خۆمان بهدهریای بێبنی خهباتدا
کردوه ،مهحموود خاس خۆی لهنزیکهو ه ناسیونی ،هاوکاری
کردوون ،پێشوازی لێکردوون و ههر لهسهر دهستی ئهوانیش
شهڕهفی ئهندامهتیی له حیزبی دێموکراتی کوردستانی پێ
بهخشراوه .مهحموود خاس ل ه راستیدا پاشماوهی مێشک ه
بوێر و گیانه خۆڕاگر و ههسته بێباکهکانی ئهو سهردهم ه
زێڕینهی مــێــژووی خهباتی خۆڕاگریی ه که له دهورهی
دواتــری ـشدا دیسان هــاتـهوه م ـهیــدان ،ب ـهاڵم ئهمجارهیان
ئیتر کاری کرد و کارستانی خوڵقاند« .بههاری  46لهگهڵ
جهماعهتی مهال ئــاواره و پیرهباب و مینهشهم و ...ئاشنا
بووم .باپیرم(مام پیرۆت) ئهندامی فهعالی ئهوان بوو ،ئهو
تێکۆشهری کۆمار بــوو .من قهولم پێدان و دوای شهش
مانگ تاقی کردنهوه منیان قبووڵ کرد».
مهحموود خاس ک ه دهستی پێکرد چاکی دهست پێکرد و
به دڵ کاری کرد .ههر چهند ئهو کات چهکی ههڵ نهگرت
و تهواوکات رهگهڵ خهباتکاران نهکهوت ،بهاڵم ئهندامێکی
ههڵسووڕ و ههڵسووڕێکی جێ متمان ه و الوێکی بهتوانا ل ه
خزمهت به هێزی پێشمهرگهدا بوو .ههرچهند بزووتنهو ه
سهربهرزانهکهی ئهوکات ب ه داخ ـهوه زوو دامرکا ،بهاڵم
دڵسۆزیی مهحموود کۆتایی نههات و دڵه پڕ له هیواکهی
له کوڵ نهکهوت .ههر له درێژهی خهبات و خزمهتهکانیدا
بوو که تووشی زیندان و چهرمهسهری هات« :من دوو جار
گیرام .زستانی  49تاقمێکی  3کهسی بۆ سهرکهشی کردن
هاتنهوه .یهکیان پێوهندی به ساواکهوه ههبوو که من گیرام
و بۆ ماوهی ههشت مانگ مامهوه .جارێکی دیک ه  52یان 53
بوو جارێکی دیکه گیرامهوه .»...تیکۆشهر خاس ههر چهند
له ماوهی زیندانی بوونیدا ئازاری زۆری دیتن و کهوت ه بهر
ئهشکهنجه خۆی گوتەنی« :زۆرم ئازار چێشت .لهوێ دیتم
چ رهفتارێک لهگهڵ کورد دهکرێ».
تێکۆشهر خاس لهمهڵبهندی سهرسهوز و ب ه خهباتفێری
سهردهشت و له گونده بهناوبانگهکهی «گــرژاڵ» چاوی
کراوهتهوه وله داوێنی شهپۆله بهخوڕهکانی «کهڵوێ» گهور ه
بووه و دواتر داستانی «تهنگهی گڕژاڵ»ی خوڵقاندوه .کاک
مهحموود وهک بهشی ههره زۆری مندااڵنی ئهو سهردهمی
دێهاتی کوردستان له بوونی مامۆستا و خوێندن بێبهش
بووه وههر بۆیه خۆی گوتهنی گهورهترین زوڵمی دنیایهی

لێ کــراوه .ئـهو دهڵــێ« :گـهورهتــریــن ئاواتی من خوێندن
بــوو .پێم وابــوو گهورهترین زوڵمی دنیایه له من کراو ه
که نهمخوێندوه .پێم خۆش بوو دهردی دڵی خۆم دهگهڵ
هاوسهنگهرانم به نووسین بهیان بکهم که نهمتوانیوه«.
بهاڵم ک ه دهستی رۆژگار و زوڵمی زاڵم لهنیعمهتی خوێندن
بێبهشیان کردوه ،ب ه خۆشییهوه سروشت لهشێکی پڕکار
و بهتوانا ،مێشکێکی وشیار و ههڵسووڕ ودڵێکی خاوێن
و بهههستی پێ بهخشیوه .کاک مهحموود له دهربڕیندا
بهتوانا ،له تیژبینیدا وشیار و له زمانپاراویدا ههتا بڵێی
دهوڵهمهنده .ئهو رۆڵه کوردێکه لهسهر رهگی رهسهنایهتی
پنجی داکوتاوه و له قوتابخانهی فهرههنگی کوردیدا فێری
زمانپاراوی بــووه .ههر بۆیه ئهگهر له نیعمهتی خوێندن
بێبهش کراوه له چهندین بواری دیکهدا باش خۆی ساز داو ه
و خێرا له هـهورازی شارهزایی وهسهر کهوتوه .ئهوانهی
جهنابی خــاس دهنــاســن و له نزیکهوه کــار و تێکۆشانی
ئهویان دیو ه رهنگه شاهیدی ئهوه بن که ناوبراو ل ه کاری
بهردهوامدا چیای سهرکهشه و ل ه توانای جیسمی و فیکریدا
دهریای بێبنه.
دوای سهرکهوتنی شۆڕشی گهالنی ئێران مهحموود
خاس دیسانس شان دایهوە بهر باری خهمی نهتهوهکهی و
ب ه جۆرێک دهگهڵ ئازاری گهل تێکهڵ بوو ک ه ههموو توانا
و ئیماکاناتی خۆی بۆ تهرخان کرد و ئهلحهق لهو رێگایهدا
هیچ نهما نهیکا .ناوبراو بۆ سااڵنێکی زۆر شانبهشانی
هاوسهنگهر و هاوخهباتانی دیکهی سهنگهری خۆڕاگری
چۆل نهکرد و کوردستانی لهژێر پێی هیزی دوژمندا کرد ه
ئاگر .ههموو ئهو پێشمهرگانهی ئهو تێکۆشهرهیان ناسیو ه و
دهناسن لهوهدا هاوڕان که :ئهگهر ههموو خهڵکی کوردستان
سوپاس و پێزانین ب ه هێزی پێشمهرگه قــهرزداره ،هێزی
پێشمهرگهش بهتایبهت تێکۆشهرانی بـهشــی نــاوهنــدی
کوردستان سوپاسێکی گ ـهرم به کــاک مهحموود و لکی
ژێر فهرماندهریی ئهو قـهرزدارن .چونکە ناوبراو «پردی
پهڕینهوه«ی بهشێکی زۆر له هێزهکانی پێشمهرگ ه بۆ نێو
قوواڵیی خاکی کوردستان بوو.
لــە بــیــرەوەرییــە خۆشەکانی مـهحــمــوود خــاس رۆژی
راگەیاندنی تیکۆشانی ئاشکرای حیزبی دێموکرات لە الیەن
دوکتور قاسملوویە کەچی بۆ باسی دهرد و خهمهکانی
دەڵــێ« :جا کاک ه هێند زۆرن باسی چی بکهم .بۆ ههموو
شههیدان به خهم بــووم و جهرگم ســووتــاوه .به تایبهت
لهدهست چوونی شههیدان فهقێ عهواڵ ،رهحمانی سۆفیزاد ه
و عهواڵی شهریفی بۆ من کارهسات بوون .باسی رێبهران
دوکتور قاسملوو و دوکتور شهڕهفکهندیش خۆ ناکرێ.
زۆرم خهم لێ خواردن بهاڵم بهچۆکدا نههاتم .پێشمهرگ ه
نابێ هومێد بهردا ئهگینا خهباتی بۆ ناکرێ .»...تێکۆشهر
خاس له گێڕانهوهی داستانی خهبات و خۆراگریی هێزی
پێشمهرگهدا ههتا بــۆی دهکـــرێ نهخشی خــۆی چــووک
دهکاتهوه و ئازایهتیی هاوسهنگهرانی بهرجهست ه دهکا که
ئـهوهش نیشانهی ئازایهتی و بهفهرههنگ بوونیهتی .ئهو
ههروهها زۆر بهسۆز و به ههستهو ه له خهڵک و رادهی
هاوکاری و فیداکارییهکانیان دهدوێ« :وهک چۆن ماسی
دهنێو ئاوێدا دهژی ،ئێمهش ئاوا دهباوهشی خهڵکدا دهژیاین.
میللهت نهخشی چاکی ههبوو .له ههموو بارێکهوه :لهباری
ماڵییهوه ،له باری لیباسهوه ،له باری خواردن و خۆراکهوه،
له باری جێگاوڕیگاوه ،له باری حهشاردانی پێشمهرگهکان
له ماڵهکانی خۆیان و مووچه و مهزراکانیان ....من خهڵکی
ناوچهکانی سهردهشت و رهبهت وهک سفرهیهکی رهنگین
چاو لێ دهکهم که دڵیان ههمیشه بۆ ئێم ه ئاوهاڵ بوو .خهڵکی
ناوچهکانی سهردهشت و رهبهت بۆ من وهک یهک بنهماڵ ه
وان ک ه قهت ناتوانم فهرامۆشیان بکهم .بهڕاستی سوپاسیان
دهکهم و ب ه یادی ئهوان دهژیم.»...
مهحموود خاس ههرچهند بهشی زۆری دهورانی خزمهتی
پێشمهرگایهتیی خۆی له ناوچهکانی سهدهشت و رهبهت
تێپهڕ کردوه که دیاره ئهو ناوچانهش مهڵبهندی خۆڕاگری
و کارهسات بوون ،بهو حاڵهش زۆر جار به مهئمووریهت
رهوانهی ناوچهکانی وهک پیرانشار  ٣جار ،مههاباد  ٢جار،
بانه جارێک و ههروهها چهند مهئمووریهتی زۆر گرینگ و
پڕمهترسیشی بۆ باشووری کوردستان کردوه که گهیاندنی
یارمهتی به خهباتکارانی ئهو بهشهی کوردستان بووه.
تێکۆشهر خاس به کار و تێکۆشانی بهردهوام ،به ئازایهتی
و نهترسی ،به پاراستنی نهزم و دیسیپلینی پێشمهرگایهتی،
بهبهرنامهڕێژی و دروست جوواڵنهوه ،توانیویەتی پلهکانی
سهرکهوتنی نیزامی ببڕی و ببێته فهرماندهری یهکێک ل ه
لکهکانی هێزی پێشمهرگهی گیاڕهنگی سهردهشت ک ه دیار ه
ئهوه بهرپرسایهتییهکی شیاو بۆ ئهو تیکۆشهرهی مهیدانی
خهبات بووه.
تێبینی!
مهحموود خاس کە سااڵنێکی زۆر وەک کێو لە بەرامبەر
نەیاراندا راوستا و ئازایەتیی نواند و بوو بە سەرمەشقی
فیداکاری و هیچ مەترسییەک زەفــەری پێ نەبرد ،زۆر
بەداخەوە لە دوورەواڵتــی و لە رووداوێکی نەخوازراودا
گیانی لەدەست دا و بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان و لە
خەبات کرد .یادی بەرز و بەڕێز بێ.
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سیاسی

ژماره691 :

دەسەاڵتی بەڕێوەبەری ،لە نێوان ئەرک و بەربەستهکان
(لە سیستەمی سیاسی-ئابووری رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا)

ئەیووب شەهابیراد
لەگەڵ پێشکەوتنەکانی فەلسەفەی سیاسی و ئابووری
و هەروەها بەرچاوڕوونی زیاتر لە سەردەمی ئێستادا
لە پێوەندی لەگەڵ جۆر و میتۆدەکانی حکوومەت و
بەڕێوەبردنی ،نموونەی واڵتانی سەرکەوتوو لەم بوارەدا
زۆرن .بەاڵم خاڵی سەرەکی بۆ لێک جیاکردنەوەی هەر
سیستەمێکی سیاسی – ئابووری ،لە دێموکراتیک بوون
و شەفاف بوونی سیستەمەکان دایە .بەم پێیە دەبێ
لەم روانگە و گۆشەنیگایەوە لە نێوەرۆک و کارکردی
سیستەمی سیاسی – ئابووری حکوومەتەکان بڕوانین.
واتە بۆ شرۆڤە و هەڵسەنگاندنیان پێویستە ئەم پێوانە
نەگۆڕانە لەبەرچاو بگرین و پاشان شۆڕ بینەوە بۆ
وردەکاریەکانی نێو حکوومەت.
لە پێوەندی لەگەڵ سیستەمی دەسەاڵتداریی کۆماری
ئیسالمیی ئێران تا ئێستا لێکۆڵینەوه و لێکدانەوەی زۆر
کــراوە کە هەرکام لە گۆشەنیگای خۆیەوە پێناسەی
بــۆ ئــەم شــێــوازە لــە دەســەاڵتــدارێــتــی کـــردوە ،بــەاڵم
دەتوانین بڵێین کە خاڵی بە یەک گەیشتنی زۆربەی
شرۆڤە و پێناسەکان ،لە خانەی دەسەاڵتێکی دیکتاتۆر
و نــاشــەفــافدا یــەک دەگ ــرن ــەوە .مـــادام ئێمە لەگەڵ
دەسەاڵتێکی ناشەفاف و سەرکوتکەر بــەرەڕوویــن
کــەواتــە زۆر بــە ئاسانی دەتــوانــیــن لــە یــەک رستەدا
دەرهاویشتەی هەموو شرۆڤە و لێکۆڵینەوەکانمان
بخەینە روو .بـــەاڵم لــێــرەدا دوو چــەمــکــی گرینگی
گۆڕانکاری لە دەسەاڵتەکان و هەبوونی پێکهاتەیەکی
حکوومەتیی لەمێژینە و هــەروەهــا دامودەزگایەکی
بەرینی بەڕێوەبردنە کە پێویستیی بە لێ وردبوونەوەی
زیاترە.

ئــەگــەر بــمــانــەوێ سیستەمی سیاسیی کــۆمــاری
ئیسالمی لەسەر بنەمای ئەم دوو چەمکەی سەرەوە
وەک پێوەرێک ،هەڵسەنگێنین ،دەبینین کە نە تەنیا
ئەم رێژیمە بەڵکوو زۆربــەی رێژیمە تۆتالیتەرەکان
لە جیهاندا بە جۆرێک هەمیشە دەرگــیــری کێشەی
دەسەاڵتی بەڕێوەبردن لە واڵتی خۆیان دان و هەن.
چونکه هـــەروەک روون و ئاشکرایە لــە سیستەمی
سیاسیی ئ ــێ ــراندا هــەمــوو دەس ــەاڵت ــەک ــان جــگــە لە
دەسەاڵتی بەڕیوەبەری بە شێوەیەکی رەها لە دەست
کەسی یەکەمی رێژیم (وەلــی موتڵەقەی فەقی) دایە،
تەنیا دەسەاڵتی بەڕێوەبەرییە کە هەمووکات بۆتە
مایەی ژانەسەر بۆ کەسە پاوانخوازەکە .بەاڵم ئایا ئەم
دەسەاڵتەش بە شێوەیەکی رەها لە دەست وەلی فەقی
چۆتە دەر یان ئــەوەی کە پێویستە خوێندنەوەیەکی
تایبەتمان بۆ دەسەاڵتی بەڕێوەبەریی لە چوارچێوەی
ئەم سیستەمەدا هەبێ.
هــــەروەک لــە مــێــژووی دەســەاڵتــدارێــتــی کــۆمــاری
ئیسالمیدا بینیومانە ،دەسەاڵتی بەڕیوەبەری ،تەنیا
دەسەاڵتێکە کــە النیکەم بــە شــێــوەی ئامانجدار یان
نــەخــوازراویــش بــووبــێ ،دەســتــاودەســتــی پــێ کــراوە
بۆیە تا ئێستا نەمانبینیوە کە وەلــی فەقی لە یەکێک
لە سەرکۆمارەکانی خۆی رازی بێ یان لەگەڵی بێ
کێشە بێ .ئایا سروشتی ئەم جۆرە دەسەاڵتە وایە؟
سەرکۆمارەکان ،کەسانێکی خەڵکی بوون؟ یان هەر لە
سەرەتاوە رێژیم نەیتوانیوە ئەم بەشە لە سیستەمی
سیاسیی خۆی کۆنترۆڵ بکا؟ ئەگەر بەپێی پێوەری
(گۆڕانکاری) ،لێکدانەوەمان بۆ ئەم پرسیارانە هەبێ،
بێگومان مادام سەرکۆمار راستەوخۆ بە دەنگی خەڵک
هەڵدەبژێردرێ ،کەواتە خەڵک هەمووکات خوازیاری

گــۆڕانــکــاری و هــەڵــبــژاردنــی باشترین کەسەکانن،
ه ــەروەک چــۆن تا ئێستا دەنگی خەڵک لە پێوەندی
لــەگــەڵ هــەڵــبــژاردنــەکــانــی ســەرکــۆمــاری گــەورەتــریــن
چالشی سیاسیی رێژیم بووە.
بەاڵم لە الیەکی دیکەوە دەبینین کە رێژیم بە دەیان
و ســـەدان فیلتەری ج ــۆراوج ــۆری بــۆ دیاریکردنی
کەسانی باوڕپێکراو و نزیک لە خۆی بۆ ئەم پۆستە
بەکار هێناوە و بە کار دەبا و دەتوانین بڵێین کە لە
مــێــژووی هەڵبژاردنەکانی ســەرکــۆمــاریدا تا ئێستا
نەبینراوە کە کەسێک بــەدەر لە چوارچێوەی باوەڕ
و ئایدیاکانی ئەم رێژیمە توانیبێتی النیکەم بێتە نێو
کێبەرکێی هەڵبژاردنەکانی ســەرکــۆمــاری .بێگومان
لێرەدایە کە وەبەر یەک کەوتنی تایبەتمەندیی جۆری
دەسەاڵتی بەڕێوەبەری و دەسەاڵتی تاکڕەوانەی رێژیم
و هــەروەهــا سیاسەت و شێوەی روانینی کۆماری
ئیسالمی بۆ کــۆی سیستەمی سیاسی – ئابووریی
واڵت ،پێویستیی بە لێکدانەوە و شیکاری زیاترە.
یــەکــێــک لــە جــومــگــە ســەرەک ـییــەکــانــی دەســەاڵتــی
بــەڕێــوەبــەری (جــیــا لــە دەســەاڵتــە قــۆرغــکــراوەکــانــی
وەک سیاسەتی دەرەوە ،ئەمنیەتی نێوخۆ و سوپا)
ئــابــوورییــە .لــێــرەدا بۆ روونــتــر بــوونــەوەی زیاتری
دەرفــەت و بەربەستەکانی بــەردەم سەرکۆمار (وەک
سەرۆکی دەســەاڵتــی بــەڕێــوەبــەری) پێویستە ئاماژە
بە قسەی سێ دانە لە سەرکۆمارەکانی ئەم رێژیمە
بکەین .محەممەد خاتەمی« :لەم دەسەاڵتەدا دەستم
بــەســتــراوە» .مــەحــمــوود ئــەحــمــەدینــژاد« :بــرایــانــی
قاچاخچی (مەبەستی سپای پــاســدارانــە) لــە بــواری
ئ ــاب ــووریدا واڵمــــدەری هیچ کــەس نــیــن» .حەسەن
روحانی لە دوایین لێدوانی خۆی لە شاری خومەین:
«داهات و ئیمکاناتی دەوڵەت لە واڵتدا مەحدوودە».
رەنگە ئەم پرسیارە بێتە پێش کە ئایا بەڕاستی کەسێکی

وەک روحانی یان ئەوانی پێشوو تەنیا ویستوویانە
مەزلوومنمایی بکەن و یان ئەگەر هیچ دەسەاڵتێکیان
نەبوە و نیە بۆچی واز ناهێنن؟
لێرەدا بۆ ئەنجام وەرگــرتــن لە باسەکە ،پێویستە
زیاتر بچینە نێو ناخی قسەکانی روحانی و واڵمی
ئەم پرسیارە بدۆزینەوە کە ئایا بەڕاستی «داهات و
ئیمکاناتی دەوڵەت لە واڵتدا مەحدوودە» یان ئەوەی
کە هۆکاریتر لە پشتی ئــەم بــارودۆخــەن؟ کۆماری
ئیسالمی هــەر لە ســەرەتــای هاتنه سـهرکــاریـهوه ،بە
داهێنانی شێوازێکی نەناسراو و ناستاندارد لە بواری
ئــابــووریدا ،هەر جــۆرە بەرنامە و پڕۆژەیەکی باس
کردبێ یان خستبێتە گەڕ ،پشت ئەستوور بە داهاتی
ن ــەوت بـــووە ،وات ــە ئــابــووریــی ئــێــران بـــــەردەوام لە
نێوان دوالیزمی پشت ئەستووریی بە داهاتی نەوت
و دروشــمــی پشت بەستن بــە ســەرچــاوەکــانــی تری
ئابووریدا ،تا ئێستاش رووی گەشەکردنی بەخۆیەوە
نەدیوە .هیچ گومانی تێدا نیە کە واڵتی ئێران لە بواری
ئیمکاناتی مرۆیی و سەرچاوەکانی ئــابــوورییــەوە،
یەکێک لــە دەوڵــەمــەنــدتــریــن واڵتــانــی جیهانە ،بــەاڵم
کاتێک کە دوای  37ساڵ ،زۆرینەی کۆمەڵگەی ئێران
لە نزیک هێڵی هــەژاری یان لە ژێر هێڵی هــەژاریدا
ژیان بەسەر دەبەن و پێوانە سەرەکییەکانی ئابووری
وەک هــەاڵوســان ،بێکاری ،بەرهەمهێنانی ناخالیسی
نــەتــەوەیــی ،داهــاتــی ســااڵنــەی تــاکــەکــان و گــەشــەی
ئابووری ،لە خراپترین دۆخی خۆیان دان ،ئایا کێشەکە
لە نرخی نەوت دایە یان لە گەمارۆ ئابوورییەکان؟
هەڵەی بەڕێوەبەریی یان سیاسەتە ئابوورییەکانە؟ یان
هەڵەی کۆی سیستەمە سیاسییەکەیە؟
هیچ سیستەمێکی سیاسی و ئابووری لە سەردەمی
ئێستادا ناتوانرێ بە پێی بەرژەوەندیی تایبەتی تاک یان

دەسەاڵتەکان دابڕێژێردرێ یان تەنیا بە یەک پێوانە
هــەڵــســەنــگــانــدنــی بــۆ بــکــرێ .کــەواتــە بــەرژەوەنــدیــی
گشتیی واڵت و کۆمەڵگەیە کە دەبــێ بکرێتە بنەمای
سەرەکیی هەر جۆرە پالن و پرۆژەیەکی ئابووری و
هەروەها پێوانەکان دەبێ بە زانستە ئابوورییەکانەوە
بارگاوی بکرێن .بــەاڵم لە هەموو دەورانــی رێژیمدا
تەنانەت ئەگەر سەرکۆمارێک ویستبێتی پالنێکی باشی
ئابووری جێبەجێ بکا ،تووشی سەدان کۆسپ بۆتەوە،
نەیتوانیوە بە ئامانجەکانی بگا .مەبەست ئەوە نیە کە
رەنگە سەرکۆمارەکانی رێژیم خەڵکی بــن ،بەڵکوو
مەبەستی سەرەکی لێرەدا ،هێنانە ژێر پرسیاری کۆی
دەسەاڵتە .لە بواری زانستی ئابوورییەوە تا ئێستاش
دیار نیە رێژیم ئینتیمای بە الی کام یەک لە سیستەمە
ئابوورییەکانی (چەپ ،سەرمایەداری و هتد)دا هەیە.
ئەگەرچی لە دروشـمدا ،بــەردەوام خۆی بە الیەنگری
سیستەمی ئابووریی بەرەی چەپ نیشان داوە ،بەاڵم بە
کردەوە ،تەنیا یەک سیستەمی پەیڕەو کردوە ،ئەویش
بە تێکهەڵکێشێک لە هەموو میتۆدەکان و قۆرغکردنی
جومگە سەرەکییەکانی ئابووریی واڵت ،ئابووری
خستۆتە خزمەت پاراستنی دەسەاڵتی سیاسیی خۆی.
کاتێک سەرکۆمارەکانی تەنانەت دەرهێنراویش لە
سندووقەکانی دەنگدان ،پانتاییەکی بەرفراونی دەسەاڵت
لە بەردەم خۆیان دەبینن کە هیچ نەخشێکیان تێیدا نیە،
لێرەدایە کە وەبەریەککەوتن دێتە ئاراوە .لە سەرەوەدا
ئاماژەمان بە قسەی چەند سەرکۆمارێکی رێژیم کرد،
بە تایبەت قسەکانی ئەم دواییانەی حەسەن روحانی.
بێگومان بوونی بۆچوونی جیاواز و بەتایبەت گرووپ
و الیەنی جیاواز لە چوارچێوەی کۆماری ئیسالمیدا
دەمێکە خۆی دەرخستوە و لە ئێستادا دەتوانین بڵێین
کــە ئــەم رەوت و بۆچوونە جــیــاوازنــە هــەم تووشی
وەبــەریــەک کەوتنی بــەرژەوەنــدییــە ئابوورییەکانی
خۆیان لە بەرامبەر یەکتردا بوون و هەم تا ئاستێک
لێک دوور کەوتوونەوە کە بە جۆرێک درز و بۆشاییان
لە سیستەمە سیاسییەکەدا دروســت کــردوە .کەواتە
کاتێک کە روحانی دەلێ ئیمکاناتمان کەم و بەربەستە،
لــە الیــەک درۆ دەکــا چونکه هیچکات بەشێوەیەکی
راستەقینە نەهات النیکەم گرفت و بەربەستەکان باس
بکا یان شەفافسازی لە دۆخی ئابووری و داهاتەکاندا
بکا .راست دەکا ،چونکه لە کاتێکدا دەرفەت و زۆریی
سەرچاوە مرۆیی و سروشتییەکان لە ئاستێک دایە
کە بتوانرێ ئابووری واڵت النیکەم لەم قەیرانەی ئێستا
دەرباز بکرێ .بەاڵم سەرچاوە ماڵی و داراییەکان ،لە
شوێنیکی ترەوە کەم کراونەتەوە .واتە هەم هەرێمی
دەسەاڵتی یاسایی سەرکۆمار بەربەست کراوەتەوە
و هەم سەرچاوە سەرکییەکانی ئابووریی واڵت لە
دەست گرووپێک دایە کە بەپێی یاساکانی خۆیان بۆیان
هەیە یارمەتی گرووپە توندڕەو و بناژۆکان لە هەر
گۆشەیەکی جیهانی پێ بکەن ،بۆیان هەیە بە میلیارد
دۆالر لە سوریە و لوبنان بە هــەدەر بــدەن ،بەاڵم نە
کۆمەڵگە و نە هیچ سەرکۆمار و الیەنێکیتر بۆی نیە
پرسیاریان لێ بکا.
دوای پێکهاتنی ئێران لەگەڵ واڵتانی رۆژئاوا لەسەر
دۆسیەی ناوکی ،نەتەنیا سەرکۆمار بەڵکوو خودی
خامنەیی زیاتر لە هەموو کەس پەلەیان لە جێبەجێ
کردنی هەرچی زوورتری بە وتەی خۆیان بەرنامەی
(بــرجــام) و البردنی گەمارۆ ئابوورییەکان هەبوو،
چونکه خۆیان باشتر لە هەموو کەس دەیانزانی کە
چ بەاڵیەکیان بەسەر ئابووریی واڵت و بژێوی ژیانی
خەڵک هێناوە .تەنانەت خودی رێژیمیش تا رادەیکی
زۆر هاتبووە سەر ئەم باوڕە کە ئاکامەکانی (برجام)
دەتوانێ بەشێک لە گرفتەکانیان چارەسەر بکا .بێگومان
گرفتەکە زۆر لەوە گەورەترە کە النیکەم دۆخی ئابووریی
ئێستای ئێران لە نەبوونی ئیمکانات یان بەربەستەکانی
بــەردەم سەرکۆمارێکدا کــورت بکرێتەوە .لیرەدا بە
دوو ئەنجام کۆتایی بە وتارەکە دێنین .یەکەم :دیتمان
کاتێک کە نرخی نەوت دەورووبەری  ١٠٠دۆالر بوو،
ئابووریی واڵت تووشی گەورەترین نوشستی خۆی
دەبێ ،کەچی ئەحمەدینژاد سەرکۆمارییەکەشی تەواو
بوو ،بەاڵم هەر ساغ نەبۆوە (یارانە) بە کێ بدا و بە
کێی نەدا .تەنیا شانازی روحانی تا ئێستا ئەوەیە کە
بــە وتــەی خــۆی هــەاڵوســانــی کــردۆتــە ی ـهک رهقـهمــی،
کەواتە خــودی سەرکۆمارەکانیش تا ئێستا بەشێک
لە کێشەکان بــوون .دووهــەم :باش دەزانین کە هەر
یاسا یان پالنێکی ئابووری لە چوارچێوەی کۆماری
ئیسالمیدا تا ئەوکاتە کاریان پێ دەکــرێ یان پیادە
دەکرێن کە لە خزمەت بــەرژەوەنــدییــەکــان رێژیمدا
بن ،بەاڵم تا ئەوکاتەی دیاریکردنی بچوکترین پۆستە
حکوومەتییە فیلتەرکراوەکانیش بگەڕێنەوە بۆ دەنگی
خەڵک ،رەنگە مافیای وەلی فەقی بتوانێ جارێ بەردەوام
بێ لە قۆرغکردنی جومگە سەرەکییەکانی ئابووری،
بەاڵم هەر دەنگێک کە بخرێتە سندووقەکانەوە ،دەنگی
بێزاری و ناڕەزایەتیی خەڵکە کە بەردەوام گەورەترین
مەترسی و چاڵشی سیستەمی پاوانخوازی سیاسیی
ئێرانن.

رۆژنامەی

درێژەی

کێشە و ئارێشەی
زیندانییه
سیاسییهکان...

بۆ وێنە زۆر کــەس هەبوون کە بەرپرسانی
بــێــهــداری زیــنــدانــیــان پــێــیــان وابــــووە دەبـــێ بۆ
چارەسەری پزیشکی بگەیەنرێنە نەخۆشخانەکانی
دەرەوەی زیندان کەچی بەرپرسانی دادوەری
گــوێــیــان پێی نــەبــزووتــوە و زیــنــدان ـیی ـهکــان لە
هەلومەرجی جەستەیی و روحــی خ ــراپدا لەو
دەرفــەتــانــە بــێــبــەش کــــردوە .هــەنــدێــک جــاریــش
بەرپرسانی زیندانەکان کاتێک لەسەر مەرەخەسی
زیندانییهکان بۆ چارەسەری پزیشکی ئیزنیان
لەسەر بــووە ،کە کار گەیشتۆتە جێیەک ئەگەر
زیندانییهکانیان راگرتبا مەترسی مردنی هەبووە.
هەڵسوکەوتی خراپی بەرپرسانی زیندان،
سوکایەتی کردن بە زیندانییهکان
هەندێک لە ئەفسەر نیگابانەکان هەوڵ دەدەن
هەتا بە گوشاری زیاتر خستنە سەر زیندانیی ه
سیاسییهکان و رەفــتــاری نــاحــەز ،زیندانیی ه
ســیــاسـییـهکــان بــشــکــێــنــن.هــەروهــا بــەرپــرســانــی
زیندان بەبەکارهێنانی ئامرازی ناقانوونی ،هەوڵ
دەدەن یەکگرتوویی زیندانییه سیاسییهکان
تێکدەن ،پــەرە بە سیخوری دەدەن و نائەمنی
دەروونــــی ســاز دەکــــەن .بــە زۆرەمــلــی نــاردنــە
دەرێ بۆ گۆڕینی پشوو ،وەرزشــی بەیانیان و
پشکنین و گەڕانی ناباوی کەلوپەلی زیندانیی ه
سیاسییهکان ،هەندێک هەڵسوکەوتی نەشیاوە
دهیــکــەن کــە لــە زیــنــدانــی بــەنــدی سیاسییهکان
لــە کــۆمــاری ئــیــســامـیدا دەبــیــنــرێــن .هــەروەهــا
بەرپرسانی زیــنــدان هــەوڵ دەدەن کــە بــە دوو
جاران سەرژمێر کردنی زیندانییهکان ،سووکیان
بکەن .لە کاتێکدا ئەفسەر نگابانەکان دەتوانن بچنە
هەموو ژوورەکــان و سەرژمێریان بکەن ،بەاڵم
زۆربەی جاران بۆ سەرژمێرکردن ،زیندانییهکان
ناچار دەکەن لە خانە تاکەکەسییەکان بێنەدەر.
ئەو کاتانەش کە لە ژوورەکان سەرژمێر دەکرێن،
زیندانییه سیاسییهکان ناچارن ماوەیەکی زۆر
لە رێزی رێکوپێکدا لەسەر زەوی دانیشن هەتا بە
قامک بژمیردرێن و ئەو رەفتارانەش بە شایەدی
زیندانییهکان زۆر سووکایەتی پێکەرن.
سەرەرای ئەوەش کێشەیەک بەناوی «لەسەر
ئەرز خەوتن» شتێکی جێی داخە کە سەرەڕای
هەموو ناڕەزایەتی و داواکان هێشتاش درێژەی
هەیە و ،زۆربەی زیندانییهکان بەهۆی کەمبوونی
تەختی خەو ناچارن لەسەر ئەرزی بخەون ،کە
زستانان بەهۆی ســارد و سەرما دەبیتە هۆی
زۆربوونی نەخۆشی و پەتا لە زیندانەکاندا.
کێشە و ئارێشەی روو لە هەڵکشانی بەنددی
زیندانییه سونییەکان لە زیندانەکانی ئێراندا
لــهگــهڵ هــاتــنــی وەرزی ســەرمــا زیــنــدان ـیی ـ ه
سونییەکانی زیــنــدانــی رەجــایــی ش ــاری کــەرج
ل ــە هــۆڵــێــکدا جــیــا دەک ــرێ ــن ــەوە ک ــە دەرک و
پەنجەرەی ناستانداردی تێ گیراوە و سیستمی
گــەرمــکــەرەوەی بــۆ شــەوە ســاردەکــانــی زستان
ناگونجێ .ئــەو کێشەیە زیــنــدانــی بەتایبەت بۆ
چەندین زیندانی نەخۆشی ئەو هۆڵە زۆر ناخۆشتر
و دژوارتــر کردوە.سیستمی گەرمایی ئەو هۆڵە
کــە دەبــێ رادیــاتــۆری بــێ ،هەندێک لــوولــەن کە
بڕیارە ئاوی گەرمی پێدا بێ و بچێ ،بەاڵم بەهۆی
ئ ــەوەی سیستمی مــاتــۆری زیــنــدان هەڵناکرێ،
ئەو هۆڵە گــەرم داناهێنێ ،ئەو کێشەیە بەهۆی
چۆڵبوونی بەنددەکە و دەرک و پەنجەرە کۆن
و ناستانداردەکان داژوارییەکانی زیندانییهکانی
چەند هێندە کردوە.
لــەو الیــەشــەوە بەرپرسانی زیــنــدانــی ناهێڵن
زیندانییهکان خۆیان کەرەسەیەکی گەرمایی
بکڕن.
ئـــازار و ئەزێتی بنەماڵەی زیندانیی ه
سیاسییهکان
بەڵنیاییەوە کاتی دەسبەسەرکردن و گرتنی
زیندانییه سیاسییهکان ،بنەماڵەکانیان لە رێگەی
پەیامی تەلیفونی یــان تەلیفون کــردنــەوە وریــا
دەکرێنەوە ،ئەگەر بەهەر چەشنێک هەواڵی گرتنی
رۆڵەکانیان بە مێدیایی بکرێ ،دەگەڵ دامەزراوە
ئەمنییەتییەکان رووبەڕوون.
یــان مــەعــمــوورە ئەمنییەتییەکان بەبێ هیچ
ئیزنێکی قانوونی بەسەر ماڵی خەڵکیدا دەدەن
و وێــڕای پشکنین و گــەڕانــی مــااڵن ،کەلوپەلی
کەسێنی وەک لەب تاپ ،گووشی موبایل و چەند
کتێبێک رەگەڵ خۆیان دەبەن.
ی ــان ئـ ــەوەی کــایــە بــە بــنــەمــاڵــەی زیــنــدانـییـ ه
سیاسییهکان دەکەن ،بۆ وێنە جار نا جار پێیان
دەڵێن ئەمڕۆ و سبەی لە سێدارەیان دەدەین ،یان
لە سێدارە دراون و یان لە سێدارە نەدراون.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12.072
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

بەشداریی شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە رێوڕەسمی
بەڕێکردن و ناشتنی مامۆستا «هێدی»دا
بە بەشداریی شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
تەرمی مامۆستا خالید حیسامی( هێدی) لە پیرمام لە
باشووری کوردستان بە خاک سپێردرا.
رێوڕەسمی بەڕێکردن و ناشتنی مامۆستا هێدی لە بەر
دەرکی ماڵی خۆی لە نێو شاری هەولێر دەستی پێکرد
و لە پیرمام لە رێوڕەسمێکی تایبەتدا لە نیزیک مەزاری
فەلەکەدین کاکەیی ،رووناکبیر و کەسایەتیی سیاسیی
کورد ئەسپەردەی خاکی نیشتمان کرا.
لە رێوڕەسمی ناشتنی مامۆستا هێدیدا پەیامی
مەکتەبی سیاسیی پارتی دێموکراتی کوردستان لە الیەن
فازڵ میرانی ،پەیامی وەزارەتی رۆشنبیریی حکوومەتی
هەرێمی کوردستان لە الیەن دوکتور ساالر عوسمان،
پەیامی یەکیەتیی نووسەرانی کورد لە الیەن عەبدوڕەعمان
فەرهادی ،پەیامی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە الیەن
جەلیل گادانی ،پەیامی بنەماڵەی مامۆستا هێدی لە الیەن
ناسر حیسامی ،پەیامی نووسەران و رووناکبیرانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە الیەن مستەفا ئیلخانیزادە
پێشکێش کرا و حەسەن دانشفەر ،نووسەر و کەسی نیزیک
لە مامۆستا هێدی لە سەر کەسایەتیی مامۆستا هێدی و
پێوەندییە عاتفییەکانی لەگەڵ نەمر مستەفا بارزانی بۆ
بەشداران دوا.
شاعیری ناسراوی کورد خالید حیسامی ناسراو بە
هێدی ،دوایین شاعیری یادگاری کۆماری کوردستان،

رۆژی چوارشەممە٦ ،ی خەزەڵوەر لە تەمەنی  ٨٨ساڵیدا
لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد.
خالید حیسامی لە ساڵی ١٣٠٦ی لە گوندی شێخاڵی
سەر بە شاری بۆکان لە دایک بوو .ئەو لە سەردەمی
کۆماری کوردستاندا بە ناوی هێدی شێعر و نووسینەکانی
لە گۆڤار و رۆژنامەکانی کۆماردا باڵو دەبوونەوە و پاش
هەڵگیرسانی شۆرشی ئەیلوول رووی کردە باشووری
کوردستان و بووە پیشمەرگەی شۆرش و چەند ساڵ
لە بەشی رادیۆ و چاپەمەنیی شۆرشدا کاری کرد و لە
کەسانی خۆشەویستی نەمر بارزانی بووە .ئەو لە پاش
راپەڕین و دامەزرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا
کۆتایی لە باشووری کوردستان ژیا.

رزگاری و سەربەستی بوو .ئەو وێڕای زیندووراگرتنی
بەیت و بەسەرهاتە مێژووییەکان ،هونورەکەشی خستە
خزمەت تێکۆشانی نەتەوەییەوە .بە سازکردنی بەیتی
لەداردانی پێشەوا ،شینی لەدەستدانی کۆمار و پێشەوای
مەزنی کرد .بە بەیتی سمایل خانی سمکۆ خەرمانی
ئەدەبیی بەیتبێژیی کوردی دەوڵەمەندتر کرد.
لە سەرەتای دەستپێکردنەوەی خەباتی ئاشکرای حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،قالە شین بوو بە پشت و پەنای
خەباتی رزگاریخوازانەی نەتەوەیی و ماڵەکەی بوو بە
جێگەی حەسانەوەی پێشمەرگە .کوڕانی بنەماڵەی ئوستاد
ئیبراهیمی چەکی خەبات و پێشمەرگایەتیان کردە شان.
هەر لەو رێگایەشدا دوو رۆڵەی بە ناوەکانی کەماڵ و
عوسمان ئوستاد ئیبراهیمی تێکەڵ بە کاروانی شەهیدانی
سوورخەاڵتی نیشتمان بوون.
شایانی باس ه ئهم فۆلکلۆربێژ ه ل ه چرین
وزیندووهیشتنهوهی گهنجینهی ئهدهبی زارهکیی
ماندوویینهناسان ه ههتاسهر خزمهتی کرد و لە بواری
بەیت و حەیراندا تواناییەکی بااڵی هەبووە و خۆی یەکێک
لەو کەسانە بووە کە جیا لە حەیران و بەیتبێژی ،بەیتی
داناون.
ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە
بۆنەی کۆچی دوایی هونەرمەند قادر ئوستاد ئیبراهیمی
ناسراو بە قالەشین ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە بەڕێزەکەی،
سەرجەم خەڵکی مەهاباد و کۆمەڵگای ئەدەب و هونەری
کوردی دەکا و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێ.

بەرێوەچوونی رێوڕەسمێکی فەرهەنگی لە شاری کرماشان

رۆژی دووشەممە٣ ،ی سەرماوەز لە شاری کرماشان
جێژنی یەک ساڵەی ئەنجوومەنی مافی شارۆمەندیی
«ژیار» بە بەشداری بەشێکی زۆر لە چاالکان و
نووسەرانی ئەدەبی و هونەری و فەرهەنگی پارێزگای
کرماشان بەڕێوەچوو.
لەم رێوڕەسمە فەرهەنگییەدا ب ه ئامادەبوونی
قەڵەمبەدەستانێک لە شارەکانی هەرسێن ،سەحنە،
گیاڵنغەرب و کرێند و خوێندەنەوەی چەندین شێعر و
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بهر ل ه مااڵوایی
ئیکۆفاشیزم و ژینگەپارێزی

کۆچی دوایی قالەشین ،هونەرمەندی نەتەوەیی و باوکی دوو شەهیدی حیزب

شەوی  ٢٩لەسەر ٣٠ی رەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی،
هونەرمەندی بهیتبێژ و فۆلکلۆرچری کوردستان قادر
ئوستاد ئیبراهیمی ،ناسراو بە قالەشین کۆچی دوایی کرد.
قادری وەستا برایم لەدایکبووی شارەدێی خەڵیفانی
ناوچەی مەهاباد بوو .هەر لە تەمەنی منداڵییەوە خولیای
ئەدەبی فۆلکلۆری کوردی بوو .لە سەردەمی کۆماری
کوردستاندا ،کاک قادر وەک الوێکی تازە پێگەیشتوو،
چەکی پێشمەرگایەتیی بۆ پاراستن و پارێزگاریی کۆماری
کوردستان لە شان کرد .دوای روخانی کۆماریش ،وەک
وەفادار بە رێبازی کوردایەتی و رزگاریی نەتەوەیی لە
هەر هاوکارییەک لە پێناو سەربەرزی و سەرکەوتنی
کوردستان و رزگاریی نەتەوەکەی تەنەخی نەکرد.
کاک قادر ئەستاد ئیبراهیمی کەسایەتیەکی بەرز و جێگای
رێز ،مرۆڤێکی تێکۆشەر و نیشتمانپەروەر و ئەویندارێکی
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بابەتی ئەدەبی و هەروەها نواندنی چەندین تابلۆ لە
مۆسیقای کوردی ،رێزیان لە یەکەمین ساڵی دامەزراندنی
ئەنجوونی مافی شارۆمەندیی «ژیار» گرت.
سەرەتا هەرکام لە بەرێزان سەید قاسم ئەرژەنگ،
ئارەش ئەفزەڵی ،عەلی بەراتی ،شەهاب میرزایی ،نادر
زەنگیشە ،فەرزاد سەفەری ،پژمان ئاقایی شێعر و وتاری
خویانیان پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
لە بڕگەی دیکەدا کیژۆڵەیەک بە ناوی هانا نەزەری بە
زاراوەی جوانی لەکی شێعرێکی مندااڵنەی خوێندنەوە کە
کۆڕهکهی زیاتر رازاندهوه.
دوابەدوای ئەو بەشە ،ژەنیاران و هونەرمەندانی
دەنگخۆشی کرماشانی چەندین تابلۆی گۆرانییان
پێشکەش بە میوانان کرد ،کە لە بەشی کۆتاییدا مامۆستا
حسێن بابەکی بە نواندنی چەند مەقامی فۆلکلۆر بە نایە و
زورنا کە بایەخدانێک بوو بە مۆسیقای فۆلکلۆریک ،تین
و گەرمایەکی تایبەتی بەو جێژنە فەرهەنگییە بەخشی.

ئیکۆفاشیزم بەشێکی سەرەکیی پــرۆژەی ئاسیمیالسیۆن و داگیرکاری
زێهنیەتی خۆ بە خودازانی پان ئێرانیزمه لە کوردستاندا ،ئەو پڕۆژەیە وەک
شەمزین ئەحمەدنژاد
میکڕۆتەرحێکی پــڕۆژەی ئاسیمیالسیۆنی گــەورە ،کە بە واتــای تواندنەوەی
نەتەوەیی دێ ،لە سەرەتای بە پێکهاتەبوونی ئایدۆلۆژی ویالیەتی فەقیە لە کوردستان و جوغرافیای
داگیرکراوی نەتەوە ژێردەستەکانی دیکەی ئێراندا ،بوو بە یەکێک لە خاڵە نیشانەگیریکراوەکانی سیستم
و باڵی ئیدۆلۆژیکی و ئابووریبەدەست و نیزامیکاری کۆماری ئیسالمی ،واتە سپای پاسداران.
ئەگەر دانی فتوای جیهاد لە دژی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان گەورەترین و بێبەزەییانەترین
پالنی سیستمی تازە بە دەسەاڵتگەیشتو بوو بۆ قەتڵوعام و کوشتاری بێبەزەییانەی لە کوردستان،
حاشاهەڵنەگرە کە نەیتوانی ئامانجەکانی رێژیم بپێکێ ،چونکە رووبەڕووی تێکۆشان و بەربەرەکانی
هێزی پێشمەرگە و خەڵکی خۆڕاگری کوردستان بۆوە ،ئەوە سەرەتای بیرکردنەوەیهکی رەشتر بوو
لە دیو و ژوورە فکرییهکانی سپای پاسداران.
ئیکۆسیستم لە شوناسەو ه بۆ بنکەی خەبات:
نەتەوەی بێ جوغڕافیا و خاک ،نەتەوەیهکی بێ ناسنامەیە و لە بواری رەوانییەوە قەت ئەندامەکانی
ئەو نەتەوەیە ناتوانن لەگەڵ خۆیان ساغ بنەوە و هەموو کات لە بۆشایی دان ،باڵو و بێ جێگە و
مەکانن ،جولەکەکان پێش دامەرزاندنی دەوڵەتی ئیسراییل لە تراژیدیترین حاڵەتی نەتەوە بووندا بوون،
بۆ؟ چونکە جوغڕافیای نیشتەجێ بوون و حاوانەوەی تایبەت بە خۆیان نەبوو و ل ه گۆی زەوی لە
جیهاندا باڵو ببونەوە.
کورد بێ جوغڕافیا نییە و کوردستان جوغڕافیایەتی ،وەک لە ســەرەوە ئاماژەم پێکرد ،ئەوەیە
کابووسی داگیرکەران؛ هەر بۆیە بۆ لێدان و سڕکردن و دەستەمۆکردنمان و بۆ داگیرکردنی زمان و
فەرهەنگ و کلتوورمان و هەوڵدان بۆ کۆیلە کردنی ئەو پاڕادایمە جەوهەریانەی کە واتابەخشی ژیانی
ئێمەی کوردن ،بە تەواوی مانا هەوڵی کۆیلە کردنی ژینگە و نیشتمانمان دەدەن.
لێرەدایە پڕۆژەی ئێکۆفاشیزمی دهوڵهتانی زاڵ بهسهر کوردستاندا دەچێتە فازێکی بێبەزەیانەتری
دژایەتیی خەڵکی کورد.
رێژیمی ئاسیمیالسیۆن ،واتە کۆماری ئیسالمی و دیوە فکریهکانی سپای پاسداران بە بەکارهینان و
ئیسکلەبەندی کردنی ئەم پڕۆژەیە لە هەوڵی پێکانی دوو ئامانجی سەرەکی دان:
یەکەم :مەیلی ئەرتەشی داگیرکاری بۆ سڕینەوەی شوێنەوارە مێژووییهکانی واڵتەکەمان لە رێگەی
دزین و دەرهێنانی ئەو ئاسەوارانەی کە بەشی زۆری دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ماد و ماناکان و بە
تااڵن بردن و هەراج کردنیان لە بازارەکانی دزینی ناسنامەی گەالن!
دووهەم :هەوڵدانێکی دڕندانەیە بۆ لە نێو بردنی سروشت و دارستان و لێڕەواڕ و تێکدانی بەستێنی
هاتوچۆی سروشتی ئاوەکان و پەرە پێدانی پیشەسازییەک کە ناکۆک و ناتەبایە لەگەڵ روحی
نیزیکایەتی مرۆڤ و چیا و کوێستان ،لە ژێر ناوی مۆدێڕنیزاسیۆنی ئابووری تاکوو دەگاتە پڕۆژەی
کەالنی سەدسازی نەک بە مێتۆدی زانستی و بە ئاقاری خزمەت بە دابین کردنی پێداویستییهکانی
حەیاتی کۆمەڵگه واتە ئاوی خواردنەوە  ،بەڵکو بە نیەتی تێکدانی ژینگەی ئەو شوێنانەی کە حەیاتی
نەتەوەیەک بە بوونی ئەوانەوە مانا دەگرێ ،بۆ راستی سەلماندنی ئەو ئیدیعایەش دەتوانین ئاماژە بە
سەرچاوەی «کانی بڵ» بکەین.
ئامانجی رێژیم لەو پیالنە روون و ئاشکرایە و ئەگەر لە تاڵی رووداوەکە خۆمان نەدزینەوە و دیزە
بەدەرخۆنەی نەکەین چەند قۆناغێکی مەترسیداریشی بڕیوە.
ئامانجی سیستم ،بێ ناسنامە کردن و شێواندنی ناسنامەیە ،داخستنی رێگای پێشکەوتنی پێکھاتەیی
و زەینی گەلی کوردە لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،چیا و کوێستان هێمای سەرکەشین و تاکی کورد و
روحی سەرکەشی میراتی ژیان کردنە لەگەڵ ئەو ژینگەیە ،نەرم و نیان بونی زمانی هەڵبەست و پاراو
بوونی زمانی کوردی ،قەرزداری پێوەندی و ژیان کردنە لەگەڵ ئەو سروشت و ژینگەیە.
حەقیقەتی پالنەکە ئەمەیە ،ژینگەی دەستەمۆ و خاپورکراو ،کوردی دەستەمۆ و لە جەوهەردا
رووخاو و ،کوردی دەستەمۆکراو و کۆیلە ،ژینگە و جوغرافیای وێران و مێژوی ڵیڵ و تاریک و
پچڕپچڕ ئاکامێتی!
شاخ و لێڕەواڕی کوردستان شوێنی حاوانەوە و لە چاوی دوژمــن دووربوونی پێشمەرگەیە،
ژینگەی کوردستان ژینگەی بەربەرەکانی و بە گژداهاتنەوەی زۆرداریە ،بە وێران کردنی ئەو ژینگەیە
روحی بەرەنگاری و بەرخۆدان لە بەرابەر دەسەاڵتی تاران الواز دەبێ و دەمارەکانی رێفلێکس و
کاردانەوەی خەڵک سڕدەکرێن و لە راستیدا روحی نیشتمانپارێزی دەتەزێنرێ.
گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان و پێشەنگی جواڵنەوەی نەتەوەیی دێموکراتیکی گەل ،حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە شرۆڤە و ئانالیزی حەقیقەتی رێژیمی کۆماری ئیسالمی و سیاسەتی پاکتاوی
نەتەوەیی و ژینگەیی ئەو رێژیمەیە ،کە پاراستنی ژینگە بە ئەرکێکی ئەخالقی و ئینسانی و ویژدانی
دەزانێ و پاڕادایمی ژینگەی وەک ئەسڵێکی پێرۆزی خۆی بۆ پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان
پێناسە دەکا و لە ھەمان کاتدا ھەوڵی ئەوە دەدا بەشداریهکی ھەمەالیەنەی کۆمەاڵیەتی و بارتەقای
گرینگی ژینگە لە تێکۆشان و خەباتی نەتەوەیەکدا و ھەروەھا وەاڵمدەری ئاستی ئەو خەسارە زۆرانەی
کە وە ژینگەی کوردستان کەوتو ه پێکبێنێ و یارمەتیدەر و ھاوکار و پشتێوانی ئەو بزووتنەوە بێ.
لە الیەکی دیکە هێڵی ملمالنێ لەگەڵ دژەئەخالقیترین پڕۆژەی ئێکۆفاشیستی رێژیم لە نێوخۆی
رۆژهەاڵتی کوردستان ،رۆژلەگەڵ رۆژ زیاتر خەتی پاراستنی ژینگە بە بنەمای تێکۆشانی خۆی
دەگرێ و هەوڵی هەرچی زیاتر گشتگیر کردنەوەی و لە ئەساسی خۆیدا فەرهەنگسازی بۆ ئەم
بابەتە دەکا.
دەوری ژینگەپارێزان لە بەربەرەکانی لەگەڵ ئێکۆفاشیزم:
ژینگە پارێزانی کوردستان و چاالکانی ئەو بوارە لە خەبات ئەگەر پوختترین و رازاوەترین و
بەپێزترین پێناسەیان وەک خۆم بۆ بکەم دەتوانم بڵێم ،لە بەرابەر ئەڕتەشی وێران کردنی سروشت
و ژینگەی کوردستان کە کۆماری ئیسالمییە ،ئــەوان ئەرتەشی پارێزوانی سروشت و ژینگەی
کوردستانن ،بە تەعبیرێکی دیکە ئەڕتەشی پاراستنی ناسنامە و مێژو و فەرهەنگ و زمان و باوەڕ و
ئیرادەی کۆمەڵگهی خۆیانن.
ئاگاهی و ئێشی لە ئاگاهییهوە سەرچاوە گرتوو ئــەوڕۆ بۆتە ھەوێنی ھاتنە دەنــگ و خۆ بە
رێکخستنکردنی ســەدان و ھەزاران رۆڵــەی بە ئەمەگی ئەو کوردستانە و لە ئێستادا بازنەیەکی
بەرفراوان لە تێکۆشانی ژینگەپارێزی شکڵی گرتوو و رۆژ لەگەڵ رۆژ بەرفراوانتردەبێتەوە.
یهکێک لە تایبەتمەندییە ھەرە باشەکانی بزاڤی ژینگەپارێزی ئەوڕۆی رۆژههاڵتی کوردستان ههوڵی
جیدی ریکخراوهکانی تایبهت بهو بوارهیه بۆ نوخبهیی نههێشتنهوهی ئهو چاالکییانه و پێکهێنانی
فهزایهک و ئاخێوێکی وهها ک ه ههر له منداڵێکهو ه ههتا دهگاته فهرمانبهرێکی خانهنشین کراو ههموویان
خۆی تێدا دهبیننهوه ،ژنان ل ه زۆر شار پێشهنگی ههڵمهتهکانی ژینگ ه پارێزین ک ه ئهوهش خاڵێکی
وهرچهرخانی دیکهی کاری رێکخراوهیی ه ل ه کوردستان ،ئهویش ل ه جۆری خهباتی مهیدانی و ب ه
جێهێشتنی سهقف و دیواری رێکخراوهکان.
پەرەپێدان و زیاتر بە زەینی کردن و فەرھەنگسازی کردن بۆ ئەو خەباتە و دەوڵەمەند کردنی زیاتری
ویست و داواکانیان لە داھاتودا شیمانەی بە دەستھێنانی دەسکەوتی زیاتری لێ دەکرێ ،ھەربۆیەش لە
کۆتایی باسەکەمدا ئاواتەخوازم رێکخراوەکانی ژینگەپارێزی کوردستان وھەموو دڵسۆزانی نیشتمان
و ئەوانەی کە دڵیان بۆ ئازادی دایکی نیشتیمان لێدەدات دەریغی نەکەن لە کاراکردن و ئەکتیو کردنی
زیاتری ئەو بەشە لە خەبات ،لە بەردوو ھۆکارکە پێموایە هۆکاری سهرهکین:
یەکەم :دوژمــن بۆ لێدان لە بزووتنەوەکەمان بەڕاستی کــار لە ســەر تێکدانی ژینگەمان دەکا
وسەرمایەگوزاری کەالنی بۆ کردووه.
دووھەم :ژینگە با تەنیا بە شاخ و چیا و دارستان و دیتنێکی رووکەشی ئەوانە نەخوێنینەوه ،ژینگە
کەرامەتی کۆمەڵگهی کوردستانە ،ئاوێنەی ترادسیۆن و نۆرم و بەشی زۆری بەھاکانی مێژوویی
ئێمەیە وغافڵبوون لێی کوشتنی روحی مێژویی بوونی ناسنامە وکەوناربوونمانە!

